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Wstęp

Z bardzo pryncypialnego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że nowe 
technologie cyfrowe szeroko ingerują w różne przestrzenie ludzkiej aktywno-
ści, gdzie pojawiają się jako użyteczne narzędzia i otwierają nowe, dotychczas 
nieosiągalne możliwości działania. Wystarczy wspomnieć o powszechnie sto-
sowanej technice modelowania pewnych aspektów rzeczywistości, procesów 
�izycznych, chemicznych, ale także społecznych, czy wiążącej się z tą techniką 
zdolności manipulowania obrazami tej rzeczywistości, uzyskanymi dzięki swo-
istej metodzie odzwierciedlania jej za pomocą zestawów liczb. Jednocześnie te 
narzędzia, dzięki swej skuteczności i powszechności, wpływają w fundamental-
ny sposób na kształt cywilizacji i kultury, czego doświadczamy na co dzień i co 
także stało się przedmiotem licznych badań. Pytanie o istotę nowych technolo-
gii cyfrowych komplikuje się jeszcze bardziej, gdy skonfrontujemy ten wszech-
stronny wpływ z przedmiotem, który leży u jego podstaw: ze skrzynką pełną 
przemyślnie połączonych drutów i wyra�inowanych technologicznie przełącz-
ników, jaką jest komputer – urządzenie, którego ostateczny prototyp powstał 
przeszło sześćdziesiąt lat temu. 

Przystępując do opisu tych technologii, stajemy przed trzema możliwościa-
mi. Zająć się szeroko analizowanymi kwestiami obecności nowych technolo-
gii w przestrzeni kultury i cywilizacji, a więc referować liczne opinie na temat 
wpływu tych technologii na sztukę, stosunki społeczne, obyczaje, a także na 
psychikę, czyli poruszać się w obrębie takich dyscyplin jak kulturoznawstwo, �i-
lozo�ia, socjologia czy psychologia. Można także zajmować się samym urządze-
niem, zasadami jego działania, licznymi konceptami pozwalającymi przekro-
czyć mu granicę między elektronicznym aparatem a maszyną zdolną tworzyć 
symboliczne przedstawienia pewnych aspektów świata realnego i następnie 
manipulować nimi zgodnie z zadanymi procedurami, czyli poruszać się w obrę-
bie szeroko rozumianej informatyki. 

Trzeba dodać, że temu rozgraniczeniu w przedmiocie zainteresowań to-
warzyszy także rozgraniczenie nomenklaturowe. W obszarze badań wpływu 
nowych technologii informatycznych na kulturę i człowieka dominuje pojęcie 
„medium”, uzupełnione często przez przymiotnik „nowe” dla podkreślenia ich 
specjalnego charakteru; pojawia się także określenie „media telematyczne”, 
natomiast w obszarze informatyki istnieje wiele pojęć określających rozmaite 
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warianty istnienia przejawów samej technologii i procesów będących jej pod-
stawą, poczynając od powszechnego pojęcia „komputer”, a kończąc na takich 
pojęciach jak „system informatyczny”.

Lev Manovich w książce pt. Język nowych mediów, posługując się terminem 
„nowe media” i odpowiadając na pytanie, czym są, podkreśla, że powstały one 
„na przecięciu dwu odrębnych procesów – historii technik obliczeniowych i hi-
storii technik medialnych”. Dla tak hybrydycznego tworu jedyną wspólną, syn-
tetyczną cechą jest „przekład języka wszystkich istniejących mediów na język 
danych numerycznych zrozumiały dla komputerów” [Manovich 2006, s. 82]. 
Podobnie rozumie tę dziedzinę Tomasz Goban-Klas, kiedy w swoim podręcz-
niku pt. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu nazywa ją mianem mediów telematycznych, w którym „termin »te-
lematyczne« wskazuje na serię wynalazków, których centrum stanowi monitor 
(ekran) połączony z komputerem” [Goban-Klas 2002, s. 24]. Ten eksponowany 
i pozostawiany jako jedyny aspekt, o którym wspomniano, sprowadza proble-
matykę owego niezwykłego urządzenia wyłącznie do problematyki medium.
Te dwie propozycje nieco się zdezaktualizowały w ciągu pierwszych lat XXI 
wieku – pojawiły się propozycje lokalizacji nowych mediów wobec świata spo-
łecznych i kulturowych faktów, kontynuujące pomysły, które zrodziły się jesz-
cze pod koniec XX wieku, ale także nowe. Ich obszerny przegląd zawiera pod-
ręcznik pt. Nowe media. Wprowadzenie autorstwa grupy badaczy z Bristolu 
[Lister 2009].

Pouczające może się okazać w tym miejscu przypomnienie etymologii sło-
wa „medium” (media). Pochodzi ono od łacińskiego mediare – pośredniczyć 
w sporze, co z kolei wzięło się z łacińskiego medius – środkowy, bezstron-
ny. Władysław Kopaliński de�iniuje tak: „medium – ośrodek (przewodzący); 
(l.mn. media) przekaźniki, środki albo systemy przekazu wiadomości i roz-
rywki” [Kopaliński 1990, s. 325]. Jeden z podstawowych podręczników z tej 
dziedziny wiedzy na polskim gruncie, cytowana już praca Tomasza Gobana-
-Klasa, zawiera następującą de�inicję: „Medium (od łacińskiego słowa wska-
zującego na pośrednika, środek, przekaźnik) w terminologii nowej dziedziny 
naukowej, zwanej nauką (wiedzą) o komunikowaniu (komunikologią), oznacza 
narzędzie przekazywania znaków, czyli środek komunikowania. Pojęcie »nau-
ki o komunikowaniu« nie odnosi się oczywiście do nowo zrodzonej dyscypliny 
akademickiej (tworzenie dyscyplin to już przestarzała koncepcja), lecz do na-
gromadzonej wiedzy o komunikowaniu i obiegu informacji w społeczeństwie” 
[Goban-Klas 2002, s. 11]. Pouczający charakter zwłaszcza tego ostatniego cyta-
tu polega na tym, że zawiera pewien rodzaj niepokoju czy wręcz tęsknoty, która 
wydaje mi się najciekawsza, zwłaszcza wobec trzeciej możliwości, jaka rysuje 
się przed badaczem nowych mediów. 

Trzecie, najciekawsze i najtrudniejsze rozwiązanie to próbować znaleźć 
połączenie między wspomnianymi, zasadniczo różnymi polami opisu. Innymi 
słowy, odpowiedzieć na pytanie: jakie techniczne właściwości maszyny mogą 
wywoływać pewne, obserwowane z perspektywy fenomenologicznej i teorio-
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poznawczej, skutki w odległych obszarach zastosowania, a przede wszystkim 
w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania humanisty. To trzecie 
wyjście stawia zadanie karkołomne, ale bardzo ciekawe: połączenia pewnej 
wiedzy technicznej i humanistycznej, stając się jednocześnie odpowiedzią na 
wyzwanie, jakie stawia pod tym względem otaczająca nas rzeczywistość. Właś-
nie ta trzecia, syntetyczna możliwość została wybrana dla strategii poznawczej 
prezentowanej w niniejszej książce.

Uprzedzam jednocześnie, że nasuwająca się w tym miejscu kwestia, która 
rozpala umysły badaczy (jest także szeroko omówiona we wspomnianym pod-
ręczniku autorów angielskich) – kwestia determinizmu technologicznego – nie 
jest, wbrew pozorom, tematem tych rozważań. I zrozumiałe mogą być głosy 
oburzenia po tej deklaracji skonfrontowanej z podaną de�inicją przestrzeni ba-
dawczej. Będę próbował wybrnąć z tej konfuzji, przesuwając punkt ciężkości 
w obręb nieco staroświecki, ale stanowiący, jak się wydaje, ostatni już bastion 
humanistyki, której pojęcie przed chwilą się pojawiło. Mniej będzie mnie zatem 
interesowało spełnianie się właściwości technologii komputerowej wewnątrz 
pewnej rzeczywistości społecznej czy kulturowej, a bardziej w obrębie pew-
nych konstrukcji intelektualnych, próbujących w tej rzeczywistości funkcjono-
wać. Ich zewnętrzny wyraz – fakt społeczny, medialny czy kulturowy – będzie 
tutaj służył za symptom użytej do ich powołania pewnej osobniczej potrzeby, 
spełniającej się w jakiejś realizacji, korzystającej z pewnego zasobu przekonań, 
a nade wszystko z wiążącej je wszystkie, uprzedniej poznawczej konstrukcji.

Jak wspomniałem, będę się nieustannie tłumaczył z tej decyzji, która ma 
bardzo prosty cel: ominięcie jałowej dyskusji na temat determinizmu techno-
logicznego, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co jest pierwsze: tech-
nologia czy jej społeczne i kulturowe środowisko. Brytyjscy autorzy streszcza-
ją fundamentalną dyskusję między rzecznikami skrajnych przekonań w tym 
względzie, którzy stali się już klasykami tej problematyki: Marshallem McLuha-
nem i Raymondem Williamsem [Lister 2009, s. 137]. Pytanie to – zwłaszcza 
na tle wspomnianego sporu – przypomina żywo pytanie o to, co jest pierwsze: 
jajko czy kura, i wybawienie z niego może przynieść jedynie – co zresztą jest 
lekcją wyniesioną z perypetii nauki o matematyce: metamatematyki – prze-
niesienie go na poziom ogólniejszy1. Tutaj owo przeniesienie będzie oznaczać 
skromną próbę opisania wpływu nowych mediów, a ściślej kryjących się za 
nimi wcześniejszych, użytych świadomie lub nie, struktur poznawczych, mode-
li myślowych itp., których źródło kryje się w swoistej, bardzo sztywnej i sto-
sunkowo łatwej do opisania logice nowych mediów – dziedzictwie komputera. 
W tym sensie owo ogólniejsze spojrzenie omija technologiczny determinizm, 
a raczej przechodzi ponad nim, jako problemem rozgrywającym się na pozio-
mie nieco niższym: realizacji praktycznej owych uprzednich konstrukcji.

1 Mowa tutaj o podobnych problemach logicznych, paradoksach, które zjawiły się jako 
skutki poszukiwania ogólnych reguł matematyki pod koniec XIX wieku, na przykład tzw. para-
doks Russella.
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Aby sprostać zadaniu, podjęto różne próby opisu. Mogą one wydać się chao-
tyczne, ale prowadzą do przyjęcia dosyć spójnego punktu widzenia. Na począ-
tek zostanie wybrany opis najprostszy, choć mogący nużyć czytelnika (zawsze 
można go pominąć i przejść do następnych rozdziałów). Znużenie może brać 
się z mojej decyzji, aby punktem wyjścia uczynić techniczne urządzenie – twar-
dy, rzeczywisty produkt technologii cyfrowej – i przyjrzeć się wnikliwe jego ce-
chom. To decyzja karkołomna, wymaga bowiem minimum wiedzy technicznej. 
Na użytek niniejszych rozważań wybrałem maszynę będącą zewnętrznym do-
datkiem do komputera osobistego, służącą do niezależnego sterowania natęże-
niem pewnej liczby (dwunastu) źródeł światła teatralnego2.

Jej drobiazgowy opis funkcjonalny, oparty na przykładzie tworzenia i reali-
zacji projektu zmian natężenia światła, został sporządzony tak, aby wychwycić 
wszystkie charakterystyczne cechy i ułożyć je w logiczne związki. Jest uporząd-
kowany zgodnie z następstwem czterech faz, które zostały przyjęte, aby utwo-
rzyć rodzaj modelu odzwierciedlającego sposób działania tego urządzenia. Ów 
model nie ma charakteru hipotetycznej, wiążącej propozycji; służy raczej za 
robocze rusztowanie, dzięki któremu można zajrzeć do niedostępnych inaczej 
zakamarków konstrukcji. Fazy te są następujące: projekt symboliczny, projekt 
cyfrowy, realizacja projektu w czasie rzeczywistym oraz realizacja projektu 
w świecie rzeczywistym. Są one naturalnym odzwierciedleniem procesu użyt-
kowania aparatu cyfrowego. Faza pierwsza obejmuje interakcje między użyt-
kownikiem a urządzeniem, który tworzy projekt zmiany świateł teatralnych, 
faza druga dotyczy reprezentowania i przetwarzania treści wprowadzonych 
przez użytkownika do samego urządzenia, nadającego im swoistą postać. Fazy 
trzecia i czwarta zawierają proces, który umożliwia rekonstrukcję początkowe-
go projektu w postaci realnej zmiany w świecie rzeczywistym, co tutaj ozna-
cza zmianę natężenia źródeł światła. Jednocześnie dzięki temu opisowi zostają 
wyodrębnione trzy sposoby istnienia samego projektu użytkownika – jego syn-
chroniczne manifestacje, uzupełniające diachronicznie ujęte fazy pracy urzą-
dzenia. Te trzy sposoby nazwałem odpowiednio manifestacją symboliczną, ma-
nifestacją cyfrową i manifestacją projektu w świecie rzeczywistym. Poświęcę 
im nieco miejsca w kolejnych rozdziałach. Skutkiem przedstawionej procedury 
będzie próba zawarcia technologii cyfrowej w obrębie modelu ogólniejszego, 
który oprę na pomyśle Michała Hellera.

W kolejnych rozdziałach postaram się odnaleźć argumenty pozwalające 
umieścić problematykę technologii cyfrowej w obrębie szerszego tematu, jakim 
jest wiedza. Przytoczę wybrane idee, które opierają się na tym samym źródle, 
co techniczny koncept odzwierciedlania świata zawarty w urządzeniach cyfro-
wych. Będę próbował wykazać, że u ich podłoża konceptualnego znajduje się 
zestaw założeń analogicznych do pewnej postawy poznawczej, a co więcej, daje 
się wskazać ich źródło i opisać specy�ikę. Tym samym problem nowych me-

2 Takie urządzenie zostało rzeczywiście zbudowane przez autora, który wyposażył je 
w odpowiednie oprogramowanie, a także przetestował jego działanie.
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diów przestanie być jedynie zakładnikiem opisów ich społecznego czy kultu-
rowego funkcjonowania. Gdyby udało się wykazać, że istnieje twardy grunt dla 
tej supozycji, czyli – powtórzmy jeszcze raz – ujawnienia zestawu niezwykle 
stanowczych, możliwych do przedstawienia i funkcjonalnie uzasadnionych za-
łożeń, tym samym idea głębszej zasady, mocno dzisiaj zwietrzała, okazałaby się 
nagle trafna i potrzebna. Kon�likt, jaki pojawiłby się między w ten sposób stwo-
rzonym modelem (matematycznym) a światem, w jaki zostaje ów model wpi-
sany przez swoje tysiączne realizacje, pozwoliłby inaczej ujrzeć nasuwające się 
lawinowo obserwacje dotyczące współczesnej rzeczywistości nowych mediów. 
I byłby to także, a nawet przede wszystkim kon�likt fundamentalny: sposobów 
ujmowania świata w racjonalne konstrukcje.

Pojęcie modelu, którym się tutaj posłużyłem, jest silnie zakorzenione w ide-
ach, które przyszły po okresie głębokiego (i twórczego) kryzysu, jaki ogarnął 
matematykę na przełomie wieków XIX i XX. Poświęcę mu więcej miejsca dalej, 
tutaj tylko wspomnę, że właśnie wtedy ujawnił się z całą mocą paradygmat po-
znawczy, który odrzucił ambitny zamiar poszukiwania obiektywnej pewności 
korespondującej ze światem zewnętrznym na rzecz arbitralnych, jedynie we-
wnętrznie spójnych konstrukcji, roszczących sobie prawo wyłącznie do kohe-
rencji, nie do odzwierciedlenia realnego świata. Model jest rozumiany tutaj nie 
jako rekonstrukcja realności, ale jako konstrukt intelektualny, którego popraw-
ność nie jest dowodzona eksperymentalną odpowiedniością, lecz wewnętrzną 
niesprzecznością. Ta ostatnia wymaga zatem stworzenia odpowiednich kryte-
riów, bowiem – zgodnie z założeniem – nie da się ich zaczerpnąć z doświadcze-
nia. Problemowi temu matematyka poświęciła co najmniej trzydzieści lat, jeżeli 
liczyć tylko sławny program Davida Hilberta, przedstawiony w 1900 roku, któ-
ry uznaje się za zakończony (negatywnie) wraz z twierdzeniami Gödla w latach 
trzydziestych XX wieku. Otworzyło się wtedy zupełnie nowe pole badawcze, 
przemieniły cele dążeń czy wręcz przebudował paradygmat poznawczy, co Sta-
nisław Krajewski streszcza następująco:

Można rzec, że od Arystotelesa do Carnapa (i Minsky’ego), wbrew sceptykom – od 
Pirrona do Derridy, utrzymywał się i chwilami rozkwitał optymistyczny maksy-
malizm epistemologiczny, przekonanie, że nauka może zawierać episteme – twier-
dzenia niewątpliwe. Obecnie spadkobiercy scjentyzmu już tak nie uważają. Nie 
tylko Wittgenstein, który całkowicie zmienił front, ale i Carnap przyznał, że abso-
lutnej pewności nie możemy osiągnąć nawet w matematyce, a co dopiero w �izyce 
[Krajewski 2003, s. 336],

a kiedy przechodzi do wniosków, powołując się na innych autorów, pisze 
wręcz o „załamaniu wszelkiej meta�izycznej lub epistemologicznej podstawy 
poznania” [Krajewski 2003, s. 337]. Kryzys, o którym tutaj mowa, postaram się 
omówić nieco szerzej w rozdziale poświęconym formalizacji matematycznej 
i jej dalekim oraz zaskakującym realizacjom w postaci koncepcji Claude’a Lévi-
-Straussa i Jeana-François Lyotarda. Wykształciły się bowiem nowe strategie 
badawcze, opierające się na nowych metodach dowodzenia, akceptujące nie-



12 Wstęp

bezpieczeństwo relatywizmu, a nawet dostrzegające poprzez jego widmo nowe 
sposoby opisu rzeczywistości3.

Ten sam czas paradygmatycznego przełomu dotyczącego instancji wiedzy, 
a ściślej pewien typ poznawczego nastawienia – aksjomatyczny, formalistyczny 
i nieempiryczny – stał się konceptualnym źródłem technologii cyfrowej, o czym 
nieustająco przekonuje choćby Georges Ifrah, autor fundamentalnego dzieła 
Historia powszechna cyfr [Ifrah 2006], wnikliwy i kompetentny znawca proce-
su powstawania cyfr jako bytu zdolnego zagospodarować i wyrazić olbrzymią 
część ludzkiego doświadczenia4. Kryje się w tym pewien paradoks, który być 
może jest w stanie wyjaśnić wiele niezwykłych aktualizacji technologii cyfro-
wej, które znamy pod pojęciem nowych mediów. Opisuje go już wspomniany 
Stanisław Krajewski:

[…] komputerowa symulacja polega właśnie na tym, by opisywane zjawiska roz-
bić na elementy podstawowe, których własności byłyby na tyle jasne i wyraźne, by 
można je zawrzeć w równaniach, które tworzą cyfrową wersję zjawiska. Dawny pa-
radygmat jest tym bardziej kontynuowany przez AI [Arti�icial Intelligence, sztuczną 
inteligencję – przyp. R.M.]. Jest to dość paradoksalne, bo powstanie komputerów 
i wizja sztucznej inteligencji wiele zawdzięczają właśnie myśli Gödla [Krajewski 
2003, s. 337].

Krajewski uznaje komputerową symulację za kontynuację „trendu karte-
zjańskiego”, a więc tego, który zakłada możliwość, ba, pewność, że dostępność 
świata dla rozumu jest wiarygodna i osiągalna, trendu towarzyszącego nauce do 
końca XIX wieku, zawierającego przekonanie, iż opisuje świat w jego naocznej 
realności i stąd wypowiada prawdę w jej klasycznym, korespondencyjnym ro-
zumieniu. Oczywiście to przekonanie nie zgasło wcale, o czym przekonuje praxis 
naukowego życia5, lecz zostało ujęte w wiele konstrukcji, odmieniających meto-
dologię badawczą, z których historycznie pierwszą z najbardziej znanych była 
propozycja Karla Poppera, zawarta w jego dziele z 1934 roku pt. Logika odkry-
cia naukowego. To z niej pochodzi mało znany cytat, będący wskazówką postę-
powania przy tworzeniu poprawnych twierdzeń naukowych. Opisując je i wska-
zując na poszczególne etapy, Popper o źródłach idei pisze następująco:

Z nowej koncepcji, wysuniętej prowizorycznie, która nie jest jeszcze w żaden spo-
sób uprawomocniona – z antycypacji, hipotezy, systemu teoretycznego; z  c z e g o 
t y l k o  c h c e c i e  [podkreślenie moje – R.M.] – wyciąga się wnioski drogą logicznej 
dedukcji [Popper 1977, s. 33].

3 Mowa tutaj o formacji tzw. poststrukturalizmu i nazwiskach takich �ilozofów jak wspo-
mniany Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault czy Richard Rorty.

4 Tego rodzaju przeświadczenie można odnaleźć choćby w części noszącej tytuł: Osiągnię-
cia intelektualne, które pozwoliły na przełamanie impasu i gwałtowny rozwój informatyki, roz-
poczynającej się od zapisanego rozstrzelonym drukiem twierdzenia: „Do wynalezienia kompu-
tera z pewnością nie doprowadziło ulepszanie liczydeł!” [Ifrah 2006, s. 753].

5 Zaprzyjaźniony �izyk teoretyk oburza się na takie spekulacje i twierdzi, że odkrywa pra-
wa natury.



13Wstęp

Z antycypacji, hipotezy, systemu teoretycznego; z czego tylko chcecie – 
stamtąd można czerpać nieuprawomocnioną koncepcję (która – zgoda – będzie 
teraz podlegać wery�ikacji, a ściślej: falsy�ikacji), ale nie z indukcyjnego rozu-
mowania będącego skutkiem eksperymentu w świecie naturalnym, tak jak to 
się działo co najmniej od czasu Galileusza. Miejsce kluczowe to właśnie proces 
uprawomocnienia, a więc zbadania spójności względem założonego systemu – 
w przypadku Poppera logiki dedukcyjnej. Istotne jest tutaj przeniesienie punk-
tu ciężkości: ze źródła idei (a więc na przykład doświadczenia) na procedurę 
dowodzenia (tutaj dopiero przydaje się doświadczenie), a nawet odwrócenie 
porządku: najpierw koncepcja, potem eksperyment; innymi słowy: najpierw 
konstrukt teoretyczny, potem rzeczywistość. Karl Popper otwiera tutaj tylko 
długi korowód nazwisk badaczy usiłujących opisać zupełnie nową rolę nauki 
jako profesjonalnego dostawcy wiedzy, pytając jednocześnie o status tej ostat-
niej. I to ona właśnie: wiedza, staje się najważniejszą stawką w grze o panowa-
nie (intelektualne) nad światem. 

Jej nowa de�inicja, jej bytowy i społeczny status są głównym tematem dzie-
ła, które stało się założycielskim aktem �ilozo�icznego przełomu w drugiej po-
łowie XX wieku: ponowoczesności. Mowa tutaj o książce Jeana-François Lyotar-
da pt. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy z 1979 roku. Okres ten 
należy już do przeszłości, ale przewartościowania, jakie się w nim dokonały, 
pozostają aktualne. Jego zakorzenienie w kryzysie matematyki z początku XX 
wieku i pewnych procedurach konceptualnych, które wtedy powstały, próbuję 
opisać w poświęconym temu rozdziale. Towarzyszy temu nieustające usiłowa-
nie wydobycia problematyki wiedzy właśnie jako problematyki wynikłej nie-
jako z tego kryzysu; wiedzy ujawnionej w swej nierozstrzygalnej niepewności, 
gdy tylko usiłuje osiągnąć poziom ścisłości formalnej6. A więc tego azylu praw-
dy, ostoi precyzji, jaką matematyka była od czasów oświecenia, nominowana na 
ostatecznego jurora wartości ludzkiej myśli przez kilku �ilozofów: Gottfrieda W. 
Leibniza, Kartezjusza czy Barucha Spinozę. Ale także wtedy, gdy utracono pew-
ność matematycznych sądów, co wydarzyło się na początku XX wieku, matema-
tyka i pewne jej konstrukcje pozostały inspiracją dla �ilozofów drugiej połowy 
tegoż wieku, na przykład Lyotarda. Zupełnie inny jest ich charakter, co jednak 
nie zmienia faktu, iż przedmiotem rozważań pozostaje wiedza, tym razem rea-
lizująca się w pewien specjalny sposób za sprawą technologii cyfrowej. Trzeba 

6 Poprawnymi pojęciami są tutaj raczej „niesprzeczność” i „zupełność” w odniesieniu do 
teorii matematycznej. Dokładny opis znajduje się u Stanisława Krajewskiego, który przytacza 
różne, o zmiennym stopniu rygoryzmu, ale poprawne wersje obydwu twierdzeń Gödla, z któ-
rych zacytuję wersję oznaczoną przez niego G

6
: „Nie ma (efektywnie danej) matematycznej 

(arytmetycznej) teorii uniwersalnej” oraz G
7
: „Niesprzeczność niesprzecznej teorii matema-

tycznej (efektywnie danej i zawierającej elementarną arytmetykę) nie jest dowodliwa” [Kra-
jewski 2003, s. 253]. Uzupełnia je o ujęcia ogólne, mniej kompetentne, jak pisze, i wybiórcze, 
ale dopuszczalne, na przykład: „(A1) Nieuchwytność prawdy, istnienie prawd niedowodli-
wych. (A2) Niezgodność wzajemna niesprzeczności (spójności) i zupełności” [Krajewski 2003, 
s. 254].
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spróbować rozplątać ten węzeł inspiracji i propozycji, zwłaszcza że jego wpływ 
na �ilozo�ię i kulturę został zinterpretowany jako manifest nowej epoki cywili-
zacyjnej.

Argument z Lyotarda, przypominający o jego związkach ze źródłami nowych 
mediów (oczywiście w czasie publikacji Kondycji ponowoczesnej to pojęcie jesz-
cze nie istniało), pozwala nam zobaczyć, że trend, o którym wspominał Krajew-
ski, owa udana kontynuacja „meta�izycznej podstawy poznania”, wydająca się 
na pierwszy rzut oka paradoksem (bo jakże to: jest li matematyka skutecznym 
narzędziem do przedstawienia świata, czy nie jest?), nie tylko w obrębie samej 
umiejętności modelowania ma kontynuacje, ale głębiej: na poziomie manipu-
lowania wiedzą, rozumianą jako obszar gwałtownego ścierania się intelektual-
nych konstruktów z twardą ścianą realnego świata. Matematyka – jako �igura, 
prototyp, ideał wiedzy – osiągnęła niebywały sukces wówczas, kiedy porzuciła 
marzenie o swej bezwzględnej, meta�izycznej prawdomówności, ale jednocześ-
nie zdobyła władzę nad dowolnym tworzeniem symbolizacji rzeczywistości. 
Stało się to możliwe w momencie, gdy tylko uwolniła się od epistemologicznych 
zobowiązań wobec świata zewnętrznego. Brak zobowiązań otworzył przestrzeń 
swobody twórczej dotychczas nieznanej, odbierając jednocześnie nadzieję do-
tarcia do sedna, do zasady pierwszej, eidos. W obrębie matematyki jako emana-
cji wiedzy paradoks się rozwiązuje z tej prostej przyczyny, że symboliczny for-
malizm zajmuje się wyłącznie związkami intensjonalnymi. 

Z punktu widzenia teorii informacji odwołującej się do koncepcji Claude’a
E. Shannona nie ma różnicy między stuliterowym urywkiem z gazety
a fragmentem z dzieł Williama Szekspira czy prac Alberta Einsteina7, co jest 
skutkiem nadania jej ilościowego charakteru, ujmującego jedynie mierzal-
ne, wyrażane za pomocą liczb stosunki. Liczby pełnią tutaj rolę symboliczne-
go przedstawienia wybranego aspektu realnego świata8. Tego tylko, który jest 
istotny i jednocześnie poddaje się procedurze symbolizacji: digitalizacji. Choć 
to ostatnie ograniczenie wydaje się dramatyczne, nie ustają wysiłki, aby je w ja-
kiś sposób obejść, to znaczy poddać digitalizacji możliwie obszerny fragment 
świata rzeczywistego. Jest to jednak tylko operacyjna, praktyczna, choć upor-
czywa i zaskakująco pomysłowa realizacja idei formalizacji, która zostaje nie-
jako do świata zastosowana, sama pozostając nienaruszoną, funkcjonując nie 
na poziomie matematycznych modeli rzeczywistości, ale wyżej, na poziomie 
uogólnień próbujących uchwycić pierwotne zasady języka i technik matematy-
ki. Na tym poziomie także sama liczba – fundament cyfrowego świata – traci 
swój przywilej apriorycznej pewności i musi zostać zde�iniowana9.

7 Ten przykład zaczerpnąłem z pracy Léona Brillouina pt. Nauka a teoria informacji, War-
szawa 1969, s. 32.

8 Dokładniej, na przykładzie zasad algorytmiki, opisuje te konieczności Niklaus Wirth 
w podręczniku pt. Algorytmy + struktury danych = programy, Warszawa 2002, s. 17.

9 Dokładne omówienie tej problematyki może Czytelnik znaleźć w obszernej pracy Adama 
Olszewskiego pt. Teza Churcha, kontekst historyczno-�ilozo�iczny, Kraków 2009.
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Nowe media, technologia cyfrowa opiera się na koncepcie Alana Mathiso-
na Turinga z 1936 roku, w którym manipuluje się dowolnymi symbolami; ich 
relacje i możliwe zachowania de�iniuje się zgodnie z potrzebami, zachowując 
jedynie systemową spójność. Aby zaakceptować pogląd, że te symbole mogą 
na chwilę stać się obrazem świata realnego, trzeba było zrozumieć, że nie tylko 
wolno takie, przybliżone i chwilowe projekcje realności tworzyć, ale że jeste-
śmy na nie skazani i wewnątrz nich zamknięci, a formalny system, który nadaje 
im spójność, nigdy nie zdobędzie dowodu swej pełności i niesprzeczności, cze-
go w 1931 roku dowiódł wspomniany już Kurt Gödel. A więc nigdy nie osiągnie 
tego poziomu pewności, który zagwarantuje niezmienność czy opór podobny 
do oporu zewnętrznego świata widzianego z perspektywy Wielkiego Zegarmi-
strza – deterministycznego mechanizmu Pierre’a Simona de Laplace’a10.

Według skrajnego poglądu Lyotarda wiedza może być jedynie rodzajem 
narracji, a jej operacyjnym polem – język, co z jednej strony stanowi włącze-
nie się w dyskusję na temat jego roli, która to dyskusja stała się gwałtowna co 
najmniej od czasów Ludwiga Wittgensteina, a z drugiej kontynuację wniosków 
wynikłych z odrzucenia możliwości jednego, prawdziwego systemu (matema-
tyki) i wzniesienie się na meta(matematyczny) poziom, dopuszczający wielość 
swoistych, równorzędnych propozycji. Istotne i inspirujące jest właśnie prze-
transportowanie całego zagadnienia na poziom ogólniejszy, którym dla Lyotar-
da staje się sama wiedza, odpowiednio zde�iniowana, czemu de facto poświęca 
całą książkę. 

Lyotard znajduje następców w tego rodzaju myśleniu, wśród których wska-
zuję na Pierre’a Lévy’ego, mniej znanego w Polsce z oryginalnej myśli, bar-
dziej z wpływu, jaki wywarł na innego badacza: Henry’ego Jenkinsa, autora 
powszechnie znanego podręcznika pt. Kultura konwergencji. Zderzenie starych 
i nowych mediów. Wiedza jako pojęciowe narzędzie analizy wraca tam w do-
syć dziwacznej postaci: zostaje przystosowana do rzeczywistości najbardziej 
rozpowszechnionego owocu technologii cyfrowych: Internetu. Włącza się tak-
że w problematykę, która pojawia się w innych miejscach re�leksji humani-
stycznej, kurczowo obstając przy swoim źródle, jakim jest właśnie idea wiedzy. 
W poświęconym Lévy’emu rozdziale próbuję potwierdzić doniosłość i skutecz-
ność tego analitycznego narzędzia, jakim jest pojęcie wiedzy, które przydaje się 
także wtedy, gdy chcemy ogarnąć manifestację technologii cyfrowej pozornie 
odległą od symulacji, rozpatrywanej mozolnie w rozdziale pierwszym. I – prze-
wrotnie – nie szukam związku w jej technologicznym obciążeniu, ale pokazuję, 
jak ujawnia się on na poziomie uogólnienia – tym ciągle najważniejszym i naj-
mniej opisanym terenie re�leksji nad nowymi mediami.

10 Matematyczne dokonania, a także postawę poznawczą Pierre’a Simona de Laplace’a, do 
której się tutaj odwołuję, a więc przekonanie o potencjalnie możliwej pełni wiedzy, pozwalają-
cej przewidywać swobodnie wszelkie przyszłe wydarzenia, jako deterministyczne skutki zna-
nych przyczyn, opisuje Marek Kordos [Kordos 2005, s. 183 i n.].
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W rozdziale poświęconym inspiracjom, które okazują się podobne, choć 
przyświecają dwóm tradycyjnie przeciwstawnym metodologiom badawczym 
i konceptom światopoglądowym: strukturalizmowi i poststrukturalizmowi, 
próbuję przybliżyć samą historię formalizacji, czyli powstania i początkowe-
go rozwoju metamatematyki, do której nieustannie w tej książce się odwołuję. 
Pretekstu dostarczają mi dwa cytaty zaczerpnięte z Lévi-Straussa i Lyotarda.



Część I

Czy istnieje podmiotowość 
maszyny cyfrowej?





0. Aparat…

W tej części pracy przedstawię bliżej urządzenie, o którym pisałem we wstępie. 
Jest ono rodzajem sprzętowego interfejsu dla komputera PC, a to znaczy, że po-
tra�i z nim współpracować tak, aby wykonywać pewne zadania w świecie rze-
czywistym, korzystając z zasobów i funkcji udostępnianych przez ten komputer. 
Innymi słowy, stanowi rodzaj pośrednika między swoistą rzeczywistością ma-
szyny cyfrowej a światem zewnętrznym. Złożony charakter tego zapośrednicze-
nia można próbować, w sposób czysto pomocniczy, ująć w następujące po sobie 
fazy tak, jak to zaproponowałem we wstępie. Nie roszczę sobie przy tym prawa 
do ustanawiania obowiązującego porządku; jest to raczej sposób na uporządko-
wanie danych doświadczalnych. Fazy te (projekt symboliczny, projekt cyfrowy, 
realizacja projektu w czasie rzeczywistym oraz realizacja projektu w świecie 
rzeczywistym) pozwalają ujrzeć trzy jednoczesne sposoby istnienia czegoś, co 
staje się ostatecznie pewnym realnym zdarzeniem: zmianą teatralnego oświet-
lenia. Stanowią jego manifestacje: symboliczną, cyfrową i rzeczywistą. 

Części poświęcone manifestacjom mają kluczowy dla wywodu charakter. 
Zostały skomponowane tak, że jednocześnie odzwierciedlają dwa równorzęd-
ne porządki myślenia: porządek właściwy dla tworzenia i realizacji projektu za 
pomocą technologii cyfrowej oraz porządek rekonstruowania ogólnej zasady 
funkcjonowania tej technologii. Pierwszy rozpoczyna się od sytuacji, jaką jest 
obecność obserwatora (operatora, użytkownika) przed ekranem komputera, 
biegnie poprzez opis idei działania mechanizmu samego urządzenia i kończy 
się propozycją ogólnego modelu funkcjonowania nowych technologii. Towarzy-
szy mu drugi porządek, w którym od początku, a więc od wyjściowej sytuacji 
obcowania z urządzeniem technicznym, zostają wyodrębnione i nazwane ce-
chy determinujące proces tworzenia projektu świateł, cechy rzutujące na zasób 
treści, sposób ich przedstawiania czy wreszcie schematy wzajemnych stosun-
ków, jakim muszą one sprostać. Jest to więc porządek usiłujący odpowiedzieć 
na podstawowe pytanie: jakie treści i w jaki sposób mogą być przedmiotem 
obróbki za pomocą technologii cyfrowej. Fakt sformułowania modelu na koń-
cu tego porządku otwiera możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie na 
poziomie ogólnych, syntetycznych koncepcji. Okazuje się bowiem, że ów mo-
del, którego ideę zaczerpnąłem z pracy Michała Hellera [2006], ma charakter 
uniwersalny: reprezentuje pewną postawę poznawczą. Tym samym można po-
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wiedzieć, że owa postawa poznawcza tkwi u podstaw idei samego urządzenia, 
a więc także fundującej go technologii cyfrowej. Wywód prowadzony zgodnie 
z obydwoma porządkami ma jeszcze jedną ważną zaletę: oddala argumenty 
dotyczące słabego zakorzenienia w praktyce stosowania i działania urządzeń 
technologii cyfrowej. 

Wspomnę teraz o najważniejszych punktach konstruowania uogólniające-
go porządku interpretującego zasady technologii cyfrowej. Zajmując się ma-
nifestacją, którą nazwałem symboliczną, zwróciłem uwagę na zjawisko, które 
nazwałem fenomenem ukrytej podmiotowości, a więc na szereg intencji rzą-
dzących symbolicznym projektem użytkownika. Ten fenomen opisałem jako 
zestaw założeń, konstrukcji myślowych wraz z towarzyszącymi im ogranicze-
niami, zestaw układający się w usystematyzowaną, spójną całość rządzącą 
układem gra�icznym dostępnym użytkownikowi na ekranie i logiką udostęp-
nianych mu czynności. Grupa programistów realizujących wspólnie (wspólny) 
projekt może być przykładem przejawu aktualizacji takiej podmiotowości11. 

Analiza manifestacji cyfrowej prowadziła do wniosku, że wprawdzie ma-
szyna Turinga, która została zidenty�ikowana jako konceptualny prototyp 
komputera, operuje na symbolach, więc porusza się w rejonie abstrakcji i ogól-
ności szerszym niż liczba i tym samym może być uznana za przejaw najnowo-
cześniejszego typu myślenia matematycznego, to jednak na poziomie praktyki 
jej zastosowania od liczby – wymiernej i skończonej – nie daje się oderwać. 
Taka właśnie liczba z jednej strony należy do systemu symbolicznego, z dru-
giej skutecznie funkcjonuje w świecie realnym. Matematyka i geometria wkro-
czyły w XX wieku w obszar bardzo rozbudowanej abstrakcji. Za symbolicz-
ny moment ich wyzwolenia od kontekstu realnego świata można uznać
wykład Davida Hilberta z 1899 roku, w którym zaproponował on geometrię 
nową, uwolnioną od jakiejkolwiek zewnętrznej determinacji. Roman Murawski 
streszcza ten moment następująco:

Przyjmuje się zazwyczaj, że wraz z dziełem Hilberta nastąpiło ostateczne i całkowi-
te zerwanie geometrii z rzeczywistością empiryczną. Geometria stała się matematy-
ką czystą. Aksjomaty przestały być prawdami oczywistymi czy koniecznymi. Samo 
zaś pytanie o ich prawdziwość straciło sens. Systemy geometrii stały się bowiem 
niezinterpretowanymi systemami aksjomatycznymi, które można interpretować na 
rozmaite sposoby [Murawski 2001, s. 212].

Niemniej jednak technika cyfrowa, przynajmniej w tym kształcie, który 
w większości tworzy dzisiaj naszą cywilizację, pozostaje na etapie prostej al-

11 Przywołując pojęcie podmiotowości w kontekście przedmiotu takiego jak komputer, 
trudno nie odnieść się do wielkiego projektu Brunona Latoura, czyli teorii aktora-sieci (Actor-
-Network Theory). Natura przedmiotów, „kwestia rodzaju podmiotowości i sprawstwa (agen-
cies)”, jest jedną z pięciu fundamentalnych „niepewności”, które należy opisać w badaniu uni-
wersum społecznego [Latour 2010, s. 32]. Tutaj jednak tą drogą nie podążam, aczkolwiek 
wydaje się ona niezwykle obiecująca. Poprzestając na pierwszych rozpoznaniach, zachowuję 
ten szlak na przyszłość.
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gebry. Wywód cytowanego Georges’a Ifraha przedstawia syntetycznie historię 
matematyki, która od opisywania wprost rzeczywistości dostępnej zmysłom 
przechodzi do abstrakcyjnych systemów symboli; zwieńczeniem tego procesu 
jest koncept maszyny Turinga [Ifrah 2006, passim]. Jednocześnie opowieść ta 
przedstawia stopniowe narastanie elementarnego kon�liktu, który ujawnia się 
w zasadach tej maszyny. Mowa tutaj o wspomnianej ambiwalencji drążącej ma-
tematykę na przestrzeni dziejów: o jej sporze ze światem zewnętrznym. Liczba, 
ów dwoisty byt, równie dobrze funkcjonujący po obu stronach wspomnianego 
kon�liktu, jest jego praktycznym rozwiązaniem.

Dwie pierwsze manifestacje projektu z zakresu technologii cyfrowej można 
uznać za dwie osobne procedury ograniczeń umożliwiających odzwierciedlanie 
zjawisk rzeczywistych. Faza trzecia dopełnia dwie poprzednie, jest swoistym 
powrotem do rzeczywistości bytów realnych i zawiera uogólnioną interpreta-
cję sposobu, w jaki dokonuje się odzwierciedlenie procesów i zjawisk realnych 
w technologii cyfrowej. W tej części zostały przytoczone i postawione obok 
siebie dwie zupełnie różne, historyczne już, koncepcje syntetycznego uchwy-
cenia istoty tej technologii: metaforyczna idea człowieka Turinga Davida Bol-
tera i matematyczna teoria komunikacji Claude’a Elwooda Shannona. To nie-
co prowokacyjne zestawienie koncepcji humanistycznej i matematycznej, po 
przyjęciu zastrzeżenia dotyczącego całkowitej odrębności metodologii tkwią-
cych u podstaw każdej z nich, jest wstępem do próby pogodzenia tych dwóch 
dziedzin, która pojawia się w koncepcji Michała Hellera. Badacz ten podejmu-
je próbę podania syntetycznego modelu opisującego umiejętność ujmowania 
zjawisk świata rzeczywistego w postaci ścisłej konstrukcji rozumowej. Wyod-
rębnia i opisuje metodyczny tryb postępowania dążącego do naukowego, for-
malnego uchwycenia wzajemnych związków i procesów łączących fenomenal-
ne formy, w jakich przejawia się świat realny. Zawiera się on w podanej przez 
Hellera konstrukcji uniwersalnego modelu formalnego, którego korzenie tkwią 
w matematyce i �izyce, obowiązujących jeszcze w czasach Kartezjusza i Newto-
na, i który, co zaskakujące, odniósł niezwykły sukces. Opiera się on na niemal 
cudownej, jak spostrzega Heller, przyległości stworzonych formalnych struktur 
do konstrukcji świata. Oczywiście dzieje się to dzięki pewnym wstępnym ogra-
niczeniom, wśród których Heller wylicza warunek parametryzacji i racjonalne-
go powiązania parametrów między sobą. 

Model Hellera jest dobrą podstawą formułowania zasady działania maszyny 
cyfrowej, której analiza w świetle zaproponowanego modelu pozwala określić 
cztery podstawowe ograniczenia determinujące jej działanie, związane z poję-
ciami liczby, obliczalności, skończoności i parametryzacji. Jednocześnie model 
ten odsyła do bardzo konkretnej i zaskakująco archaicznej tradycji intelektual-
nej związanej z interpretacją zjawisk otaczającego nas świata, sformułowanej 
ostatecznie w XVIII wieku i wiążącej się z dorobkiem intelektualnym i cywiliza-
cyjnym epoki oświecenia, choć odwołującej się do źródeł wcześniejszych. Włą-
cza się także dzięki temu w szerszą dyskusję na temat charakteru współczes-
nej cywilizacji poprzez nieumyślne nawiązanie do ważnej dyskusji �ilozo�icznej 
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rozpoczętej artykułem Jürgena Habermasa pt. Modernizm – niedokończony pro-
jekt, w którym autor lokuje źródła cywilizacyjnego projektu obowiązującego do 
czasów współczesnych właśnie w czasach oświecenia. Projekt ten, doznający 
w drugiej połowie XX wieku gwałtownego kryzysu, w najogólniejszym stresz-
czeniu zawierał w sobie głęboką pewność co do zdolności racjonalnego pojęcia, 
opisu, a w końcu także uporządkowania świata przez człowieka. Najważniej-
szym wnioskiem tego kluczowego fragmentu pracy jest odnalezienie i ekspli-
kacja propozycji poznawczej, postawy światopoglądowej albo idei �ilozo�icznej 
rządzącej zasadami technologii cyfrowej, co przenosi całe zagadnienie z pozio-
mu techniki na poziom szerokiego uogólnienia. Nie mam wątpliwości, że wspo-
mniana konstrukcja dwóch porządków prowadzenia wywodu, dwóch wątków, 
które umownie możemy nazwać technicznym i �ilozo�icznym, choć wymaga 
pewnego wysiłku, zgadza się co do zasady z logiką wniosku znajdującego połą-
czenie między tymi dwiema różnymi dziedzinami nauki. Jest drogą analizy od-
dalającą się od konkretu obcowania z �izycznym aparatem w stronę jego ogól-
nej idei – najszerzej rozumianej obecności w przestrzeni cywilizacji.

W tym miejscu powinna się pojawić odpowiedź na pytanie, najciekawsze 
i najważniejsze, którego uniknąłem na początku niniejszego tekstu: dlaczego 
warto zajmować się trzecim, syntetycznym podejściem, które zostało wybrane 
jako generalna strategia wywodu pracy, a także, przy okazji, znaleźć odpowiedź 
na pytanie inne: gdzie szukać właściwego źródła inspiracji dla tego rodza-
ju nastawienia badawczego. Jego źródłem jest pewien stan czy też przekona-
nie funkcjonujące w dziedzinie nauk humanistycznych, które dotyczy sposobu 
postrzegania całości procesów gromadzenia wiedzy i wypowiadania się na te-
mat świata, a które powstało w drugiej połowie XX wieku, choć jego przesłanki 
można było obserwować już od przełomu wieku XIX i XX. Sprowadza się ono 
najogólniej do wyrażenia głębokiego sceptycyzmu wobec apodyktycznych są-
dów na temat tego świata i postrzegania wszelkiej dotyczącej go re�leksji w ka-
tegoriach swoistej, wewnętrznie koherentnej opowieści, która nie może pre-
tendować do wyłączności ani tym bardziej obiektywnej prawdziwości. Tego 
rodzaju interpretacje znajdziemy na przykład u Michela Foucaulta, Richarda 
Rorty’ego czy Jeana-François Lyotarda. Bez względu na to, czy zaakceptujemy 
pewne skrajności tkwiące w opiniach tych �ilozofów, musimy przyjąć do wia-
domości zasadniczą nieufność wobec możliwości uchwycenia „prawdziwej” 
natury świata. Możemy zatem uznać wiedzę za rodzaj dyskursu i ukonstytuo-
wać rodzaj „bezmiernej dziedziny”, jak pisze Foucault [1977, s. 50], którą two-
rzy „zbiór wszystkich rzeczywistych wypowiedzi (zarówno mówionych, jak 
pisanych), w ich zdarzeniowym rozproszeniu i w jednostkowym zjawianiu się, 
które jest im właściwe” [tamże] i dalej poszukiwać nowego porządku dopiero 
wewnątrz tak uogólnionego zbioru. Możemy także uznać za fundamentalnie 
niemożliwe uchwycenie prawdziwej natury świata i zaakceptować pozostające 
nam tylko pragmatycznie nastawione porozumienie, posługujące się przyjętym 
apriorycznie i niepretendującym do ogólności słownikiem, porozumienie bę-
dące de facto rodzajem wycofania w zabiegu opisania świata, zgodnie z poglą-
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dem, który mówi, że „w perspektywie Wittgensteinowskiej, Davidsonowskiej 
czy Deweyowskiej nie istnieje coś takiego jak »najlepsze wyjaśnienie« czego-
kolwiek; istnieje natomiast wyjaśnienie, które najlepiej odpowiada celom tego, 
kto wyjaśnia” [Rorty 1999, s. 90]. Możemy również przyjąć za Lyotardem, że 
właściwym środowiskiem naszego rozumienia i opisywania świata są sztuczne 
przestrzenie tworzonych przez nas opowieści, których celem jest „uprawomoc-
nienie instytucji i praktyk społeczno-politycznych, systemów prawa, systemów 
etycznych, sposobów myślenia” [Lyotard 1998, s. 30], uchylające się od trady-
cyjnych sposobów własnego, obiektywnego uprawomocnienia, na przykład ta-
kich, jakie proponował idealistyczny Platon czy racjonalny Kartezjusz. Nawet 
jednak wtedy, kiedy nie zaakceptujemy tych propozycji poznawczych, musimy 
rozważyć bardzo ważny ślad, jakim jest spostrzeżenie i podniesienie do rangi 
zasadniczego problemu samego aktu wypowiedzi, formułowania zdań i wy-
miany tych zdań między uczestnikami dialogu. Jest to ślad zupełnie nowego 
podejścia do kwestii wzajemnego stosunku człowieka i świata, który go otacza 
– ujawnienia nieprzekraczalnej strefy pośredniej, strefy rządzącej się własny-
mi prawami i różnie nazywanej: strefą dyskursu, strefą podporządkowanej wą-
skiej pragmatyce kontekstu i słownika lub strefą narracji.

Zestawiając te trzy podejścia, staram się odnaleźć w nich rodzaj wspólno-
ty, mimo że kontekst, w jakim zostały one użyte, jest za każdym razem inny. 
Dotyczy ogólnych kwestii nauki, istoty delimitacji dyscyplin naukowych, czyli 
porządkowania ludzkiej wiedzy w przypadku Foucaulta, �ilozo�icznego proble-
mu prawdy, którym zajmuje się Rorty, czy ogólnych prawidłowości rządzących 
systemami społecznych założeń, będących podstawą cywilizacji, co można 
uznać za obszar zainteresowań Lyotarda. Jednak we wszystkich tych konstruk-
cjach wypowiedź staje się czymś więcej niż tylko opinią na temat zewnętrz-
nej rzeczywistości, staje się w pewien sposób rzeczywistością samą, ponie-
waż jedynie ona jest dostępna myśli i językowi, a te de facto jedynie wewnątrz 
niej są zdolne działać. Jednocześnie jako tworzywo tej strefy, nośnik znaczeń, 
materiał konstrukcji znaczących zostaje natychmiast zidenty�ikowany język; 
wprost, jako podstawa ontologiczna wypowiedzi, co ma miejsce w przypadku 
Foucaulta i Rorty’ego, lub pośrednio, jako źródło użytecznej metafory narracji 
dla Lyotarda.

Ta inspiracja, a więc zwrócenie uwagi na możliwość istnienia pośredniej 
strefy wypowiedzi i fundamentalnego wpływu tego pośrednictwa na obraz 
świata, stała się istotnym tłem myślenia na temat nowych technologii informa-
cyjnych. Można bowiem te technologie, ze względu na obowiązujące wewnątrz 
spoistego systemu, warunkującego ich działanie, ograniczenia i szczegóło-
we wytyczne, uznać za swoistą wypowiedź na temat świata, a także potwier-
dzić ich zapośredniczający charakter. Co więcej, można także podejrzewać, że 
dzięki owej spoistości i apodyktyczności konstytuują one swoistą, suwerenną 
rzeczywistość, której obecność i zasady musimy akceptować, jeżeli chcemy 
z tych technologii korzystać. Zważywszy natomiast na ich niezwykły zasięg we 
współczesnej cywilizacji, trzeba przyznać, że stajemy się ich zakładnikami, je-
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żeli tylko chcemy w tej cywilizacji funkcjonować jako członkowie społeczeństw, 
uczestnicy kultury, użytkownicy dyskursów interpretacyjnych i badawczych 
itd. Często formułowane na ten temat przeczucia w różnych rejonach nauk hu-
manistycznych zdobywają tutaj rodzaj stabilnej podstawy poznawczej. W tym 
momencie otwierają się także bardzo szerokie potencjalne perspektywy ba-
dawcze, zmierzające choćby w stronę głębszego opisu konsekwencji wcielania 
w życie propozycji widzenia świata pochodzących sprzed kilkuset lat, możli-
wych kon�liktów, uproszczeń, a także zupełnie nowych zjawisk, które przecież 
skądinąd wokół siebie obserwujemy. 



…i jego funkcjonalny opis

Punktem wyjścia rozważań zawartych w niniejszej pracy jest urządzenie zbu-
dowane z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Urządzenie to pozwala oprzeć 
dalsze wnioski na silnej podstawie empirycznej i wprowadza specjalny rodzaj 
perspektywy, której atutem jest zakorzenienie w realnej technologii. Perspek-
tywa ta nie cofa się przed dalszym poszukiwaniem w ujawnionych cechach 
przedmiotu pewnych własności, które odwołują się do kultury, do tradycji �ilo-
zo�icznej czy też projektu cywilizacyjnego. W ten sposób zostaje pokonany dy-
stans dzielący rzeczywisty byt od dalekich skutków jego funkcjonowania, a tak-
że dystans dzielący dwie dziedziny nauki, zazwyczaj traktowane jako osobne 
strefy, włączone w obręb różnych dziedzin poznania. Można to uznać za rodzaj 
metodologicznej pomyłki i mielibyśmy być może do czynienia z nią, gdyby nie 
specjalny charakter owego urządzenia. 

Urządzenie to jest interfejsem w sensie informatycznym, czyli pośredni-
czy między komputerem a źródłem światła i pozwala na sterowanie jego in-
tensywnością za pomocą komunikatów wysyłanych przez program pracujący 
w tym komputerze. Ten z pozoru prosty cel, w istocie zaspokajający potrzeby 
rozległego obszaru zastosowań praktycznych, jakim są widowiska z udziałem 
publiczności, dla których poetyki sterowanie światłem ma zasadnicze zna-
czenie, pozwala odtworzyć kluczowy z punktu widzenia niniejszej pracy pro-
ces. W jego trakcie wytworzony w komputerze cyfrowy sygnał, po dotarciu 
do wspomnianego interfejsu, jest w stanie kształtować pewien aspekt świata 
rzeczywistego, obiektywny, mierzalny parametr �izycznego zjawiska, jakim 
jest zmiana natężenia źródła światła. I choć to banalne, trzeba wspomnieć, że 
współczesne widowiska posługują się niezwykle rozbudowanym zapleczem 
technicznym służącym oświetleniu. Jego złożona i subtelna estetyka kształtuje 
się dzięki wybitnym twórcom teatralnym. Choćby w spektaklach Roberta Wil-
sona światło jest jednym z najważniejszych środków wyrazu [por. np. Lehmann 
2004, s. 116 i n.], ale przecież jest to jedynie rozwinięcie idei, która pojawiła się 
już u Adolphe’a Appii w końcu XIX wieku12. Źródeł inwencji Szwajcara, będące-
go jednym z wielkich prawodawców tzw. Wielkiej Reformy Teatru, która doko-

12 We wstępie do zbioru esejów Appii Jan Kosiński podkreśla rolę „prawdziwego światła” 
w generalnym odwróceniu się szwajcarskiego wizjonera od iluzjonistycznego malarstwa i sa-
mej „farby” na korzyść „malowania światłem” i światłocienia [Appia 1974, s. 7].
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nała się na przełomie XIX i XX wieku, doszukiwano się w wynalazku żarówki. 
Wilson czerpie z wielu technicznych innowacji, jakie przyniósł XX wiek, takich 
jak lampy diodowe czy wyładowcze, ale także systemy subtelnego sterowania 
tymi źródłami światła.

Cyfrowy sygnał biegnący z komputera do urządzenia jest efektem zło-
żonych operacji obliczeniowych, które wykonuje procesor i które podlegają 
kontroli użytkownika, a ściślej jest wynikiem złożonej interakcji użytkowni-
ka z komputerem, poddanej niezwykle precyzyjnej schematyzacji, biorącej się 
przede wszystkim z pewnych założeń dotyczących zasady działania tego kom-
putera. Użytkownik, intencjonalnie zorientowany na wizualny efekt działania 
interfejsu (a więc po prostu zmiany natężenia światła w poszczególnych jego 
źródłach), podejmuje pewne działania ściśle ograniczone przez program kom-
puterowy przeznaczony do sterowania owym interfejsem pod względem ich 
rodzaju, ilości, porządku itp. i z jego pomocą tworzy projekt zmiany natężenia 
światła, realizowany przez program pracujący w komputerze, współpracujący 
z nim interfejs i źródła światła. 

Spróbujmy przyjrzeć się temu procesowi jako pewnemu wydarzeniu doko-
nującemu się na skrzyżowaniu dwóch bardzo podstawowych przestrzeni: ob-
szaru zarezerwowanego dla konstrukcji teoretycznych, intelektualnych i świata 
wydarzeń realnych, podlegających opisowi odwołującemu się do doświadcze-
nia, eksperymentu. Kolejność poszczególnych zdarzeń w trakcie wspomniane-
go procesu wydaje się następująca: sekwencję otwiera zamysł użytkownika, 
będący jego wyobrażeniem na temat zmian światła, które mają nastąpić, dalej 
pojawia się projekt przedstawiony w sposób symboliczny na ekranie moni-
tora, będący realizacją zamysłu użytkownika. Ten etap poprzedza w naszej 
konstrukcji cyfrowy kształt tego projektu, będący zbiorem danych i reguł rzą-
dzących tymi danymi, jaki zostaje zapisany w pamięci komputera. Aby była 
możliwa realna zmiana świateł teatralnych, projekt w postaci cyfrowej staje się 
dalej źródłem sekwencyjnej realizacji początkowego projektu sterowanej zega-
rem komputera, co oznacza zespół procesów matematycznych dokonywanych 
w przestrzeni obliczeniowej komputera, w których efekcie powstaje strumień 
danych w postaci cyfrowego sygnału elektrycznego. Ten strumień zostaje prze-
słany do interfejsu i przetworzony na równoległy strumień poleceń dla urzą-
dzenia wykonawczego sterującego prądem źródła światła, wywołując odpo-
wiednią sekwencyjną zmianę natężenia realnych źródeł światła.

Jeżeli przyjmiemy taki przebieg – zgodny z doświadczeniem i naturą cyfro-
wej technologii – pojawia się szansa na jego konceptualizację dokonaną na po-
ziomie bardziej ogólnym. Możemy bowiem mówić o czterech fazach przecho-
dzenia od stanu, jakim jest wyobrażony i zilustrowany na ekranie komputera 
przez użytkownika projekt, aż do �izycznego zjawiska zmiany świateł. W fazie 
pierwszej mamy do czynienia z projektem tworzenia zmiany teatralnych świa-
teł o charakterze symbolicznym (faza pierwsza: projekt symboliczny), który 
istnieje następnie w formie projektu cyfrowego (faza druga: projekt cyfrowy), 
podlegającego realizacji w czasie rzeczywistym (faza trzecia), umożliwiając 
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dalszą realizację projektu w świecie rzeczywistym (faza czwarta). Spróbujmy 
przyjrzeć się bliżej wyodrębnionej w ten sposób dynamice pojawiania się real-
nego wydarzenia, będącego skutkiem jawnego, ścisłego, zmatematyzowanego 
porządku, u którego początku tkwi swobodna gra wyobraźni czy też intelektu-
alna konstrukcja.

Faza I – projekt symboliczny

Aby zrealizować swój zamysł i zaprojektować zmiany świateł w widowisku, 
użytkownik posługuje się programem komputerowym, który umożliwia wpro-
wadzanie pożądanych poziomów natężenia światła wybranych źródeł. Pro-
gram, który był podstawą niniejszych przemyśleń, przeznaczono do obsługi 
dwunastu takich źródeł jednocześnie. Dla wygodnego manipulowania tymi 
wielkościami, wprowadzono w nim skalę procentową, która ma charakter 
względny, jednak dla ściśle określonych warunków można ją odnieść do bez-
względnej skali natężenia światła padającego podanego w luksach13. W tej skali 
poziomowi 0% odpowiada oczywiście ciemność, natomiast 100% – to maksy-
malne natężenie światła, do jakiego emisji jest zdolne wybrane źródło. Dla róż-
nych realnych źródeł to natężenie będzie miało różną wartość bezwzględną. 

Aby nie nudzić Czytelnika opisami technicznymi urządzenia, które zbudo-
wałem i przetestowałem, przejdę raczej do cząstkowych spostrzeżeń i nasuwa-
jących się dzięki nim konkluzji. Jeszcze raz tylko podkreślę, że takie urządzenie, 
choć z jednej strony narzuca konieczność wikłania się w kwestie czysto tech-
niczne, z drugiej daje rzadką szansę prześledzenia logiki zderzenia się z twar-
dym oporem realnego świata, który ustawia się na drodze ludzkiej myśli i wy-
obraźni. A to znaczy, że opis tej logiki jest ważny, bo kryją się w nim wszelkie 
drobne i konieczne kompromisy, jakie musi zawierać owa myśl i wyobraźnia, 
aby do poziomu doświadczenia się przedostać. Ten stary problem, którym jesz-
cze się zajmę bardziej szczegółowo, tutaj ukazuje się z niezwykła ostrością; ba, 
daje się uporządkować zgodnie z zaproponowaną sekwencją zdarzeń, a nawet 
uogólnić do abstrakcyjnego poziomu faz. Kwestie techniczne pozostaną wy-
jaśnione w stopniu koniecznym tylko tam, gdzie będzie się kończyć codzienne 
doświadczenie przeciętnego użytkownika komputera z systemem operacyjnym 
Windows.

W programie sterującym interfejsem dla wprowadzenia poziomu natężenia 
światła przewidziano trzy możliwości:

13 Luks (lx) – jednostka natężenia oświetlenia w układzie SI (jednostka pochodna układu SI)

1 lx = 1 lm/m2

Luks (lx) określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony stru-
mień świetlny o wartości równej 1 lumen (lm) padający na powierzchnię 1m2.
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• przesuwanie wirtualnego suwaka na ekranie komputera w oknie progra-
mu, które przedstawia rodzaj pulpitu, tablicy kontrolnej. Względną war-
tość procentową ustawionego poziomu, poza obrazowaniem tego pozio-
mu pozycją suwaka, można odczytać w postaci liczbowej ze znajdującego 
się powyżej okienka;

• wpisywanie określonego poziomu natężenia oświetlenia bezpośrednio 
wartościami liczbowymi w odpowiednim polu pulpitu;

• określenie pionowej współrzędnej punktu (rzędnej) na wykresie obrazu-
jącym maksymalną bądź minimalną wartość natężenia oświetlenia, po-
przez „przeciąganie” myszą tego punktu, co ma miejsce przy budowaniu 
sekwencji zmiany światła metodą gra�iczną. Punkty wyznaczające skrajne 
stany natężenia oświetlenia mają kształt niewielkich kwadratów, którymi 
można manipulować w odpowiednim oknie programu. Wykres gra�iczny 
jest wyskalowany w jednostkach czasu (oś pozioma) i procentach, ozna-
czających natężenie światła (oś pionowa); położenie w pionie punktu 
określa wartość tego natężenia w danej chwili. Wiele odmiennych punk-
tów oznacza różne stany natężenia światła w różnych momentach.

Pierwsza ze wskazanych możliwości, najprostsza, mimo że sprowadza się 
do ustawienia pewnego ostatecznego stanu natężenia światła, ma w istocie 
charakter procesualny, kiedy przyjdzie do praktycznego użycia całego zesta-
wu (komputer – interfejs – źródła światła): przesuwanie wirtualnego suwaka 
wywołuje zmianę rzeczywistego natężenia światła w źródle przypisanym do 
tego suwaka; zmiana ta zachodzi w rzeczywistym czasie przesuwania symbolu 
(ekranowej, gra�icznej reprezentacji) suwaka. Ostatnia możliwość wprowadza-
nia do programu poziomu natężenia światła ujawnia wprost jego procesualny 
charakter, ściśle związany z samym zjawiskiem �izycznym. 

Obie możliwości oddane do dyspozycji użytkownika: ustalania pewnego 
docelowego poziomu natężenia światła oraz kontroli nad zmianą pomiędzy 
dwoma różnymi stanami, są równie istotne. W ten sposób istnieją w programie 
dwie zasadniczo różne modalności: stanu stabilnego oraz stanu zmiennego. 
Z punktu widzenia estetyki zmiany światła w widowisku obie mają realne za-
stosowanie; ważny jest ostateczny, ustalony poziom światła, tworzący coś w ro-
dzaju środowiska świetlnego dla rozgrywających się na scenie wydarzeń, ale 
kolosalne znaczenie ma również sam proces „nabrzmiewania” i „wybrzmiewa-
nia” świateł, jeśli odwołać się do metafory dźwiękowej. Ta druga możliwość po-
jawiła się dopiero wtedy, gdy stało się technicznie możliwe wygodne sterowa-
nie natężeniem prądu wielu źródeł światła. Pierwszym krokiem na tej drodze 
było zbudowanie elementu elektronicznego, który takie sterowanie umożliwiał 
– tyrystora – w zakładach General Electric w 1956 roku14. Zastąpił on wcześ-
niejsze koncepty techniczne, takie jak na przykład autotransformator. Moż-
na zaryzykować twierdzenie, że dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku

14 Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor#History (data dostępu: 20.06.2012).
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stało się technologicznie możliwe precyzyjne sterowanie wieloma źródłami 
światła jednocześnie. 

Sterowanie procesem przebiegu zmiany natężenia światła wymaga de�inio-
wania zmiennej czasu, czyli okresu, w którym to natężenie się zmienia. Czas 
ten, określany w godzinach, minutach i sekundach, wymaga także odpowied-
niej techniki wprowadzania, służą temu dwa sposoby:

• ręcznego wpisywania wartości numerycznych czasu startu i czasu trwa-
nia zmiany z umownie określoną maksymalną dokładnością do jednej 
sekundy;

• określania poziomej współrzędnej punktu (odciętej) na wykresie obra-
zującym maksymalną bądź minimalną wartość natężenia oświetlenia, 
poprzez „przeciąganie” myszą tego punktu przy budowaniu sekwencji 
metodą gra�iczną, podobnie jak w przypadku zmiany natężenia światła.

Tutaj pojawia się następny problem: zmieniająca się w czasie wartość natę-
żenia narzuca konieczność pisania charakteru tej zmiany. Przesuwając wirtu-
alny suwak na ekranie komputera, nadajemy tej zmianie porządek przypadko-
wy, będący skutkiem fantazji użytkownika. Modalność stanu zmiennego, który 
w zamyśle daje się projektować, zmusza do ustalenia ładu, ujęcia tej zmiany 
w pewne reguły umożliwiające jej zobiektywizowaną powtarzalność. Dostar-
cza go matematyczna formalizacja; ujęcie tego porządku w funkcję, którą da-
lej łatwo zrealizować w postaci serii kolejnych stanów czy zobrazować gra�icz-
nie na wykresie. Decyzje, które tutaj zapadają, determinują jednoznacznie typ 
ładu, na który się zdecydowano. W programie sterującym przewidziano dwa
rodzaje zmiany natężenia światła przebiegającej między dwoma różnymi jego 
stanami stabilnymi; wybrano zatem dwa sposoby realizacji modalności stanu 
zmiennego:

• zmianę liniową, de�iniowaną równaniem funkcji liniowej;
• zmianę nieliniową, opartą na tzw. krzywych Béziera15.

Domyślnie pojawiającą się zmianę liniową można zmienić w nieliniową, 
wskazując odpowiedni fragmentu wykresu gra�icznego. Samą krzywą de�iniu-
je się w trybie „gra�icznym”, znanym użytkownikom komputera z programów 
obsługujących tzw. gra�ikę wektorową; poprzez „przeciąganie” tzw. sterujących 
punktów (wewnętrznych) punktów krzywej Béziera w oknie wykresu, co służy 

15 Algorytm zmiany liniowej jest oparty na równaniu funkcji liniowej: 

( )f x ax b= +

algorytm zmiany nieliniowej na równaniach Béziera:

( ) ( ) ( ) ( )3 2 2 31 1 1x x x x xP t A t B t t C t t D t= − + − + − +

( ) ( ) ( ) ( )3 2 2 31 1 1y y y y yP t A t B t t C t t D t= − + − + − +

dla 0 ≤ t ≤ 1, gdzie P oznacza współrzędne punktów krzywej.
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zde�iniowaniu ich współrzędnych, przeliczanych dalej wewnątrz równań i osta-
tecznie modelujących krzywą. 

Krzywa Béziera trzeciego stopnia została wybrana ze względu na po-
wszechność jej stosowania w programach gra�icznych i gotowe rozwiązania 
algorytmiczne. Idea tych krzywych została niezależnie opracowana przez 
Pierre’a Béziera, francuskiego inżyniera �irmy Renault, oraz Paula de Casteljau 
pracującego dla konkurencyjnej �irmy Citroën. Obaj prowadzili badania nad 
krzywymi od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a jako pierwszy 
opublikował swoje prace Bézier. Wykreślanie krzywej trzeciego stopnia na 
płaszczyźnie odbywa się poprzez wskazanie czterech punktów: dwóch punk-
tów krańcowych i dwóch punktów tzw. sterujących, mających wpływ na sto-
pień „wygięcia” krzywej. 

Wbudowany w program rodzaj krzywej, jaką jest wielomianowa krzywa 
Béziera trzeciego stopnia na płaszczyźnie, stanowi tylko jeden z wielu możli-
wych zbiorów nieliniowych kształtów, które mógłby przyjmować wykres zmia-
ny (na przykład wykładniczy, logarytmiczny czy inne, bardziej skomplikowa-
ne). Została ona zaimplementowana w programie, czyli oddana do dyspozycji 
użytkownika wskutek arbitralnej decyzji programisty. Zatem projekt, który 
tworzy użytkownik, jest ściśle ograniczony w możliwościach kształtowania 
wykresu zmiany i dysponuje tylko dwoma algorytmami: wykorzystującym 
krzywe Béziera lub funkcje liniowe. Wybierając prostą lub krzywą i – w dru-
gim przypadku – ustalając jej kształt, użytkownik wskazuje jedynie współrzęd-
ne punktów na wykresie, które umożliwiają zobrazowanie prostej lub krzywej 
na ekranie monitora oraz tworzą podstawę do obliczania wartości wysyłanych 
do zewnętrznego interfejsu. Obrazowanie to ukazuje proste i krzywe w posta-
ci ciągłej, co jest wygodne dla obserwatora, jednak wykres, który użytkownik 
widzi na ekranie, jest rysowany przez inne procedury programu niż procedu-
ry formujące komunikaty dla urządzenia sterującego natężeniem światła – są 
to dwa niezależne procesy, zachodzące jedynie na podstawie samych procedur 
matematycznych.

Projekt tworzony przez użytkownika musi zawierać plan stanów natęże-
nia światła, ich lokalizację w czasie, a także charakter każdej ze zmian nastę-
pujących pomiędzy nimi, dla każdego źródła światła osobno. Użytkownik może 
utrwalić gotowy projekt w pliku. W praktyce oznacza to zapisanie tych samych 
zmiennych, które de�iniuje, tworząc ów projekt: numeru aparatu, czasu startu 
zmiany, czasu jej trwania, stanu docelowego wyrażonego w procentach oraz 
charakterystyki zmiany w postaci zbioru czterech współrzędnych punktów ste-
rujących krzywej Béziera (współrzędne te w przypadku zmiany o charaktery-
styce liniowej mają wartość zero). Wszystkie wymienione zmienne lub ich ze-
społy mają charakter liczbowy. 

Identy�ikacja źródła światła, a więc jednoznaczne oznaczenie każdego apa-
ratu poprzez przydzielenie mu kolejnej liczby, jest oczywiście umowna. Liczba 
jest jedynym możliwym do użycia symbolem. Aparaty nie są powiązane żad-
nym innym związkiem poza wspólną obecnością, więc liczby nie muszą pod-
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legać żadnemu porządkowi poza wyłącznością. Nadawanie wyłącznych, niepo-
wtarzalnych identy�ikatorów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy liczba obiektów nie 
jest znana lub zmienia się, jest zresztą znanym algorytmicznym problemem. 
Arbitralność jest tutaj często rozwiązywana za pomocą specjalnej procedury 
losowej, w której istnieje znikome prawdopodobieństwo powtórzenia identy-
�ikatora.

Faza II – projekt cyfrowy

Odniesienia do tej fazy pojawiły się nieuchronnie już wcześniej. Symboliczny 
obraz projektu zmian natężenia światła, który ma do dyspozycji użytkownik 
i widzi na ekranie monitora, nie jest tym samym obrazem, który istnieje w pa-
mięci komputera. Dla użytkownika zostało stworzone specjalne przedstawie-
nie dwóch kluczowych parametrów: natężenia światła i czasu, którego celem 
jest zastąpienie matematycznych formuł przyjętymi powszechnie symboliza-
cjami. Tam, gdzie to jest możliwe, odwołuje się ono do ogólnie przyjętych wzor-
ców przedstawiania zjawisk (np. użycie skali procentowej, sposób zapisywania 
czasu za pomocą liczb, wykres jako sposób pokazania zmiany wartości w cza-
sie16), narzędzi czy urządzeń, o których można przypuszczać, że użytkownik je 
zna, używał ich lub przynajmniej je widział (na przykład suwak, który naśla-
duje wyglądem potencjometr stosowany w domowych urządzeniach elektro-
nicznych, klawisz do włączania i wyłączania światła itp.). Tymczasem od stro-
ny programu pracującego w pamięci komputera dwa parametry, które określa 
użytkownik, są wyłącznie liczbami. 

W programie istnieją jeszcze dwa parametry, które nie dotyczą mierzalnych 
wielkości �izycznych, a które zawierają informację identy�ikującą �izyczne źród-
ło światła i charakter zmiany (liniowa/nieliniowa). Nawet jeżeli użytkownik 
dokonuje określenia wielkości pierwszego parametru poprzez wybór jednego 
z suwaków lub jednego z wykresów, przedstawionych gra�icznie na ekranie 
komputera, czyli poruszając się wyłącznie w obrębie przestrzeni symbolizacji, 
przyjmuje on formalną wartość liczbową i pochodzi z wcześniej ustalonego cią-
gu skończonego o dwunastu elementach (można także bezpośrednio wpisać 
numer źródła światła w postaci liczbowej). Użycie ciągu pozwala na uzyskanie 

16 Oczywiście każde z podanych tutaj przedstawień ma za sobą pewną – mniej lub bardziej 
obszerną – historyczną tradycję, tak jak gra�iczny wykres zmiennej, za której autora powszech-
nie uznawany jest Kartezjusz, który zapoczątkował tylko w rzeczywistości pomysł układu 
współrzędnych, opatrzony jego nazwiskiem, dając tym samym początek geometrii analitycz-
nej. Ten koncept został przez niego opisany w dodatku do Rozprawy o metodzie noszącym ty-
tuł Geometria (z 1637 roku). Za faktycznego twórcę geometrii analitycznej uważa się, jak pisze 
Marek Kordos, Pierre’a de Fermata [Kordos 2005, s. 150]. Pomysł Kartezjusza stał się począt-
kiem nowej techniki matematycznej, wpisując się w fundamentalne poszukiwania metod ma-
tematycznych pozwalających ujmować w sposób ścisły proces zmiany na przykład �izycznego 
parametru, a tym samym włączając się w pełni w proces kształtowania się nauki. 
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pewności, że nie powtórzy się żaden z elementów. Powiązanie elementów cią-
gu z �izycznymi źródłami światła jest, jak wspomniałem, czysto przypadkowe.

Parametr określający charakter zmiany sprowadza się do wyboru spośród 
dwóch możliwości, które zostały dopuszczone w programie, i jest de�iniowa-
ny pośrednio za pomocą parametrów pomocniczych, które służą do określenia 
kształtu krzywej Béziera. Są to cztery współrzędne dwóch punktów wewnętrz-
nych tej krzywej, ustalane na jej wykresie. Wielkości tych współrzędnych 
umożliwiają także identy�ikację jednego z dwóch elementów zbioru charakteru 
zmiany, to znaczy pozwalają określić, czy zmiana jest liniowa (wszystkie para-
metry są równe zero) czy nieliniowa (zgodna z krzywą Béziera); są więc nie-
zbędne w czasie tworzenia projektu na poziomie pamięci komputera.

Żaden z kompletu ośmiu parametrów pojawiających się na poziomie sym-
bolicznego obrazu tego projektu, dostępnego dla użytkownika, nie jest iden-
tyczny w stosunku do swojego odpowiednika, ukrytego w cyfrowej pamięci 
komputera. Różnice są następujące:

1. Poziom natężenia światła jest określany w programie tak, jak w projek-
cie symbolicznym w skali względnej i w sposób skwanty�ikowany, lecz 
liczba pośrednich poziomów oddzielających stan ciemności od stanu 
pełnej światłości wynosi 256, podczas gdy w projekcie użytkownika ma 
wartość 100. Liczba 256 jest wynikiem przyjęcia podstawowej dla kom-
putera typu PC jednostki określającej ilość informacji – jednego bajta, 
jako porcji informacji, w której zapisano stan natężenia światła17. Ska-
lę procentową przyjęto ze względu na konwencję obowiązującą w tym 
względzie od czasu analogowych aparatów sterujących natężeniem 
światła, jest ona jednak zbyt uboga w przypadku wyra�inowanych prze-
biegów natężenia światła, nieosiągalnych dla tamtych urządzeń.

2. Czas, który użytkownik określa za pomocą sformalizowanego zapisu 
godzin, minut i sekund18 (zarówno wpisując ich liczbowe wartości, jak 
i korzystając z wykresu), w programie istnieje wyłącznie jako liczba mi-
lisekund. Odpowiada ona długości odcinka czasu i nie de�iniuje w żaden 
sposób punktu startu liczenia. Zapis godzin, minut i sekund może speł-
niać obydwie funkcje: wskazywania czasu (spełniania funkcji zegara) 
i określania czasu trwania. Ta pierwsza możliwość nie znajduje zasto-
sowania w programie, ale jest znana użytkownikowi z codziennego do-
świadczenia. Z punktu widzenia ergonomii zapis godzin, minut i sekund 

17 1 bajt to porcja informacji o objętości 8 bitów. Największa liczba, jaką można dzięki niej 
zapisać w systemie binarnym, to 255. Liczba bitów, które składają się na bajt, została przyję-
ta umownie, jej rozpowszechnienie i uznanie za standard nastąpiło po wprowadzeniu jednego 
z popularnych systemów obliczeniowych tworzonych w IBM w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku, stan ten ugruntowała eksplozja domowych komputerów, pracujących na mikroprocesorach 
ośmiobitowych w latach osiemdziesiątych.

18 Format ten jest następujący: „hh:mm:ss”, na przykład: „02:22:03”, co oznacza 2 godziny, 
22 minuty i 3 sekundy.
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jest lepszy, wygodniejszy i bardziej czytelny w porównaniu z suchymi 
liczbami o dużych wartościach, w których zapisano milisekundy, jest na-
tomiast kłopotliwy, gdy trzeba użyć zmiennej czasowej w technologii cy-
frowej19.

3. Rodzaj zmiany, widoczny natychmiast dla użytkownika na wykresie, 
w programie jest identy�ikowany na podstawie wartości, jakie przyjmują 
współrzędne wewnętrznych punktów krzywej, które w przypadku zmia-
ny liniowej są równe zero, w przypadku zmiany krzywoliniowej różne od 
zera. Zmiana jest obrazowana na ekranie komputera za pomocą innych 
funkcji niż zmiana obliczana w programie, choć leżący u ich podstaw 
matematyczny algorytm jest ten sam. Tutaj także decyduje ergonomia 
i najprościej rozumiana estetyka20. Wykres gra�iczny prezentowany na 
ekranie komputera ma charakter ciągły i płynny, podczas gdy strumień 
poszczególnych wartości natężenia światła obliczany na potrzeby stero-
wania interfejsem jest nieciągłym zbiorem21.

4. Źródła światła są określane różnymi liczbami; dla użytkownika są ponu-
merowane od 1 do 12, w programie oprócz tych wielkości istnieją jesz-
cze liczby służące do identy�ikowania źródła światła w czasie wysyłania 
komunikatów do urządzenia zewnętrznego. Liczby te, określające adre-
sy źródeł, tworzą skończony ciąg liczb od 33 do 44. Choć ich wielkości 
wynikają z przyjętej konstrukcji sygnału (protokołu komunikacyjnego), 
liczby te z punktu widzenia użytkownika nie mają żadnego dodatkowego 
(w sensie koncepcyjnym) uzasadnienia.

5. Współrzędne wewnętrznych punktów krzywej Béziera mają dla użyt-
kownika charakter opcjonalny i są niezbędne wyłącznie wtedy, gdy wy-
bierze on nieliniową charakterystykę zmiany natężeń światła, ale na-
wet wtedy ich wartość liczbowa pozostaje ukryta. W programie są one 
konieczne do określenia rodzaju charakterystyki. W sytuacji zmiany 
liniowej, przy formowaniu zapisu stanu natężenia światła na swój uży-
tek, program dopisuje te współrzędne samodzielnie i nadaje im warto-
ści zerowe.

19 Co jest zresztą różnie rozwiązywane w poszczególnych systemach operacyjnych. Syste-
my UNIX-owe posługują się liczbą sekund, jaka upłynęła od umownej chwili w przeszłości.

20 W sensie, który Wolfgang Welsch określa jako „kosmetyczny”; dający „rezultat, który 
kontemplacji estetycznej prezentuje się jako udany i upajający” [Welsch 2005, s. 49].

21 Problem estetyki, związany z tą różnicą, jest problemem ważnym. Krzywe Béziera wy-
brano w programie do kształtowania charakterystyki zmiany natężenia światła właśnie dla-
tego, że ich gra�iczny przebieg daje wrażenie „gładkości”, a więc jest źródłem trudnych do 
ścisłego uzasadnienia doznań estetycznych. Zapewne także z tego powodu są szeroko stoso-
wane w różnego rodzaju oprogramowaniu, od projektowania krzywizn samochodu poczyna-
jąc, a na programach gra�icznych kończąc. W ich przypadku kategorie tak niejasne, ale istot-
ne, jak „płynność” czy „elegancja” krzywej, mają znaczenie. Pewne aspekty tej problematyki 
analizuje cytowany już Wolfgang Welsch w swojej książce pt. Estetyka poza estetyką [Welsch 
2005, s. 37].
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Różnice, które dzielą odpowiadające sobie parametry projektu widoczne-
go dla użytkownika i zapisanego w pamięci komputera, mają niejednoznaczny 
charakter i dotyczą bardzo różnych aspektów: precyzji, z jaką określany jest pa-
rametr (różnica nr 1, 2 i 3); formatu zapisu danych (różnica nr 2); sposobu ist-
nienia parametru: twardy parametr od strony projektu symbolicznego nie ist-
nieje jako samodzielny parametr po stronie projektu cyfrowego (różnica nr 3);
wartości, które przybierają odpowiadające sobie pary parametrów w obu pro-
jektach (różnica nr 4); funkcji, jaką spełniają (różnica nr 5). O ile format ma 
znaczenie czysto formalne i wynika ze specy�iki środowisk, w jakich jest uży-
wany, o tyle różnice dotyczące sposobu istnienia parametru czy też jego funkcji, 
a szczególnie precyzji i wartości powodują, że p ro j e k t  s y m b o l i c z ny  d o -
s t ę p ny  d l a  u ż y t ko w n i k a  j e s t  z a s a d n i c z o ,  m e r y t o r yc z n i e  ró ż ny 
o d  s w o j e j ,  z a wa r t e j  w  p a m i ę c i  ko m p u t e ra ,  w e r s j i.

Precyzja, dokładność podawania parametru sprowadza się tutaj do roz-
dzielczości. Projekt użytkownika posługuje się, w przypadku podawania war-
tości czasu, rozdzielczością wynoszącą 1 sekundę, projekt zapisany w pamięci 
komputera – rozdzielczością o rozmiarze 1 milisekundy22. W sytuacji określa-
nia wartości natężenia światła projekt użytkownika ma do dyspozycji rozdziel-
czość wynoszącą jedną setną względnej skali tego natężenia, natomiast projekt 
zapisany w pamięci komputera – rozdzielczość równą jedną dwieście pięćdzie-
siątą szóstą tej skali. Program pracuje zatem w obu przypadkach w rozdziel-
czości większej niż dostępna użytkownikowi, ale nie jest to reguła zawsze obo-
wiązująca. W projekcie użytkownika obraz gra�icznej reprezentacji krzywej 
Béziera jest ciągły – rozdzielczość tego przedstawienia jest większa niż roz-
dzielczość stanów wysyłanych do zewnętrznego interfejsu, która jest zmienna, 
ale nie większa niż dwieście pięćdziesiąt sześć przy przejściu od stanu ciem-
ności do stanu pełnej światłości. Przy przejściach o innych stanach krańcowych 
rozdzielczość ta spada, ale jej gra�iczna reprezentacja widziana przez użytkow-
nika pozostaje niezmienna. 

Różnica w wartości odpowiadających sobie parametrów dotyczy sytuacji, 
gdy te wartości są określane umownie. Ich wielkość nie ma znaczenia, pod wa-
runkiem utrzymania odpowiedniości. Zarówno w programie, jak i projekcie 
podstawą jej uzyskania jest zachowanie kolejności nadawania liczby natural-
nej każdemu elementowi zbioru, który w ten sposób przekształca się w ciąg 
skończony, będący realizacją tej samej prostej funkcji23. Pozostaje tylko określić 

22 W rzeczywistości rozdzielczość ta wynosi 4 milisekundy, maksymalna założona liczba 
stanów to 256, minimalny czas, jakim posługuje się użytkownik, to 1 sekunda, przybliżony wy-
nik tego dzielenia wynosi 4 milisekundy na jeden stan (dokładnie 3,9062).

23 Drogą do uzyskania wspomnianego ciągu jest prosta funkcja f(x) = x + 1, operująca na 
wybranym zbiorze argumentów, którym są kolejne liczby naturalne z pewnego przedziału: 
{0…11} lub {33…44}. Powody wyboru takiego lub innego zbioru nie wynikają z cech samego 
zbioru, ale z zewnętrznych przyczyn, takich jak wygoda użytkownika czy sposób adresowania 
źródeł światła w interfejsie, z matematycznego punktu widzenia są one równoważne, co wię-
cej, podobnie równoważnych zbiorów może być nieskończenie wiele.
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pierwszy element ciągu, którym w projekcie użytkownika jest liczba zero, nato-
miast w projekcie znajdującym się w pamięci komputera liczba 33. Wybór licz-
by zero jest kwestią wygody użytkownika24, zaś liczby 33 – zasady adresowania 
źródeł światła, która wynika z pewnych własności algorytmu, i z punktu widze-
nia użytkownika, dla którego ów algorytm pozostaje nieznany, nie ma żadnego 
logicznego uzasadnienia. Wprowadzenie kategorii ciągu skończonego jako upo-
rządkowanego zbioru pozwala sparametryzować dowolne zbiory, ale nie wpro-
wadza żadnego powiązania między tak uzyskanym parametrem a jakąkolwiek 
cechą elementów zbioru. Dla kształtowania się wartości tego parametru nie ma 
najmniejszego znaczenia treść zbioru, a jedynie jego liczebność.

Zróżnicowanie funkcji spełnianych przez ten sam parametr, dzielące pro-
jekt użytkownika (symboliczny) od projektu zapisanego w pamięci komputera 
(cyfrowego), staje się możliwe w sytuacji włączenia wszystkich parametrów 
w obręb jednej struktury (cyfrowej, matematycznej), co ma miejsce w tej fazie 
projektu, która jest ukryta w pamięci komputera. Dla użytkownika każdorazo-
wy przebieg zmiany natężenia światła jest suwerennym procesem, wywołu-
jącym swoiste odczucia estetyczne. Dzieląca odmienne rodzaje tego procesu 
różnica (różnica między przebiegiem liniowym i nieliniowym, według krzywej 
Béziera), prowadząca do odrębnych stanów �izycznych (różnych przebiegów 
natężenia realnego strumienia światła w realnych jego źródłach), jest odczu-
wana jako istotna, decydująca o efekcie, jakościowa. Na ekranie komputera jest 
odwzorowywana w postaci wykresu w oknie reprezentującym gra�iczny obraz 
zmian natężenia światła w czasie. Już tutaj następuje uni�ikacja procesów 
zmian w obrębie jednego sposobu przedstawiania: wykresu właśnie. Ciągle 
jednak wykres krzywoliniowy różni się istotnie od wykresu prostoliniowego; 
odcinki proste i krzywe są odbierane jako należące do różnych klas zjawisk. Na 
poziomie programu (czyli cyfrowym), na skutek sparametryzowania proce-
su zmian światła, różnica ta zatraca się zupełnie. Proces zmiany, zapisany dla 
jednego źródła światła w postaci szeregu wartości dwóch, wymiennie stosowa-
nych funkcji (liniowej i nieliniowej), operujących na właściwych sobie zbiorach 
argumentów, powoduje, że pojedyncze wystąpienie funkcji traci wyrazistość25. 
Różne warianty tego procesu przybierające końcową postać kolejnych zbiorów 
wartości, będących wynikiem różnych zbiorów argumentów, na których operu-
ją dwie dostępne funkcje, stają się tożsame w sensie ontologicznym. Uzyskują 
tę tożsamość, gdy zostają włączone w obręb matematycznej interpretacji: jako 
funkcje matematyczne nie różnią się między sobą co do sposobu istnienia. Mo-
żemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które możemy na-
zwać ontologiczną uni�ikacją. W tej sytuacji wymiana roli między parametrami, 

24 0 jest argumentem funkcji, zbiór wartości funkcji zaczyna się zatem od liczby 1.
25 Argumentami tych funkcji (dwóch: liniowej i opisującej krzywą Béziera) są milisekun-

dy, jednostki osi czasu, podzielone przez użytkownika na zbiory – kolejne fragmenty procesu 
zmian natężenia światła. Każda z tych funkcji operuje w przydzielonej przez użytkownika ko-
lejności na kolejnych zbiorach.
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niezrozumiała na poziomie użytkownika, staje się możliwa i łatwa na poziomie 
pamięci komputera26. 

Zapisywanie sekwencji świetlnej w pliku jest praktycznym uzupełnieniem 
istnienia projektu w pamięci podręcznej komputera, która ma charakter ulotny. 
W pliku zapisuje się wyłącznie dane, tzn. wartości ośmiu parametrów, określa-
jących przebieg jednej zmiany natężenia światła, w postaci jednej linii, w któ-
rej cztery pierwsze parametry i grupa czterech ostatnich są oddzielone od sie-
bie średnikami. Sekwencja zmian, będąca projektem użytkownika, składa się 
z wielu takich kolejnych linii.

Plik, tak samo jak pamięć komputera, przechowuje wyłącznie liczby. W pli-
ku tym tworzą one jednolity strumień. Wielkość tych liczb została konwencjo-
nalnie ograniczona do wartości 255, czyli maksymalnej wartości, jaką można 
zapisać w informacji o objętości jednego bajta. Aby zapisać liczby większe niż 
255 lub liczby ułamkowe, można używać większej ilości kolejnych liczb za-
pisanych w systemie dwójkowym, które dają się interpretować jako złożenie 
jednego lub więcej bajtów. Format takiej liczby musi być zawczasu zde�iniowa-
ny, aby było możliwe wydzielenie z homogenicznego strumienia bajtów tylko 
tych, które zawierają potrzebne wartości. Dotyczy to zarówno zapisu w pamię-
ci, jak i przetwarzania tych liczb w programie. Tym samym program zawsze 
posługuje się określoną, dopuszczoną przez typ danych, precyzją (precyzja ta 
umożliwia także określoną rozdzielczość)27. Zespoły wartości parametrów two-
rzą dane dla pracującego programu i zawierają tylko te aspekty �izycznego zda-
rzenia, jakim jest zbiór procesów zmian natężenia światła, które dopuszczono 
w programie.

Faza III – realizacja projektu w czasie rzeczywistym

Interpretacja strumienia wartości poszczególnych parametrów przez program 
pozwala na odtworzenie �izycznego zjawiska zmiany natężenia światła. W tym 
sensie program jest koniecznym, dopełniającym i swoistym składnikiem pro-
jektu. Koniecznym i dopełniającym, ponieważ tylko on zawiera odpowiednie 

26 Co zresztą teoretycy nowych mediów, tacy jak Timothy Binkley czy Lev Manovich, za-
uważyli już dawno, w sposób jednak dość ogólny; to także jedna z realizacji procesu digitaliza-
cji, który rozpalał od początku ich emocje.

27 Program napisano w języku Visual Basic 6.0, który narzucił konkretne ograniczenia do-
tyczące między innymi precyzji zapisywania liczb. W przypadku numerowania źródeł światła 
przyjęto typ danych integer, pozwalający na zapisanie największej liczby wynoszącej 32 767, 
co znacznie przekracza potrzeby (przewidziano tylko 12 źródeł światła). Na potrzeby zapisu 
czasu w milisekundach wybrano typ long, który w środowisku Visual Basic 6.0 pozwala na za-
pisanie największej liczby wynoszącej 2 147 483 647, co odpowiada czasowi trwania nieca-
łych 600 godzin – okresowi prawdopodobnie zupełnie zaspokajającemu potrzeby użytkowni-
ka, jednak o całkiem wyobrażalnej granicy.
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procedury interpretujące dane (strumienie wartości parametrów); swoistym, 
gdyż program akceptuje wyłącznie właściwe dla siebie rodzaje danych. 

Ponieważ �izyczne zjawisko zmiany natężenia światła jest procesem, w któ-
rym jedną ze zmiennych jest czas, program został wyposażony w zegar pozwa-
lający wysyłać komunikaty dotyczące poszczególnych stanów w określonych 
momentach. Dla uzyskania wysokiej zgodności z czasem realnym został on 
wyposażony w mechanizm służący kalibracji, który pozwala wyregulować go 
tak, aby trwanie jednostki czasu przyjętej w programie było równe odpowied-
niej wielkości czasu realnego. Innymi słowy, chodzi o to, aby sekunda, dla któ-
rej są obliczane procesy zmiany świateł, trwała sekundę rzeczywistą, co zależy 
od wydajności komputera, na którym pracuje program. Zegar sterujący pro-
gramem może nieco się „spóźniać”, co ma miejsce wtedy, gdy jednostka czasu 
odmierzana przez zegar programu trwa dłużej niż jej realny odpowiednik, lub 
„spieszyć” – w przeciwnym przypadku. Wielkość tej różnicy może wpłynąć na 
�izyczny kształt procesu zmiany świateł. Stopień osiągniętej precyzji w czasie 
kalibracji ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności tego procesu. Parametr 
ten musi zostać zrealizowany w programie w sposób odpowiadający rzeczywi-
stości. W procesie uzgadniania obu tych stref kryje się możliwość manipulacji: 
skracając lub wydłużając rzeczywisty czas trwania jednostki czasu w progra-
mie, można osiągnąć efekt przyspieszenia lub spowolnienia czasu, który steru-
je projektem, w stosunku do czasu rzeczywistego.

Zegar generuje sygnały taktujące proces wysyłania odpowiednio uformo-
wanych komunikatów do urządzenia zewnętrznego, które składają się z dwóch 
podstawowych informacji: stanu natężenia światła i numeru jego źródła. Zbio-
ry tych komunikatów zostają przygotowane bezpośrednio przed realizacją sek-
wencji zmiany świateł i mają postać trzech tablic z zapisanymi w nich kolejno 
trzema wielkościami: czasem, w którym powinno nastąpić wysłanie komuni-
katu, odpowiadającą mu wartością stanu natężenia światła i numerem źród-
ła. Mówiąc prościej: to trzy listy wzajemnie ze sobą połączone lub jedna lista, 
której każdy wiersz zawiera trzy wartości. Zgodnie z impulsami zegara zliczane 
są milisekundy upływające od jego włączenia. Jeżeli program napotka właśnie 
zliczoną wartość milisekund w tablicy czasu, wysyła odpowiadającą jej pod 
względem pozycji w tablicy stanów wartość stanu natężenia do źródła światła 
wskazanego w tablicy tych źródeł.

Obliczenie odpowiednich wartości wypełniających tablice dokonuje się 
przez podstawianie wartości do równań kształtujących przebieg liniowy lub 
krzywoliniowy. W przypadku wielu zmian i wielu źródeł światła tablice te mu-
szą zostać posortowane zgodnie z wartościami czasu. Cała ta operacja zostaje 
wykonana w momencie uruchomienia procesu zmiany natężenia świateł i jest 
źródłem pewnego, niewielkiego opóźnienia, jednak dzięki takiemu postępo-
waniu nie trzeba przechowywać dużych ilości danych – są one generowane „na 
zamówienie”. Jednocześnie projekt zostaje sparametryzowany w nowy spo-
sób: tablice, które są jednoznacznym i szczegółowym jego zapisem, stają się 
uporządkowanym zbiorem wszystkich stanów �izycznych, jakie pojawiają się 
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w procesie realizacji projektu – komplet parametrów dla każdego stanu zosta-
je przedstawiony w postaci wyczerpującego ich spisu. Maleje także ich liczba, 
w y s t a rc z a j ą  j u ż  t y l ko  t r z y,  a b y  z re a l i z o wa ć  p ro j e k t ,  a  w i ę c 
t a k ż e  o p i s a ć  z j a w i s ko  z m i a ny  n a t ę ż e n i a  ś w i a t ł a :  c z a s ,  s t o p i e ń 
n a t ę ż e n i a  ś w i a t ł a  i  n u m e r  j e g o  ź ró d ł a.

Faza IV – realizacja projektu w świecie rzeczywistym

W tej części liczba opisów technicznych jest największa i może wywołać iryta-
cję Czytelnika. A jednak zostawiam je rozmyślnie; zbliżają nas nieuchronnie do 
strefy, którą zwykle omijamy zniechęceni, a to zwykle tam, na poziomie elek-
trycznych przebiegów, ujawnia się z całą wyrazistością system błyskotliwych 
konceptów, przemyślnych konstrukcyjnych rozwiązań, swoistych wynalazczych 
tricków, dzięki którym banalny kłąb drutów staje się transporterem symbolicz-
nej treści. Dotknięcie ich twardej, miedzianej i krzemowej materii uzmysławia 
fundamentalne koncepcyjne oparcie, z jakiego korzystają; �izykalistyczny, me-
chanicystyczny, deterministyczny projekt prawdy, który miał nadzieję również 
zawładnąć najogólniejszymi i najbardziej zasadniczymi intelektualnymi kon-
struktami – powstającymi w obrębie matematyki. I choć nie udał się jako ujed-
nolicający paradygmat, działa na poziomie technologii. Jej lekcja jest wobec 
tego konieczna; teoretyczne uzasadnienie zamieściłem w dalszej części.

Do zewnętrznego urządzenia są przesyłane tylko dwa z trzech parametrów, 
które zostały obliczone na podstawie początkowych danych i zapisane w tabli-
cach: stopień natężenia światła i numer jego źródła. Przesyłanie to odbywa się 
za pomocą sygnału elektrycznego o specjalnym kształcie, ujętym w odpowied-
nim technologicznym standardzie28. Sygnał ten ma postać prądu zmiennego 
o wyraźnie zde�iniowanych dwóch poziomach napięcia. Serie złożone z okre-
ślonej umownie liczby takich różnic przyjmuje się jako pojedyncze jednostki 

28 Złącze typu RS232, które realizuje techniczne standardy komunikacji szeregowej okre-
ślone przez Electronic Industries Alliance, obecnie jest wypierane przez inne standardy komu-
nikacji komputera z urządzeniami peryferyjnymi, takie jak USB czy FireWire. Chociaż więk-
szość komputerów stacjonarnych typu desktop posiada takie złącze, komputery przenośne 
zwykle są go pozbawione. Standard ten pozwala przesłać niewielkie pakiety danych o dłu-
gości do 9 bitów, które są wysyłane w seriach, jeden po drugim, przy czym transmisja może 
odbywać się jednocześnie w obu kierunkach. Poza bitami zawierającymi dane mogą być także 
wysyłane bity startu (jeden), stopu (jeden lub dwa) oraz bit parzystości. Szybkość transmisji 
(tzw. Baud Rate) może być różna, przy czym przyjęto pewne typowe wielkości tej szybkości, 
na przykład 4800, 9600, 57 600 lub więcej bitów na sekundę. W opisywanym urządzeniu za-
stosowano szybkość 115 000 bitów na sekundę, która wynika z ilości danych koniecznych do 
przesłania w czasie rzeczywistym, a także długość danych wynoszącą 8 bitów, z jednym bitem 
stopu, bez bitu parzystości. Dokładny opis tego standardu zawiera publikacja: Wojciech Miel-
czarek, Szeregowe interfejsy cyfrowe, Gliwice 1993.
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przekazu. Każdą z wydzielonych w ten sposób jednostek można uznać za zapis 
liczby w systemie dwójkowym. 

Program pracujący w komputerze wysyła zestawy złożone z czterech ta-
kich jednostek, z których trzecia zawiera informację na temat numeru źródła 
światła, czwarta stan jego natężenia, pierwsza i druga służą zaś do identy�ika-
cji początku pojedynczego zestawu. Znajdujący się w zewnętrznym urządzeniu 
mikrokontroler (rodzaj małego mikroprocesora, który znany jest powszechnie 
użytkownikom komputerów), po odebraniu danych, przesyła je do układów 
zmieniających dane cyfrowe na prąd o odpowiednim przebiegu napięcia (któ-
ry zasila żarówki źródeł światła). Każdy z tych układów jest oznaczony niepo-
wtarzalną liczbą, która staje się w ten sposób jego jednoznacznym adresem. 
Mikrokontroler ustawia odpowiednie stany logiczne, czyli podaje napięcie na 
przewody wiązki, w której część przewodów obsługuje fragment sygnału odpo-
wiedzialny za adres, a reszta fragment odpowiedzialny za dane dotyczące na-
tężenia światła. Stany te, odczytane kolejno, tworzą liczbę zapisaną w systemie 
dwójkowym (krótko: drut pod napięciem to drut, który symbolizuje cyfrę je-
den, drut, w którym takiego napięcia nie ma – zero; kolejno ułożone druty two-
rzą liczbę). W przypadku adresu ma ona pięć miejsc, natomiast w przypadku 
danych – osiem, czyli, w tej drugiej sytuacji, pozwala zapisać informację o ob-
jętości jednego bajta (bajta danych, który jak pamiętamy, może zawierać jako 
największą liczbę 255 – stanów natężenia światła może więc być, po dodaniu 
zera, tylko 256). Kiedy wszystkie stany logiczne, które mikrokontroler ustawia 
kolejno, są już gotowe, sygnał z osobnego przewodu włącza ich odczyt przez 
wszystkie układy odpowiedzialne za obsługę źródeł światła jednocześnie.

W zewnętrznym interfejsie mikrokontroler spełnia rolę jednostki central-
nie zarządzającej przepływem sygnału cyfrowego. Układy, do których kieruje 
sygnał, są układami o charakterze wykonawczym – zmieniają sygnał cyfrowy 
na analogową zmianę mocy prądu płynącego dalej do źródeł światła. Składa-
ją się one z dwóch funkcjonalnie uzupełniających się segmentów: dekodera 
adresowego, odpowiedzialnego za rozpoznawanie adresu i pobieranie danych 
przeznaczonych dla wybranego w danym momencie kanału, oraz przetwornika 
cyfrowo-analogowego.

Dekoder adresowy porównuje liczbę będącą adresem układu z liczbą ozna-
czającą adres wysłany przez mikrokontroler. Odpowiada za to układ scalony 
zwany komparatorem, sprawdzający, czy zgadzają się stany logiczne na każ-
dym z odpowiadających sobie przewodów służących do adresowania w wiązce 
i biegnących z programatora adresowego w układzie. Kiedy taka zgodność po-
jawia się w którymś z układów, oznacza to, że adres wysłany przez mikrokon-
troler jest adresem tego właśnie układu. W tym samym momencie dane bieg-
nące pozostałymi przewodami wiązki są kierowane do wnętrza układu, gdzie 
sterują kształtem przebiegu napięcia prądu płynącego dalej do źródła światła 
sterowanego przez ten układ. 

Kiedy używam słowa „sprawdzający” odnośnie do komparatora, posługuję 
się �igurą stylistyczną, która nadaje mu pozór zachowania inteligentnego. Nic 
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podobnego oczywiście nie ma miejsca: zgodność adresów jest jedynie zgod-
nością stanów napięcia (porównywana jest obecność napięcia w kolejnych, 
odpowiadających sobie drutach). Jedna wiązka to druty biegnące od mikrokon-
trolera, druga przenosi napięcia ustalone dla danego kanału (czyli ostatecznie 
źródła światła). Arbitralnie przyjęta kolejność tych przewodów, która z punktu 
widzenia komparatora kompletnie nie ma znaczenia29, i konwencja uznawania 
polaryzacji tego napięcia za stan logiczny, nadający się do zapisania w postaci 
binarnej30, pozwalają na interpretację zestawu takich napięć jako liczby zapisa-
nej w systemie dwójkowym. Podobnie program pracujący w mikrokontrolerze 
posługuje się zapisem liczbowym, oznaczającym adresy układów wykonaw-
czych, ale, aby można było je �izycznie do nich przesłać, na wyjściach mikro-
kontrolera (noszących nazwę portów – �izycznie są to po prostu elektryczne 
złącza, „nóżki” układu) ustawia stany logiczne, będące w praktyce brakiem lub 
obecnością napięcia. Możemy zatem mówić tutaj o dwoistej naturze sygnału 
cyfrowego, która w warstwie znaczącej jest polaryzacją (lub potencjałem) na-
pięcia prądu elektrycznego, w warstwie znaczonej natomiast stanem logicz-
nym, a nawet – poprzez skonwencjonalizowane złożenie tych stanów – liczbą31.

Kiedy operacja wykonana przez komparator pokaże zgodność adresu da-
nego kanału (źródła światła) i adresu przesłanego przez mikrokontroler, dane 
dotyczące siły światła (czyli liczba od 0 do 255) sterują specjalnym układem 
zamieniającym ją na specjalny przebieg napięcia zasilającego żarówkę. Kon-
cept działania tego układu (przetwornika cyfrowo-analogowego) pomińmy32. 
Do jego funkcjonowania jest zastosowany ten sam pomysł wykorzystania kom-
paratora co w przypadku dekodera adresów; tutaj porównuje się napięcia ge-
nerowane przez zegar. Cała operacja dokonuje się za pomocą wielu układów 
elektronicznych, manipulujących stanami napięcia, które konwencjonalnie 

29 Z diagramu logicznego zawartego w dokumentacji użytego komparatora wynika, że 
wszystkie wejścia (i wyjścia) układu są równoważne i kolejność poszczególnych par nie ma 
znaczenia, nie podlegają one także innym porządkom wiążącym je konceptualnie z sobą, 
szczegóły w dokumentacji: Data sheet, 74HC/HCT688, 8-bit magnitude comparator, Philips Se-
miconductors, December 1990, s. 4, dostępnej na stronie: http://www.nxp.com/documents/
data_sheet/74HC_HCT688_CNV.pdf (data dostępu: 25.06.2012).

30 Stan logiczny „1” może być kodowany przez napięcie ujemne lub dodatnie. 
31 Narzucające się podobieństwo do znaku językowego Ferdinanda de Saussure’a jest po-

wierzchowne i nieprecyzyjne. O ile znak sławnego Szwajcara opiera się na koncepcie dualnym, 
w którym wzajemny związek obu części jest konwencjonalny, o tyle w pozornie podobnym 
związku kształtu elektrycznego (który miałby odpowiadać signi�iant) i liczby (signi�ié) istnie-
je głębokie uzasadnienie rodzaju wybranej części znaczonej – liczby właśnie. Ta ostatnia oko-
liczność determinuje cały projekt fundamentalnie, paradygmatycznie, co w niniejszym tekście 
na różne sposoby usiłuję dowieść, niwelując dowolność. U Saussure’a „Więź łącząca signi�iant 
i signi�ié jest dowolna” [Saussure 2002, s. 91].

32 Działa na zasadzie tricku wykorzystującego sposób funkcjonowania prądu zmiennego: 
włączania i wyłączania sekwencyjnie przepływu prądu w ściśle określonych miejscach fazy. 
W rzeczywistości żarówka jest zasilana z przerwami, ale o tak krótkim czasie trwania, że niwe-
luje je jej bezwładność.
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reprezentują stany logiczne. Układy te noszą nazwę bramek logicznych33. Uży-
wanie tutaj pojęcia „liczba” jest wystawione na niebezpieczeństwo nadużycia, 
polegającego na zamieszaniu wywołanym swobodnym przenoszeniem rozu-
mowania pochodzącego z innej przestrzeni interpretacyjnej: liczba należy do 
kręgu pojęć obowiązujących na poziomie abstrakcyjnych działań matematycz-
nych, natomiast porównywanie napięć w bramkach logicznych polega na ma-
nipulacji przepływem prądu i jest procesem �izycznych zmian jego napięcia, 
niczym więcej. Tryb interpretacji tego przebiegu jest oczywiście silnie skon-
wencjonalizowany i podległy pewnemu projektowi, o czym dalej.

Najważniejsze wnioski części technicznej

Spróbujmy sformułować wnioski nasuwające się po przedstawionym opisie:

1. Jedynym sposobem tworzenia projektu zmiany świateł za pomocą zbu-
dowanego w tym celu zewnętrznego urządzenia jest specjalnie napisany 
program komputerowy, co jest tylko pozornie banalne. Rzecz w tym, że 
stopień konwencjonalizacji, będący skutkiem arbitralnie przyjętych inter-
pretacji na różnych poziomach całego projektu, wiąże wszystkie jego ele-
menty w nierozerwalną całość. Część z tych konwencji jest powszechnie 
znana i w jakimś stopniu obowiązująca, ale część – całkowicie specy�iczna.

2. Wszystkie parametry, którymi posługuje się ten program do opisu zjawi-
ska zmiany natężenia światła, mają charakter liczbowy, co jest wymuszo-
ne przez samą konstrukcję �izyczną (czy też ściśle związane z nią). Jeżeli 
pewnemu elementowi zjawiska nie daje się w oczywisty sposób przypi-
sać wielkości liczbowych, co ma miejsce na przykład w przypadku zbioru 
obiektów, jakimi są źródła światła, przypisanie to następuje w sposób ar-
bitralny.

3. Program ściśle określa, jakie parametry �izycznego procesu zmiany natę-
żenia światła podlegają jego kontroli i tylko takie udostępnia użytkowni-
kowi. Także wartości tych parametrów nie mogą być dobierane swobod-
nie. Zarówno ich precyzja, jak i zakres mają narzucone sztywne granice. 
Program zakłada maksymalne wartości parametrów, przewidując jedno-
cześnie wszystkie prawdopodobne wartości pośrednie. To ograniczenie 
ma charakter techniczny. W efekcie mamy do czynienia jedynie ze skoń-
czonymi zbiorami możliwych wartości.

4. Parametry, o których mowa, są substratami funkcji matematycznych, 
które opisują przebieg procesu. Funkcje te pochodzą z wyboru i nie mają 
charakteru uniwersalnego czy jedynie obowiązującego. Kształtowane 

33 Diagram logiczny układu komparatora można znaleźć w dokumentacji pt. SN54HC682, 
SN74HC682, 8-BIT Magnitude Comparators, Texas Instruments 1997, dostępnej na stronie: 
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Texas_Instruments/scls018c.pdf (data dostępu: 25.06.2012).
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przez nie przebiegi można traktować jako mniej lub bardziej przystają-
cą do oczekiwań propozycję. Ponieważ argumenty funkcji pochodzą ze 
skończonych zbiorów, także ich wartości są skończonymi zbiorami.

5. Dwa podstawowe parametry, to znaczy natężenie oraz czas, w jakim 
przebiega zmiana tego natężenia, inaczej są przedstawiane użytkowni-
kowi, a inaczej funkcjonują w programie. Różnica dotyczy precyzji użytej 
skali. Skala natężenia dostępna użytkownikowi jest 2,56 razy, a czasu – 
250 razy mniej dokładna.

6. Przebieg procesu prezentowany użytkownikowi na ekranie monitora ma 
silnie skonwencjonalizowany charakter i różni się od przebiegu rzeczy-
wistego. Choć te same funkcje matematyczne kierują jego obrazowaniem 
na ekranie monitora i generowaniem komunikatów do zewnętrznego in-
terfejsu, różnie są stosowane (w szczególności przebieg prezentowany 
na ekranie sugeruje zmianę ciągłą, tymczasem w rzeczywistości zmiana 
ta ma charakter dyskretny).

7. Poszczególne czynności i zadania, a także procedury czy funkcje są wy-
konywane kolejno, zgodnie z taktem, jaki dyktuje wbudowany zegar, 
który można zsynchronizować z rzeczywistymi zjawiskami, na przykład 
przebiegiem czasu rzeczywistego, ale dla samego funkcjonowania urzą-
dzenia w zasadzie nie jest to konieczne.

Należy się teraz zastanowić, czym w istocie jest projekt zmiany świateł? 
Samo pojęcie projektu już jest niejasne, ponieważ jego faktualność jest złożo-
na i posiada trzy różne manifestacje: dostępną dla użytkownika i widoczną na 
ekranie monitora, zawartą w pamięci komputera, której zarządcą są procedu-
ry programu, i rzeczywistą, realizującą się w przebiegach prądu elektrycznego 
ostatecznie zasilającego źródła światła i wywołujących zmiany jego natężenia. 
Te trzy manifestacje, choć zachowują ścisłą odpowiedniość, różnią się między 
sobą nie tylko sposobem istnienia, ale również własnościami odpowiadających 
sobie struktur. W pewien sposób każda z tych manifestacji przystosowuje się 
do okoliczności, w jakich funkcjonuje, i do celu, jakiemu podlega. W świetle 
takiej konstatacji następnym etapem uchwycenia istoty procesu, a także isto-
ty działania urządzenia, w którym ten proces działa, jest zanalizowanie każdej 
z trzech manifestacji.

Będzie temu towarzyszyć, jak zaznaczono we wstępie, próba uogólnienia za-
sady działania, którego stopień będzie wzrastać wraz z oddalaniem się od fazy 
symbolicznych przedstawień, dostępnych na monitorze komputera, poprzez 
fazę reprezentacji wewnątrz maszyny cyfrowej, w stronę fazy zjawisk rzeczy-
wistych. Będzie się to odbywać zgodnie z procesem stopniowego odrywania się 
projektu od subiektywnej podmiotowej koncepcji i jego podążaniem w obręb 
obiektywnej przestrzeni zjawisk �izycznych. Uogólnienie, które spodziewam się 
osiągnąć, będzie obejmowało naturę tego procesu, a także próbowało przedsta-
wić jego formalny model, a więc pozwoli jednocześnie na zbudowanie swoistej 
teorii działania maszyny cyfrowej.



1.  Manifestacja projektu widoczna 
na ekranie komputera

Manifestacja dostępna dla użytkownika ma postać gra�icznego i tekstowe-
go przedstawienia, które składa się z ikonicznych wizerunków przedmiotów 
znanych z potocznego doświadczenia, uzupełnionych tekstem. Przedmioty te 
są silnie uproszczone lub skonwencjonalizowane, tak aby uwypuklić ich prze-
znaczenie lub funkcję. Obraz klawisza lub suwaka na ekranie ma sygnalizować 
odbiorcy oczekiwane zachowanie – im więc silniejsze symboliczne powiązanie 
obrazu z funkcją rzeczywistego przedmiotu, tym lepszy efekt w postaci jasnego 
i oczywistego przeznaczenia obrazowanego elementu. 

Początki tego sposobu komunikacji pojawiły się przeszło pół wieku temu, 
kiedy w roku 1968 Doug Engelbart przedstawił publicznie pierwsze próby 
wyświetlania słów na ekranie komputera na konferencji o nazwie Fall Joint 
Computer Conference (Wspólna Jesienna Konferencja Komputerowa) w San 
Francisco. Prezentacja ta była wynikiem dążenia, jak pisze Howard Rhein-
gold, do stworzenia systemu, który „ułatwiłby członkom zespołu badawcze-
go – a w końcu innym pracownikom umysłowym – składanie, zapisywanie, 
wyszukiwanie i redagowanie słów, liczb i obrazów gra�icznych” [Rheingold 
2003, s. 228]. Nieco mimochodem opanowana sztuka posługiwania się moni-
torem komputerowym, uzupełniona przez inny wynalazek Engelbarta – kom-
puterową mysz – prowadziła w kierunku stworzenia gra�icznego interfejsu, ale 
wynikała z zupełnie innego zamierzenia. Jego ideę przedstawił Engelbart już 
w 1963 roku w artykule pt. Ramy koncepcyjne wzmacniania ludzkiego intelek-
tu, który, jak wskazywał tytuł, przewidywał zupełnie nowe możliwości, jakie 
rysował przed komputerami jego autor [Rheingold 2003, s. 213]. Artykuł ten, 
jak pisze Rheingold, spotkał się „z głuchą ciszą ze strony szerokiej społeczno-
ści komputerowych teoretyków”, ale pozwolił na uzyskanie w następnym roku 
dotacji dla laboratorium komputerowego, w którym Engelbart mógł kontynuo-
wać badania. Nosiło ono nazwę Augmentation Research Center (ARC) – Ośro-
dek Badań nad Wzmacnianiem Intelektu – i działało w ramach Stanford Re-
search Institute [tamże, s. 212 i 220]. To właśnie badania prowadzone w ARC 
umożliwiły pokaz roku 1968. Choć jakość techniki wyświetlania przedstawia-
nych wtedy obrazów była „zdumiewająco niska” [tamże, s. 227], idea Engelbarta 
otworzyła przed komputerami nowe perspektywy, ukazała maszyny cyfro-
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we jako urządzenia zdolne posługiwać się obrazami i słowami wyświetlanymi 
przed użytkownikiem.

Pierwszą pełną realizacją tego pomysłu był komputer o nazwie Alto, skon-
struowany w Palo Alto Research Center (PARC) – Ośrodku Badawczym w Palo 
Alto, należącym do �irmy Xerox. Wygląd ekranu tego urządzenia opisuje 
Rheingold: 

Zamiast jednej ramki o rozmiarach ekranu wypełnionej liczbami, literami lub wy-
kresami, znajdowała się na nim pewna liczba prostokątów, o różnych rozmiarach, 
nazywanych w gwarze Xerox oknami, które wyglądały jak nakładające się kartki pa-
pieru na biurku [tamże, s. 243]. 

To właśnie ten komputer stał się inspiracją dla produktów innych �irm, ta-
kich jak Microsoft czy Apple. Jednak dopiero koncepcja zbudowania zintegro-
wanego systemu biurowego sformułowała właściwe cele gra�icznego interfejsu 
komputerowego. Realizację tej koncepcji zakończono w kwietniu 1981 roku, 
kiedy to zapowiedziano pojawienie się Systemu Informacyjnego Star 8010, 
stacji roboczej będącej także produktem �irmy Xerox [tamże, s. 269]. Według 
Rheingolda: 

Ludzie z PARC i ARC, którzy stworzyli interfejs użytkownika, uwzględniając zarówno 
wymagania psychologiczne, jak i informatyczne, wprowadzili nową jakość w rela-
cjach umysłu człowieka z komputerem – relacjach, które stanowiły długo zaniedby-
wane pogranicze rozwoju komputerów [tamże, s. 270]. 

Ta nowa jakość w opinii samych twórców ujawniała się właśnie dzięki uru-
chomieniu monitora komputerowego: 

Gdy wszystko jest widzialne, dzieje się coś bardzo misternego: wyświetlany obraz 
staje się rzeczywistością. Model użytkownika staje się identyczny z modelem wy-
świetlanym na ekranie. Obiekty mogą być pojmowane wyłącznie poprzez swoje 
właściwości widzialne [tamże].

Kluczową zasadą maszyny Xeroxa było naśladowanie zasad i wyglądu biu-
ra tak dalece, aby wszelkie działania użytkownik mógł podejmować intuicyj-
nie, na podstawie zgromadzonej wcześniej wiedzy. Czarny tekst miał być wy-
świetlany na białym tle na podobieństwo kartek papieru, ekran komputera 
(tzw. desktop) miał naśladować powierzchnię biurka, na której znajdowały się 
dokumenty i skoroszyty, czyli zbiory dokumentów (dzisiaj nazywane foldera-
mi), których symboliczne przedstawienia (zwane dzisiaj ikonami) ilustrowały 
różne ich rodzaje. Kliknięcie na obrazek powodowało otwarcie się dokumentu 
w odpowiednim dla niego programie: edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym 
czy programie gra�icznym34. Idea ta była dziełem zespołu kierowanego przez 
Davida Liddle’a, pracującego od 1978 roku nad opracowaniem po raz pierwszy 

34 Podaję za: http://members.dcn.org/dwnelson/XeroxStarRetrospective.html (data dostępu:
25.06.2012).
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wtedy sformułowanego konceptu interfejsu użytkownika35. Najpowszechniej-
szy dzisiaj system operacyjny Windows produkowany przez Microsoft Co. po-
wtórzył pomysły Xeroxa w swej wersji z 1985 roku36 o numerze 1.0 i rozwija je 
do dzisiaj, opanowując przeważający segment rynku komputerów osobistych 
na świecie.

Rysunki widoczne na ekranie pierwszych komputerów z gra�icznym inter-
fejsem musiały być proste, ponieważ komputery te nie posiadały dostatecznej 
ilości pamięci i były zbyt wolne, aby szybko przetwarzać duże ilości informacji 
związane z kolorowymi bitmapami o wysokiej rozdzielczości. Wraz z rozwo-
jem technologicznym, kluczowe dla sterowania programami i wprowadzania 
danych, rysunki stawały się coraz bardziej dokładne. Jednocześnie kształtował 
się specjalny zestaw gra�icznych reprezentacji możliwych i potrzebnych pro-
gramom symboli. Podstawowe są doskonale znane wszystkim użytkownikom 
komputerów i narzucają ścisły standard; pozwalają obsługiwać nieznane pro-
gramy pracujące na nieznanych komputerach zgodnie z tymi samymi reguła-
mi. Nie jest ich zresztą tak wiele, choć mają sporo wariantów. Należą do nich 
wszelkiego rodzaju przyciski i klawisze, różnego typu listy, rozwijane i przesu-
wane, a także ułożone w hierarchie, takie jak tzw. drzewa czy menu, oraz suwa-
ki i pola wyboru lub opcje37. 

Jak już wspomniano, tam, gdzie to możliwe, elementy kontrolne odwołują 
się w swej ikonicznej prezentacji do przedmiotów znanych z codziennego do-
świadczenia. Odbywa się to w sposób najprostszy: elementy obrazu na ekranie 
komputera naśladują te przedmioty, które są ich funkcjonalnymi prototypami; 
wszystkie znane nam z ekranu komputera klawisze, przyciski, listy, wykresy, 
skale, katalogi, przegródki, szu�lady, pudełka, teczki itp. dowodzą tej tendencji. 
Jeden z twórców idei gra�icznego interfejsu użytkownika, wspomniany David 
Liddle, mówi o nim w sposób następujący: 

Tworzenie kompozycji wyglądu zewnętrznego (design) programu komputerowego 
to akt precyzyjnego określania wrażeń (experiences) użytkownika za pomocą frag-

35 Podaję za: http://hci.stanford.edu/bds/2-liddle.html (data dostępu: 25.06.2012).
36 Podaję za: http://windows.microsoft.com/en-US/windows/history (data dostępu: 25.06.

2012).
37 System Microsoft Windows oferuje programistom określony zestaw elementów sterują-

cych programem, pozwalających wprowadzać doń informacje i mających swe gra�iczne odpo-
wiedniki na ekranie komputera. Są to elementy budujące tzw. gra�iczny interfejs użytkownika, 
które ze względu na powszechność systemu Windows można uznać za powszechny standard 
w tej dziedzinie. Są one podzielone na dwa podzestawy: elementy prede�iniowane (prede�i-
ned controls) i elementy własne (custom controls). Te pierwsze tworzą podstawowy zrąb, te 
drugie są derywatami, kombinacjami i rozszerzeniami pierwszych. Do pierwszych należą: kla-
wisze (buttons), listy rozwijane (comboboxes), listy (listboxes), pola tekstowe zwykłe (edits) 
i wzbogacone (richedits), belki przesuwu (scrollbars) oraz elementy statyczne (statics), które 
po prostu prezentują statyczny tekst. Do drugich wszelkie inne elementy. Informacje te moż-
na uzyskać w MSDN Library (Microsoft Developer Network) Visual Studio 6.0 – obszernej doku-
mentacji dołączonej do środowiska programowania Visual Basic i posiadającej także aktualną 
wersję sieciową pod adresem http://msdn2.microsoft.com.
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mentu oprogramowania. Nie ma nic wspólnego z tym, jak pracuje program w środ-
ku komputera, jak obszerny lub jak prosty jest jego kod. Zadaniem twórcy kompo-
zycji jest opanować, jednoznacznie i kompletnie, zespół tych wrażeń. […] Kiedy po 
raz pierwszy bracia Wright polecieli swym aeroplanem, albo kiedy Benz pojechał 
pierwszym automobilem, niezwykłe było to, że w ogóle udało im się osiągnąć swój 
zamiar, a nie osiągnąć go łatwo. Tamte maszyny wymknęły się jednak z rejonów 
zastrzeżonych dla entuzjastów i poruszyły siły zmieniające oblicza społeczeństw, 
ponieważ zasady posługiwania się nimi stały się ważniejsze niż technologia leżą-
ca u podstaw ich konstrukcji. Nie doprowadziliśmy jeszcze naszych komputerów 
i oprogramowania do tego punktu, ale uczyniliśmy dobry początek. Jeżeli będziemy 
bacznie zwracać uwagę na użytkownika, będziemy dążyć we właściwym kierunku38.

Liddle łagodnie zwraca uwagę na fakt opanowania niezręczności, beztroski 
czy braku umiejętności użytkownika za pomocą specjalnie skonstruowanego 
fragmentu oprogramowania. Ma ono służyć łatwości obsługi, a więc umożli-
wiać mu proste w przyswojeniu posługiwanie się programem, powszechnie do-
stępne, szybkie, to znaczy wydajne, intuicyjne i pozbawione głębszego namy-
słu. W tej łatwości dostrzega potencjał zdolny odmieniać oblicza społeczeństw, 
co jest myślą znacznie wybiegającą w przyszłość i zaskakująco trafną, choć 
u podstaw tego rozumowania leży banalnie proste założenie: łatwość pozwala 
na powiększenie grona użytkowników. 

To mało wyra�inowane credo produkcji i dystrybucji masowej wpisuje się 
gładko w nieszczęsny schemat społecznych zależności, który rodził się w latach 
sześćdziesiątych i był opisywany w klasycznej wersji teorii krytycznej z Czło-
wiekiem jednowymiarowym Herberta Marcuse’a na czele. Andrzej Szahaj tak 
streszcza tamte niepokoje:

[…] rozwój techniczno-technologiczny przyczynił się do powstania totalitarnego 
w swej istocie systemu społecznego, w którego ramach kontrola nad myśleniem 
i życiem jednostek stała się całkowita; system ten legitymizuje swoje poczynania za 
pomocą nauki i techniki, których efektywność w podboju przyrody ma usprawied-
liwiać bezwzględne podporządkowanie ludzi dyscyplinie produkcji i konsumpcji” 
[Szahaj 2008, s. 53].

38 „Software design is the act of determining the user’s experience with a piece of soft-
ware. It has nothing to do with how the code works inside, or how big or small the code is. The 
designer’s task is to specify completely and unambiguously the user’s whole experience. […] 
When the Wright brothers �irst �lew an airplane, or when Benz drove the �irst automobile, the 
wonder was not that people could drive or �ly easily, but that they could do so at all. These 
machines eventually left the enthusiast realm and became forces of change in society, because 
the principles of their use became more important than the technology of their construction. 
We have not yet piloted computers and software to that point, but we have made a good start. 
If we can keep our eye on the user, we can keep moving ahead in the right direction”. Cytat 
z Davida Liddle’a pochodzi z wywiadu, który przeprowadzili z nim członkowie instytucji Asso-
ciation for Software Design: Barry Polley, Andrew Singer, Suzanne Stefanac i Terry Winograd, 
opublikowanego w pracy Terry Winograd, Bringing Design to Software, Addison–Wesley 1996, 
tutaj podaję za: http://hci.stanford.edu/bds/2-liddle.html (data dostępu: 20.06.2012).
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Wewnętrznym silnikiem, energią uruchamiającą większość społecznych 
mechanizmów zostaje konsumowanie. Nominacja do godności konsumen-
ta jest aktem przewrotnej i groźnej nobilitacji społecznej, a logika rynku, bez 
reszty pochłoniętego ekspansją, domaga się powiększania grona potencjalnych 
szczęśliwców.

Model podziału na dopuszczonych i odrzuconych, który tłumaczy mecha-
nizm udziału w społecznym życiu, istniejącego pod sam koniec XX wieku, za-
czerpnięty ze szkicu Zygmunta Baumana pt. Sen o czystości [Bauman 2000, 
s. 11], można potraktować jako dalszy ciąg tamtych niepokojów i konstatacji. 
Teraz staje się on opisem ponowoczesnego świata, który zdał sobie sprawę ze 
swojego istnienia nieco później i pod bezpośrednim wpływem gwałtownych 
wydarzeń końca lat sześćdziesiątych. Gra idzie o dostępność, która jest warun-
kowana przez łatwość, jak zauważył trafnie Liddle, a dostępność w ponowo-
czesnym społeczeństwie oznacza właściwie tylko jedno: pozwolenie na udział 
w konsumenckiej grze. Dobrym zamiarem i powinnością producenta nowego 
towaru jest o�iarowanie go jak najszerszemu gronu odbiorców, ba, spełnia on 
w ten sposób misję obalania barier i przywdziewa szatę obrońcy demokratycz-
nych zasad. Jednak, jak pisze Bauman:

W ponowoczesnym świecie swobodnie konkurujących stylów i wzorów życia pozo-
stał wszak jeden surowy egzamin, który wszyscy ubiegający się o przyjęcie doń zdać 
muszą; trzeba dowieść, że jest się podatnym na pokusy nieskończonych możliwości 
i propozycje nieustannej odnowy, oferowane przez rynek konsumpcyjny – i że jest 
się w stanie być przez nie uwiedzionym; że się to sobie upodobało i że się prakty-
kuje nie znaną przedtem możliwość wdziewania i odrzucania na przemian coraz to 
innych tożsamości i że się jest gotowym spędzić życie na poszukiwaniu coraz inten-
sywniejszych przeżyć i coraz bardziej podniecających wrażeń [Bauman 2000, s. 28]. 

Gotowość ułatwiania jest zaproszeniem do udziału w społecznej grze, któ-
ra jest grą konsumpcyjną. Choć nie jest dla wszystkich osiągalna, w ramach jej 
idealnego projektu, w co Liddle nie wątpi ani przez chwilę, otwiera taką szansę 
dla każdego.

W słowach tego wizjonera apriorycznie pojawia się diagnoza o podziale na 
tych, którzy korzystają z dobrodziejstw nowego narzędzia i tych, którzy są ich 
pozbawieni, ale dla których przezwyciężenie tego podziału to tylko kwestia po-
konania ograniczeń kompetencji przeciętnego użytkownika. Bauman zwraca 
uwagę, że podział jest istotą konsumenckiej rzeczywistości ponowoczesnego 
świata i jest w ten świat immanentnie wbudowany. Jest to podział dramatycz-
ny i wzmagający się: ponowoczesny świat nie znosi „konsumentów z usterką”, 
konsumentów „niepełnych”, którzy „do puli towarów niczego nie dokładają, 
nadmiaru towarów w składach rozładować nie pomogą – są więc, z której-
kolwiek strony by na to patrzeć, zbędni. Są nie na miejscu. Są do usunięcia” 
[Bauman 2000, s. 29]. Liddle, a także koncepcja gra�icznego interfejsu, dorzuca 
do tej diagnozy swoje trzy grosze: łatwość jest oczywiście lekarstwem na cho-
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robę niedopuszczenia. Pozwala pozbyć się „usterki” braku kompetencji i przy-
jąć marnotrawnych synów na łono konsumpcyjnej gry.

Odbywa się to także za pewną cenę. Spójrzmy na kształtowanie się wizualnej 
strony oprogramowania. Postęp mimetycznej doskonałości, który tak wyraźnie 
rysuje się przed naszymi oczami, a który możemy śledzić od początku lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku wraz z doskonaleniem systemu Windows (prze-
znaczonego dla komputerów typu PC opartych na specy�ikacji IBM) czy Mac OS 
(przeznaczonego dla komputerów Macintosh), był nieustającym poprawianiem 
ich trójwymiarowego, iluzjonistycznego naśladowania rzeczywistości. Ilość 
szczegółów, bardziej miękki światłocień, lepsza perspektywiczna deformacja to 
podstawowe osiągnięcia ambicji plastyków komponujących nowe guziki, klawi-
sze, przełączniki i przyciski. Przedmiot użytkowy, jakim jest ekran komputera, 
tylko do pewnego stopnia pozwala na twórczą swobodę, która bez reszty musi 
być podporządkowana wymaganiom publiczności, będącej przede wszystkim 
gronem użytkowników i konsumentów, a nie widzów czy słuchaczy39.

Na ekranowy wizerunek manipulatorów patrzymy jednak także jak na roz-
dzielczą tablicę, przemyślny mechanizm wydobywania z postawionego przed 
nim człowieka tylko tych ruchów i decyzji, które wpisane są w logikę działa-
nia programu. Są one przecież rodzajem programowej i zaprogramowanej ma-
nipulacji, używającej zgrabnego, obrazowego wabika; przynęty ukrywającej 
pułapkę z góry przewidzianych możliwości wyboru. Pojęcie funkcjonalności 
narzędzia w sensie jego spolegliwości, łatwości użycia i przydatności nabiera 
nowych znaczeń. Nie odnosi się jedynie do powodzenia w osiągnięciu intencjo-
nalnie przypisanego celu, ale do powodzenia w doprowadzeniu do intencjonal-
nie przypisanego ogarnięcia i opanowania niezgrabności, fantazji i niefrasob-
liwości pracownika, który tego narzędzia używa. Funkcjonalna użyteczność 
z punktu widzenia jego twórcy jest równie ważna, a może nawet przewyższa 
użyteczność, jaką to narzędzie oferuje swemu użytkownikowi. W klawiszu, 
który na ekranie komputerowym kusi, aby go przycisnąć, tylko z pozoru cho-
dzi wyłącznie o ułatwienie zrealizowania aktu wciśnięcia. W rzeczywistości 
mamy tu do czynienia z konstruowaniem rzeczywistości dualistycznych wybo-
rów, niepozostawiających miejsca na trzecie, nieprzewidziane wyjścia. Przesu-
wanie suwaka nie jest ułatwieniem w uzyskaniu miękkiej i płynnej zmiany, jest 
zamaskowanym użyciem wygody obsługi w uzyskaniu potoku potrzebnych, 
serializowanych, dyskretnych, kwanty�ikowanych stanów pośrednich o ściśle 
określonej ilości i o z góry przyjętej rozdzielczości. Wiele podobnych rozwiązań 
wymyślono – przyciski opcji, złożone menu, zhierarchizowane „drzewa”, roz-
wijane czy przesuwane listy – aby wykonać jedno zadanie: przedstawić do wy-

39 Można zobaczyć na ekranowej powierzchni przedmiot gra�icznej twórczości i roz-
patrywać jej elementy i ich układy jako swoiste przedmioty estetyczne. Taki temat próbu-
je częściowo podjąć zbiór esejów pod redakcją Krystyny Wilkoszewskiej pt. Piękno w sieci. 
Estetyka a nowe media z 1999 roku; ciekawe uwagi można znaleźć u cytowanego już Wolf-
ganga Welscha.
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boru. Przedstawić do wyboru, to znaczy zastąpić w wymyśleniu, zdecydować 
o obszarze, wyręczyć w ustaleniu precyzji przybliżenia.

Łatwość, o której mówi Liddle, rozumiana zapewne przez niego jako nie-
winny ukłon w stronę użytkownika, może trochę staroświecko pojmowany 
postęp, który składa przeciętnemu człowiekowi w darze technologiczne osiąg-
nięcia – owoce i dowody wielkości ludzkiego umysłu, ma jeszcze inne oblicze. 
Okazuje się agresywnym graczem rzeczywistości, której areną są „»deptaki 
handlowe« (shopping malls, galeries marchandes) i superrynki – owe świą-
tynie ponowoczesnej wiary a zarazem i boiska, na których grę konsumpcyj-
ną się uprawia […]” [Bauman 2000, s. 29], graczem, który skrywa w zanadrzu 
fortel: chce zawładnąć swoim użytkownikiem poprzez ograniczenie jego wol-
ności jedynie do możliwości wyboru, graczem, dla którego kontekst rynkowy 
jest prawdziwym dobrodziejstwem; uzasadnia ten zabieg i maskuje pozorem 
dobroczynności, upowszechnienia, egalitaryzmu i im podobnymi obietnicami. 
W grze rynkowej zawładnięcie wyborami konsumenta to zwyczajny cel marke-
tingu, tym razem ma ono głębszy charakter; wyznacza zasięg możliwości, jakie 
oferuje swemu użytkownikowi, czyni to jednak skrycie. Każde narzędzie ma 
sobie właściwe ograniczenia, problem polega na tym, że narzędzie, jakim jest 
komputer, jest jedynym narzędziem o takim stopniu uniwersalności. 

Istota ograniczenia polega, co łatwo zresztą uznać za zaletę40, nie tylko na 
liczbowym charakterze tworzywa, które jest obrabiane przez narzędzie, ja-
kim jest komputer, lecz także na tym, że liczba musi być określonej długości. 
Procesowi, w trakcie którego to, co analogowe, czyli to, co rzeczywiste, zostaje 
zamienione w cyfrowe, przyglądał się Timothy Binkley [Gwóźdź 2001, s. 113]. 
Usiłuje on oczywistą dla mediów cyfrowych obecność liczby uczynić wytłu-
maczeniem dla swoistej właściwości tych mediów, która sprawia, że w odróż-
nieniu od mediów analogowych konwertują one informację, a nie dokonują 
transkrypcji, jak te ostatnie. Oczywista różnica, która te media dzieli, zawiera 
się dla Binkleya w następującym fakcie: „medium cyfrowe przechowuje znaki 
liczb, a nie nagrane ślady wydarzeń” [Gwóźdź 2001, s. 118]. W mediach ana-
logowych „jakości jednego rodzaju substancji przenosi się na izomor�iczne 
jakości innej, według określonego procesu �izycznego” [tamże, s. 119], są one 
powiązane z określoną substancją, natomiast media cyfrowe są niezależne od 
materialnych manifestacji. Tą problematyką zajmę się w następnej części, po-
święconej postaci projektu zawartego w pamięci komputera, gdzie będę się 
starał dokładniej opisać fenomen liczby i sposób jego przejawiania się, tutaj je-
dynie wspomnę, że liczba sama to zbyt mało, aby uchwycić specy�ikę konwer-
sji, o której mówi Binkley. Nie zwraca on uwagi na to, że liczby, których używa 

40 „Od kiedy wszelkie znaki tworzone są z tego samego materiału, wszystko jest potencjal-
nie wymienialne. Każde znaczące, które może zostać przekonwertowane z tego, co analogowe, 
może być przechowywane, reprodukowane i manipulowane w domenie cyfrowej. Dane cyfro-
we można kopiować bez degradacji, pozostają one niezależne od swego medium. Mogą być ko-
dowane kilkakrotnie, przerzucane, magicznie zmieniane przez algorytmy i wreszcie przywoły-
wane, dekodowane i wysyłane” [Chesher 2001, s. 156]. 
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komputer, nie są dowolne, a obejmujące je ograniczenie pojawia się już wtedy, 
gdy mamy do czynienia z manifestacją projektu obecną w formie symbolicznej 
na ekranie komputera. N i e  l i c z b y  b o w i e m  d e t e r m i n u j ą  p ro c e s  ko n -
w e r s j i  i n f o r m a c j i  n a  j e j  c y f ro w y  o d p o w i e d n i k ,  l e c z  i c h  s ko ń -
c z o n e  z b i o r y,  k t ó re  l e ż ą  u  p o d s t a w  m o d a l n o ś c i  w y b o r u ,  j a k i e j 
p o d p o r z ą d ko wa n a  j e s t  b e z  re s z t y  w s z e l k a  t w ó rc z a  a k t y w n o ś ć 
u ż y t ko w n i k a. 

Perspektywa, w której intymny stosunek użytkownika i jego komputera 
(ściślej powiedziawszy: jego programu) zostaje uogólniony do sytuacji społecz-
nej gry rynkowej, została wprowadzona przez Davida Liddle’a, kiedy formu-
łował on ideę gra�icznego interfejsu. Nie zdając sobie zapewne z tego sprawy, 
ujawnił on skazę ponowoczesnego świata, dla którego komputer jest wyna-
lazkiem mogącym pretendować do rangi symbolu, polegającą na podziale na 
dopuszczonych i wykluczonych z przywileju korzystania z tego narzędzia. Ten 
podział, trafnie opisany przez Zygmunta Baumana, przebiega znacznie głębiej 
i dramatyczniej, niż to się wydaje Liddle’owi, reprezentującemu naiwny op-
tymizm zdobywców i wynalazców rodem z nowoczesnego świata, w którym 
wysiłkiem umysłu pokonuje się wszelkie przeszkody, także natury społecznej, 
czym zajmę się dalej. A jednak uwolnienie od ograniczeń odbierających moż-
liwość udziału w grze o nowy towar obiecujący tak wiele oznacza popadnięcie 
w ograniczenia nowego rodzaju. Oznacza wyrzeczenie się wolności na rzecz 
możliwości wyboru. W obliczu tej konstatacji dopuszczalne są dwie postawy 
interpretacyjne. Możemy uznać ten fakt jedynie za techniczny skutek pewne-
go obiektywnego ograniczenia tkwiącego w nowym narzędziu lub potraktować 
go jako rodzaj ukrytej intencji, łączącej to ograniczenie i jego konsekwencje 
w rzecz będącą pochodną pewnego systemu interpretującego świat jako całość, 
a więc sugerującej kompetencje natury podmiotowej, konstytuującej coś w ro-
dzaju sztucznego podmiotu sprawczego, pewnej podmiotowości41.

Ten ostatni konstrukt, który pojawia się tutaj nieco na wyrost, ale przed 
którym tkwią obiecujące perspektywy interpretacyjne, ufundowany jest na 
założeniu, że to nie komputer i użytkownik spotykają się po dwóch stronach 
ekranu monitora, ale że użytkownik napotyka pewną podmiotowość zamkniętą 
w rozwiązaniach programowych. W oświadczeniu Liddle’a pada jej dosłowna 
de�inicja: to „my”. Ten zaimek oznacza dla niego prawdopodobnie: „my, pro-
gramiści”; my, którzy piszemy programy, którzy zwracamy baczną uwagę na 

41 Używam pojęcia „podmiotowość” w opozycji do pojęcia „podmiotu”; opozycji będącej 
analogonem do złożenia „osoba” – „osobowość”, w której jednostce ludzkiej przeciwstawia się 
„zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości (cech) psychicznych, warunkujących 
stałość jej zachowania się i postaw, bądź […] zespół warunków wewn., wyznaczający organi-
zację zachowania się człowieka, jego psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowa-
nia się do otoczenia i jego przekształcania” [Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo.php?id=3952300, data dostępu: 20.06.2012]. Odpowiednio dla podmiotu, rozumianego 
jako samoistny byt, podmiotowość byłaby całością cech i mechanizmów regulujących jego on-
tologiczną samoistność.
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użytkownika i którzy – wreszcie – podążamy we właściwym kierunku, aby roz-
winąć przygotowany dla niego gra�iczny interfejs. Podmiotowość rozumiana 
przez Liddle’a bardzo praktycznie, potocznie, technicznie może jednak przyjąć 
zupełnie inny, znacznie ogólniejszy i poważniejszy charakter. Autorzy cytowa-
nego tutaj obszernie brytyjskiego podręcznika używają trochę innego pojęcia: 
„nieożywionego rozumu” [Lister 2009, s. 532]. Otwiera ono niezwykle obszer-
ną problematykę, która pobudza dyskusje prowadzone do dzisiaj, usiłujące 
zinterpretować problem sformalizowania działania ludzkiego intelektu. Stani-
sław Krajewski opisuje gorącą dyskusję, jaka toczy się na ten temat od lat pięć-
dziesiątych [Krajewski 2003, s. 81], zwłaszcza w kontekście twierdzenia Gödla, 
streszczając ją w obrębie szerokiego problemu mechaniczności (lub niemecha-
niczności) umysłu42. 

Tutaj jednak proponuję konstrukcję nieco inną – dowodu nie wprost. Za-
miast zbliżać intelekt do sformalizowanej ostatecznie procedury (wychodząc 
od tej idei, którą zachwiały twierdzenia Gödla), można przeprowadzić choćby 
częściowe rozumowanie poszukujące śladów „podmiotowości” w maszynie, 
to znaczy takich elementów, które odtwarzają konstrukty właściwe dla za-
chowania ludzkiego. Na przykład pewien projekt rekonstrukcji zjawisk świa-
ta realnego (gdy porzucono już przekonanie, że jest możliwy do niego bezpo-
średni dostęp). Intencjonalność wbudowana w funkcjonowanie maszyny, tutaj 
rozważana na tle źródeł pomysłów kształtujących jej „oblicze” skierowane do 
człowieka, pojawia się od samego początku. Możemy ją zbagatelizować; jest 
przecież przedłużeniem intencji twórcy programu. Byłoby tak, gdyby nie fakt, 
że programiści z Liddle’em na czele pracują w środowiskach przeznaczonych 
do pisania programów, które są tworami innych programistów, te środowiska 
działają zaś w określonych systemach operacyjnych tworzonych przez następ-
nych programistów. Grupa programistów tworzy także złożoną, hierarchicz-
ną strukturę realizującą wspólnie pewien nadrzędny i bynajmniej niewpisany 
w jednostkowy zamysł projekt.

Podmiotowość, kryjąca się za intencją opanowania wolności użytkownika,  
która oparła transkrypcję analogowych zjawisk rzeczywistego świata na zbio-
rach liczb, jak pisze słusznie Binkley, jest swoistym, wyidealizowanym bytem, 
który realizuje się w poszczególnych decyzjach i ich konkretnych przesłankach. 
Rozumiemy ją jako zestaw założeń, konstrukcji myślowych wraz z towarzyszą-
cymi im ograniczeniami. Podejrzewamy, że układają się one w usystematyzo-
waną, spójną całość. Grupa programistów realizujących wspólnie (wspólny) 
projekt może być spontaniczną aktualizacją tej podmiotowości.

42 Temat ten pojawił się także na bardzo ciekawej sesji naukowej, która odbyła się w 2010 
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Road to reality with Roger Penrose”, gdzie doszło do 
wymiany zdań między honorowym gościem Rogerem Penrose’em a Stanisławem Krajewskim 
właśnie. O poglądach Penrose’a i innych wybitnych myślicieli dotyczących „(nie)mechaniczno-
ści umysłu” pisze obszernie Krajewski w przytoczonej już książce pt. Twierdzenie Gödla i jego 
interpretacje �ilozo�iczne…
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Choć użytkownik nie musi być świadomy podmiotowości ukrytej za szybą 
monitora, widoczne są bardzo wyraźnie skutki jej działań skierowanych ku nie-
mu (udostępniania i ograniczania). Przyjęcie koncepcji interpretowania tych 
skutków jako przejawów obecności pewnej podmiotowości pozwala przenieść 
problematykę wynalazku gra�icznego interfejsu i determinującej go technologii 
informatycznej na poziom nieco inny niż tylko poziom stosunków, jakie nawią-
zują się między narzędziem i jego użytkownikiem. 

Kategoria podmiotowości jest interesującym modelem w sytuacji, kiedy za-
łożymy, że mamy do czynienia z wyraźnymi śladami aktywności z jednej strony 
typu podmiotowego, ale która z drugiej strony wchodzi w związki o społecz-
nym charakterze, choć żadna z tych dwóch możliwości nie zostaje do końca czy 
w pełni zrealizowana43. Z problematyki podmiotu wyłącza nas bezwzględnie 
fakt, iż nie mamy do czynienia z podejmowaniem świadomych działań, choć 
i takie skrajne pomysły się pojawiają. Można także postawić pytanie, jakie-
go rodzaju związki społeczne tutaj istnieją. Odwołując się do podręcznikowej 
de�inicji, można dociekać, czy aby w sytuacji zetknięcia użytkownika i pod-
miotowości ukrytej za szybą ekranu komputera nie zachodzi rodzaj niepełne-
go i ograniczonego kontaktu społecznego44, w tym esencjonalnym znaczeniu, 
zgodnie z którym jedna strona wpływa na zachowania drugiej w określonym 
celu45. Trudno też jednak uznać zespół programistów, który spełnia podręcz-
nikową de�inicję grupy społecznej46, za formację opartą na przekonaniach do-
tyczących sposobu ujmowania zjawisk świata rzeczywistego jako podporząd-
kowanych skończonym zbiorom liczb, ani tym bardziej celowo zmierzającą do 
upowszechnienia czy wręcz narzucenia tego sposobu interpretacji rzeczywi-
stości, bo to raczej należy do dziedziny literatury science �iction.

Kategoria podmiotowości wzbogaca jednak istotnie sposób widzenia kom-
putera i pozwala go widzieć jako quasi-uczestnika społecznej gry, w której 
z towaru jedynie – tak rozumie go Liddle – dzięki mechanizmowi dopuszcza-
nia i wykluczania serca podtrzymującego konsumencki krwiobieg ponowo-
czesnego świata, o którym pisze Bauman, wyzwala się niespodziewany agens, 
sprawca. Ten przykładowy proces, wcale nie jedyny i najważniejszy, otwiera 
pewną drogę do rozumienia istoty obecności komputera we współczesnym 

43 Dotychczas wskazaliśmy dwa wyraziste przejawy tej aktywności: udostępniania i ogra-
niczania, w następnych rozdziałach lista ta powiększy się.

44 Jak pisze Piotr Sztompka w swym podręczniku pt. Socjologia. Analiza społeczeństwa 
[2002, s. 67], parę działań społecznych wzajemnie zorientowanych ku sobie (które nazy-
wa działaniem inicjującym i reagującym) nazywamy właśnie kontaktem społecznym. Piotr 
Sztompka nie przesądza wyraźnie, czy kontakt społeczny musi mieć koniecznie świadomy cha-
rakter. Ta okoliczność wydaje się konieczna dopiero na poziomie interakcji.

45 Na działania ludzkie „jako podstawowe tworzywo, z którego powstają wszelkie zjawiska 
społeczne i wszelkie działania społeczne” zwracał już uwagę klasyk socjologii Max Weber, jak 
pisze w przywoływanym już podręczniku Piotr Sztompka [Sztompka 2002, s. 31].

46 „Gdy obiektywna wspólnota pewnych cech doniosłych dla członków zbiorowości wy-
raża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne 
w jej obrębie, mówimy o pojawieniu się g r u p y  s p o ł e c z n e j” [Sztompka 2002, s. 190].
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świecie, której bardziej fundamentalnych przejawów i skutków będziemy da-
lej poszukiwać. 

Dygresja o interfejsie

Rozpatrywanie kluczowej, wrażliwej granicy, jaka przebiega między kompute-
rem i człowiekiem, nie może omijać kwestii interfejsu. Jesteśmy w tej dobrej 
sytuacji, że ukazała się książka proponująca nie tylko wnikliwą analizę tego po-
jęcia, ale cały, skomplikowany, zbudowany na nim projekt interpretacji nowych 
mediów [Celiński 2010]. Jego idea jest prosta:

Pojęcie interfejsu stało się potrzebne z chwilą narodzin cyfrowego środowiska ko-
munikacji, które wymaga od użytkownika pośrednika między nim a cyfrową maszy-
ną. Potrzebny jest schemat, który pozwoli na efektywne poruszanie się po niezliczo-
nych w praktyce funkcjach użytkowych i zasobach danych dostępnych za pomocą 
komputera [Celiński 2010, s. 73].

Ten dosyć oczywisty powód staje się podstawą decyzji ważniejszej: kształtu-
je epistemologiczne nastawienie autora, który uświadamia sobie i czytelnikowi, 
iż taka konstatacja musi mieć ciąg dalszy: zmienia całą medioznawczą metodo-
logię. Tak zrozumiane interfejsy można uważać za „jeden z zasadniczych punk-
tów odniesienia humanistycznej perspektywy badania nowych mediów, kon-
stytutywną dla ich zrozumienia kategorię badawczą, za pomocą której można 
objaśniać współczesną rzeczywistość medialną” [Celiński 2010, s. 80]. O ile dru-
ga deklaracja nie może budzić sprzeciwu, o tyle pierwsza nieco problem zawęża. 
Spróbujmy przyjrzeć się interfejsowi trochę inaczej, niż tylko łatwo akceptując 
to, co autor nazywa „technologicznym zwornikiem systemów cyfrowych” [tam-
że], próbując nieco szerszej i nie tak oczywistej perspektywy.

Według Słownika języka polskiego interfejs to „zasady łączenia ze sobą 
i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów; też: urządzenie lub pro-
gram realizujące te zasady”47. Internetowy słownik Merriam-Webster przynosi  
obszerniejsze wyjaśnienie: 

1. Powierzchnia tworząca rodzaj granicy między dwoma ciałami, przestrzeniami lub 
fazami […] 2a: miejsce gdzie niezależne i zazwyczaj niepowiązane systemy spotyka-
ją się, działają lub komunikują się ze sobą <interfejs człowiek–maszyna> b: używany 
w znaczeniu zgodnie z którym za pomocą interfejsu osiągana jest komunikacja lub 
interakcja48. 

47 Słownik języka polskiego, PWN, wydanie internetowe: http://sjp.pwn.pl/slownik/25617
71/interfejs (data dostępu: 25.06.2012).

48 „1: a surface forming a common boundary of two bodies, spaces, or phases […] 2 a: the 
place at which independent and often unrelated systems meet and act on or communicate 
with each other <the man-machine interface> b: the means by which interaction or commu-
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Ostatnia de�inicja otwiera dwie główne możliwości rozumienia tego pojęcia 
i w zasadzie wyczerpuje je. Myślę tu o znaczeniach zawartych w punkcie nr 2. 

Po raz pierwszy na gruncie re�leksji dotyczącej mediów terminu „inter-
fejs”, jak zauważa Andrzej Gwóźdź w swoim artykule pt. Interfejsy widzialności 
[Gwóźdź 1998], użył Marshall McLuhan [McLuhan 1975, s. 222]: 

Dwie kultury czy techniki – podobnie jak galaktyki – mogą w chwili zetknięcia prze-
niknąć się nawzajem łagodnie, bez zderzenia, ale nie do uniknięcia są przy tym 
zmiany kon�iguracji. Fizyka współczesna zna podobną sytuację spotkania i meta-
morfozy dwóch struktur, określaną terminem linii granicznej (interface). Sytuacja ta 
stanowi klucz do zrozumienia epoki renesansu, a także i wieku XX. 

Ta myśl pojawia się przy okazji analizy Gargantui i Pantagruela François
Rabelais’go, w której McLuhan widzi jedną z czterech opowieści, obok Don
Kichota Miguela de Cervantesa, Duncjady Alexandra Pope’a i Finneganów tre-
nu Jamesa Joyce’a, zawierających „cztery wielkie mity przemian społecznych” 
[McLuhan 1975, s. 219]. Opowieść Rabelais’go jest inspirowana wynalazkiem 
druku i pochwałę druku zawiera: „Druk, jak twierdzi Rabelais, zapoczątko-
wał ujednolicanie ludzi i ich zdolności” [tamże, s. 220]. Co więcej, umożliwiał 
powszechny dostęp do wiedzy stosowanej i demokratyzował ją, powodując 
tworzenie się nowego typu społeczeństwa. Nowy przekaźnik wywoływał jed-
nak starcie nowego świata ze starym, które dokonywało się wewnątrz dzieła 
Rabelais’go i przepowiadało kon�likt wzorów kulturowych i cywilizacyjnych, 
prowadząc do „porażki mówców – scholastyków i glosatorów”, i dalej, w stro-
nę „konsumpcyjnego raju wiedzy stosowanej” [tamże, s. 222]. W tym świet-
le to właśnie Gargantuę i Pantagruela można uznać za jedną z manifestacji 
McLuhanowskiego interfejsu, dla którego druk był technologią powołującą go 
do istnienia przez stworzenie dwóch stykających się układów cywilizacyjnych: 
opartego na mowie i opartego na druku. Interfejs rozumiany jest tutaj metafo-
rycznie w stosunku do takiego znaczenia pojęcia, które leży u jego źródeł: �i-
zycznego zetknięcia się materialnych struktur.

W książce J. Davida Boltera pt. Turing’s Man. Western Culture in the Compu-
ter Age, wydanej w 1984 roku [Bolter 1990], która stała się jedną z klasycznych 
pozycji podejmujących próbę �ilozo�icznej interpretacji fenomenu komputera, 
nie jest ani raz użyte pojęcie interfejsu i nie pojawia się ono także w umieszczo-
nym na końcu książki Słowniku Terminów Komputerowych. Znajduje się tam 
natomiast następujące spostrzeżenie:

[…] przenoszenie się między światem zewnętrznym wobec komputera a jego świa-
tem wewnętrznym jest jedną z atrakcji pracy programisty. Rozwinął on umiejętność 
pośredniczenia między dwoma rodzajami myślenia: jednym – nieprecyzyjnym, zło-
żonym, wieloznacznym, wypełnionym konotacjami i metaforami, i drugim – precy-
zyjnym i formalnym, pozbawionym wieloznaczności, a przeto zdolnym do doskona-
łej jasności [Bolter 1990, s. 255]. 

nication is achieved at an interface” – http://mw1.merriam-webster.com/dictionary/interface 
(data dostępu: 20.06.2012).
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Możemy przyjąć, że w chwili, gdy Bolter pisał swą książkę49, pojęcie inter-
fejsu komputerowego nie było rozpowszechnione. Sam termin powstał więc 
najprawdopodobniej w zespole Liddle’a, który został powołany w 1977 roku, 
ale do poziomu obowiązującego pojęcia zaczął aspirować od chwili, gdy światło 
dzienne ujrzała stacja robocza Xeroxa o nazwie 8010 Star Information System 
realizująca pomysł gra�icznego interfejsu użytkownika stworzony w zespole 
Liddle’a, czyli w roku 1981. W roku 1983, kiedy pojawił się komputer Apple 
Lisa [Rheingold 2003, s. 272], termin „gra�iczny interfejs użytkownika”, ozna-
czający rozwiązanie sposobu komunikacji operatora z komputerem osobistym, 
stał się prawdopodobnie powszechnie obowiązujący.

Bolter nie przywiązuje wagi do instytucji interfejsu. Pozostawia inwencję 
programistom, traktując ich zadanie w tym względzie jako rodzaj magiczne-
go zabiegu, choć zauważa, że w miejscu, gdzie spotyka się człowiek i kompu-
ter, istnieje dramatyczne zderzenie dwóch rodzajów rzeczywistości, o różnym 
charakterze i organizacji. Rzeczywistość właściwa dla komputera, a ściślej dla 
oprogramowania, które w nim pracuje, charakteryzuje się według niego dwie-
ma cechami: odpowiedniością i wewnętrzną spójnością. Bolter objaśnia je na-
stępująco: „Pierwsza to problem wchodzenia w sterylizowany świat myśli kom-
puterowej, druga to efektywne funkcjonowanie w tym świecie” [Bolter 1990, 
s. 258]. Obywatelem pogranicza, jakie tworzy się pomiędzy domeną komputera 
i otaczającym go realnym światem, jest tylko programista – twórca przestrzeni 
cyfrowej. To w jego rękach spoczywa klucz do jej organizacji i tajemnicy: „Za-
daniem programisty jest wprzęgnięcie logiki do pracy w realnym świecie i, aby 
tego dokonać, musi on pośredniczyć między problemem do rozwiązania a rygo-
rystycznym i dziwnie nienaturalnym rodzajem logiki, na podstawie której pra-
cuje komputer” [Bolter 1990, s. 251]. 

Bolter nie zajmuje się strefą pośredniczącą między komputerem a użytkow-
nikiem, ale granicą oddzielającą program komputerowy i rzeczywistość, pod-
kreślając tym samym fakt, iż specy�ika cyfrowej domeny jest zakorzeniona głę-
boko w jej technologicznych podstawach, co zresztą jest tezą całej książki. Na 
samym początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie można było jeszcze 
obserwować triumfalnego rozprzestrzeniania się technologii cyfrowej w po-
staci komputerów osobistych nie tylko z nazwy, a przede wszystkim w postaci 
systemu planetarnej komunikacji – Internetu, który prędko przestał obejmo-
wać samą tylko komunikację i stał się powodem gwałtownych, rewolucyjnych 
zmian w wielu dziedzinach życia, poczynając od obyczajowości czy psychologii, 
a na globalnej ekonomii czy polityce kończąc. Namysł nad udziałem kompute-
ra w rzeczywistości danej mu jako przedmiotowi użytkowemu, wchodzącemu 
w związki z przestrzenią, w której przychodzi mu funkcjonować i w związki 
z jego operatorem, pojawia się właśnie wtedy. Przypomnijmy, że Tim Berners-
-Lee w 1991 roku opublikował zasady protokołu WWW50, który uporządkował, 

49 Przedmowę do niej Bolter opatrzył datą: październik 1982 roku. 
50 World Wide Web – opiera się na pomyśle stworzenia sieci komputerów udostępniają-

cych dane (tzw. serwerów) i komputerów pobierających dane (tzw. klientów) pod postacią 
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ujednolicił i uprościł posługiwanie się Internetem i w efekcie niezwykle przy-
spieszył jego upowszechnienie. W połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiło się 
wiele interpretacji dotyczących początkowo przedmiotu, a następnie fenome-
nu, jakim jest interfejs. Ich bogaty zbiór przynosi książka Piotra Celińskiego – 
tutaj wybierzmy przykłady wedle własnego klucza.

Derrick de Kerckhove, uczeń McLuhana od lat siedemdziesiątych aż do 
jego śmierci w 1980 roku, jego ówczesny asystent, tłumacz i współautor wie-
lu prac, podejmuje otwarcie temat interfejsu w swoich dwóch najważniejszych 
książkach; w wydanej w 1995 roku The Skin of Culture. Investigating the New 
Electronic Reality51 oraz przede wszystkim w wydanej w 1997 roku Connec-
ted Intelligence. The Arrival of the Web Society52. Dla Kerckhove’a interfejs stał 
się istotnym miejscem kształtowania się kontaktu człowieka z komputerem: 
„Nasz pasywny kontakt z »obiektywnym« ekranem już się skończył; komputery 
wprowadziły całkowicie nowy sposób kontaktu pomiędzy człowiekiem a ekra-
nem – interfejs. Nasze maszyny mówią do nas i oczekują odpowiedzi” [Kerck-
hove 2001A, s. 202]. Interfejs oznacza tutaj ciągle technologiczną granicę ko-
munikacji, ale pewne cechy zawarte w tej technologii istotnie wpływają na jej 
przebieg, a także potencjalnie na jej uczestników: 

Komputery pozwalają nam „odpowiadać” ekranom i wprowadzić drugi element, 
który pozwala uzewnętrznić naszą świadomość. Odpowiadanie wymaga jakieś for-
my interfejsu. Jest więc zrozumiałe, że większość pracy, którą poświęcono tworze-
niu lepszych komputerów, była ukierunkowana na tworzenie lepszych interfejsów 
i tworzenie systemów przyjaznych. Jednocześnie interfejs stał się uprzywilejowa-
nym punktem procesu przetwarzania informacji. Tu właśnie granica pomiędzy 
wnętrzem i zewnętrzem zaczęła się zacierać. Ważnym pytaniem, straszącym psy-
chologów specjalizujących się w zagadnieniach poznania, jest to, czy korzystając 
z komputerów pełnimy rolę panów, niewolników, czy też po trochu każdą z nich. 
Czy zasady programowania są zjawiskami całkiem zewnętrznymi, odnoszącymi się 
do obiektywnych maszyn, czy też wprowadzają tak rygorystyczne protokoły dzia-
łania, że robią z nas zwykłe przedłużenie programu? Jedyną możliwą odpowiedzią 
na to krytyczne pytanie jest uznanie, że komputery stworzyły nowy rodzaj pośred-
niego poznania, pomost dla ciągłej interakcji, corpus callosum pomiędzy światem ze-
wnętrznym a naszym wnętrzem [Kerckhove 2001A, s. 37]. 

W tym spostrzeżeniu pojawiają się, na razie ogólne i ostrożne, pytania o sto-
pień wzajemnego wpływu, czyli o zdolność odciskania własnych, specy�icz-
nych, niewątpliwie technicznych właściwości komputera na zasadach świata 

hipertekstu – dokumentu zawierającego łączniki do innych dokumentów i opartego na ujed-
noliconym zestawie reguł ich kodowania – protokole HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Cy-
towany Piotr Celiński uważa hipertekst za interfejs w podwójnym sensie: jako „najważniejszą 
interfejsową powłokę, w którą ubrano technologie cyfrowe” [Celiński 2010, 155] oraz „najbar-
dziej upowszechniony interfejs cybertekstualności” [Celiński 2010, s. 156].

51 Polskie tłumaczenie: Derrick de Kreckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektro-
nicznej rzeczywistości, tłum. Witold Sikorski, Piotr Nowakowski, Warszawa 2001.

52 Polskie tłumaczenie: Derrick de Kreckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeń-
stwa sieciowego, tłum. Andrzej Hildebrandt, Ryszard Glegoła, Warszawa 2001.
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ludzkiego, poczynając od psychologicznych aspektów zależności człowieka 
od nowej maszyny, a kończąc na kwestiach poznawczych. Kerckhove formułu-
je oryginalny pogląd, zgodnie z którym istotą interfejsu jest zatarcie specy�iki 
aparatu poznawczego człowieka (bez względu na to, jaka by ona była) w ogar-
niającej ten aparat i dyktującej mu warunki specy�ice kanału komunikacyjne-
go tworzonego przez interfejs. Kerckhove zakłada milcząco, że komputer jest 
w istocie maszyną reprezentującą pewną wiedzę na temat świata zewnętrzne-
go i gotów jest tę wiedzę udostępniać człowiekowi, ale za cenę dostosowania 
się do wymagań jego technologii, bo tylko to dostosowanie pozwala na jaką-
kolwiek wymianę informacji. W tej sytuacji wewnętrzna zdolność rozpozna-
wania świata właściwa człowiekowi – jego świadomość, intelekt – łączy się 
w całość poprzez interfejs z zewnętrzem obiektywnie istniejącego świata, ale 
świata w tej jego części, która daje się wbudować w struktury wiedzy zapisanej 
w przestrzeni cyfrowej. 

W następnej książce Kerckhove pozostaje przy interfejsie rozumianym jako 
rodzaj technicznego aparatu umożliwiającego inny rodzaj kontaktu. Interfejs 
staje się nowym zmysłem, więc jego naturalnym królestwem okazuje się sztu-
ka, miejsce, w którym poszukiwania nie są podporządkowane pragmatycznym 
potrzebom użytkowym: 

W sztuce interaktywnej, tak jak w interaktywnej technologii, poszukiwanie inter-
fejsów przebiega na dwa odmienne sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że in-
terfejs atakuje ciało i �izycznie penetruje ludzki system nerwowy. Nazywam to bio-
nizmem, ale używa się także określenia cyborgizacja. W drugim przypadku, to nie 
interfejs wkracza do ludzkiego ciała, lecz mózg staje się swoim własnym interfejsem. 
Kierunek rozwoju interfejsów przebiegał od skromnej klawiatury po skomplikowane 
urządzenia śledzące ruch gałki ocznej, aż wreszcie po skanery fal mózgowych. Pogoń 
za nim nie skończy się dopóty, dopóki nie będziemy mogli dowodzić naszymi elektro-
nicznymi przedłużeniami za pomocą samych tylko myśli [Kerckhove 2001B, s. 53]. 

Zjednoczenie, połączenie wnętrza i zewnętrzności, o którym pisze Kerckhove
w Powłoce kultury, jest skutkiem niezwykłego i obiecującego postępu technicz-
nego i schodzi na plan dalszy wobec niezwykłych możliwości, jakie rysują się 
przed wynalazkami rozwijającymi interfejs. Dzięki coraz doskonalszej symula-
cji świata rzeczywistego i coraz bardziej przezroczystym interfejsom świat sta-
je się dostępny bardziej niż kiedykolwiek, w takim stopniu, że znika poczucie 
odrębności i mamy szansę roztopić się w wirtualnym świecie.

Kerckhove jest bez wątpienia ostatnim wielkim entuzjastą nowej techno-
logii interfesju, który pozostaje dlań magicznym urządzeniem technicznym. 
Problematyka sytuacji, w której człowiek jest postawiony naprzeciw kompute-
ra i cyfrowego świata, kreowanego przez ten komputer, jest dla niego związana 
wyłącznie z pytaniem, jak funkcjonuje cyfrowa maszyna, z tym jednak zastrze-
żeniem, że nie wnika się w jej techniczne właściwości i ograniczenia. Mamy 
w istocie do czynienia z nieco naiwną idealizacją tej maszyny, która poprzesta-
je na jednej, wybranej funkcji. Interfejs to narzędzie służące komunikacji czło-
wieka z komputerem, ale narzędzie, które się zmienia, polepsza, rozwija i nie 
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jest w zasadzie uchwytne. Nie ono bowiem jest ważne, ale jego wyabstrahowa-
na, naturalna niejako własność łączenia człowieka z rzeczywistością cyfrową. 
W ten sposób cały, potencjalnie ważny zbiór jakości tego narzędzia roztapia 
się w jego jednej czynności. Mam wrażenie, że Piotr Celiński podąża bardzo 
podobną drogą; świadczy o tym także jego otwarta inspiracja pochodząca od 
McLuhana [Celiński 2010, s. 80], choć sam Kerckhove pojawia się w jego tek-
ście incydentalnie.

W wydanej w 2001 roku przez prestiżową uczelnię The Massachusetts In-
stitute of Technology książce pt. The Language of New Media53 Lev Manovich 
problemowi interfejsu poświęca cały rozdział. Wyłania się zeń dwoisty charak-
ter instytucji interfejsu: po pierwsze, rozumianego wąsko, jako narzędzie po-
zwalające użytkownikowi wchodzić w interakcję z komputerem, i po drugie, 
szerzej, jako pośrednika w nawiązywaniu kontaktu z przedmiotami kultury: 

Ponieważ dystrybucja wszystkich form kultury coraz częściej wykorzystuje kom-
putery, stopniowo – po drugiej stronie interfejsu – stykamy się z danymi przede 
wszystkim kulturowymi: tekstami, zdjęciami, �ilmami, muzyką, wirtualnymi środo-
wiskami. Po drugiej stronie interfejsu nie mamy już komputera, ale różne obiekty 
kulturowe zamienione na postać cyfrową [Manovich 2006, s. 148]. 

Obie te postaci interfejsu istnieją jednocześnie i są ze sobą ściśle zsynchro-
nizowane. Łączą je precyzyjne współzależności, wynikające z prostego faktu, 
że komputer przyjął na siebie rolę swoistego przekaźnika kulturowych treści. 
Kerckhove, przypomnijmy, uważał cyfrową rzeczywistość za rodzaj kontene-
ra dla rzeczywistości świata realnego, która wyrażała się w przestrzeni cyfro-
wej poprzez symulację; Manovich unika takiej interpretacji. Podkreśla czyn-
ność przenoszenia za pośrednictwem komputera pewnych obiektów wziętych 
z przestrzeni kultury w obręb dostępny dla człowieka. Przeniesienie to, choć 
niewątpliwie dokonuje się za pomocą maszyny cyfrowej, ujawnia się dla Ma-
novicha dopiero w interfejsie: „cała kultura, miniona i obecna, zaczęła być �il-
trowana przez komputer i szczególny interfejs człowiek-komputer” [Manovich 
2006, s. 141]. Oczywiście nie znaczy to, że wcześniej obiekty nie były dostępne 
w ogóle, teraz są dostępne na nowej drodze, w inny sposób.

W tej sytuacji Manovich zadaje zasadnicze pytanie: jak dokonuje się to prze-
niesienie? Nie ulega dlań wątpliwości, że wpływ HCI (human-computer inter-
face) na transportowane obiekty nie jest obojętny: 

Używając terminów semiotycznych, można powiedzieć, że interfejs komputera 
funkcjonuje jak kod, za którego pośrednictwem kulturowe przekazy oddaje się 
w różnych mediach. […] W komunikacji kulturowej kod prawie nigdy nie jest neu-
tralnym mechanizmem transportowym, zwykle zmienia wiadomości przezeń prze-
kazywane [Manovich 2006, s. 141]. 

53 Polskie tłumaczenie: Lev Manovich, Język nowych mediów, tłum. Piotr Cypryański, War-
szawa 2006.
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Co więcej, odwołując się do sposobu istnienia dzieł sztuki nowych mediów, 
Manovich dowodzi specjalnej roli interfejsu w tym istnieniu. Pisze on: „to inter-
fejs dzieła stwarza jego unikalną materializację i unikalne przeżycie estetyczne 
użytkownika” [Manovich 2006, s. 144]. Wynika stąd, że sposób, w jaki dokonuje 
się przeniesienie obiektów kulturowych za pomocą komputera, warunkuje ich 
dalsze istnienie tak dalece, że wytwarza nowy sposób tego istnienia. Bez inter-
fejsu nie ma dzieła sztuki, treść tego dzieła, wcześniejsza, bez interfejsu istnieć 
nie może. Ulega więc mody�ikacji starożytna dychotomia treść–forma (w zmo-
dernizowanej wersji: treść–medium) i nabiera nowego kształtu: treść–inter-
fejs. Pytanie o ten ostatni okazuje się pytaniem o nowy sposób istnienia prze-
twarzanych przezeń treści kulturowych. 

Manovich w odpowiedzi odwraca porządek. Zakłada, że skoro interfejs wy-
twarza własne wersje przedmiotów kulturowych, odciska się niejako na ich 
pierwotnych wersjach. Modulując je tylko, czy istotnie zmieniając, czyni to 
wskutek pewnych wbudowanych własności. Kształt narzędzia odciska na jego 
dziele. Manovich odwołuje się tutaj wprost do McLuhana, który wpływ prze-
kaźnika na przekaz zamknął w słynnym zdaniu: „przekazem jest przekaźnik” 
[McLuhan 1975, s. 45]. Początkowe pytanie zostaje więc zmienione. Teraz Ma-
novich odpowiada na pytanie, jak istnieje interfejs: 

Moim zdaniem, język kulturowych interfejsów zbudowany jest z elementów innych, 
znanych już form kultury. Dalej zajmę się udziałem trzech takich form w stworze-
niu języka ostatniej dekady XX wieku. Formy, na których skoncentruję moją uwagę, 
pojawiają się w omówionym już prototypowym obiekcie nowych mediów – Myst. 
W początkowej sekwencji gry mamy je wszystkie: pierwszy to kino, drugi – druk, 
trzeci tradycyjny interfejs człowiek – komputer [Manovich 2006, s. 149]. 

Łącząc różne gatunki kulturowe na wspólnej płaszczyźnie konceptualnej, 
wskazuje na pierwszą, podstawową cechę interfejsu: narzędzia zdolnego do 
manipulowania każdym rodzajem treści. Dzięki niej poszczególne formy wy-
mieniają się między sobą własnościami i każda wnosi własne dziedzictwo. In-
terfejs kulturowy to w efekcie hybryda, której język jest czymś więcej niż tyl-
ko prostym złożeniem odziedziczonych cech, ale nie rezygnuje z konwencji już 
osadzonych w społecznym doświadczeniu, a co więcej, jest to język, który znaj-
duje się w nieustającym rozwoju.

Druk przynosi organizację strony: „prostokątnej powierzchni zawierają-
cej pewną ilość informacji, zaprojektowanej do oglądania w pewnej kolejno-
ści i powiązanej z innymi stronami” [Manovich 2006, s. 153], która w dalszym 
rozwoju rozszerza swe możliwości, aż osiąga wyra�inowanie skomplikowanej 
strony internetowej i zmienia dramatycznie system organizacji danych z hie-
rarchicznej, opartej na porządku, narzucającej „progresję narracyjną” na swo-
bodną, ale „płaską”, pozbawioną jakiegokolwiek ładu, „spacjalizowaną”, to zna-
czy odrzucającą wszelką narrację, indyferentną pod względem logiki następstw 
i rozłożoną w pozbawionej wymiaru czasu przestrzeni. Kino dostarcza pomy-
słu ruchomej kamery, która pozwala przenosić się w przestrzeni, podkreśla-



60 Czy istnieje podmiotowość maszyny cyfrowej? 

jąc zresztą „spacjalizowany” typ operacji, idei prostokątnego kadru, który kino 
odziedziczyło po zachodnim malarstwie oraz wielu innych konceptów. Jego 
dziedzictwo jest szczególnie bogate: 

Kinowe sposoby percepcji, łączenia czasu i przestrzeni, przedstawiania ludzkiej pa-
mięci, myśli i emocji stały się sposobem na życie milionów ludzi żyjących w epoce 
komputerów. Estetyczne strategie kina stały się głównymi zasadami organizującymi 
oprogramowanie komputerowe. Okno wychodzące na �ikcyjny świat kinowej narra-
cji stało się oknem na pejzaż danych. To, co kiedyś było kinem, teraz jest interfejsem 
człowiek – komputer [Manovich 2006, s. 167]. 

Kinowa spuścizna uwidacznia się przede wszystkim w grach komputero-
wych oraz tam, gdzie używana jest technologia VRML (Virtual Reality Modelling 
Language lub Virtual Reality Markup Language), służąca do uzyskiwania iluzji 
trójwymiarowej przestrzeni na ekranie monitora.

Ostatnia, trzecia forma udzielająca interfejsom kulturowym swojej specy-
�iki, to sam komputerowy interfejs, czyli pewnego rodzaju aparat symboliczny 
widoczny na ekranie komputera albo „prawdziwe medium komputera” [Ma-
novich 2006, s. 175]. Manovich opisując ten aparat, odkrywa w nim pewien ro-
dzaj wewnętrznego kon�liktu, który łączy dwie odrębne konwencje obrazowe: 

[…] starszą tradycję malarskiego iluzjonizmu, zgodnie z którą ekran to okno wy-
chodzące na wirtualny świat, coś przeznaczonego do oglądania, a nie wykonywania 
jakichś czynności, oraz drugą, znacznie młodszą konwencję gra�icznego interfejsu, 
zamieniającą ekran w zespół urządzeń sterujących o ściśle wyznaczonych funkcjach, 
czyli wirtualny panel kontrolno-sterowniczy [Manovich 2006, s. 172]. 

Nierozwiązywalna opozycja: reprezentacja versus sterowanie z poziomu 
przedstawienia, jakim jest interfejs – ekran komputera, przenosi się na poziom 
interfejsów kulturowych i ujawnia poprzez ich specjalizację, ucieczkę od uni-
wersalności, funkcjonalne i wyrazowe rozproszenie. Każda ze stron cytowanej 
opozycji znajduje się w różnych rozwiązaniach (to znaczy w różnych progra-
mach) w różnym nasileniu, stosownym do przeznaczenia. Dzięki możliwości 
wyważenia ich wzajemnego stosunku uzyskujemy elastyczność i wszechstron-
ność potencjalnych rozwiązań i nie blokujemy ich rozwoju.

Manovich, opisując interfejs, traktuje jego technologiczną podstawę – kom-
puter – po macoszemu; przeniesienie problematyki na poziom interfejsu jest 
w istocie pominięciem tej istotnej części urządzenia, dla której interfejs jest 
graniczną powierzchnią, rubieżą, kresem i zamknięciem. Oblicze (face) ma-
szyny cyfrowej to wszystko, co widzi użytkownik, ale trudno powstrzymać się 
od spostrzeżenia, że przecież to oblicze zostało ukształtowane rozmyślnie, co 
zresztą w pewnym momencie Manovich przyznaje, pisząc: 

Wszystkie te metody [chodzi o metody dynamicznego generowania danych składa-
jących się na dzieło sztuki nowych mediów, które Manovich utożsamia z ich treścią 
– przyp. R.M.] mają wspólną cechę: programista ustala warunki początkowe, regu-
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ły i procedury sterujące programem komputerowym generującym dane [Manovich 
2006, s. 145]. 

Rozmyślność operacji kształtowania interfejsu nie jest wyłącznie skutkiem 
funkcjonalnych, estetycznych lub historycznych uwarunkowań. Jest także wyni-
kiem ograniczeń lub charakterystycznych cech urządzenia, które za interfejsem 
się kryją. Oblicze komputera, czyli interfejs, jest rezultatem gry, jaka toczy się 
między oczekiwaniami, potrzebami, przyzwyczajeniami czy nawet kaprysami 
jego użytkownika a twardą, zdeterminowaną prawami �izyki i matematyki, oraz 
przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi, mechaniczną rzeczywistością ukła-
dów elektronicznych i sterującymi nimi przepisami zachowań, czyli programa-
mi. A ponieważ te założenia są niezwykle pomysłowe i strukturalnie skompli-
kowane, można się spodziewać, że ich wpływ na funkcjonowanie aparatu może 
być znaczny. Pytanie, które się natychmiast nasuwa w następstwie sformuło-
wania zawartego w cytacie, brzmi: skoro programista ustala warunki początko-
we, reguły i procedury, to co w takim razie kieruje programistą?54

Zanim przejdziemy do dalszego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, 
opiszmy następny etap ewolucji sposobu rozumienia i interpretowania pojęcia 
interfejsu. Aby to uczynić, odwołam się do wspomnianego artykułu Andrzeja 
Gwoździa, który został pierwotnie wygłoszony z końcem 1997 roku [Gwóźdź 
1998]. Perspektywa wyznaczona przez autora odrywa się od pierwotnego zna-
czenia pojęcia interfejsu, czyli oblicza maszyny cyfrowej, ba, odrywa się także 
od samej maszyny, czyli komputera, który przez interfejs się objawia użytkow-
nikowi. Ale zanim to się stanie, Gwóźdź, świadom wagi źródłowego znaczenia 
pojęcia, przedstawia systematykę interfejsów komputerowych: 

To przecież komputer właśnie, jak żadna inna maszyna, zasługuje na miano genera-
tora interfejsów par excellence:

1)  jako m i e j s c e  p r z e c i ę c i a  elementów hardware i software, na którym spo-
czywa funkcja regulacji połączeń, umożliwiająca wymianę danych między nimi;

2)  jako p o w i e r z c h n i a  k o n t a k t u  c z ł o w i e k a  z  m a s z y n ą  (powierzchnia 
użytkowa), sankcjonująca synergię ludzi i maszyn;

3)  jako �izykalna i sensoryczna p r z e s t r z e ń  m i ę d z y  u ż y t k o w n i k i e m 
a  m a s z y n ą  sprawiająca, że komunikacja face-to-face zostaje zastąpiona komu-
nikacją inter-face [Gwóźdź 1998, s. 180]. 

W tym wyliczeniu pojawiają się interesujące propozycje. Należy do nich wy-
odrębnienie interfejsu na poziomie sprzętowym, czyli istniejące na poziomie 
technologii, ale inne niż u Boltera, Kerckhove’a czy Manovicha, w miejscu, w któ-
rym spotyka się oprogramowanie z układami elektronicznymi. Być może wystę-
puje ono tylko u Gwoździa, gdyż to spotkanie ma wyłącznie charakter konceptu-

54 Strukturalna, hierarchiczna organizacja społeczności programistów, na temat której iro-
nizowaliśmy wcześniej, uzyskuje nowy wyraz: okazuje się funkcjonować w bliżej na razie nie-
jasnym środowisku – poszukiwanie tego środowiska wydaje się najciekawsze.
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alny. Oprogramowanie i układy elektroniczne należą do różnych ontologicznie 
zjawisk, które współistnieją, a nawet uzupełniają się, ale nie sposób mówić o ich 
spotkaniu, choć wyabstrahowane pojęciowo w określeniach software i hardware 
wydają się stwarzać taką możliwość. Trzeba na usprawiedliwienie autora dodać, 
że idea spotkania, współistnienia, którą tutaj wydobył i podkreślił, jest jednak 
trafnie, choć ryzykownie55 ujęta w następnych punktach. 

Idea spotkania służy dalej do skonstruowania ogólniejszego schematu łącze-
nia zjawisk, które w tym połączeniu (sprzężeniu) ujawniają nowe możliwości: 

Pośród nich jedne „pracują” na rzecz intertekstualności, inne – interdyskursywności,
jeszcze inne na rzecz intermedialności. Należą tu obszary styku analogowości z cy-
frowością, materialności z immaterialnością, linearności z nielinearnością, ale także 
te miejsca, w których praktyki mimetyczne starego typu spotykają się z praktykami 
symulacyjnymi, a estetyka z anestetyką [Gwóźdź 1998, s. 180]. 

Wszystkie te przypadki powołują do istnienia swoiste interfejsy. W ten spo-
sób interfejs, ów „technokulturowy syndrom”, jak według Gwoździa nazywa go 
Wulf R. Halbach [Gwóźdź 1998, s. 181], staje się kategorią służącą de�iniowaniu 
różnego typu zjawisk o charakterze technologicznym, ontologicznym czy este-
tycznym, zawsze jednak pojawiających się w kontekście procesu komunikacji 
i to komunikacji kanałem obrazowym: „Pamiętać jednak musimy, iż interfejsy 
jako powierzchnie styku różnych mediów, odmiennych generacji obrazowych, 
są nam dane przede wszystkim w samych o b ra z a c h  p r z e j ś ć, funkcjonują 
jako interfejsy postrzegania” [Gwóźdź 1998, s. 180]. To, skądinąd słuszne, na-
stawienie (komputerowy interfejs łączący maszynę z użytkownikiem przede 
wszystkim objawia się jako powierzchnia komputerowego monitora) pozwa-
la oderwać się od niewygodnego i mało zrozumiałego dla humanisty podłoża 
technicznego i przenieść całą problematykę wyłącznie na poziom problematyki 
obrazu: „Tak więc, mówiąc o interfejsie, mam tu na myśli, ową linię graniczną 
utkaną zarówno z technologii (sprzężenie systemów), jak i kultury (spotkanie 
odmiennych formacji obrazów) […] [Gwóźdź 1998, s. 181]. 

Ten sposób myślenia Andrzej Gwóźdź kontynuuje w swej książce poświęco-
nej Wimowi Wendersowi [Gwóźdź 2004]. Nie ulega wątpliwości, że obraz ofe-
ruje olbrzymie perspektywy interpretacyjne, zwłaszcza obraz komputerowy, 
który – jak się wydaje – wyzwala się z niewoli technicznych ograniczeń, które 
dotąd dyktowało mu tworzywo, takie jak na przykład �ilm. Entuzjazm jest uza-
sadniony, zwłaszcza kiedy podsumować bogactwo twórczości artystycznej i na-
ukowej opisującej tę własność, którą Gwóźdź eksplikuje następująco: „Obraz 
cyfrowy stanowi pierwszą generację obrazu w pełni generowalnego i transfor-
mowalnego, bo złożonego z �izycznych cząstek dyskretnych – owych atomów 
obrazowych, jakimi są piksele” [tamże, s. 87]. Obraz komputerowy, dzięki swej 

55 Ryzykowne, ponieważ dalej nieuzasadnione i pozbawione rozwinięcia jest rozdzielenie 
„powierzchni” znajdującej się między użytkownikiem a komputerem od „przestrzeni”, która 
także ich dzieli.
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elastyczności, łatwości tworzenia, szybkości rozprzestrzeniania się i ekspan-
sywności, wywołuje gwałtowne, rozległe zmiany, jak choćby te, o których pisze, 
przytaczany przez Gwoździa, Vilém Flusser, zwiastujący koniec społeczeństwa 
alfanumerycznego, posługującego się alfabetem i opartego na myśleniu teks-
towo-linearnym, wypieranego przez społeczeństwo numeryczne, posługujące 
się myśleniem kalkulacyjnym, tzn. wyobraźniowym i powierzchniowym [tam-
że, s. 99], czy takie, na które wskazuje przywoływany przez Gwoździa Walter 
J. Ong, jakie dokonują się w obrębie konstrukcji mentalnej podmiotu, zmienia-
jąc charakter jego świadomości na wtórnie oralną [tamże, s. 98]. Skutków eks-
pansji cyfrowego wizerunku jest zresztą znacznie więcej i zwykle zostają ujaw-
nione w drodze namysłu związanego z fenomenem obrazu, �ilozo�ią szeroko 
rozumianego widzenia, więc posiłkują się przykładami pochodzącymi niemal 
wyłącznie z obszaru kina, jego formalnych odkryć i przemian.

Ten bardzo bogaty w interpretacje sposób pojmowania interfejsu i towarzy-
szącą mu fascynację łatwo zrozumieć, czytając następujące wyznanie Gwoździa: 

To dopiero komputer uzmysłowił nam w całej pełni, iż wszystko, czym sycą nasze 
oczy monitory, jest przecież obrazem – nie wyłączając, rzecz jasna, pisma, stano-
wiącego jedynie szczególny przypadek algorytmizacji danych. Rzecz w tym, iż dziś 
te wyglądy nie odsyłają do przedmiotów (bo te przedmioty, bywa, że nie są im już 
do niczego potrzebne) bądź też przedmioty, do których odsyłają, stanowią jedynie 
rezultat kalkulacji numerycznej, nie mając swych referentów poza medium [tamże, 
s. 113]. 

Rozumienie interfejsu wydaje się istotnie powiązane z tą konstatacją i jest 
skutkiem procesu wyodrębniania się obrazu jako swoistego, suwerennego fe-
nomenu, którego związki z rzeczywistością okazują się inne, niż dotychczas 
sądzono. Obraz zaczyna pełnić rolę samoistnego faktu i nie potrzebuje mate-
rialnej podstawy, jest tak samo immaterialny, jak świecący piksel na ekranie 
monitora, przestaje być ukształtowanym przedmiotem, ale staje się samą jego 
widzialną „powierzchnią”, produktem strategii designu [por. tamże, s. 89], ma-
szynową symulacją. Tak rozumiany obraz zmienia dramatycznie swoją funkcję, 
staje się interfejsem, który łączy rozmaite strategie przedstawieniowe, czy – 
prościej – różne (dowolne) typy obrazowania i wręcz zmusza do poszukiwań 
nowych, niespotykanych efektów: 

[…] tryby reprezentacji zawarte w tradycyjnych sposobach widzenia zostały zastą-
pione zjawianiem się wszelakich interfejsów – obszarów styku pomiędzy różnymi 
porządkami i formacjami przedstawieniowymi w polu obserwacji a obserwatorem 
tak, iż połączenia między nimi przyjmują postać form ujawnianych jako inscenizacje 
powstające na ich skrzyżowaniu […] [tamże, s. 107].

Z przedstawionej tu de�inicji można wywieść wniosek, iż z punktu widzenia 
obserwatora interfejs jest swego rodzaju generatorem obrazów – oderwanych 
od materialnego podłoża, będących czystą „widzialnością”, skoro ich jedyną 
podstawą bytową są „inscenizacje” powstające na skrzyżowaniu różnych „po-
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rządków i formacji przedstawieniowych”. W pewien sposób mogłoby to uzu-
pełniać i tłumaczyć niejasny początkowo pomysł wyodrębnienia „przestrzeni 
między użytkownikiem a maszyną” odróżnionej od „powierzchni kontaktu 
człowieka z maszyną” w cytowanym artykule Andrzeja Gwoździa z 1997 roku. 
W tym wyodrębnieniu „przestrzeń”, fundowana przez „powierzchnię” o cha-
rakterze materialnym (ekran, monitor), odsyłałaby do interfejsu rozumianego 
ogólnie, jako terytorium starcia między „porządkami i formacjami przedsta-
wieniowymi” a człowiekiem. Niestety Andrzej Gwóźdź nie powraca do tamtej 
koncepcji. Interfejs staje się jednocześnie immaterialnym obrazem i „obszarem 
styku”. Obrazem, czyli „widzialnością”, która „operacjonalizuje przestrzenie wi-
dzenia” i „ustala określone porządki widzenia (dyspozytywy)” [Gwóźdź 2004, 
s. 94] oraz „obszarem styku”, swoistą sceną dla przedstawień realizujących te 
porządki widzenia, dostępnych określonemu podmiotowi (widzowi). Odsu-
wamy się wyraźnie w tym myśleniu od podstawy bytowej interfejsu, jaką jest 
ekran monitora. Dla Michaela Heima, na którego powołuje się Andrzej Gwóźdź, 
interfejs objawia się podmiotowi, oddziałuje na jego percepcję: „Kiedy zasia-
damy przed interfejsem […] wówczas wzmacniamy pewien stan umysłu. Bez 
względu na to, co jest przedstawione, interfejs nadaje kształt i formę [Heim, 
cyt. za: Gwóźdź 2004, s. 94]. Na skutek tego wzmocnienia stajemy się o�iarami 
zdeformowanej równowagi w poznawaniu świata – dominuje widzenie, któ-
re rządzi się różnymi porządkami (dyspozytywami). Wynika stąd, że interfejs, 
w ujęciu Andrzeja Gwoździa, jest tym wszystkim naraz: �izyczną częścią kom-
putera, materialnie obecną, wspartym na niej fenomenem czystego obrazowa-
nia i strefą starcia (podkreślona jest silnie dynamika tego procesu i jego skutki) 
podmiotu z tym fenomenem. 

Pojęcie interfejsu, używane zarówno na określenie ekranu monitora, jak 
i abstrakcyjnej strefy spotkania, obejmujące z jednej strony przestrzeń widze-
nia, a z drugiej podmiotową dyspozycję widzenia, jest rozumiane dosyć szero-
ko. Łatwo popadamy w pewną dowolność jego użycia i łatwość w przenoszeniu 
się między skrajnie oddalonymi poziomami: technologicznym faktem a uogól-
nioną interpretacją. Pozwala to włączać w problematykę interfejsu wiele róż-
nego rodzaju rozmyślań, od Baudrillardowskiego monitora – metafory człowieka 
i stosunków między ludźmi – poprzez „obrazy techniczne” Viléma Flussera po 
optykę cyberprzestrzeni Paula Virilio56. Jest to jednocześnie przykład skrajnie 
szerokiego i, w rejonie uogólnień, najbardziej abstrakcyjnego rozumienia poję-
cia interfejsu.

56 Dobrym przykładem tak ogólnie i swobodnie rozumianego interfejsu jest artykuł Piotra 
Celińskiego pt. Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich 
zdetronizowanie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Lublin 2006.
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Kilka słów podsumowania

Streszczenie problematyki interfejsu pojawiło się w tym miejscu z konieczno-
ści: omawianie pierwszej (jednej z trzech) manifestacji projektu użytkowni-
ka, mającego na celu regulację natężenia światła, dotyczy w istocie interfejsu. 
Użytkownik manipuluje symbolami na ekranie lub wpisuje liczby – posługuje 
się więc interfejsem. Określiliśmy formę projektu, która jest dostępna opera-
cjom użytkownika jako jego symboliczną manifestację, podkreślając, że w tle 
tej manifestacji tkwi samoistny przedmiot, który przejawia się w tej fazie za 
pomocą obiektów będących gra�icznym naśladowaniem przedmiotów rzeczy-
wistych. Przedmioty te są znane użytkownikowi z potocznego doświadczenia, 
a także – ponieważ zespół autorów pierwszego zestawu tych symboli, pracu-
jący pod kierunkiem Davida Liddle’a, kierował urządzenie przede wszystkim 
do pracy biurowej – są zaczerpnięte spośród codziennych narzędzi używanych 
w biurze.

Takie ujęcie wprowadza pewne zasadnicze różnice w stosunku do przyto-
czonych sposobów rozumienia fenomenu interfejsu. Przede wszystkim pod-
kreśla fakt samej interakcji, do jakiej dochodzi między komputerem a użyt-
kownikiem, odsuwając postać tego ostatniego w cień, i zwraca uwagę na inne 
techniczne jej realizacje, do których poza ekranem należą jeszcze klawiatura, 
mysz, tablet i inne, wymyślone lub czekające na wymyślenie aparaty zdolne 
przenosić dane między światem rzeczywistym a przestrzenią cyfrową. Pozo-
stawmy na razie z boku zagadnienie interakcji, do którego powrócimy za chwi-
lę. Rozmaitość aparatów, dzięki którym można wprowadzać dane do kompute-
ra, znacznie przekracza zestaw tych, które znamy z codziennego doświadczenia 
i które pojawiają się w przywołanych pracach. Została stworzona olbrzymia 
liczba wariantów urządzeń do zbierania informacji, pozwalających przetwa-
rzać je dalej za pomocą maszyny cyfrowej, chwytających bardzo różne aspek-
ty �izykalnego świata. Wykazano się niezwykłą pomysłowością w wymyślaniu 
sposobów mierzenia parametrów opisujących zjawiska �izyczne, tak oczywi-
stych jak temperatura, ciśnienie i napięcie czy innych, niekiedy bardzo specjali-
stycznych, a także w doborze tych parametrów, zarówno dla celów naukowych, 
przemysłowych, jak i statystycznych. Wszystkie te urządzenia są w podstawo-
wym sensie tego słowa interfejsami. Jednocześnie, wskazując na drugi kieru-
nek przepływu danych, istnieje równie wiele aparatów przetwarzających dane 
cyfrowe na inne dane, zjawiska bądź procesy �izyczne – do nich należy także 
urządzenie do sterowania natężeniem oświetlenia, którego projekt zawiera ni-
niejsza praca. 

Wszystkie te aparaty uczestniczą w powoływaniu obrazu świata, ale nie 
w takim sensie, o jakim mówi Andrzej Gwóźdź, raczej w tym, o którym prawdo-
podobnie myśli Martin Heidegger, którego Gwóźdź zresztą chętnie cytuje. Hei-
degger pisze o „światoobrazie” jako poniekąd podobiźnie bytu jako całości: 
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Obraz nie oznacza tutaj odbitki, lecz to, co pobrzmiewa w zwrocie: mamy obraz cze-
goś. […] Zyskać obraz czegoś znaczy postawić przed sobą sam byt, takim właśnie, 
jak z nim stoi sprawa, i w ten sposób postawiony stale mieć przed sobą. […] „Mamy 
obraz czegoś” znaczy nie tylko, że byt został nam w ogóle przedstawiony, lecz że 
stoi przed nami z e  w s z y s t k i m ,  c o  d o  n i e g o  n a l e ż y  [podkreślenie moje – 
przyp. R.M.] i co jest w nim zestawione, jako system [Heidegger 1977, s. 142]. 

Obraz ten może się składać z części będącej widzialnością, ale obejmuje 
„wszystko, co do niego należy”, a więc nie tylko ją. Spróbujmy przenieść tak ro-
zumiane pojęcie obrazu na grunt bardzo praktyczny, jakim jest funkcjonowanie 
interfejsu komputerowego, zdając sobie sprawę z pewnego nadużycia, jakiego 
dokonujemy wobec myśli Heideggera. Ponieważ jednak jego konstrukt świa-
toobrazu może być przydatny do wyjaśnienia pewnych własności interfejsu, 
uznajmy przez chwilę, że praktyczne urządzenie, jakim jest interfejs, wypełnia 
założenia tego Heideggerowskiego pojęcia. 

W dotychczas przywołanych przykładach interfejs łączy się prawie bez 
reszty ze sferą przedstawień widzialnych, ale przecież nawet w bardzo potocz-
nym obcowaniu komputer dostępny jest także poprzez inne doświadczenia (to 
właśnie jest miejsce popularnej klawiatury, myszy i wielu innych urządzeń). 
Jednocześnie, pobierając dane z różnego typu interfejsów, obsługujących bar-
dzo różne typy parametrów �izycznych przedmiotów, komputer obrazuje świat 
�izyczny, opierając się na jakościach wybranych spośród bardzo wielu różnych 
możliwości. Jest to podstawowe podobieństwo, które łączy kategorię Heideg-
gera z przedmiotem interfejsu. Oczywiście interfejs, choć bardzo pomysłowy 
i wszechstronny, nie chwyta świata we wszystkim, co do niego należy, a roz-
szerzanie tego zakresu jest z pewnością ambicją jego konstruktorów. Fakt zilu-
strowania przedstawienia świata podmiotowi w postaci gra�icznej jest dopiero 
dalszym ciągiem, ostatnim etapem, dodatkiem takiego procesu obrazowania.

Weźmy wykres natężenia światła, który możemy obserwować na ekranie 
monitora w programie sterującym urządzeniem. Linia pokazuje tam proces 
wzmagania się lub osłabiania tego natężenia i punkty, w których linia się prze-
łamuje – wartości maksymalne lub minimalne dla otaczających te punkty prze-
biegów. Wykorzystując pojęcie obrazu uogólnione w sposób wskazany przez 
Heideggera, możemy powiedzieć, że obrazem jest �izyczne zjawisko zmiany 
natężenia światła, które jest spowodowane przez zmiany napięcia prądu zasi-
lającego, które z kolei są skutkiem przesyłanych danych. Dane dla tego obrazu 
są formowane przez użytkownika na ekranie komputera w sposób gra�iczny 
poprzez manipulacje myszą czy klawiaturą, dalej zmieniane w liczby, wysyłane 
itd. – rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym systemem powiązanych proce-
sów, będących skutkami procesów wcześniejszych i stanowiących punkt wyjścia 
dla następnych. Możemy popatrzeć na to jeszcze inaczej. Wymienione procesy 
składają się na szereg obrazów: obraz zmiany natężenia światła stworzony na 
podstawie analizy zjawisk �izycznych, jakie towarzyszą przepuszczaniu prą-
du o określonym kształcie napięcia przez żarniki żarówek; obraz sterowania 
kształtem tego napięcia za pomocą sygnałów elektrycznych oddających licz-
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by w zapisie dwójkowym; obraz sposobu przepisywania idealnych liczb na ta-
kie sygnały; w końcu obraz techniki wyboru tych liczb za pomocą manipulacji 
symbolami na ekranie monitora. Na każdym z tych etapów mamy do czynienia 
z pewną interpretacją sposobu funkcjonowania świata, opartą na opisie proce-
sów �izycznych i ich modelach matematycznych, a dalej zawartą w systemie, któ-
ry umożliwia nam manipulowanie swoimi elementami: natężeniem światła za 
pomocą napięcia prądu; cyfrowymi sygnałami elektrycznymi; liczbami czy sym-
bolami na ekranie. Stosując tę interpretację praktycznie, poprzez rozwiązania 
techniczne, realizujemy jednocześnie pewien obraz świata w niej zawarty.

Interfejs gra�iczny jest jedynie konkretną, przykładową realizacją interfejsu, 
choć najpowszechniejszą i najbardziej widoczną – stąd zapewne przyjęcie jej 
jako jedynej przez niemal wszystkich przywołanych tutaj autorów, z wyjątkiem 
Lva Manovicha. Podobna intencja spoczywa także u podłoża tej wersji interfej-
su, którą opisuje Piotr Celiński. Choć ewolucja interfejsów, jaką opisuje, mieści 
się między historycznymi aparatami mechanicznymi (przełączniki, wtyczki itp.) 
a wyra�inowanymi kanałami neuronalnymi, które na razie są tylko przedmio-
tami badań [Celiński 2010, s. 81 i n.], więc zauważa bogactwo kryjących się tu 
możliwości, najwięcej miejsca poświęca interfejsom gra�icznym, a za przedmiot 
swej najbardziej szczegółowej analizy obiera hipertekst. Manovich dopuszcza 
takie formy interakcji użytkownika z komputerem jak przewijanie okna czy ope-
rację „wytnij i wklej”, jednak i on nie dostrzega faktu, że takie operacje nie są 
jedynie mody�ikacją gra�icznej reprezentacji, wprowadzonym dla wygody skró-
tem czynności, lecz ingerencją w samo przedstawienie: świat cyfrowy, który 
poddaje się operacji użytkownika, nie jest już takim samym światem. Zmienia 
się obraz świata widoczny w interfejsie. Jeżeli przypomnimy sobie pojęcie obra-
zu zaproponowane przez Heideggera, oznacza to, że zmienia się jedyny widok 
świata, jaki dostępny jest użytkownikowi. Oczywiste, że jeżeli wyjrzymy zza mo-
nitora na świat rzeczywisty, możemy zauważyć, że nic się nie zmieniło, jednak 
czasem takie zerknięcie poza przestrzeń cyfrową nie jest możliwe. Obraz wtedy 
jest wszystkim, co się nam, użytkownikom, ludziom, przedstawia. 

Obsługując oprogramowanie urządzenia do regulacji natężenia oświetlenia 
i ustawiając punkty na wykresie lub wpisując wartości tego natężenia czy cza-
su, w jakim mają się one pojawić, ciągle pozostawiamy pewien margines dzie-
lący obraz zawarty w interfejsie od obrazu rzeczywistości przedstawiającego 
się nam naocznie (albo za pomocą naukowych, na przykład matematycznych 
struktur). Można sprawdzić, jak przesuwanie suwaków wpływa na realną jas-
ność świecenia żarówek, pod warunkiem że pomieszczenie, w którym się one 
znajdują, jest wystarczająco zaciemnione. Parametru opisującego ilość światła 
w środowisku, w którym znajdują się żarówki, nie wzięto pod uwagę w urzą-
dzeniu. Założono, że natężeniem sztucznego światła kieruje się tam, gdzie go 
brakuje. W efekcie, sterując natężeniem światła w pomieszczeniu całkiem jas-
nym, nie widzimy, jak polecenia wydawane komputerowi realizują się w rze-
czywistym świecie. Jesteśmy skazani na wykres, który widzimy na ekranie. 
Musimy zaufać cyfrowej reprezentacji. Przyjąć, że ustawienia, jakie są w niej 
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zapisane, są powtarzalne i godne zaufania. Nawet pod tym względem podo-
bieństwo zasad działania interfejsu do światoobrazu Heideggera zostaje zacho-
wane: mamy tylko światoobraz. Mamy tylko interfejs, o którym skądinąd wia-
domo, że jest w stosunku do świata rzeczywistego niepełny, prawdopodobnie 
tak jak światoobraz. Heidegger pisze: „to, co jest w nim zestawione”, stoi przed 
nami w światoobrazie, domyślnie zostaje pominięte to, co zestawione nie jest.

W świetle tego, co napisano, trzeba stwierdzić, że interfejs w znaczeniu 
źródłowym, technologicznym, nie jest ani „przestrzenią”, ani „powierzchnią” 
rozciągającą się pomiędzy człowiekiem a maszyną, jest natomiast swoistym 
„pośrednikiem” między maszyną a światem zewnętrznym. Użytkownik może 
ingerować w proces tego pośredniczenia, uczestniczyć w nim aktywnie, a cza-
sem przyjmować rolę jednej ze stron, jako naturalna cząstka świata rzeczywi-
stego. Ta ingerencja może następować w obu kierunkach: cyfrowy obraz świa-
ta może się dzięki temu zmienić, a l e  m o ż e  s i ę  t a k ż e  z m i e n i ć  k s z t a ł t 
ś w i a t a  re a l n e g o, jeżeli cyfrowa reprezentacja ma na celu reprodukcję 
swoich przedmiotów w tym świecie (takiej reprodukcji dostarcza zwykła dru-
karka), a czasem, kiedy nie mamy możliwości czytelnego rozdzielenia tych 
światów, zmienia się i jeden, i drugi. Użytkownik nie zawsze jest stroną w za-
kładzie, jaki podejmuje maszyna cyfrowa ze światem – to tylko jedna z moż-
liwości, z czego zdaje sobie sprawę Lev Manovich, oznaczający ją specjalną 
nazwą: skrótem HCI (human-computer interface). Uporczywe przenoszenie po-
jęcia interfejsu wyłącznie na związek użytkownika z komputerem, fundowany 
na niezwykłym wynalazku monitora, który przecież dla oczu użytkownika jest 
przeznaczony, jest usprawiedliwione przez powszechność i specjalne skutki, ja-
kie on powoduje, ale trzeba dodać: dla interfejsu użytkownik jest w zasadzie 
obojętny. Nie odbierając nic z powagi i wszechobecności interfejsu rozumiane-
go jako interfejs gra�iczny, o którego kulturowych skutkach wyczerpująco pisze 
Manovich, kiedy tworzy pojęcie tak nazwanego interfejsu, kulturowego właś-
nie, trzeba jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z zastąpieniem całego 
zjawiska przez jego istotny fragment. 

Ta uwaga dotyczy także następnej właściwości interfejsu, którą zauważa 
Manovich, a która została pominięta przez innych autorów: interfejs, traktowa-
ny jako swoiste medium, kanał komunikacyjny czy też pośrednik, a nawet miej-
sce spotkania, może być ujmowany procesualnie. Jest miejscem, w którym na-
stępuje przepływ danych lub mamy do czynienia z operacjami użytkownika (na 
przykład wspomniana czynność „wytnij i wklej” lub przewijanie okna). Pro-
cesualność owa, jak pisze Manovich, przyjmuje dwa swoiste modusy – repre-
zentowania i sterowania – ujawniane w dwóch formach: starszej genetycznie, 
pochodzącej od iluzyjnego malarstwa, i młodszej, funkcjonalnego panelu kon-
trolno-sterowniczego57. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że w samym komputerze 
funkcja kontrolno-sterownicza pojawiła się wcześniej niż ekran jako miejsce 
oglądania rzeczywistości wirtualnej. Przypomnijmy, że zanim skonstruowano  

57 Patrz przyp. 95.
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komputery wyposażone w układy zdolne obsługiwać monitory w tzw. trybie 
gra�icznym, królował tzw. tryb tekstowy, a wcześniej jeszcze istniał tryb me-
chaniczny. Pisze o tym Piotr Celiński [Celiński 2010, s. 82]. Jedynym sposobem 
komunikowania się użytkownika z komputerem było wpisywanie poleceń i da-
nych w postaci tekstu za pomocą klawiatury (tak funkcjonował na przykład, 
ciągle jeszcze do końca niewyparty, system operacyjny DOS w komputerach 
typu PC), co i tak było niezwykłym ułatwieniem wobec manipulacji przełączni-
kami i wtykami czy ręcznym przepinaniem kabli.

Wyodrębnienie modalności reprezentowania, traktowanej jako konkuren-
cyjna dla modalności sterowania, i zwrócenie uwagi na przebiegający w czasie 
proces ich realizowania się jest trafne, choć trzeba nieco zmody�ikować wza-
jemne położenie tych modalności, jak i sam charakter konkurencyjności. Można 
przyjąć, że posługiwanie się interfejsem typu HCI nie tyle jest „polem bitwy”, ile, 
kontynuując spojrzenie na funkcjonowanie HCI jako proces, składa się z dwóch 
faz: interakcji użytkownika z komputerem (za pośrednictwem programu) oraz 
prezentacji skutków tej interakcji, które mogą mieć postać gra�iczną lub teksto-
wą. Obie fazy są ściśle sprzężone ze sobą i wymienne. W fazie interakcji prze-
waża modalność sterowania, natomiast w fazie prezentacji – reprezentowania, 
ale w żadnej z nich modalności sterowania i reprezentacji nie występują w po-
staci czystej. Interakcja zakłada dialogiczność procesu komunikacji z kompute-
rem: czynności użytkownika wywołują reakcje komputera i odwrotnie. Prze-
suwanie symbolu suwaka sterującego natężeniem światła jednego ze źródeł za 
pomocą myszy wywołuje zmianę reprezentacji tego suwaka na ekranie, tworząc 
złudzenie manipulowania nim. Tego rodzaju interakcja zwykle towarzyszy ob-
słudze komputera (programu), choćby polegała jedynie na wpisywaniu poleceń 
w formie tekstu, i rozwija się z biegiem czasu, o czym świadczy technologiczny 
postęp interfejsów opisany przez Piotra Celińskiego. Na jego końcu neuronalna 
więź łączy człowieka i maszynę cyfrową w jedną całość [Celiński 2010, s. 80].

Także faza prezentacji nie jest całkowicie wolna od modalności sterowania, 
co zresztą zauważono już na początku tworzenia teorii nowych mediów. W pro-
jekcie urządzenia do sterowania natężeniem oświetlenia za realizację fazy pre-
zentacji możemy uznać gotowy projekt natężenia oświetlenia – reprezentuje 
on rzeczywistość zmian tego natężenia za pomocą dwóch parametrów: pozio-
mu tego natężenia i czasu, a do zobrazowania zaprojektowanych zmian tych 
parametrów użytkownikowi, na poziomie interfejsu człowiek–komputer (HCI), 
używa wykresu lub szeregu konwencjonalnych zapisów (dzieje się to, zanim 
nastąpi realizacja tej reprezentacji w świecie realnym). Także wtedy możliwość 
ingerowania w projekt i zmiany wartości parametrów pozostaje otwarta. Inny 
przykład: kiedy oglądamy przedmiot naszej pracy gra�icznej w postaci cyfro-
wego zdjęcia, na którym zlikwidowaliśmy efekt czerwonych oczu, poprawili-
śmy kontrast i wyretuszowaliśmy niepotrzebne szczegóły, ciągle możemy ste-
rować reprezentacją układu liczb konwencjonalnie określających barwy pikseli 
i ich położenie, zmieniając wielkość tego zdjęcia, czy obracając je. M o d a l n o ś ć 
s t e ro wa n i a  n i g dy  d o  ko ń c a  n i e  z o s t a j e  o d e b ra n a  u ż y t ko w n i -
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ko w i  o b s ł u g u j ą c e m u  m a s z y n ę  c y f ro wą  i  j e s t  t o  j e d n a  z  n i e -
z m i e n nyc h  w ł a ś c iw o ś c i  t e j  m a s z y ny. 

Procesualny charakter interfejsu jest zazwyczaj inaczej nazywany, co po-
woduje pewien zamęt terminologiczny. Pod pojęciem interaktywności – to 
początki tworzenia teorii nowych mediów – zjawia się na przykład u Derricka 
de Kerckhove’a, który poświęca mu w swej książce cały rozdział [Kerckhove 
2001B, s. 29 i n.]. Zwraca w nim przede wszystkim uwagę na obecność czło-
wieka, który zasiadając przed ekranem komputera, wybiera, a więc kształtuje 
treści, które do niego docierają. Niezwykła możliwość, jaką udostępnia strona 
internetowa funkcjonująca na zasadzie technologii WWW, czyli wyposażona 
w hipertekst, pełen odniesień do innych tekstów, skłania Kerckhove’a do nastę-
pującego credo: 

Pierwsze Prawo Interaktywności głosi, że odbiorca/użytkownik nadaje treści 
kształt albo dzięki nielinearnemu dostępowi do niej, albo przez przejęcie pełnej od-
powiedzialności za nią jako faktyczny dostawca treści. Nie jest to rozróżnienie ba-
nalne, bo jak zaznaczył kiedyś McLuhan: Jeśli medium jest wiadomością, to odbiorca 
jest jej treścią [tamże, s. 36]. 

W istocie ta fascynacja, która dotyczy elementarnej właściwości maszyny 
cyfrowej, właściwości można powiedzieć de�iniotwórczej dla tego urządze-
nia, jest spojrzeniem na komputer jako na ulepszony telewizor. Tautologiczny 
charakter tego spostrzeżenia, niezwykle wyraźny na poziomie samego apa-
ratu, działającego dzięki programowi, który zakłada przyjmowanie danych 
z zewnątrz, a więc w ogóle nie potra�i się obejść bez udziału operatora, tak 
czy inaczej biorącego udział w tej czynności, słabnie na poziomie społeczne-
go uogólnienia nowej technologii. Tym, co rzeczywiście wnosi nowy wymiar 
do re�leksji Kerckhove’a, jest skala: „Systemy interaktywne, tworząc nową 
współzależność między ciałem a komputerem, powodują rozszerzenie nasze-
go centralnego układu nerwowego poza nasze ciało, w kierunku świata ze-
wnętrznego” [tamże, s. 40]. Kerckhove umie dostrzec faktyczny brak granic 
w opanowaniu ekspresji i percepcji ludzkiej za pomocą technicznych środków 
nowych mediów z jednej strony i zasięgu społecznego takiej technologii z dru-
giej. Mieszanka tych możliwości staje się powodem do przewidywań o wyrazie 
apokaliptycznym, ale przecież uzasadnionym: „[…] jestem jednak pewien, że to, 
w jaki sposób my jako jednostki połączymy się w wirtualne środowiska, okre-
śli nie tylko, kim my będziemy, ale przede wszystkim – kim będą nasze dzieci” 
[tamże, s. 41] i czym staną się społeczeństwa przeniesione w rzeczywistość – 
jak ją określa – wirtualną.

Lev Manovich traktuje fenomen interaktywności sceptycznie [Manovich 
2006, s. 128], zwracając przytomnie uwagę, że „cała sztuka tradycyjna, a tym 
bardziej nowoczesna jest »interaktywna« na kilka sposobów” [tamże, s. 129] 
i wymienia takie poetyckie zabiegi jak elipsa narracyjna w literaturze, niedo-
statek szczegółów w sztukach wizualnych czy wymuszenie �izycznej aktywno-
ści widza w czasie percypowania dzieł teatralnych, rzeźbiarskich czy architek-
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tonicznych. Nieporozumienie, według niego, tkwi w uznawaniu czysto �izycznej 
interakcji za interaktywność, w czym gubi się jej aspekt psychologiczny, a ściś-
lej kognitywny: „Psychologiczne procesy uzupełniania brakujących informacji, 
formułowania hipotez, przywoływania i identy�ikacji, które są konieczne, żeby 
zrozumieć jakikolwiek tekst lub obraz, są błędnie identy�ikowane z obiektyw-
nie istniejącą strukturą interaktywnych łączy” [tamże, s. 130]. Zwraca też uwa-
gę na zupełnie nowy w tym miejscu, choć skądinąd doskonale znany aspekt 
stosunku umysłu do komputera: podobieństwo58. Struktura procesów umy-
słowych zostaje odzwierciedlona przede wszystkim w manipulacji obrazami. 
W niej uzewnętrzniają się właściwości umysłu, który to proces Manovich nazy-
wa jego eksternalizacją: „Nowoczesne psychologiczne teorie umysłu, od Freuda 
do psychologii kognitywnej, zrównują procesy mentalne z zewnętrznymi, gene-
rowanymi technologicznie formami wizualnymi” [tamże, s. 133]. To niewinne 
z pozoru zdarzenie prowadzi do dramatycznych skutków: życie w świecie no-
wych mediów okazuje się życiem wewnątrz struktur i procesów odzwiercied-
lających dotychczas indywidualne, intymne i osobiste struktury oraz procesy. 
Struktury i procesy rządzące życiem publicznym i życiem wewnętrznym, świa-
domością, stają się izomor�iczne. Następuje zniesienie problemów komunika-
cyjnych, a dalej zlikwidowanie języka i powrót do form przedjęzykowych czy 
nawet przedsymbolicznych, skoro formy symboliczne, jako sposób pokonywa-
nia autonomiczności umysłów, okazują się niepotrzebne: „To, co kiedyś było 
procesem mentalnym, stanem indywidualnym i unikalnym – teraz stało się 
częścią przestrzeni publicznej. […] To, co było ukryte w indywidualnym umy-
śle, stało się wspólną własnością” [tamże, s. 134]. 

W pewien sposób Manovich kontynuuje diagnozę, którą przedstawia Kerck-
hove: nowe media czy też nowe technologie prowadzą do udostępnienia toż-
samości indywidualnej dzięki technologii (Kerckhove i Manovich), co prowa-
dzi do utraty fundamentu kultury, jaką jest jej symboliczna organizacja (Ma-
novich). Kluczem do zrozumienia dzielącej ich różnicy jest owo udostępnienie, 
które dla Kerckhove’a zatrzymuje się na technicznej penetracji i manipulacji 
osobowością czy też mentalnością człowieka, w opinii Manovicha prowadzą-
ce do deautonomizacji i upublicznienia własności umysłu jako takiego. Pewną 
słabością koncepcji Manovicha opisującej fenomen interaktywności jest skon-
centrowanie się wyłącznie na zjawiskach typu wizualnego, tylko tam bowiem 
widać podobieństwo form technologicznych i umysłowych. Tej słabości nie wy-
kazuje spojrzenie Kerckhove’a – cybernetyczne przedłużenie osobowości stara 
się być jak najbogatsze w połączeniu z człowiekiem59. 

58 Wspominałem o nim wcześniej, powołując się na obszerny opis niewygasłej dyskusji to-
czonej od lat pięćdziesiątych XX wieku, zawarty w książce Stanisława Krajewskiego [Krajewski 
2003]. Inny typ, szerszy, ujednolicenia można znaleźć także w książce Klausa Mainzera [Main-
zer 2007].

59 Szeroki opis tej ciekawej i rozwijającej się problematyki, wraz z odesłaniem do now-
szych tekstów i autorów, zawiera przywoływany już podręcznik brytyjskich autorów [Lister 
2009]. Wątpliwość dotycząca twardości granicy między maszyną a człowiekiem nieustannie 
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Wprowadzenie pojęcia symbolicznej manifestacji na określenie przedmiotu 
twórczej działalności użytkownika na poziomie kontaktu z komputerem po-
zwala uniknąć wielu opisanych pułapek związanych z pojęciem interfejsu czy 
interaktywności. Nie przesądza ono o charakterze aktywności użytkownika, 
nie zajmuje się rodzajami wzajemnego oddziaływania, choć niewątpliwie do-
puszcza jego obecność w fazie tworzenia projektu. Nie wymaga także de�inio-
wania na wstępie procesów psychologicznych czy poznawczych jego autora, 
zachowując jednak jego podmiotowy charakter. Unika myślenia kategoriami 
środowiska, w którym formuje się określony obiekt, kładąc podstawowy nacisk 
na sam obiekt, którego kształt podlega niewątpliwie wpływowi tego środowi-
ska. Takim przykładowym obiektem w niniejszej pracy jest, przypomnijmy, 
projekt zmiany natężenia świateł, tworzony, zapisywany i realizowany przez 
użytkownika za pomocą komputera. 

Symboliczność, o której mowa w pojęciu „manifestacja symboliczna”, ja-
kim się tutaj posługuję, ma charakter bardzo podstawowy i gdybym miał szu-
kać jej fundamentalnej de�inicji, powołałbym się na klasyczną de�inicję Char-
lesa Sandersa Peirce’a, który określał symbol jako „wyznaczony przez swój 
przedmiot dzięki większemu czy mniejszemu prawdopodobieństwu, że znak 
ten będzie się – na mocy obyczaju – uznawało za oznaczający ów przedmiot” 
[Peirce, cyt. za: Pelc 1984, s. 164]. Nie rozstrzyga ona kontrowersji dotyczącej 
cechy ikoniczności. Choć symbole dostępne dla użytkownika są w większości 
ikonami, to nie zamykają się jedynie w tej kategorii, przeciwnie – pojawiają 
się takie, których związek z oznaczaną czynnością jest czysto konwencjonalny. 
Taki charakter ma na przykład znak na klawiszu służącym do zamykania okna 
w systemie Windows, o kształcie litery „X” – echo semantyczne skreślenia, jakie 
się tutaj może pojawić, jest jednak dalekie i przesłonięte formą litery. Konwen-
cjonalność może zresztą przyjmować jeszcze bardziej umowny charakter: ta 
sama czynność daje się wykonać w systemie Mac OS, przeznaczonym dla kom-
puterów typu Macintosh, przy pomocy nieoznaczonego klawisza, który może 
przyjmować różne formy, dającego się zidenty�ikować jedynie przez położenie 
w obrębie okna (skrajnie, w prawym, górnym rogu). Symboliczność oznacza-
łaby tutaj jedynie przeniesienie z poziomu rzeczywistości na poziom znaków, 
w trakcie czego następuje pewien charakterystyczny proces: użytkownik, po-
sługując się symbolami odnoszącymi się mniej lub bardziej do przedmiotów 
rzeczywistych, operuje w istocie na ograniczonym wyborze możliwości, pozo-
stających do dyspozycji symbolu w stosunku do jego denotatu. Mamy tu do czy-
nienia z funkcjonalnym i pragmatycznym sposobem tworzenia symbolu; staje 
się on ułomnym wariantem przedmiotu, do którego odsyła (a czasem taka re-
ferencja nie istnieje w ogóle), a jego rola denotacyjna sprowadza się do zawę-
żenia własności przedmiotu do tych jedynie, które mogą okazać się przydatne. 
Re�leksje, jakie pojawiły się wskutek prób opisania gra�icznego interfejsu, są 

się powiększa; pogłębia się natomiast poczucie jej konwencjonalnej, kulturowej sztuczności. 
To ogromnie ciekawy, ale mniej interesujący nas tutaj wątek.
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liczne. Referuje je Piotr Celiński [Celiński 2010, s. 92], ale cecha, na którą zwró-
ciłem uwagę, jest oczywiście niezmienna – zbyt oczywista, aby było inaczej, ale 
także z tego samego powodu istotna. Nasuwającym się natychmiast pytaniem 
jest więc pytanie o naturę wyboru tego zawężonego wyboru z bogactwa moż-
liwych wyglądów, w jakie ubiera się denotat, jego zubożony i skonstruowany 
w ten sposób dyspozytyw60.

Podstawowym wnioskiem, jaki się na razie nasuwa w wyniku obserwacji 
kontaktu użytkownika z komputerem, jest potwierdzenie faktu istnienia pew-
nego suwerennego, wcześniejszego i jeszcze nieobjaśnionego w swych źród-
łach projektu, posiadającego własne, niezależne od tego użytkownika cechy, 
determinującego elementy symboliczne. Użytkownikowi ujawnia się on w po-
staci symbolicznego właśnie przedstawienia na monitorze komputera, które 
często jest nazywane interfejsem, przedstawienia posługującego się znakami, 
których denotatami mogą być przedmioty świata rzeczywistego. Niewątpli-
wie jest ono zdeterminowane dwiema przeciwnymi intencjami: udostępniania 
i ograniczania, wynikającymi z uwarunkowań technologicznych maszyny cyfro-
wej. Kontakt, o którym mowa, ma dwie fazy: interakcję i prezentację, które są 
pochodnymi podstawowych funkcji komputera – sterowania i reprezentacji. 

Dwie wspomniane przeciwne intencje są intensywne i skłaniają do wpro-
wadzenia kategorii podmiotowości, ryzykownego, nowego bytu, którego reali-
zacje są jak najbardziej rzeczywiste, na przykład w postaci zamiarów progra-
misty tworzącego program przeznaczony dla użytkownika. Choć towarzyszy 
temu konstruktowi niepokój o naruszenie Ockhamowskiej dyscypliny, jednak 
traktujmy go jako myślowy model: jego jednostkowe i społeczne aspekty dzia-
łają silnie, czego dowodzi cała, poważna od samego początku dyskusja towa-
rzysząca sztucznej inteligencji [Lister 2009, s. 544]. Program komputerowy 
z jednej strony umożliwia użytkownikowi twórczą pracę, a z drugiej ogranicza 
jego swobodę, przedstawiając mu tylko wybrane zestawy narzędzi czy para-
metrów podlegających jego władzy. Kategoria podmiotowości pozwala uznać 
kontakt użytkownika z komputerem w obrębie udostępnionej przez komputer 
przestrzeni symbolicznej za kontakt typu quasi-społecznego, podobny kontak-
towi nawiązującemu się w przestrzeni społecznej między dwiema osobami. 
Aby precyzyjniej prześledzić podstawy wspomnianych intencji w poszukiwa-
niu dalszych argumentów umacniających powołanie kategorii podmiotowości, 
a także kontynuować opis innych sposobów istnienia niezwykłego bytu, jakim 
jest projekt cyfrowy, musimy przejść do następnej manifestacji projektu zmia-
ny natężenia świateł, jaką jest manifestacja �izycznie zawarta w pamięci kom-
putera, ale przyjmująca kształt idealnego opisu w postaci programu kompute-
rowego i danych, które on przetwarza.

60 W tym akapicie pominięto złożoną problematykę symbolu, którą zajmuje się semiotyka. 
Wprowadzenie do niej i szerszy opis można znaleźć w książce Jerzego Pelca [Pelc 1984].





2.  Manifestacja projektu zawarta 
w pamięci komputera

Manifestacja zawarta w pamięci komputera ma swoją bytową podstawę w tech-
nicznym pomyśle pozwalającym przechowywać liczby w postaci zapisu dwój-
kowego, w którym cyfrom odpowiadają zestawy różnych poziomów potencjału 
elektrycznego. Aby taki zapis był możliwy, konieczna jest organizacja „pamięci” 
gromadzącej takie zestawy: wprowadzenie systemu wyróżniania miejsca po-
szczególnych zestawów jako zapisów odrębnych liczb, połączonego z umownym 
systemem ich oznaczania pozwalającego na precyzyjny do nich dostęp, czyli 
wprowadzenie tzw. adresowania, ale przede wszystkim zbudowanie urządzenia 
zdolnego do przechowywania dwóch podstawowych stanów odpowiadających 
dwóm znakom zapisu dwójkowego. To ostatnie zadanie może być technologicz-
nie zrealizowane na różne sposoby – poprzez zastosowanie układów zwanych 
przerzutnikami, które działają na zasadzie przełączania obwodów elektrycz-
nych, lub przez wykorzystanie do przechowywania ładunków elektrycznych 
kondensatorów czy pewnego typu tranzystorów, określanych technicznym skró-
tem MOSFET61. Do tego samego celu można zaprząc inne �izyczne zjawiska, po-
zwalające gromadzić zestawy różnic dwustanowych. Jedną z takich możliwości 
– zjawisko namagnesowania – wykorzystywały komputery w początkowej fazie 
swego rozwoju. Są również do pomyślenia inne techniki wykorzystujące wią-
zania chemiczne, stany atomu itp., będące przedmiotem nieustannych badań. 
Jednak dopóki ich zasada działania się nie zmieni, pamięci takie będą w isto-
cie jedynie lustrzanym odbiciem zapisu tradycyjnego. Przechowywanie w nich 
liczb odpowiada, pod względem konwencji, zapisowi na kartce papieru, jedyną 
ich wyższością jest niebywała elastyczność oraz łatwość i szybkość manipulacji. 
Aby uchwycić istotę manifestacji projektu zawartej w tej pamięci, trzeba bardzo 
ściśle doprecyzować pojęcia elastyczności i manipulacji.

61 Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (tranzystor oparty na efekcie po-
lowym w półprzewodniku uzyskanym z tlenku metali). Precyzyjniejszy opis tych technologii 
można znaleźć w wielu książkach popularnonaukowych czy podręcznikach, np.: John Watson, 
Elektronika, Warszawa 1999, s. 372; Andrzej J. Marusak, Urządzenia elektroniczne. Podręcznik 
dla szkoły zasadniczej, cz. II: Układy elektroniczne, Warszawa 2000, s. 155.
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W technologii cyfrowej liczby służą nie tylko do przenoszenia danych, ale 
także do określania operacji, które się na tych danych wykonuje. Ten pomysł 
pojawił się w koncepcji maszyny cyfrowej Johna von Neumanna i został po-
wszechnie uznany za przełomowy. J. David Bolter pisał o nim: „Geniusz maszy-
ny von Neumanna kryje się w tym, że i program (rozkazy operacyjne), i dane 
są zapisane w tym samym kodzie binarnym i razem wprowadzane do pamięci” 
[Bolter 1990, s. 75]. Ryszard Tadeusiewicz pisze, że pomysł takiego rozwiąza-
nia, projekt maszyny zawierającej cechy charakterystyczne dla współczesnych 
maszyn cyfrowych, przedstawił Neumann w czerwcu 1946 roku pod nazwą 
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Oprócz przyję-
cia tej samej podstawy liczbowej dla danych i rozkazów posługiwała się ona 
także binarnym zapisem liczb [Tadeusiewicz 1998, s. 67]. Dokładniejszy opis 
przebiegu wypadków zawiera fundamentalna praca Georges’a Ifraha, na którą 
będę się jeszcze wielokrotnie powoływać. Koncepcję swą Neumann przedsta-
wił w pracy pt. First Draft of a Report of EDVAC opublikowanej już 30 czerwca 
1945 roku i przeznaczonej początkowo dla wąskiego, bo liczącego około trzy-
dziestu osób, grona specjalistów [Ifrah 2006, s. 804]. Jako ciekawostkę podaje 
Ifrah fakt, iż spory, jakie wyniknęły między Johnem von Neumannem a Johnem 
P. Eckertem i Johnem W. Mauchlym, kierującym zespołem, w łonie którego po-
wstał jeszcze w 1944 roku plan skonstruowania nowej analitycznej maszyny 
obliczeniowej o nazwie EDVAC, o autorstwo takiego wynalazku jak komputer 
przeciął sąd Minneapolis 19 października 1973 roku, przypisując zaskakująco 
ten zaszczyt Johnowi Atanasoffowi, „który w latach trzydziestych skonstruo-
wał w Iowa State College niewielką dwójkową elektroniczną maszynę oblicze-
niową” [Ifrah 2006, s. 805].

Liczby określające operacje, jakie wykonuje komputer, a ściślej jego jednost-
ka centralna zwana procesorem, są określane przez jego konstruktora i tworzą 
charakterystyczny zestaw rozkazów. Dotyczą one podstawowych operacji tzw. 
elementarnych i technicznych podzespołów komputera, na których te operacje 
są wykonywane, takich jak różne rodzaje pamięci czy jednostka arytmetyczno-
-logiczna: 

Poszczególne rozkazy są zakodowane wraz ze swymi argumentami w postaci od-
powiednich kombinacji zer i jedynek. Sposób kodowania rozkazów jest w różnych 
mikroprocesorach różny. […] Reguły kodowania rozkazów procesora określają ję-
zyk programowania zwany językiem wewnętrznym lub językiem maszynowym. 
Programy napisane w języku wewnętrznym są bezpośrednio zrozumiałe dla pro-
cesora i mogą być wykonane natychmiast po załadowaniu do pamięci [Socha 1985, 
s. 158]. 

Każdy program musi zostać przedstawiony procesorowi w postaci zapisa-
nej językiem maszynowym, czyli jako ciąg rozkazów. Załączona tabela 1 za-
wiera autentyczny fragment programu (część funkcji „dekoduj”), tutaj zapisa-
ny w postaci kodu maszynowego. Pierwsza kolumna zawiera adresy pamięci 
poszczególnych rozkazów programu, druga – rozkazy w postaci liczbowej, 
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trzecia – rozkazy w postaci mnemonicznej (czyli ułatwionej w celu zapamięta-
nia), czwarta – argumenty rozkazów (to są „dane”, które docierają na przykład 
z zewnątrz, z interfejsu), piąta – odpowiadające linie kodu w języku C. Liczby 
w pierwszej i drugiej kolumnie przedstawiono w systemie szesnastkowym62.

Tab. 1. Fragment programu zapisany w postaci kodu maszynowego (opis w tekście)

041A 2F28 mov R18, R24 uint8 t dekoduj (uint8 t bajt) {

041B 9180 lds R24, $0070 switch(f ctrl byte 01){

041C 0070

041D 2799 clr R2 5

041E 3081 cpi R24, $01

041F 0591 cpc R25, Rl

0420 F081 breq l_0431

0421 3082 cpi R24, $02

0422 0591 cpc R2 5, Rl

0423 F41C brbc 4, 1 0427

0424 2B89 or R24, R25

0425 F039 breq 1 042d

0426 C016 rjmp l_043d

0427 3082 cpi R24, $02

0428 0591 cpc R25, Rl

0429 F071 breq 1 0438

042A 9703 sbiw R24, $03

042B F071 breq l_043a

042C C010 rjmp 1 043d

042D 3F2F cpi R18, $FF if(bajt==0xFF){f_ctrl_byte_01 = 0x01;}

042E F471 brne l_043d

042F E081 ldi R24, $01

0430 C00A rjmp l_043b

Projekt zmiany natężenia świateł także posługuje się takim programem. Ję-
zyk maszynowy jest jednak niewygodny i pracochłonny, jego logika jest odległa 
od logiki czynności, do których jest przyzwyczajony człowiek, stąd pomysł tzw. 
języków wysokiego poziomu, w których:

62 Wydruk otrzymano dzięki symulacji działania programu w mikrokontrolerze, prze-
prowadzonej dzięki darmowemu programowi Visual Micro Lab 3.12 będącego dziełem �irmy
Advanced Micro Tools.
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Programowanie przenosi się z poziomu pojęć i obiektów technicznych – takich jak 
rejestr, adres komórki pamięci, na poziom pojęć matematycznych i logicznych – ta-
kich jak stała, zmienna, relacja. Przy tłumaczeniu programu źródłowego napisane-
go w języku wysokiego poziomu każdemu zdaniu – instrukcji odpowiada na ogół 
cały podprogram w języku wewnętrznym [Socha 1985, s. 172; por. Grochola i in. 
2003, s. 79]. 

W projekcie będącym podstawą niniejszej pracy programy pracują w dwóch 
różnych procesorach: tym, który jest wbudowany do komputera osobistego 
typu PC sterującego urządzeniem zewnętrznym, i w samym urządzeniu, któ-
rym steruje mikrokontroler będący połączeniem procesora z towarzyszącymi 
mu układami pamięci, wejścia–wyjścia itp. Procesory te różnią się wewnętrzną 
architekturą i zestawami obsługiwanych rozkazów, natomiast pracują zgodnie 
z tą samą zasadą, którą przedstawił John von Neumann. Dzięki temu do pisania 
obu programów użyto tego samego języka wyższego poziomu – języka C. Róż-
nice ujawniają się dopiero na poziomie języka wewnętrznego (maszynowego, 
niskiego poziomu) – każdy z procesorów ma własny, arbitralnie ustalony przez 
konstruktora i producenta zestaw rozkazów. Fragment przedstawionego kodu 
programu w języku maszynowym ma za zadanie obsługiwać dane przychodzą-
ce z komputera i pracuje w urządzeniu zewnętrznym.

Na najniższym szczeblu konstrukcji procesora znajdują się elementarne 
układy elektroniczne realizujące podstawowe operacje algebry Boole’a, do 
której można sprowadzić wszystkie rozkazy, jakie wykonuje procesor. George
Boole, twórca algebry logicznej, w której podstawowymi działaniami było do-
dawanie logiczne (alternatywa), mnożenie logiczne (koniunkcja) i negacja 
logiczna [Ifrah 2006, s. 774], umożliwił połączenie logiki dwuwartościowej 
z algebrą wykorzystującą dwójkowy system zapisu liczb. Zbudowanie układów 
elektronicznych [por. Grochola i in., s. 64] realizujących podstawowe działania 
logiczne oraz ich kombinacje na przebiegu prądu elektrycznego, który przybie-
ra dwa różne potencjały umownie oznaczające dwa stany logiczne, umożliwiło 
przeprowadzanie podstawowych operacji matematycznych bezpośrednio za 
pomocą odpowiedniej zmiany wartości tego potencjału. Przebiega to podobnie 
jak w liczydle, gdzie układy koralików oznaczają liczby, a �izyczne manipulacje 
tymi koralikami odzwierciedlają matematyczne działania. Wyniki odczytuje się 
z nowych układów koralików powstałych po ich przekształceniach. W przypad-
ku funktorów logicznych wyniki działań są odczytywane w postaci szeregów 
sygnałów o dwóch umownych potencjałach, z których jeden oznacza liczbę „0”, 
drugi liczbę „1” – cały umowny szereg (drutów – pisałem o tym przy okazji opi-
su aparatu) tworzy liczbę zapisaną w systemie dwójkowym.

W tym miejscu pojawia się problem sposobu istnienia liczby, który zaprzą-
tał umysły �ilozofów i matematyków od czasów starożytnych. Źródłem kon-
trowersji jest stosunek liczby do rzeczywistości. Według Platona przedmioty 
matematyki należą do świata idei63, mamy zatem do czynienia z ideami arytme-

63 Poglądy Platona referuję za Murawski 2001.
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tycznymi, na przykład liczbą jeden, dwa itd., i ideami geometrycznymi, na przy-
kład prostą, punktem czy okręgiem. Musi istnieć związek tych idei ze światem 
realnym: „Dla Platona […] matematyka czysta opisuje idee i relacje pomiędzy 
nimi, a matematyka stosowana – świat rzeczy empirycznych i ich relacje w ta-
kim stopniu, w jakim aproksymuje ona, czy też »uczestniczą« w ideach mate-
matycznych i ich wzajemnych relacjach” [Murawski 2001, s. 25]. Arystoteles 
był autorem innego poglądu i liczby uważał za właściwości przedmiotów re-
alnych. Także przedmiot matematyki był rozumiany przez niego inaczej: „Jest 
więc nauką o idealizacjach rozumianych jako wytwory odpowiedniego procesu 
myślowego. Idee są formami albo istotami rzeczy i tkwią w samych tych rze-
czach” [tamże, s. 26]. Te dwa poglądy zostały zbudowane na wspólnym zało-
żeniu o specjalnym sposobie istnienia liczby, odróżniającej ją od przedmiotów 
świata realnego. Można powiedzieć, że obaj wielcy �ilozofowie sformułowali 
abstrakcyjny charakter liczby, różnie ją motywując ontologicznie.

Według Georges’a Ifraha – autora monumentalnej pracy pt. Historia 
powszechna cyfr:

[…] stadium czysto abstrakcyjnej algebry jako pierwsi osiągnęli uczeni indyjscy […]. 
Po raz pierwszy w dziejach ludzkości udało im się przekształcić reguły rządzące ra-
chunkiem w algorytmy, które można zastosować do dowolnej wielkości, niezależnie 
od jej specy�icznej natury [Ifrah 2006, s. 565]. 

Dokonali tej sztuki mniej więcej w połowie V wieku n.e. [tamże, s. 273]. To, 
co przeczuwali europejscy starożytni �ilozofowie, znalazło swoją praktycz-
ną, matematyczną realizację blisko dziewięć wieków później w zupełnie innej 
części świata za sprawą sformułowania idei zera i dziesiętnego zapisu pozy-
cyjnego, pozwalającego tworzyć liczby pozbawione własnych symboli i skła-
dające się z kombinacji cyfr determinowanych przez położenie, które „prze-
stają być jakościami jednostkowymi, tracą własną tożsamość” [tamże, s. 565]. 
Ifrah wspomina także o greckim matematyku Diofantosie z Aleksandrii, który 
w swoim dziele pt. Arithmetica wprowadza „zaczątki symboliki algebraicznej, 
zapisując niewiadomą za pomocą znaku stanowiącego skrót pierwszej sylaby 
greckiego słowa arithmos oznaczającego »liczbę«” [tamże, s. 572], co można 
uznać za początki symboliki matematycznej.

Formę skrystalizowanego światopoglądu w obrębie �ilozo�ii europejskiej 
znalazły te usiłowania u dwóch �ilozofów: Kartezjusza i Leibniza. René Descar-
tes, jak pisze Roman Murawski, rozumiał świat jako zestaw związków podle-
gających władzy ludzkiego umysłu w tym sensie, iż nadających się do odkrycia 
i ujęcia w ramy wymiernych zależności. Świat jako mechanizm niósł obietnicę 
wyjaśnienia swoich wewnętrznych, sekretnych powiązań w ramach jednego 
systemu: 

[…] stąd pomysł ograniczenia wszystkich nauk do rozważań ilościowych tylko oraz 
idea stworzenia uniwersalnej nauki analitycznej i matematycznej (zwanej mathesis 
universalis) […]. Koncepcja ta wiązała się z ideałem Kartezjusza, zgodnie z którym 
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wszelkie własności rzeczy wywieść należało z kształtu i ruchu, całą zaś przyrodę 
rozważać wyłącznie geometrycznie i mechanicznie [Murawski 2001, s. 42]. 

Idea ta zawierała w sobie plan ujęcia świata w system zasad dających pojąć 
się umysłem, dostępnych racjonalnej analizie i pozwalających zawładnąć nim 
poprzez przedstawienie – pozostające ciągle przed człowiekiem, ale osiągalne 
– jego konstrukcji.

Wilhelm Gottfried Leibniz bywa często zestawiany z Kartezjuszem; Ifrah 
dostrzega podobieństwo w Kartezjańskim dążeniu do „stworzenia uniwersal-
nej metody, która wspomagałaby w każdym przypadku metody ogólnej nau-
ki o działaniach matematycznych, a przede wszystkim algebrę, która stała się 
siłą napędową geometrii, mechaniki i �izyki” [Ifrah 2006, s. 764], pomijając ak-
centowany przez Murawskiego poznawczy rozmach i przenosząc zagadnienie 
w rejon metodologii raczej niż ogólno�ilozo�icznej re�leksji. Według niego Leib-
niz zaproponował realizację Kartezjańskiego pomysłu – uniwersalną symbolikę 

[…] która mogłaby być zastosowana w logice – doktrynie dowodu. Ale niezależnie 
od tego, czy chodziło o rozumowanie, czy o stawianie hipotez, zamierzał sprowadzić 
kombinacje idei do kombinacji ich symboli, a operacje myślowe stosowane od wielu 
stuleci […] do działań matematycznych [Ifrah 2006, s. 764]. 

Murawski silnie podkreśla fakt skupienia się na systemie matematycznego 
zapisu, wynikającego z idei stworzenia uniwersalnego rachunku logicznego: 
„Marzenia te wykrystalizowały się ostatecznie w projekcie uniwersalnego i ścis-
łego języka gra�icznego nazywanego przezeń characteristica universalis” [Mu-
rawski 2001, s. 48].

Wydaje się, że idea Kartezjusza zamknęła okres, w którym dopuszczano tak 
uniwersalne i jednoznaczne możliwości uchwycenia natury rzeczy przez czło-
wieka z jednej strony i podobnie kompletną i przezroczystą koncepcję budowy 
świata z drugiej. W myśli Leibniza następuje subtelne i zdecydowane przesu-
nięcie w stronę powoływania systemu organizacji myśli raczej niż systemów 
interpretacji rzeczywistości: „niezależnie od tego, czy chodziło o rozumowanie 
czy o stawianie hipotez, zamierzał sprowadzić kombinacje idei do kombina-
cji ich symboli, a operacje myślowe stosowane od wielu stuleci […] do działań 
matematycznych” – pisze Georges Ifrah, cytując opinię Frédérica Gillota [Ifrah 
2006, s. 764]. Tym samym liczba, jako narzędzie interpretacji świata dającego 
się ująć w sposób ilościowy, a może nawet policzalny, staje się przedmiotem 
abstrakcyjnym, który służy do budowania systemów nieobciążonych obowiąz-
kiem rozstrzygania swojej zgodności z naturą. 

Ostateczne zerwanie ze światem rzeczywistym, który niekoniecznie przed-
stawia się zmysłom w swej prawdziwej postaci, więc wymaga, poza bezpośred-
nią percepcją, a nawet wbrew niej, innych metod interpretacji, przyniósł wiek 
XIX. Zerwanie to nastąpiło w obrębie nauki, jak żadna inna, wydawałoby się, 
z naturą świata powiązanej – w geometrii, wyrosłej przecież z pewnych prak-
tycznych potrzeb związanych z pomiarami gruntów, na co zresztą wskazuje jej 
źródłosłów [Murawski 2001, s. 204]. Za autora tego posunięcia uważa się Da-
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vida Hilberta, który w 1899 roku opublikował swą najważniejszą pracę Die 
Grundlagen der Geometrie (Podstawy geometrii). Ifrah przytacza opis rozumo-
wania, na którym Hilbert oparł swoją tezę: „Nie we wszystkich przypadkach 
można stworzyć system aksjomatyczny za pomocą metody, która pokazuje jego 
realizowalność. Stąd konieczność przedstawienia dowodu spójności, czyli wy-
kazania, że z aksjomatów nie można wyprowadzić żadnej sprzeczności”. Skiero-
wuje to wysiłki matematyków (już nie geometrów) w stronę poszukiwań „teorii 
dowodu”, swoistej metamatematyki, „która rozpatruje procedury zwykłej mate-
matyki wyłącznie jako działania na formach pisemnych” [Ifrah 2006, s. 780]. 

Gwoli ścisłości trzeba dodać, że – jak pisze Roman Murawski – „pomysł upo-
rządkowania geometrii za pomocą metody aksjomatyczno-dedukcyjnej pojawił 
się w drugiej połowie XIX wieku jednocześnie u kilku matematyków” [Muraw-
ski 2001, s. 210], spośród których poświęca więcej miejsca takim postaciom jak 
Moritz Pasch i Giuseppe Peano. Ale on także przychyla się do powszechnego 
poglądu, 

[…] że wraz z dziełem Hilberta nastąpiło ostateczne i całkowite zerwanie geometrii 
z rzeczywistością empiryczną. Geometria stała się matematyką czystą. Aksjomaty 
przestały być prawdami oczywistymi czy koniecznymi. Samo zaś pytanie o ich 
prawdziwość straciło sens. Systemy geometrii stały się bowiem niezinterpretowa-
nymi systemami aksjomatycznymi, które można interpretować na rozmaite sposoby 
[Murawski 2001, s. 212].

Osiągnięcie Hilberta wieńczyło odkrycia matematyków, takich jak Carl Frie-
drich Gauss, Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski czy János Bolyai – twórców trzech 
różnych pomysłów podważenia aksjomatów geometrii euklidesowej [Mu-
rawski 2001, s. 208], obowiązującej od VI wieku p.n.e., aksjomatów, które wy-
znaczały zasady świata Kartezjusza i Newtona. Otwierała się droga, na której 
poczucie zgodności z obserwowalnym światem stawało się balastem, a wszel-
ki naukowy postęp opierał się na podejściu abstrakcyjnym, droga, którą bez 
wątpienia poszedł Bernhardt Riemann: „W geometrii Riemanna nie rysowało 
się �igur, ani żadnych w ogóle konstrukcji gra�icznych, jej konkluzje były owo-
cem stosowania abstrakcyjnych metod analizy matematycznej” – pisze Corne-
lius Lanczos w monogra�ii poświęconej Albertowi Einsteinowi, który posłużył 
się konstruktem Riemanna [Lanczos 1967, s. 107]. Kluczowe tezy zawarł on 
w swoim wykładzie habilitacyjnym, wygłoszonym w obecności Gaussa w 1854 
roku w Getyndze i opublikowanym w 1868 roku, w którym próbował uporząd-
kować i poklasy�ikować różne systemy geometrii [Murawski 2001, s. 209]64.

W programie sterującym urządzeniem służącym do regulacji natężenia 
światła wszystkie parametry są ujmowane w liczby. Nie są to liczby przypad-
kowe – za każdym razem pochodzą z określonego, skończonego zbioru, a więc 
wstępnie wybrane. W opisie cyfrowej fazy istnienia projektu podano wyczer-

64 Problematyką kryzysu statusu ontologicznego matematycznych bytów oraz wynikłych 
stąd nowych sposobów myślenia matematyki zajmuję się szerzej w drugiej części książki.
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pująco zbiory dla każdego z parametrów. Zbiory te wyznaczają horyzont pa-
rametrów i określają wartości, jakie jedynie mogą one przybierać. David Ha-
rel pisze, że dane, których używa algorytm programu komputerowego, muszą 
być d o p u s z c z a l n e” [Harel 2001, s. 28]. David Bolter, mówiąc o „matematyce 
ucieleśnionej” [Bolter 1990, s. 109], jak ją nazywa, którą posługuje się maszyna 
cyfrowa i której podstawowe cechy to właśnie skończony charakter i dyskret-
ność [tamże, s. 110], wskazuje na jej podobieństwo do matematyki starożytnej 
Grecji, do „greckiej koncepcji liczby ucieleśnionej w realnym świecie”. Podo-
bieństwo to pozwala na zbudowanie wyraźnej analogii: „Dla matematyków sta-
rożytnych świat był złożony z elementów geometrycznych; dla specjalisty kom-
puterowego liczby są jedynie we fragmencie tego świata, wewnątrz komputera 
cyfrowego” [tamże, s. 109]. Ten wniosek pozwala Bolterowi na postawienie 
diagnozy, zgodnie z którą kategorie ilościowego ujmowania natury stanowią 
powrót, cofnięcie się do kategorii porzuconych już przez „czystą” matematykę 
współczesną, którą „cechuje pewien niesmak wobec »brudnej«, skończonej, 
nieeleganckiej matematyki komputerowej” [tamże, s. 111]. 

W świetle tego, co piszą Ifrah i Murawski, wydaje się, że rozumienie liczby 
jako kategorii poznawczej ujmującej ilościową naturę świata realnego trwa-
ło znacznie dłużej niż tylko przez okres starożytności, a zerwanie geometrii 
z rzeczywistością empiryczną nastąpiło za sprawą wspomnianej teorii Davida 
Hilberta dopiero w samym końcu wieku XIX. Natomiast za najbardziej wyrazi-
sty pomysł wytłumaczenia świata za pomocą pomiaru jego �izycznej struktury 
trzeba raczej uznać ideę Kartezjusza, dla którego istotą materii była właśnie jej 
mierzalna „rozciągłość” [Murawski 2001, s. 206]. Zasady geometrii Euklidesa 
były wówczas niepodważalne tak samo dla Kartezjusza, jak i innych badaczy 
świata, na przykład Isaaca Newtona, co zresztą zauważa także Bolter: „Wyda-
wało się, że – jak powiedział Galileusz – jeśli księga natury jest napisana w ję-
zyku matematyki, to Newton i jego kontynuatorzy wreszcie zaczęli rozumieć 
gramatykę tej księgi” [Bolter 1990, s. 105].

Problem liczby, rozważany z punktu widzenia maszyny cyfrowej, jest prob-
lemem ontologicznym nie tyle dotyczącym samego fenomenu liczby, ile sposo-
bu rozumienia istnienia świata w kontekście kategorii opisującej jego naturę, 
jaką jest liczba. Z tego punktu widzenia tylko jeden przewrót w historii mate-
matyki jest tutaj wyrazisty: przewrót polegający na pojawieniu się przekona-
nia o tym, że świat realny istnieje w sposób, który wymyka się potocznemu 
doświadczeniu i którego nie można ująć w jednoznaczny system matematycz-
ny, a w szczególności którego geometrii nie opisują wyczerpująco aksjomaty 
Euklidesa. U podstaw koncepcji urządzenia, które jest przedmiotem niniejszej 
pracy, tkwi założenie przeciwne: ś w i a t  d a j e  s i ę  p r z e d s t a w i ć  z a  p o m o -
c ą  l i c z b  o p i s u j ą c yc h  w ł a ś c iw o ś c i  t e g o  ś w i a t a  w  s p o s ó b  j e d n o -
z n a c z ny. Co więcej, choć liczby te podlegają daleko idącemu ograniczeniu 
wynikającemu z jego własności konstrukcyjnych, nie jest to w stanie zachwiać 
skuteczności odwzorowania; „pomimo romantyzmu, liczby i cyfry stają się klu-
czem do wszystkich stworzeń” – tak kończy swój artykuł z roku 1986 Friedrich 



83Manifestacja projektu zawarta w pamięci komputera 

A. Kittler, w którym to artykule zanurza się w historyczną przygodę technologii 
rejestrujących świat zewnętrzny [Kittler 2010, s. 166].

„Oddalanie się” liczby od przedmiotów realnego świata, które wyraźnie ry-
suje się w świetle przeglądu dziejów stosunku matematyki do świata rzeczy-
wistego, jest jednocześnie „zbliżaniem się” liczby do symbolu matematycznego, 
który nie opisuje świata bezpośrednio, a więc nie ujmuje świata takiego, jakim 
jest, ale jakim potencjalnie mógłby być65. Pojawiają się także nowe byty mate-
matyczne, wśród których koniecznie trzeba wymienić zbiór Georga Cantora. 
Pojęcia, które sprawiały matematykom interpretacyjne kłopoty, takie jak nie-
skończoność, zyskują nowe objaśnienia66. Wraz z rozwojem zaawansowanych 
systemów matematycznych konieczne okazuje się stworzenie nowych kry-
teriów pozwalających wery�ikować te systemy, pochodzących wyłącznie z ich 
wnętrza. Nie może być inaczej, skoro systemy te właśnie wyzwoliły się z ja-
kichkolwiek zobowiązań wobec świata realnego. Wspomniana „teoria dowodu” 
okazuje się zadaniem niecierpiącym zwłoki w sytuacji, kiedy trzeba utrzymać 
wewnętrzną spójność całej konstrukcji matematycznego myślenia. Stąd potrze-
ba „metamatematyki” i wypracowania rachunku opierającego się wyłącznie na 
abstrakcyjnych bytach.

Abstrakcyjność algebry dostrzeżono w Indiach około połowy V wieku n.e., 
co jednak nie przeszkodziło w niejako dwoistym, równoległym rozumieniu sto-
sunku liczby do rzeczywistości; z jednej strony jako czystej abstrakcji, a z dru-
giej jako narzędzia opisu ilościowego świata realnego. Dzięki temu możliwy był 
pogląd Kartezjusza, będącego notabene twórcą nowoczesnego zapisu algebra-
icznego, „w którym dane są przedstawione za pomocą pierwszych liter alfabe-
tu (a, b, c…), a niewiadome za pomocą końcowych liter (x, y, z)” [Ifrah 2006, 
s. 578]. Po wykładzie Hilberta liczba służąca do opisu świata realnego przesta-
je być ostatecznie przedmiotem zainteresowania matematyki, która inspirację 
czerpie z abstrakcyjnych systemów aksjomatycznych. Co ciekawe, podobny 
trend odejścia od empirycznego świata paradoksalnie przenosi się wkrótce 
w dziedzinę �izyki, dowodząc względnej natury świata, innej niż ta, do której 
przyzwyczaiło nas codzienne doświadczenie. Ifrah podsumowuje ten proces 
w następujący sposób: 

65 Odwołując się jeszcze raz do przedstawionej już klasycznej de�inicji symbolu Charlesa 
Sandersa Peirce’a, można powiedzieć, że zmienia się zasadniczo przedmiot, który ten symbol 
denotuje. Z przedmiotu pochodzącego ze świata realnego staje się przedmiotem abstrakcyj-
nym – konceptualnym tworem określonym przez pewne własności matematyczne, jakie po-
siada i które lokalizują jego położenie wewnątrz pewnego systemu, składającego się z innych 
tego typu symboli, względem tych symboli.

66 Ten bardzo skrócony wtręt odnosi się do koncepcji, którą uważa się za fundamentalną 
dla zebrania matematyki w jeden system i która dostarcza „ścisłego języka, w którym de�iniu-
je się prawie wszystkie pojęcia matematyczne” – teorii mnogości, opartej na nie mniej fun-
damentalnym pojęciu zbioru, zastępującym używane dotąd nieprecyzyjne pojęcie wielkości. 
Roman Murawski poświęca tej problematyce cały rozdział w cytowanej już pozycji [Murawski 
2001, s. 173]. 
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Współczesną matematykę cechuje coraz dalej posunięta algebraizacja używanych 
przez nią symboli i pojęć oraz sposób myślenia, który nie troszczy się już o �izyczne 
istnienie czy też nieistnienie rzeczy, lecz nieustannie dąży do spójności i niesprzecz-
ności wchodzących w jej skład teorii. Na tym właśnie polega dziś zasadnicza różni-
ca między p r a w d ą  m a t e m a t y c z n ą  a  r z e c z y w i s t o ś c i ą  f i z y c z n ą  [Ifrah 
2006, s. 776].

W tym samym mniej więcej czasie, na przełomie wieków XIX i XX, toczy się 
gwałtowna dyskusja porządkująca matematykę i wyjaśniająca jej podstawy, jak 
pisze Adam Olszewski [Olszewski 2009, s. 94]. Specy�icznym jej przejawem jest 
problem de�inicji liczb naturalnych. Dyskusja ta ma fundamentalny charakter 
i toczy się dwoma torami: dotyczy matematycznych metod i sięga źródeł tej 
dziedziny; pyta o ontologiczny status matematycznych obiektów i matema-
tyczną epistemologię. Olszewski dokładnie referuje koncepcje poszczególnych 
badaczy: Fregego, Dedekinda, Peano czy Hilberta, poszukując „ukrytej meta�i-
zyki” – pozamatematycznego, a raczej przedmatematycznego punktu zaczepie-
nia. W konkluzjach zaś twierdzi, że takie presupozycje zjawiają się w samym
mateczniku czystej formalizacji, mającej �initystyczną ambicję, czyli w pro-
gramie Hilberta, do którego jeszcze wrócimy [Olszewski 2009, s. 447]. Jedno 
wszakże staje się jasne: liczba, jej status, a także wszystkie konstrukcje, jakie za 
jej sprawą daje się stworzyć, okazują się niestabilne w tym sensie, że nie mogą 
liczyć na ostateczne udowodnienie mające rangę prawdy w sensie korespon-
dencyjnym.

Liczby, zawierające wielkości �izycznych parametrów przyjętych do opi-
su �izycznego zjawiska zmiany natężenia światła, nie wyczerpują przesłanek 
koniecznych do stworzenia projektu sterowania tym zjawiskiem za pomocą 
technologii cyfrowej. Aby taki projekt stał się możliwy, potrzebny jest jeszcze 
system zdolny zinterpretować te liczby. Zbudowanie takiego systemu stało się 
możliwe, jak uważa Georges Ifrah, dzięki postępowi matematyki, który opisa-
liśmy powyżej, dzięki paradoksalnej z punktu widzenia zadań maszyn cyfro-
wych tendencji porzucenia świata realnego jako obowiązującego magazynu 
denotatów symboliki matematycznej: „W dążeniu do najwyższej abstrakcji 
tworzono zatem coraz bardziej uogólnione symbole; symbolami tymi posłu-
gują się stale współczesne komputery, a stało się to możliwe dzięki postępom 
matematyki teoretycznej” [Ifrah 2006, s. 776]. Ściśle rzecz biorąc, było to dzie-
dzictwo logiki, która odeszła od pierwotnej funkcji, kiedy „analizowała nasze 
typowe sposoby rozumowania w ich werbalnej postaci” [tamże, s. 786]. Jej 
stosunek do rzeczywistości był naturalny: jej reguły były przyjmowane jako 
prawa rządzące wszelkim umysłem i myśleniem, a skoro tak, „ich prawdzi-
wość jest zatem prawdziwością rzeczywistą, nie zaś prawdziwością formalną”. 
W miejsce klasycznej logiki formalnej pojawia się logika symboliczna, w któ-
rej kwestia prawdziwości staje się kwestią wzajemnych związków, i nie odwo-
łuje się do prawdziwości immanentnie, naturalnie wbudowanej w aksjomaty,
ich funkcje i związki. Aksjomaty są „tylko matrycami, formami dla zdań; stają 
się prawdziwe lub fałszywe za sprawą materii, którą się wypełnią, to znaczy 
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dzięki znaczeniu nadanemu symbolom, które same przez się nie znaczą nic” 
[tamże, s. 789]. 

Bolter stawia wprost pojęcie prawdy jako najbardziej wyraziste w zakła-
dzie, jaki łączy logikę symboliczną ze światem rzeczywistym, wyraziste, bo 
najsilniej dotknięte skutkami nowego typu logiki. W serii przykładów dowo-
dzi „matematycznego” charakteru prawdy w logice symbolicznej: para „praw-
da” i „fałsz” są jedynie wartościami, które przypisuje się działaniom na mocy 
funkcji prawdziwościowych – wewnętrznych założeń systemu, niczym więcej 
[Bolter 1990, s. 116]. Podkreśla także fakt, iż jeden z najambitniejszych pro-
jektów stworzenia kompletnego systemu logicznego, który pozwoliłby uczynić 
logikę symboliczną podstawą matematyki, aby, jak pisze, „stworzyć w ten spo-
sób pomost między �ilozo�ią a najbardziej ścisłą z nauk” [tamże, s. 117] – czyli 
system wyłożony w pracy Bertranda Russella i Alfreda N. Whiteheada pt. Prin-
cipia mathematica ogłoszonej w 1910 roku – poniósł jednak klęskę. Wskazuje 
na jej komplikację i zawiłość, co powoduje, że nie może ona „kierować biegiem 
myśli naukowej dwudziestego wieku” i jednocześnie podkreśla, iż „budowla 
wzniesiona przez Russella i innych rozpadła się bez wątpienia w latach trzy-
dziestych” [tamże, s. 118] za sprawą prac Kurta Gödla. Interpretacja tych zda-
rzeń jest u Ifraha nieco inna. Istotnie w 1931 roku Gödel dokonał rewolucji 
w świecie logików, dowodząc, że „niesprzeczna arytmetyka nie może stanowić 
zupełnego systemu, bo musi zawierać nierozstrzygalny wzór; innymi słowy, 
taka arytmetyka nie zawiera dowodu własnej niesprzeczności”, co w praktyce 
oznacza, że w ogólnej teorii „pozostaną […] zawsze pewne zdania przyjmowa-
ne za prawdziwe, których prawdziwości nigdy nie będzie można udowodnić” 
[Ifrah 2006, s. 781].

Wywód Ifraha przedstawia prostą drogę prowadzącą od koncepcji sym-
bolu jako uniwersalnego narzędzia współczesnej matematyki, pozwalającego 
tworzyć struktury rządzące się ścisłymi wewnętrznymi prawami, a więc obie-
cującymi powtarzalność wykonywanych wewnątrz nich operacji, do koncepcji, 
którą Alan Turing zawarł w wymyślonej przez siebie „maszynie”. Założenia tej 
maszyny, mającej wyłącznie konceptualny charakter, Turing przedstawił w słyn-
nym artykule pt. On Computable Numbers, with an Application to the Entschei-
dungsproblem (O liczbach obliczalnych i ich zastosowaniu w odniesieniu do prob-
lemu rozstrzygalności) opublikowanym w 1937 roku67. Ifrah nie ma wątpliwości, 
że pewien „duch epoki”, który ukształtował Turinga, panujący w latach trzydzie-
stych XX wieku, narodził się z długiej ewolucji abstrakcyjnego traktowania ma-
tematyki, będącego w istocie nowym typem myślenia. Myślenia, które stało się 
dla siebie wyłącznym prawodawcą, myślenia wyzwolonego z jakichkolwiek ze-
wnętrznych ograniczeń, myślenia o myśleniu, swoistego metamyślenia, którego 
owocami była algebra zbiorów i logika symboliczna [Ifrah 2006, s. 791]. 

67 A.M. Turing, On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, 
„Proceedings London Mathematical Society” 1937, vol. 2, no. 42, s. 230–265, oraz A.M. Turing, 
On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. A Correction, „Pro-
ceedings London Mathematical Society” 1937, vol. 2, no. 43, s. 544–546.
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Znaczenie maszyny Turinga dla idei leżącej u podstaw konstrukcji kompu-
tera jest tak podstawowe, że żaden podręcznik nie jest jej w stanie pominąć. 
Bolter ujmuje to dosłownie: 

Mniej więcej dziesięć lat po pierwszej sugestii Turinga, John von Neumann i jego 
współpracownicy uświadomili sobie znaczenie logicznego schematu Turinga i za-
częli pracować nad jego urzeczywistnieniem w materiałach �izycznych, z których 
mogą być zbudowane procesory logiczne [Bolter 1990, s. 85]. 

Skutkiem tych poszukiwań była próżniowa lampa elektroniczna i skonstru-
owany na jej podstawie wspomniany komputer EDVAC. Tutaj, spośród wielu 
innych, wybrano wersję jej opisu podaną przez Davida Harela, bo dokonuje jej 
autor jednego z podstawowych podręczników algorytmiki. 

Harel przedstawia maszynę Turinga w kontekście dążenia do upraszczania 
operacji manipulowania danymi. „Upraszczanie” należy tutaj rozumieć w takim 
sensie, w jakim symbol można uznać za „uproszczenie” pewnej rzeczywistości 
denotatów. To drugi już wariant tego procesu, jaki towarzyszy idei maszyny cy-
frowej. Pierwszy przebiegał na poziomie parametrów, w które ujmujemy zjawi-
ska �izyczne będące źródłami tych danych. Opisywałem ten proces w poprzed-
nim rozdziale, mówiąc o intencji ułatwiania i ograniczania. Według Harela 
maszyna Turinga 

[…]  składa się z następujących elementów: 
(1)  skończonego alfabetu symboli;
(2)  skończonego zbioru stanów;
(3)  nieskończonej taśmy z zaznaczonymi kwadratami, z których każdy może zawie-

rać pojedynczy symbol;
(4)  ruchomej głowicy odczytująco-zapisującej, która może wędrować wzdłuż taśmy 

przesuwając się o jeden kwadrat;
(5)  diagramu przejść między stanami, czasem zwanego prościej diagramem 

przejść, zawierającego instrukcje, które powodują, że zmiany następują przy 
każdym zatrzymaniu się [Harel 2001, s. 234].

Maszyna Turinga, a ściślej jej koncepcja, powstała jako produkt rozmyślań 
o problemie obliczalności i rozwiązywała go, tworząc ideę przeprowadzania 
obliczeń poprzez manipulację ściśle określonymi symbolami, dla której to idei 
przyjęto równie ścisły zestaw możliwych do zrealizowania operacji, wykony-
wanych na tych symbolach. De�inicję ścisłości zawierają punkty (1), (2) i (5) 
opisu maszyny według Harela: symbole muszą pochodzić ze skończonego al-
fabetu i układać się w stany ze skończonego zestawu. Stany te są połączone 
związkami opisywanymi przez diagram przejść i także zawierają się w skoń-
czonym zbiorze (choć nie jest to powiedziane wprost, diagram przejść musi 
być także skończonym zbiorem). David Bolter, dążąc do najprostszego uogól-
nienia zasady działania maszyny Turinga, nazywa ją „samoograniczającą się 
grą” [Bolter 1990, s. 81], w której „nie ma miejsca na inicjatywę gracza” [tamże, 
s. 82], poza ustaleniem wejściowych zbiorów symboli i reguł, a dalej, przeno-
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sząc jej zasadę na zasadę działania komputera: „»przetwarzanie« informacji 
nie jest niczym więcej, jak zastępowaniem abstrakcyjnych symboli zgodnie ze 
skończonym zbiorem reguł” [tamże, s. 85]. 

Powinowactwo maszyny Turinga i komputera jest oczywiste. Harel pisze, że 
„maszynę Turinga możemy w rzeczywistości traktować jako komputer z jed-
nym ustalonym programem” [Harel 2001, s. 238]. Dokładnie rzecz biorąc, każ-
da maszyna jest jednym programem, a w jej konstrukcji, czyli zbiorze stanów 
i diagramie przejść między stanami, zawarty jest pewien algorytm jej działa-
nia, który wedle najprostszej chyba spośród wszystkich de�inicji, de�inicji Ha-
rela, jest tym, co „zadaje czynności, które składają się na proces” [tamże, s. 17]. 
Ifrah prezentuje de�inicję, jak ją nazywa „intuicyjną”, która jest też znacznie
ściślejsza: „algorytm jest skończonym ciągiem elementarnych reguł podpo-
rządkowanych dokładnej i jednorodnej instrukcji, które pozwalają wykonywać 
krok po kroku, w ściśle określonej kolejności, niektóre rodzaje wykonalnych 
czynności w celu rozwiązania pewnej kategorii zadań” [Ifrah 2006, s. 794]. 
Różnica polega na wyraźnym ograniczeniu możliwości algorytmu i podpo-
rządkowaniu go pewnym zasadom. Zasady te wynikają bezpośrednio z założeń 
przyjętych do konstrukcji maszyny Turinga. Szczególnie zostają zaakcentowa-
ne punkty (2) i (5) de�inicji Harela: pojęcia reguł i instrukcji z de�inicji Ifraha 
niewątpliwie realizują założenia skończonej liczby stanów i skończonego dia-
gramu przejść, na drugim miejscu znajduje się założenie dotyczące sposobu 
funkcjonowania maszyny, zawarte w punktach (3) i (4) de�inicji Harela. Reszta 
propozycji Ifraha realizuje warunek zawarty w punkcie (1). 

Punkt pierwszy de�inicji maszyny Turinga według Harela wydaje się założe-
niem kluczowym z punktu widzenia tego wywodu, natomiast pojęcia „niektóre 
czynności” i „pewna kategoria zadań”, użyte przez Ifraha, są bardzo niejasne. 
Przytoczmy jeszcze jedną, podręcznikową de�inicję algorytmu Stefana Węgrzy-
na: „Algorytmem nazywamy uporządkowany zbiór operacji, taki, że po ich wy-
konaniu otrzymuje się rozwiązanie d o w o l n e g o  zadania z określonej klasy 
zadań [podkreślenia oryginalne – przyp. R.M.]” [Węgrzyn 2003, s. 7]. Tutaj 
wątpliwość zawarta w niejasnych pojęciach intuicyjnej, jak zaznacza autor, de-
�inicji Ifraha, znajduje bardziej sformalizowany charakter. De�inicja algorytmu 
Węgrzyna pomija całkowicie aspekty konstrukcyjne czy funkcjonalne maszyny 
Turinga, odnosi się bezpośrednio do istoty wykonywanych operacji, a także, co 
jest istotne z naszego punktu widzenia, do przedmiotu tych operacji. „Określo-
na klasa zadań” oznacza konieczność zarówno zde�iniowania pewnego typu 
„danych” – rozumianych jako pewna porcja treści – jak i możliwych czynności, 
które wybrana treść dopuszcza. Wybór taki można uważać za realizację ogólne-
go i metaforycznego postulatu „upraszczania” Davida Harela. Węgrzyn ujmuje 
dokładniej także to, co Ifrah nazywa „pewną kategorią zadań”.

Poszukując precyzyjnego wytłumaczenia niedopowiedzeń w rodzaju „okre-
ślona klasa zadań” czy „pewna kategoria zadań”, David Harel zadaje fundamen-
talne pytanie: „co naprawdę można zrobić za pomocą maszyny Turinga bez 
względu na cenę? I jakie programy algorytmiczne można rozwiązać odpowied-
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nio zaprogramowaną maszyną Turinga?”. Odpowiedzi na to pytanie udzielili 
niezależnie od siebie Alonzo Church i Alan Turing w połowie lat trzydziestych 
XX wieku i jest ona znana jako tzw. teza Churcha-Turinga. Harel formułuje ją 
w następujący sposób: „Maszyny Turinga potra�ią rozwiązać każdy efektywnie 
rozwiązywalny problem algorytmiczny!” [Harel 2001, s. 240]. Podkreśla jedno-
cześnie, że teza ta odwołuje się do nieprecyzyjnego, intuicyjnego pojęcia „efek-
tywnej rozwiązywalności”, co wyklucza uznanie jej za możliwe do udowodnie-
nia twierdzenie, ale nie neguje, że jest zdaniem głębokim i dalekowzrocznym. 
W tym miejscu pojawia się istotny z naszego punktu widzenia problem, który 
daje się przedstawić w postaci nieoczekiwanego postulatu: zestawy instrukcji, 
procedury mające naśladować pewne przedmioty lub struktury świata rze-
czywistego (co przecież jest istotą zastosowań komputerów) muszą podpo-
rządkować się „obliczalności” dostępnej w maszynie Turinga. Maszyny potra-
�ią rozwiązać każdy problem algorytmiczny, a więc t y l ko  taki, który daje się 
przedstawić za pomocą algorytmu, czyli taki, który można zawrzeć w skończo-
nym zbiorze symboli i skończonym zbiorze stanów maszyny Turinga. To fun-
damentalne ograniczenie było zresztą „pierwotnym argumentem” Turinga, jak 
pisze Bolter, który mówił, iż można pokazać, „że istnieją problemy, których żad-
na maszyna Turinga nigdy nie będzie w stanie rozwiązać” [Bolter 1990, s. 85].

Ifrah opisuje tę kwestię bardziej szczegółowo. Odwołuje się do zagadnienia 
obliczalności, które, jak podkreśla, jest zagadnieniem czysto intuicyjnym i nie-
dającym się przedstawić w sformalizowanej matematycznej postaci, a jedynie 
w pytaniu: „czy funkcję, którą może obliczyć człowiek, da się również obliczyć 
za pomocą maszyny?” [Ifrah 2006, s. 798]. W 1936 roku Alonzo Church sformu-
łował tezę odnoszącą się do pewnej klasy funkcji, tzw. funkcji rekurencyjnych, 
która zawierała twierdzenie, iż pojęcie funkcji rekurencyjnej jest matematycz-
nie sformalizowanym określeniem funkcji obliczalnej przez człowieka. Ponie-
waż nie znaleziono żadnych wyjątków od tej reguły, przyjęto, iż każda funkcja 
rekurencyjna jest obliczalna przez człowieka i odwrotnie. Turing w tym samym 
roku uzupełnił tezę Churcha, twierdząc, że pojęcie funkcji rekursywnej jest rów-
noważne pojęciu funkcji obliczalnej przez maszynę. Sumując te dwa założenia 
Ifrah formułuje następujący wniosek: „każda funkcja obliczalna przez człowieka 
jest funkcją obliczalną za pomocą maszyn Turinga i odwrotnie” [tamże, s. 798]. 
To zdanie pozwala mu uznać uniwersalną maszynę Turinga, czyli idealny kon-
strukt przedstawiający maszynę o dowolnym algorytmie działania, za „progra-
mowalny automat logiczny, który potra�i wykonać wszelkie obliczenia o cha-
rakterze symbolicznym”, maszynę „która potra�i wykonywać automatycznie 
wszelkiego rodzaju obliczenia na podstawie dowolnych danych wyrażanych za 
pomocą abstrakcyjnych symboli” [tamże, s. 799]. 

Jedyne ograniczenie, na które wskazuje Ifrah, wnosi obecność pewnych 
problemów nieobliczalnych czy też nierozstrzygalnych, wynikających z we-
wnętrznych cech samego systemu. Ifrah odwołuje się w tym miejscu do wspo-
mnianego już Kurta Gödla, który w 1931 roku wykazał, że arytmetyka musi za-
wierać przynajmniej jedno zdanie nierozstrzygalne, mimo iż skonstruowano ją 
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jako system logiczno-matematyczny oparty na aksjomatach, a wszelkie dalsze 
byty czy własności wywodzone są w drodze dedukcji, a ich prawdziwość jest 
sprawdzana poprzez logiczne wnioskowanie. W szczególności zasada ta odno-
si się także do teorii maszyn Turinga [tamże, s. 801]68. Odkrycie Gödla, jak pi-
sze Ifrah, miało katastrofalne skutki �ilozo�iczne. Spodziewano się bowiem, że 
każdą czynność ludzkiego umysłu można opisać za pomocą algorytmu; dopiero 
w latach pięćdziesiątych wykazano, że nadaje się do tego tylko pewna szcze-
gólna kategoria procesów myślowych. Wydaje się, rekonstruując wywód Ifraha, 
że niesłuszne przekonanie o możliwości ujęcia wszelkich procesów myślowych 
człowieka w algorytmy było wynikiem nieporozumienia, które towarzyszyło 
dosłownemu przenoszeniu zasad rządzących w obrębie pewnych ściśle zde�i-
niowanych systemów na rzeczywistość doświadczalną [tamże, s. 802]69.

Ifrah podkreśla, że komputery ujmują rzeczywistość za pomocą symboli, ta 
właściwość jest skutkiem rozwoju matematycznej myśli: 

Działanie komputerów ma więc za podstawę najwyższy stopień abstrakcji logiki 
Arystotelesa, czyli procesy intelektualne, w których symbole powiązane są między 
sobą według zasad ustalonego z góry kodu i które nigdy nie odwołują się do kon-
kretnych lub jednostkowych znaczeń symboli [tamże, s. 907]. 

Choć ma rację co do zasady, problemem pozostaje tworzenie zestawów 
symboli lub, innymi słowy, precyzyjne zde�iniowanie „klasy zadań” (którą pa-
miętamy z formalnego wyjaśnienia pojęcia algorytmu) na zbiorze empirycz-
nych faktów rzeczywistego świata. Tutaj przychodzi z pomocą specjalny byt, 
jakim jest liczba. Jej wyjątkowy status ontologiczny objawił się już na gruncie 
kultury europejskiej, przypomnijmy, przy okazji różnic dzielących poglądy Pla-
tona i Arystotelesa. Dwoista natura liczby pozwala swobodnie funkcjonować jej 
zarówno w świecie potocznym, jak i świecie matematyki czystej. Na tę obocz-
ność zwraca anegdotycznie uwagę Bertrand Russell, który opisuje dzieło ma-
tematyka Giuseppe Peano dotyczące systemu aksjomatów de�iniujących liczby 
naturalne: „Potrzebujemy naszych liczb nie tylko na to, by sprawdzać wzory 
matematyczne, lecz by je stosować należycie do rzeczy potocznych. Potrzebuje-
my ich dla dziesięciu palców, dwojga oczu i jednego nosa” [Russell 1958, s. 18]. 
Na podobną w istocie rolę liczby zwracają uwagę także badacze znacznie nam 

68 Można tutaj znaleźć bardziej precyzyjny wywód problemu nierozstrzygalności i uzasad-
nienie dla maszyny Turinga. Chodzi w nim o przypadek programu, który pozwalałby w skoń-
czonej liczbie kroków odpowiedzieć na pytanie, czy inny program, będący przedmiotem ba-
dania, zakończy się po wykonaniu skończonej liczby operacji. Taki program jest niemożliwy, 
wywołuje logiczną sprzeczność w systemie aksjomatów opartym na symbolach, które są pod-
stawą ich obydwu; program de facto zadaje pytanie o samego siebie.

69 Wywód ten jest jednak pewnym uproszczeniem, okupionym świadczeniem na rzecz 
zrozumiałości. Dużo bardziej precyzyjny i kompetentny opis tej kwestii, choć niekonieczny 
z naszego punktu widzenia, można znaleźć we wspomnianej książce Adama Olszewskiego 
[Olszewski 2009]. Wnikliwą i obszerną analizę problematyki związanej z kwestią stosowania 
struktur metamatematycznych do opisu ludzkiego umysłu przynosi natomiast praca Stanisła-
wa Krajewskiego [Krajewski 2003]. 
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bliżsi czasowo, tacy jak Alain Badiou, który we wstępie swojej książki wydanej 
po raz pierwszy w 1990 roku pt. Le Nombre et les nombres70 poleca przemyśleć 
gruntownie kwestię liczby, jako argument wskazując właśnie jej wagę i przy-
wiązanie do takich kwestii realnego życia jak polityka, ekonomia czy kultura, 
a nawet pojedyncza tożsamość [Badiou 2008, s. 1 i n.].

Znaczący z punktu widzenia użycia liczby jako abstrakcji jest pierwszy krok 
na drodze do maszyny wykonującej rachunek symboliczny, który to krok miał 
miejsce w pierwszej połowie XIX wieku [Ifrah 2006, s. 908]. Został on wykona-
ny za sprawą maszyny analitycznej Charlesa Babbage’a, którą Ifrah uznaje za 
protoplastę współczesnych komputerów: 

[…] po raz pierwszy w dziejach Babbage stworzył koncepcję pierwowzoru współ-
czesnych maszyn obliczeniowych – wielofunkcyjnej analitycznej maszyny oblicze-
niowej, przeznaczonej do rozwiązywania obszernej klasy problemów, a nie tylko 
problemów określonego rodzaju [Ifrah 2006, s. 693]. 

Maszyna Babbage’a wyprzedzała swoją epokę, wprowadzając koncepcję, 
w której liczby, a początkowo Babbage rozważał zastosowanie innych syste-
mów liczbowych niż dziesiętny [Ifrah 2006, s. 592], były traktowane jako po-
wiązane zewnętrznymi relacjami znaki: „Jej konstrukcja umożliwiała automa-
tyczne wykonywanie ciągów powiązanych ze sobą dowolnego rodzaju działań 
– arytmetycznych lub algebraicznych – na tysiącu pięćdziesięciocyfrowych 
liczb naraz” [tamże, s. 690]. 

Niniejszy wywód, który próbuje, przypomnijmy, przybliżyć nieco problem 
liczby jako kategorii służącej do ujmowania własności świata realnego, liczby 
użytej następnie w roli abstrakcyjnego przedmiotu manipulacji w maszynie 
cyfrowej, można podsumować następująco: z a s a dy  w z i ę t e  z  s y m b o l i c z -
nyc h  s y s t e m ó w  r z ą d z ą  w  m a s z y n i e  c y f ro w e j  l i c z b a m i  j a ko  d a -
ny m i  i  i c h  p r z e t w o r z e n i a m i ,  p o n i e wa ż  l i c z b y  ró w n i e  d o b r z e 
s p ra w d z a j ą  s i ę  j a ko  e l e m e n t y  ś w i a t a  s y m b o l i ,  j a k  i  ś w i a t a 
r z e c z y. Okazuje się, że musi tutaj występować obustronna zgodność: liczby 
poddają się abstrakcyjnym zasadom manipulacji symbolami z jednej strony, 
z drugiej zaś ujmują zjawiska świata rzeczywistego. Takie tylko zjawiska świa-
ta rzeczywistego mogą stać się przedmiotem manipulacji, które jednocześnie 
spełniają warunki ujęcia w liczby i warunki ujęcia w systemy symboli; muszą 
zostać spełnione i jedne, i drugie. Aksjomatyczne systemy symboliczne, będą-
ce dziedzictwem najwyższego rozwoju matematyki jako sposobu projektowa-
nia pewnego, wysoce wysublimowanego świata, bardzo rozbudowane w swej 
abstrakcji, sformalizowane w postaci maszyny Turinga, narzucają po pierwsze 
skończony zbiór symboli, po drugie skończony zbiór stanów, w jakich mogą 
znajdować się te symbole, i po trzecie skończony zbiór dróg przejścia pomiędzy 
poszczególnymi stanami. Liczby, jako interpretacje empirycznych zjawisk świa-
ta realnego, wprowadzają zasady matematyki przedsymbolicznej w tym sensie, 

70 Tutaj korzystam z angielskiego przekładu pt. Number and Numbers [Badiou 2008].
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że jest to matematyka z ducha kartezjańska, pozostająca w ścisłym połączeniu 
z naturą świata, w którym żyje i działa rozumny człowiek. Jak wspomniano, 
te ograniczenia sumują się: liczby podlegają ograniczeniom maszyny Turinga, 
które można określić jako postulat trzech skończonych zbiorów: symboli, sta-
nów i przejść między tymi stanami, z drugiej strony algorytmy, które odnoszą 
się do zjawisk świata realnego, mogą używać jedynie takich liczb, jakie spełnia-
ją warunek zgodności z prawami świata poznawalnego racjonalnie.

Wywód, na którym w większości ufundowane są prezentowane tutaj spo-
strzeżenia, przedstawiony przez Georges’a Ifraha, choć on sam tego nie pod-
kreśla, przeprowadza linię ciągłą wewnątrz historii matematyki, łączy w jedną 
całość dokonania matematyków na przestrzeni wielu wieków i jest opowieścią 
o sublimacji matematycznej myśli. Sublimacja ta doprowadza do ujrzenia rze-
czywistości, w której człowiek jest zanurzony (obserwator, badacz) w nowy 
sposób. Ifrah przedstawia historię przechodzenia od matematyki (i jej bytów, 
takich jak liczba) związanej z naturą, z rzeczywistością dostępną zmysłom, 
której ambicją jest uchwycenie stosunków ilościowych w obrębie tej rzeczy-
wistości jako wyczerpującego opisu świata, do abstrakcyjnych systemów sym-
boli, które nie muszą de�iniować swojego stosunku do tego świata. Owe abs-
trakcyjne systemy, co trzeba dodać, także opisują pewien aspekt obiektywnej 
rzeczywistości, jednak esencjonalnie różnej od rzeczywistości empirycznej, 
wyznaczają sobie własne prawa, formułują zasady wyznaczania tych praw 
przez narzucenie apriorycznie przyjętych aksjomatów itd. „Zwieńczeniem” tak 
przedstawionych dziejów myśli o świecie, która przyjęła sobie jako swój język 
matematykę, jest według Ifraha maszyna Turinga. 

Jednocześnie opowieść ta przedstawia stopniowe narastanie elementarne-
go kon�liktu, który ujawnia się w zasadach działania tej maszyny. Mowa tutaj 
o wspomnianej ambiwalencji drążącej matematykę na przestrzeni dziejów, o jej 
sporze ze światem zewnętrznym, który ostatecznie przyczynił się do rede�inio-
wania pojęcia tego świata i zasad jego matematyki. W przypadku maszyny Turin-
ga, a także komputera, spór ten owocuje ograniczeniami wynikającymi z teore-
tycznych założeń symbolicznego systemu. Podlegają im treści, jakie mają się stać 
przedmiotem obróbki dokonywanej za pomocą tych narzędzi. Liczba, ów dwoi-
sty byt, równie dobrze funkcjonujący po obu stronach wspomnianego kon�liktu, 
przynosi jego rozwiązanie. Okazuje się, że problem, który powinien pojawić się 
w rozdziale następnym, dotyczący manifestacji projektu sterowania zmianą natę-
żenia światła w świecie realnym, występuje już tutaj i ma głębszy charakter: jest 
zawarty na poziomie matematycznych idei leżących u podstaw maszyny Turinga. 

Liczba, która w przypadku maszyny cyfrowej łączy strefę świata realnego ze 
światem abstrakcyjnych symboli, podlega także ograniczeniom, które wynikają 
z technicznych właściwości sposobu zapisywania i przetwarzania liczb w syste-
mach cyfrowych. Sposób ten, przypomnijmy, jest podporządkowany �izycznym 
możliwościom wynikającym z przechowywania i przesyłania sygnałów elek-
trycznych, a także zasadom manipulowania nimi w logicznych funktorach. Te 
możliwości powodują, iż technologii cyfrowej całkowicie wymyka się wielkość 
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nieskończona, która była zresztą powodem kłopotów w łonie samej matema-
tyki, czym zajmę się bliżej w rozdziale następnym. Komputer nie jest w stanie 
przetwarzać wielkości nieskończonych i jest to wynikiem zarówno teoretycz-
nych ograniczeń tkwiących w maszynie Turinga, jak i praktycznych rozwiązań 
konstrukcyjnych, związanych z pojemnością �izycznej pamięci, a także przeno-
szeniem sygnałów drogą �izycznych połączeń. Pisze już o tym Bolter, powołu-
jąc się na informatyka Richarda W. Hamminga: „Skończona reprezentacja liczb 
w maszynie prowadzi do błędów zaokrąglania, a skończona reprezentacja dzia-
łań prowadzi do błędów »przycinania« (truncation)” [Bolter 1990, s. 101]. Po-
twierdzenie tej niedoskonałości znajduje się w podręcznikach informatyki. Au-
tor stosownego podręcznika Władysław Turski pisze: 

Nie należy jednak sądzić, że dokładne algorytmy [czyli takie, które prowadzą do do-
kładnego rozwiązania zadania – przyp. R.M.] potra�imy realizować zupełnie dokład-
nie na maszynach cyfrowych. Wynika to stąd, że wykonując obliczenia na maszynie 
cyfrowej, zawsze posługujemy się rozwinięciami (najczęściej dwójkowymi) o skoń-
czonej długości, podczas gdy wartości liczbowe […] wcale nie muszą mieć skończo-
nych rozwinięć systematycznych, a nawet jeżeli je mają, to niekoniecznie o długości 
nie większej niż długość słowa używanej maszyny [Turski 1989, s. 269]. 

W części poświęconej liczbie i matematycznym systemom abstrakcyjnym, 
ujętym historycznie i prowadzącym w porządku pewnej diachronii do wyna-
lazku Turinga, porządku tak ściśle podkreślanego przez Ifraha, sformułowa-
liśmy pewne teoretyczne spostrzeżenia dotyczące problematyki kontekstu 
świata realnego. Mówiąc o idei maszyny Turinga, która przecież jest bytem 
w założeniu wyłącznie konceptualnym, wspomnieliśmy przelotnie o jej rze-
czywistej realizacji – komputerze, w którym algorytm, jako ucieleśnienie zasad 
tej maszyny, przejawia się w postaci programu. Ograniczenia wynikające z teo-
retycznych założeń Turinga znajdują swe odzwierciedlenie przede wszystkim 
na bliższym praktyce poziomie i pozwalają wytłumaczyć wspomniane na po-
czątku rozdziału techniczne rozwiązania maszyny cyfrowej, a w szczególności 
urządzenia do sterowania natężeniem światła. Na marginesie trzeba zauważyć, 
że autorzy poświęcający uwagę problematyce istoty maszyny cyfrowej, tacy jak 
Bolter czy Manovich, zwykle łączą dwie, fundamentalnie różne dziedziny tech-
nologii komputerowej, potocznie z języka angielskiego określane mianem sof-
tware i hardware, czyli oprogramowania i sprzętu. Odrębność tych dziedzin po-
zostaje oczywista tylko dla badaczy, którzy zajmują się komputerami od strony 
ich konstrukcji i zasady działania. Wśród nich znajdują się Georges Ifrah, Da-
vid Harel, Niklaus Wirth, Stefan Węgrzyn, Władysław M. Turski czy w pewnym 
stopniu badacze brytyjscy, autorzy książki pt. Nowe media. Wprowadzenie. 

Nie da się dalej prowadzić tego wywodu, nie wspomniawszy o kluczowym 
rejonie, w którym następuje realizacja konceptu maszyny Turinga, nadanie 
jej praktycznego wyrazu – algorytmice. Powołam się tutaj na Niklausa Wir-
tha, którego książka pt. Algorytmy + struktury danych = programy [Wirth 2002] 
jest w tym zakresie jednym z podstawowych podręczników. Wirth (ur. 1934) 
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jest specjalistą w dziedzinie teorii programowania, twórcą wielu języków pro-
gramowania, w tym języka o nazwie Pascal, który jest uważany „za najważniej-
szy współczesny język programowania”71. We Wprowadzeniu autor de�iniuje 
podstawy teoretyczne, na których opiera późniejszy precyzyjny opis konstruk-
cji programu komputerowego oraz jego podstawowych elementów i mechani-
zmów. Wywód swój rozpoczyna od następującej konstatacji: 

Informacja dostępna komputerowi stanowi pewien wybrany zbiór danych o świe-
cie rzeczywistym, mianowicie zbiór danych uznanych za istotne do rozwiązania roz-
ważanego problemu, tj. taki, co do którego ma się przekonanie, że można z niego 
uzyskać żądane wyniki. Dane te reprezentują model abstrakcyjny w tym sensie, że 
pewne własności obiektów rzeczywistych są ignorowane, ponieważ nie są związane 
z badanym problemem. Ten model abstrakcyjny jest więc pewnym uproszczeniem 
zespołu faktów [Wirth 2002, s. 17]. 

Postawa Wirtha wobec opisywanego problemu otwiera zupełnie nową, 
szerszą perspektywę interpretacyjną dla rozważań podjętych w tym rozdzia-
le. Wirth ujmuje syntetycznie wszystkie te elementy, które dotychczas wywo-
dziliśmy z koncepcji matematycznych leżących u podstaw maszyny Turinga 
i związanych z nimi ograniczeń. Synteza ta wynika z teorii oprogramowania 
komputerowego traktowanego pragmatycznie i synchronicznie jako suweren-
na dziedzina wiedzy, więc prezentuje podejście nieco inne niż genetyczna me-
toda stosowana dotychczas w tym rozdziale. Ideę Wirtha można w szczególno-
ści traktować jako swoiste przedłużenie, rozwinięcie czy nawet sprawdzenie 
zawartych tutaj tez. Przede wszystkim wprowadza ona pojęcie danych, a roz-
różnienie między algorytmem i danymi nie było dotąd eksponowane. W przy-
toczonych słowach Wirth uznaje dane za podstawowy kanał komunikacji opro-
gramowania ze światem zewnętrznym.

W wywodzie Georges’a Ifraha dotyczącym rozwoju symbolicznego myśle-
nia jako głównego nurtu rozwoju matematyki, leżącego u podstaw koncepcji 
maszyny Turinga, nie pojawia się wyjaśnienie problematyki stosunku cyfrowej 
maszyny i świata zewnętrznego. Rozumowanie Ifraha prowadzi drogą, która 
w zakładzie algorytmu ze światem zewnętrznym obiera stronę tego pierwsze-
go, mniej zajmując się koniecznością uzasadnień odwołujących się do empirii 
i pozostając raczej w dziedzinie abstrakcyjnych, wewnętrznie motywowanych 
systemów. W uszczegółowieniu dokonanym przez Wirtha mamy do czynienia 
z kon�liktem między zdroworozsądkowym pojmowaniem matematyki, mate-
matyki expressis verbis stosowanej, a jej w pełni abstrakcyjną wizją72. Choć to 

71 Zdanie to pochodzi z odredakcyjnego rozdziału O Autorze ze wspomnianej książki.
72 Nie bez znaczenia, jak się okaże, jest natychmiast nasuwające się skojarzenie z podzia-

łem wprowadzonym jeszcze przez Immanuela Kanta, który odróżniał matematykę stosowaną 
i czystą, widząc jednocześnie ich wzajemny ścisły związek. Referuje to Adam Olszewski, od-
wołując się do Filozo�ii matematyki Romana Murawskiego i dodając, iż: „Wszystkie koncepcje 
�ilozo�iczno-matematyczne, które powstały w drugiej połowie XIX w., albo rozwijały idee Kan-
ta, albo odnosiły się do nich krytycznie, z trudem je przełamując” [Olszewski 2009, s. 20]. To 
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właśnie ta wizja dała matematykom dostateczne kompetencje do stworzenia 
idei maszyny manipulującej symbolami, pozostała ona jedynie teoretyczną 
fantazją. Pragmatyka rozwiązań technicznych, służących do obsługi zjawisk 
świata realnego, a nawet więcej, świata oglądanego przez pryzmat codziennej 
praktyki, świata przeżywanego jako taki, tu i teraz, wymusiła przyjęcie założeń 
towarzyszących matematyce znacznie wcześniej, prezentowanych przez takich 
matematyków i �izyków jak René Descartes, Isaac Newton czy Galileusz. Do tej 
problematyki wrócę w następnym rozdziale.

Niewątpliwie Wirth dokonuje pewnego ograniczenia interpretacji idei dzia-
łania maszyny cyfrowej, które z punktu widzenia praktyka algorytmów wyda-
je się uzasadnione. Postulowany przez niego „wybrany zbiór danych o świecie 
rzeczywistym” jest przecież niewątpliwą konsekwencją stabilizowania zestawu 
symboli i stanów w skończonych zbiorach, które jest podstawowym założeniem 
maszyny Turinga i stanowi oczywisty skutek realizacji tej stabilizacji w prakty-
ce, tj. w odniesieniu do świata realnego. Ograniczenie wynika także z faktu, iż 
dane mają wyłącznie postać liczbową i to zredukowaną do liczb skończonych, 
zawierających się w ściśle zde�iniowanych zbiorach. Wirth przyjmuje to zało-
żenie, rozważając kwestię reprezentacji świata przy rozwiązywaniu problemu 
algorytmicznego [Wirth 2002, s. 18], a liczba zostaje przyjęta jako jedyny spo-
sób de�iniowania własności rzeczy w programie komputerowym. Pragmatycz-
ne podejście do czynności ujmowania świata rzeczywistego w algorytmy jest 
wyraźnie widoczne w dokładnym wyodrębnieniu danych, które mają zostać 
użyte, kiedy mowa jest o „danych uznanych za istotne do rozwiązania rozważa-
nego problemu” [tamże, s. 17]. Wirth posługuje się także tym samym pojęciem 
„upraszczania”, co wspomniany wcześniej Harel, które to pojęcie sprowadza 
się do wyboru i ograniczenia – takie właśnie czynności stoją u podstaw pojęcia 
„abstrakcyjnego modelu” (rzeczywistości), którego używa.

W jednym z poprzednich rozdziałów, poświęconym szczegółowemu opi-
sowi urządzenia do sterowania natężeniem oświetlenia, przedstawiono pięć 
rodzajów różnic, jakie dzielą parametry projektu widocznego dla użytkowni-
ka i zapisanego w pamięci komputera. Projekt widoczny dla użytkownika wy-
korzystuje jego doświadczenie, czerpie z potocznej wiedzy na temat świata, 
w którym żyje użytkownik; ten zapisany w pamięci podlega redukcjom, które 
ogólnie formułuje Niklaus Wirth. W pięciu przedstawionych różnicach: precy-
zji, formatu zapisu, symbolicznej reprezentacji, wartości i funkcji, ujawniają się 
ograniczenia cyfrowej reprezentacji świata. Wszystkie te różnice dotyczą liczb, 
co nie jest dziwne, bo parametrami tylko w takiej postaci posługuje się pro-
gram urządzenia.

ostatnie szczególnie dotyczy formalizmu, a więc idei tak ważnego z naszego punktu widzenia 
Davida Hilberta. Kant, o czym warto pamiętać, był z jednej strony rzecznikiem geometrii eu-
klidesowej jako wiedzy apriorycznej, co spowodowało „że zajmowanie się problemem istnie-
nia geometrii nieeuklidesowej było traktowane jako zachowanie nieobyczajne” [Kordos 2005, 
s. 222], lecz z drugiej strony wprowadził „powiązanie matematyki z podmiotem” [Olszewski 
2009, s. 18], co odebrało tej pierwszej przywilej absolutnego arbitra.
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Różnica dotycząca precyzji parametrów dostępnych dla programu i obser-
wowanych przez użytkownika na ekranie monitora wynika z faktu, iż zbudowa-
ne wewnątrz rzeczywistości cyfrowej przedstawienie realnego procesu �izycz-
nego, w tym przypadku procesu ściemniania i rozjaśniania światła w czasie, 
jest w pewnym sensie gotowe i skończone. Spełnia ono przecież postulat zrea-
lizowania tego procesu na podstawie dwóch z trzech skończonych zbiorów ma-
szyny Turinga: skończonego zbioru stanów i skończonego zbioru przejść. Para-
metry tylko regulują jego ostateczny kształt oparty na matematycznej funkcji. 
Proces ten wydarza się niejako niezależnie od tego, jakie wartości liczbowe 
poda użytkownik, byleby tylko mieściły się w zbiorze przewidzianym dla tego 
procesu. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniości procesu i jego efektów wobec 
oczekiwań użytkownika. Podobnie rzecz wygląda w przypadku różnicy doty-
czącej wartości; precyzję możemy uznać za zawężający wariant różnicy war-
tości. Wprowadzenie poziomu symbolicznego uogólnienia w oczywisty sposób 
tłumaczy możliwość różnicy formatu i symbolicznej reprezentacji, które zresz-
tą łączy podobna zależność jak różnicę precyzji i wartości (różnica formatu 
jest wariantem różnicy symbolicznej reprezentacji). Nieco inaczej i ciekawie 
może zrealizować się różnica ostatnia – funkcji. Poziom abstrakcji przestawie-
nia symbolicznego przewyższający pod tym względem liczbę pozwala używać
parametrów liczbowych w prawie dowolny, dopuszczony zasadami maszyny 
Turinga sposób, a więc na przykład dołączać do ich zapisu liczby dodatkowe 
lub je odłączać, zachowując jedynie stałą zasadę tej operacji.

Fakt matematycznego rozumienia świata jako podstawy działania maszy-
ny cyfrowej bywa przyjmowany w literaturze bardzo powierzchownie, a ma-
tematyka jest uważana za jedną, stabilną w czasie i pozbawioną istotnych we-
wnętrznych ograniczeń koncepcję. Do przedstawicieli takiego myślenia, które 
pojawiło się we wczesnej fazie re�leksji poświęconych maszynie cyfrowej, nale-
ży Norbert Bolz, który w swoim artykule [Bolz 1997, s. 343] wymienia Thoma-
sa Hobbesa, Blaise’a Pascala i Gottfrieda W. Leibniza jako tych, którzy wykonali 
„decydujący krok w myśleniu”, polegający „na zredukowaniu teorii rzeczy do 
teorii znaków” [Gwóźdź 1997, s. 346]. Bolz nie dostrzega zupełnie ograniczeń 
tkwiących w systemach symbolicznych zastosowanych w technologii cyfrowej, 
pozostając przy entuzjastycznym podkreśleniu jej olbrzymich możliwości sy-
mulacyjnych. Zyskują one niezwykły wymiar – sposób, w jaki „komputery kon-
struują rzeczywistość z obrazów obliczeniowych”, podobny jest ludzkim „fanta-
zjom” i „czystym wyobrażeniom”. Powołując się na van den Blooma, Bolz uznaje 
symulację za pozór, który poszerza możliwości oglądu świata, realizuje więc 
technicznie owe „fantazje” i „czyste wyobrażenia” – „w tym względzie symula-
cja komputerowa okazuje się […] dokładną implementacją techniczną rozwoju 
ludzkiej motoryki i aktywności zmysłowej” [Gwóźdź 1997, 353]. 

W wydanej dziesięć lat później książce Lva Manovicha pt. Język nowych 
mediów73 podejście do tzw. nowych mediów jest mniej entuzjastyczne. Autor 

73 Artykuł Norberta Bolza pochodzi z 1991 roku, książka Lva Manovicha została wydana 
w 2001 roku.
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konstatuje dwie podstawowe cechy tej technologii: matematyczną formalność 
zapisu języka nowych mediów i algorytmiczność traktowania obiektów tych 
mediów, ich „programowalność”, co jak się wydaje, podkreśla łatwość i do-
wolność manipulowania nimi. Jednak opis tych cech zostaje odłożony na bok 
i ustępuje miejsca objaśnieniu procesu cyfryzacji. Proces ten składa się, we-
dług Manovicha, z dwóch faz: próbkowania i kwantyzacji [Manovich 2006, 
s. 92]. Autor jednak nie zajmuje się dokładniej jego technologicznymi podsta-
wami, poprzestając na zacytowaniu jednej z idei nowoczesnej semiotyki, któ-
rą sprowadza do konstatacji, iż „komunikacja wymaga dyskretnych cząstek” 
[tamże, s. 93]. Takie ujmowanie fenomenu cyfrowości, polegające na przyjęciu 
wyłącznie jego zewnętrznych cech, bez próby znalezienia dla nich racjonal-
nej podstawy, jest powszechne i… stare, posługuje się nim już Bolter [Bolter 
1990, s. 124] czy po nim Binkley [Gwóźdź 2001, s. 113]. Nastawienie Manovi-
cha, w którym to nastawieniu pewne fenomeny i pojęcia technologii cyfrowej 
okazują się wygodne do zobrazowania wielu procesów współczesnej kultury, 
ale które są przyjmowane bez analizy ich mechanizmów, zasad i ograniczeń, 
dominuje w książce. W ten sposób pojawia się odwołanie do algorytmu czy 
bazy danych, które okazują się źródłami inspiracji dla opisów współczesnych 
zjawisk kulturowych czy węziej – przedmiotów kultury, tak odległych od siebie 
jak narracja czy gromadzenie dzieł sztuki. U Manovicha zebrane w ten sposób 
przykłady są ilustracjami procesu „rzutowania ontologii komputera na kulturę” 
[Manovich 2006, s. 339], który nazywa transkodowaniem. Wprowadzenie tego 
rodzaju konstrukcji okazuje się skuteczną taktyką interpretacyjną – procesy 
i rzeczy współczesnej kultury poddają się jej i ujawniają nowe porządki, jednak 
rudymentarne podłoże technologiczne używanych pojęć i wspominanych me-
chanizmów jest ukryte i pozostawione domysłowi czytelnika. Trwa zamknięte 
w ogólnym pojęciu „cyfrowości”, określającym całokształt problematyki ma-
szyn cyfrowych oraz pracującego w nich oprogramowania, pojęciu, które jest 
przyjmowane bez odwołania do jego technicznych denotatów. Taki zabieg nie-
wątpliwie upraszcza zagadnienia związane z technikami cyfrowymi.

Ostatnią ważną kwestią w tym rozdziale jest podmiotowość – konstrukt 
stworzony przy okazji rozważań na temat udziału komputera w społecznych 
procesach i służy do podkreślenia aktywnej roli, jaką w nich odgrywa. W po-
przednim rozdziale wskazałem dwa rodzaje tej aktywności, nazwane inten-
cjami udostępniania i intencjami ograniczania. Dzięki historycznemu proceso-
wi polegającemu na rozszerzaniu zasięgu horyzontu zjawisk dających się ująć 
w analitycznej myśli matematycznej, który doprowadził tę myśl do poziomu 
abstrakcyjnych systemów symbolicznych, udało się stworzyć maszynę potra-
�iącą dokonywać obliczeń na założonych zbiorach symboli. Zbiory te, sprowa-
dzone do liczb, dzięki dwoistej naturze ich elementu, funkcjonującego równie 
dobrze w świecie doświadczalnym, jak i abstrakcyjnych systemach, pozwoliły 
odzwierciedlić pewne zjawiska �izyczne świata realnego. Odbyło się to jednak 
kosztem przyjęcia sztywnych założeń i wymusiło powrót do idei matematycz-
nych z okresu, w którym pojęcie liczby, jak i samo zadanie matematyki, utoż-
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samiano z opisem zjawisk �izycznych dostępnych prostemu, potocznemu, zdro-
worozsądkowemu doświadczeniu. Obraz podmiotowości, która manifestuje 
swą obecność w narzucaniu użytkownikowi ścisłych założeń dotyczących zja-
wisk, które usiłuje on przedstawić za pomocą bytów cyfrowych, zostaje tym 
samym uzupełniony o jeszcze jedną właściwość: obecność gotowych sche-
matów interpretacji realnego środowiska, realizujących się w dwóch komple-
mentarnych zakresach: poprzez ustalone wzorce parametryzowania (zjawisk 
�izycznych) oraz systemy gotowych struktur, dla których te parametry są prze-
znaczone. Dzięki temu podmiotowość dysponuje spoistą, choć ograniczoną do 
pewnego ściśle określonego zakresu, interpretacją świata, która może stać się 
przesłanką do podejmowania wszelkich dalszych czynności związanych z tym 
światem: poznawczych, twórczych itp.

Koncepcja podmiotowości, która jest rekonstruowana w postaci poznaw-
czego czy światopoglądowego projektu, jest podobna do historycznej kon-
cepcji, którą wyłożył cytowany tutaj wielokrotnie David Bolter w Człowieku 
Turinga. Metaforyczna postać, jaką jest ów człowiek, to twór poddany ograni-
czeniom swego maszynowego dziedzictwa, doprowadzający do upraszczania 
ponad miarę procesów kulturowych. Ponieważ jest spętany więzami automaty-
zacji, pozostaje „nieczuły na historyczny i intelektualny kontekst swojej pracy” 
[Bolter 1990, s. 334]. Wymieniłem tylko niektóre jego cechy. Idea podmiotowo-
ści nieco inaczej odtwarza procesy historyczne, które doprowadziły do powsta-
nia maszyny Turinga i określiły jej własności techniczne, a przede wszystkim 
zmienia perspektywę widzenia. Przenosi spojrzenie na charakterystyczne ce-
chy genetyczne dziedziny cyfrowej i oczekuje skutków wywoływanych obec-
nością tych cech w zjawiskach kulturowych czy cywilizacyjnych, psycholo-
gicznych i socjologicznych oraz wszelkich innych – tych, w których komputer, 
jako narzędzie immanentnie wyposażone w ideę rozpoznawania świata, bie-
rze czynny udział. Podmiotowość jest tutaj nie konkluzją, ale przeciwnie, kon-
strukcją wyjściową, która spełnia rolę narzędzia interpretacji. Jest jednocześnie 
czymś różnym od podmiotu; jest kompleksem właściwości i łączących je struk-
tur. Bolter pozostaje bliższy myśleniu o podmiocie; człowiek Turinga jest peł-
noprawnym członkiem nowej społeczności, który deformuje jej dotychczasowy 
kształt zgodnie ze swymi cechami. Podmiotowość jest zawarta immanentnie 
w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności i może być uważana za apriorycz-
ny schemat ich organizacji. Bolter ożywia nowego Golema, podczas gdy niniej-
szy wywód skupia się na opisie rozwoju myśli człowieka, która krystalizuje się 
w formy decydujące o oglądzie świata. Ostateczny, najświeższy kształt, jaki po-
wstaje wskutek tej krystalizacji, nieoczekiwanie mający postać materialnych 
przedmiotów, przynoszą wynalazki półprzewodnikowych, subatomowych no-
woczesnych technologii, które zastąpiły alchemiczne retorty, ale nie wyparły 
do końca związanej z nimi wizji świata. Jak dalece może sięgać jej wpływ, sta-
ram się ukazać w drugiej części tej książki.





3.  Manifestacja projektu w świecie 
rzeczywistym

Projekt użytkownika, zawarty w zestawie danych będących wynikiem spara-
metryzowania pewnego procesu �izycznego i ujęcia go w wielkości liczbowe, 
a także jednocześnie określony przez strukturę interpretującą te dane, czy-
li algorytmie, osiąga poziom świata realnego w dwóch kolejnych fazach: po 
pierwsze wtedy, kiedy te dane oraz poszczególne procedury składające się na 
algorytm realizują się w obwodach elektrycznych, oraz, po drugie, wtedy gdy 
przebiegi elektryczne pojawiające się w tych obwodach zostają zastąpione 
przez przebiegi elektryczne doprowadzające do odtwarzania czy też symulo-
wania zjawisk �izycznych będących celem działania programu. Ten pierwszy 
etap potocznie przez technologów maszyn cyfrowych nazywa się stanem „cy-
frowym”, drugi „analogowym”. Z obydwoma, a także z „przejściem” od jednego 
stanu do drugiego, wiążą się charakterystyczne cechy.

Przebiegi elektryczne – denotaty operacji, ogólnie rozumianych jako opera-
cje dokonywane na symbolach, które jednak w praktyce są realizowane na licz-
bach zawierających ścisłe parametry stanu �izycznego, będącego przedmiotem 
projektu użytkownika – są zamieniane w urządzeniu opisanym w pierwszym 
rozdziale niniejszej pracy na przebiegi elektryczne zasilające źródła światła. 
Przebiegi te są tworzone w obrębie komputera, formowane w strumień komu-
nikatów i przesyłane do specjalnego, zewnętrznego urządzenia. W komputerze 
ich powstaniem i organizacją zajmuje się głównie program służący do obsługi 
urządzenia74. Program jest specjalnie zaprojektowanym algorytmem, do które-
go danych dostarcza użytkownik, posługując się ich symboliczną reprezentacją, 
o czym była mowa w poprzednich rozdziałach. Jesteśmy także w stanie odróż-
nić sposób istnienia programu, dosyć oczywisty dla takich badaczy jak Niklaus 
Wirth czy David Harel, od jego �izycznego podłoża, czyli systemu elektrycznych 
przebiegów. Użytkownik, co zresztą często jest pomijane w literaturze, kontak-
tuje się p r z e d e  w s z y s t k i m  z programem, co umożliwia mu złożona apara-
tura techniczna. Program jest najwyżej położonym stanem wyidealizowanej, 

74 Głównie, gdyż w tej czynności biorą udział również inne programy działające w obrębie 
systemu operacyjnego, jednak zasada ich działania jest taka sama jak programu do tworzenia 
projektów sterowania natężeniem światła, stąd dopuszczalne uproszczenie.
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ustrukturowionej, abstrakcyjnej rzeczywistości symboli, która została użyta 
w wąskim zakresie – do reprezentacji wybranych zjawisk świata realnego. Rze-
czywistość ma wyidealizowany charakter w tym prostym znaczeniu, że ujmu-
je tylko niektóre aspekty świata, natomiast jest strukturą, ponieważ przyjmu-
je kształt pragmatycznego, uporządkowanego i jednorodnego zbioru reguł lub 
czynności, a także spełnia warunki, jakie narzucają jej zasady maszyny Turinga. 

Sygnał elektryczny maszyny cyfrowej nie jest desygnatem symbolu będą-
cego genetyczną podstawą programu, jest jedynie jego zapisem. Genetyczna 
podstawa jest rozumiana w ten sposób, że zgodnie z wywodem Georges’a Ifra-
ha przedstawionym w poprzednim rozdziale, do koncepcji opisanej maszyny 
doprowadziła Turinga idea symbolicznego i abstrakcyjnego rachunku. Idea ta 
jest uprzednia w stosunku do technicznej realizacji maszyny wykorzystującej 
wspomnianą koncepcję. W szczególności można sobie wyobrazić maszyny ko-
rzystające z innych rozwiązań niż przebiegi prądu elektrycznego [Ifrah 2006, 
s. 832]. Przykładem takiego rozwiązania może być konstrukcja Babbage’a – 
całkowicie mechaniczna75. To potwierdza ontologiczną suwerenność przestrze-
ni, w której istnieje program komputerowy, a także jego dane – przestrzeni róż-
nej od jej podstawy materialnej. Wydaje się, że to właśnie ta przestrzeń, a nie 
jej materialna, elektryczna realizacja zasługuje na miano „cyfrowej”. „ Cy f ro -
w o ś ć ”  z a t e m ,  p o j ę c i e  s z c z e g ó l n i e  c z ę s t o  u ż y wa n e ,  n i e  p o w i n -
n o  o z n a c z a ć  s t o s o wa n i a  o k re ś l o nyc h  ro z w i ą z a ń  t e c h n i c z nyc h , 
a l e  p e w n ą  ko n c e p c j ę  o d z w i e rc i e d l a n i a  r z e c z y w i s t o ś c i ,  b ę d ą -
c ą  w y n i k i e m  d ł u g i e g o  ro z w o j u  my ś l i  m a t e m a t yc z n e j  j a ko  s p e -
c j a l n e g o  s p o s o b u  ro z u m i e n i a  ś w i a t a.

W przypadku urządzenia będącego podstawą niniejszej pracy programy, 
w znaczeniu opisanym powyżej, pracują w komputerze sterującym urządze-
niem oraz w samym urządzeniu. Działają zgodnie z tymi samymi zasadami 
i przesyłają sobie liczby będące danymi dla ich algorytmów, czego precyzyjny 
opis można znaleźć w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. O ich genetycznym 
podobieństwie świadczy również użycie tego samego języka, w którym zostały 
napisane.

Interesującego opisu procesu przechodzenia między stanem „cyfrowym” 
a stanem „analogowym” dostarcza artykuł pt. Re�igurowanie kultury wspomi-
nanego już Timothy’ego Binkleya [Gwóźdź 2001, s. 113]. Mimo że autor w ża-
den sposób nie odwołuje się do podstaw technologii związanych z procesem, 
który opisuje, a zwraca jedynie uwagę na skutki, formułuje ciekawe wnioski. 
Proponuje on interpretację, w świetle której digitalizacja, czyli zmienianie 
obiektów świata rzeczywistego w ich korelaty cyfrowe, jest szczególnym wa-
riantem pewnej czynności, która w matematyce nazywa się mapowaniem i jest 
transkrypcją komunikatów jednego zestawu na komunikaty innego zestawu 
[tamże, s. 133]. Ta interpretacja dotyczy w równym stopniu tradycyjnej foto-
gra�ii, w przypadku której jednym z zestawów jest fotografowany świat, a dru-

75 Georges Ifrah podaje dokładny opis takiej maszyny [Ifrah 2006, s. 693].
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gim – jego fotogra�ia, jak i digitalizacji. Różnią się one jednak charakterystyką 
owego mapowania. Proces mapowania jest rodzajem odwzorowania i można 
go przedstawić za pomocą funkcji matematycznej. W fotogra�ii obydwa zesta-
wy są homomor�iczne, to znaczy dziedzina tej funkcji należy do zbioru jej argu-
mentów. Innymi słowy, fotogra�ia jest podzbiorem przedmiotów świata, który 
jest przedmiotem transkrypcji. Sytuacja zmienia się dramatycznie w przypad-
ku konwersji bytów niespełniających tego warunku. Jej szczególnym rodzajem 
jest konwersja, której celem są liczby, a materiałem wejściowym – obraz. Tran-
skrypcja w tej sytuacji jest, po pierwsze, heteromor�iczna, co oznacza, że zbiór 
liczb jest czymś esencjonalnie różnym od zbioru transkrybowanych przedmio-
tów, oraz, po drugie, jest wielopoziomowa, ponieważ biorą w niej udział prze-
tworzenia dokonywane za pomocą komputera, które oddzielają obiekty począt-
kowe od końcowych „wydarzeń percepcyjnych”. Ta różnica powoduje, że:

Raz scyfryzowany dźwięk bądź kształt nie może być z powrotem odwrócony w sam 
proces z powodu heteromor�icznego charakteru funkcji mapowania. […] Ponieważ 
wejścia oraz wyjścia procesu konwersji w interfejsie są heterogeniczne, nie można 
zmienić kierunku wyjścia kanału na wejście [tamże, s. 135]. 

Jednak ten sam proces ma jeszcze inny skutek – pozwala na dowolne mane-
wrowanie dziedziną funkcji, czyli liczbowymi reprezentacjami rzeczywistości, 
ponieważ zrywa ich elementarną, analogową jedność ze zbiorem argumentów, 
czyli światem realnym: 

Media analogowe nadal służą do rejestracji wydarzeń oraz magazynowania kon-
kretnych ich reprezentacji deponowanych w materiałach �izycznych. Media cyfro-
we mogą robić coś zupełnie odmiennego. Mogą symulować sytuacje, manipulując 
konceptualnymi reprezentacjami wyrażonymi w abstrakcyjnych symbolach [tamże, 
s. 139].

Binkley w swym spojrzeniu, jak wspomniano, nie bierze pod uwagę rze-
czywistego procesu technicznego, który umożliwia funkcję mapowania. Tran-
skrypcja, czyli przepisywanie obiektów świata realnego w byty cyfrowe, odby-
wa się według precyzyjnego schematu, w którym najpierw zostaje określony 
fragment istotny z punktu widzenia zamierzonego celu, a następnie jest dobra-
na taka interpretacja matematyczna tego fragmentu, która pozwoli poddać go 
całkowitej parametryzacji, czyli opisać miarą ilościową. Zestaw otrzymanych 
liczb jest przedstawiony w postaci zapisu binarnego. Proces przebiegający 
w ten sposób jest procesem cyfryzacji, dokładnie taki sam proces, ale o kierun-
ku odwrotnym, prowadzi do postaci analogowej. W świetle tego wyjaśnienia, 
a także z powodu istotnej ambiwalencji, jaka towarzyszy pojmowaniu charak-
teru liczby w kontekście jej stosunku do świata empirycznego, zwłaszcza na tle 
szerszego, złożonego procesu formowania się matematycznej wizji rzeczywi-
stości przedstawionej w poprzednim rozdziale, Binkley dokonuje uproszczenia 
procesu przejścia między stanem rzeczywistym a cyfrowym. 
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Takie uproszczenie nie pojawia się wyłącznie u Binkleya. Znaleźć je można 
także w artykule Chrisa Cheshera pt. Ontologia domen cyfrowych, który pisze 
między innymi: 

Komputery są potężnymi manipulatorami wszelakich reprezentacji cyfrowych, 
tkając dane w złożone warstwy kodowania. […] Wszystko jest zredukowane do 
wszędobylskiego bitu: włączony i wyłączony (on i off). Od kiedy wszelkie zna-
ki tworzone są z tego samego materiału, wszystko jest potencjalnie wymienialne 
[Gwóźdź 2001, s. 156]. 

Tej tendencji ulega również Lev Manovich. Jego widzenie procesu przemia-
ny w postać cyfrową sprowadza się do następującego założenia: 

Wszystkie obiekty nowych mediów bez względu na to, czy utworzone od podstaw 
w komputerze, czy skonwertowane ze źródeł analogowych, są liczbami zapisanymi 
w postaci cyfrowej. Ma to następujące konsekwencje:
1.  Obiekt nowych mediów może być opisany językiem formalnym (matematycznym). 

Na przykład obraz czy kształt mogą być zapisane jako funkcja matematyczna.
2.  Obiekt nowych mediów może być poddany obróbce algorytmicznej. Na przykład 

stosując odpowiedni algorytm, możemy automatycznie usunąć „szum” z fotogra-
�ii, poprawić jej kontrast, zlokalizować krawędzie obiektów lub zmienić propor-
cje. Czyli, krótko mówiąc, media stają się programowalne [Manovich 2006, s. 92]. 

Uproszczenie, które wytykam wspomnianym autorom, polega na pomijaniu 
istoty procesu konwersji, która tylko z zewnątrz wygląda w sposób tak „gład-
ki” i oczywisty, jak to przedstawiają. W rzeczywistości schemat przepisywania 
rzeczywistości przedmiotów realnych jest poddany surowym rygorom i ogra-
niczeniom, które w istotny sposób deformują te przedmioty. Poświęciłem wie-
le miejsca na to, aby uchwycić charakter tej deformacji, która w szczególności 
może być traktowana jako pewien projekt widzenia świata, tak wewnętrznie 
spójny i intensywnie obecny, że uprawniający do nadania mu quasi-podmio-
towego charakteru. Trudno w tej sytuacji przyjmować opis tego procesu jako 
zwykłą transkrypcję zbiorów jednego typu rzeczywistości na drugi, który, choć 
poprawny, jest dalece niewystarczający, a przede wszystkim unika uchwycenia 
istoty tego procesu.

Pewną próbę, zdaje się dotychczas jedyną na gruncie re�leksji humanistycz-
nej, uporządkowania i zsyntetyzowania operacji, której zostaje poddany świat, 
aby uczestniczyć w przestrzeni cyfrowych bytów, podaje jedna z pierwszych 
re�leksji Davida Boltera, który pisze: „Cztery cechy charakteryzują logiczne 
przetwarzanie, jakiego dokonuje procesor: nieciągłość (dyskretność, skoko-
wość), konwencjonalność, skończoność i izolacja” [Bolter 1990, s. 124]. Cechę 
nieciągłości wywodzi on z konieczności binarnej reprezentacji świata zawar-
tej w komputerze i pisze, że „dla komputera ciągłość jest symulowana przez 
siatkę nieciągłych, skokowych wartości” [tamże, s. 125]. Tę re�leksję można 
łatwo zinterpretować znacznie ściślej: nieciągłość wynika wprost z konieczno-
ści posługiwania się skończonymi zbiorami, która to konieczność jest expressis 
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verbis wpisana w konstrukcję maszyny Turinga, a więc także dotyczy zestawu 
właściwości, jakim podlega algorytm. Konwencjonalność wynika dla Boltera 
w sposób oczywisty z tej własności maszyny cyfrowej, którą jest operowanie 
specjalnymi symbolami: „Myśl komputerowa to triumf nominalizmu. Symbo-
le, którymi operuje komputer, w izolacji są bezsensowne, poza nimi bowiem 
nie ma »rzeczywistości« je podpierającej. Tylko symbol włączony w program 
i zmuszony do pracy nabiera jedynej, jednoznacznej funkcji” [tamże, s. 127]. 
Choć z samą zasadą konwencjonalności można się zgodzić, to jednak jej zawę-
żające wyjaśnienie nie do końca jest słuszne. 

Istotnie symbole stanowią prawdziwą rzeczywistość operacji dokonywa-
nych przez maszynę cyfrową, jednak nie można się zgodzić z całkowitym bra-
kiem „rzeczywistości je podpierającej” – taka rzeczywistość istnieje, choć nie 
jest dostępna w codziennym doświadczeniu i pozostaje bardzo odległa od 
zdroworozsądkowego widzenia świata: to rzeczywistość matematycznych 
bytów, takich jak na przykład zbiór76. Te byty niewątpliwie są częścią świa-
ta, jednak rozumianego znacznie szerzej, jako ogarniającego także te właśnie 
twory abstrakcyjne. Dowodem na to, że między poziomem świata oddanym 
systemom abstrakcyjnym symboli a poziomem doświadczalnych zjawisk �i-
zycznych, opisanych przez mechanikę Newtona i geometrię Euklidesa, istnieje 
ścisłe połączenie, jest choćby funkcjonowanie maszyn cyfrowych. Trudno się 
nie zgodzić natomiast z innym spostrzeżeniem Boltera: „W tym procesie my-
ślenia elektronicznego jest coś prostolinijnego i jawnie powierzchniowego” 
[Bolter 1990, s. 126]. Dostrzega on brak twórczego, innowacyjnego komponen-
tu w przetworzeniach treści zachodzących w maszynie cyfrowej i domyśla się 
słusznie tkwiących w niej zasadniczych niemożności. Tę konstatację, o czym 
wspominałem przy okazji opisu symbolicznej manifestacji projektu użyt-
kownika, podchwytuje Andrzej Gwóźdź i przenosi ją na płaszczyznę re�leksji 
ogólniejszych, jakich dokonuje Norbert Bolz, Jean Baudrillard czy Vilém Flus-
ser. Gwóźdź przytacza wiele hasłowo podanych sentencji, które oddają istotę 
tych re�leksji, takich jak Baudrillardowskie „upojenie powierzchownością” czy 
„pochwała powierzchni” Flussera [Gwóźdź 2004, s. 82]. Jest jednak oczywi-
ste, że zewnętrzny efekt „uproszczenia” pochodzi z wnętrza długiego procesu 
kształtowania się systemu symbolicznego i jego zastosowania do ujęcia rze-
czywistości obserwowalnej, którego opis rozpocząłem w poprzednim rozdzia-
le. Nominalizm oznacza u Boltera czysty formalizm, któremu umyka „głęboka 
odpowiedniość między myślą a światem” i który pozostaje przy najprostszych 
zasadach logicznego wynikania: „mając dany pewien wzór bitów (program 
oraz dane) jako wejście, maszyna stworzy inny wzór, pożądane wyjście” [Bol-

76 Oczywiście to także jest pewne uproszczenie, bo nasuwającym się natychmiast pyta-
niem jest to o status ontologiczny zbioru, i rzeczywiście taka dyskusja toczyła się w łonie
teorii matematyki, zwłaszcza przy okazji teorii mnogości Georga Cantora, co jednak tylko 
wprowadza dalsze, a raczej głębsze poziomy rozumienia tych z pozoru prostych procesów. 
Szerszy opis pojawiających się tu postaw badawczych można znaleźć u cytowanego już Adama 
Olszewskiego [Olszewski 2009] i Romana Murawskiego [Murawski 2001].
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ter 1990, s. 128]. Dla Georges’a Ifraha, przypomnijmy, umiejętność ogarnięcia 
świata za pomocą symboli jest wielkim zwycięstwem ducha, ponieważ daje 
człowiekowi do ręki uniwersalne narzędzie, niezwiązane z konkretnym typem 
zadania, a więc w zasadzie zdolne wykonać niemal każde polecenie.

Pozostałe dwie cechy „logicznego przetwarzania” – skończoność i izolacja 
– nie zajmują już Boltera tak bardzo. Zaakceptowanie skończoności jako pod-
stawy działania komputera, twierdzi on, nie pozostaje na poziomie metodolo-
gii – przenosi się na poziom uogólnienia, staje się ideą i wpisuje się w historię 
idei [Bolter 1990, s. 128]. Także tutaj trudno nie zgodzić się z Bolterem. Skoń-
czoność jako właściwość działań i mechanizmów maszyny cyfrowej, podobnie 
jak poprzednio, wynika z zasad rządzących maszyną Turinga. Ostatnia cecha 
– izolacja – jest ciekawym wariantem tego, co Wirth nazywał koniecznością 
zbudowania abstrakcyjnego modelu. Dla Boltera to „złudna odpowiedniość 
matematyki i świata w ogóle – relacja formalna, a nie kontakt bezpośredni” 
[tamże, s. 129]. Ta myśl jest zbyt ogólna, aby z nią dyskutować szczegółowo. 
W zbyt prosty sposób de�iniuje ten krańcowo ważny stosunek, jaki nawiązuje 
się między maszyną cyfrową a światem, który maszyna usiłuje w sobie, czyli 
w przestrzeni swoich symbolicznych przedstawień, zamknąć. Jest jednak istot-
na, ponieważ jest próbą podsumowania wysiłku stworzenia syntezy wynalazku 
o najwyższym stopniu technologicznego zaawansowania, najszybszym tempie 
rozwoju i niezwykle szerokim wpływie na współczesną cywilizację. Wnioski, 
jakie wyciąga Bolter – o czym pisałem w poprzednim rozdziale – rekonstruują 
wizerunek człowieka żyjącego w otoczeniu tak dalece opanowanym przez ma-
szyny cyfrowe, że zmienia się kierunek podległości: człowiek staje się tworem 
i skutkiem ich cech i wymagań. Ten, znany skądinąd, retoryczny chwyt jest naj-
pełniejszym podsumowaniem rzeczywistości maszyny cyfrowej. Bolter posłu-
guje się perspektywą, w której świetle rozpatruje sposób uczestniczenia w rze-
czywistości zdominowanej czy nawet zdeformowanej udziałem tej maszyny, 
ale nie ulega fascynacji możliwościom powoływania przez nią nowych, niezna-
nych przedmiotów o nowym, nieznanym dotychczas ontologicznym statusie 
symulacji. Manovich, Binkley, Chesher, a także Kluszczyński, Gwóźdź i wielu 
innych ulegają magii, najczęściej obrazów powoływanych do życia za pomocą 
komputera i usiłują narzucić im interpretacyjny status uczestników społecz-
nej czy kulturowej gry, do czego stosują najróżniejsze narzędzia �ilozo�iczne. 
Tymczasem Bolter, jako jedyny, uznaje maszynę Turinga, teoretyczny prototyp 
wszystkich współczesnych maszyn cyfrowych, za pewien sposób apriorycznej 
interpretacji świata, choć ostatecznie zawęża jej zasięg do przestrzeni społecz-
nej – środowiska człowieka Turinga. 

Poświęćmy nieco miejsca przywołanemu tutaj po raz pierwszy procesowi 
symulacji. W urządzeniu, którego projekt jest punktem wyjścia niniejszej pracy, 
przy przyjętym wcześniej założeniu o specjalnym statusie programu kompu-
terowego, realizującego pewien wybrany stan wyidealizowanej i wyposażonej 
w strukturę przestrzeni abstrakcyjnych symboli, poddanej rygorom zawartym 
teoretycznie w maszynie Turinga, tworzenie tego, co potocznie nazywamy sy-
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mulacją, rozpoczyna się w przytoczonej właśnie rzeczywistości symboli, prze-
nosi w zapis cyfrowy, aż w końcu przetwarza w zestaw wielkości �izycznych 
opisujących przedstawienie �izycznego bytu: przedmiotu, następstwa, procesu 
w ten sposób, że są jego liczbowymi parametrami. Oczywiście taka symulacja 
nie mogłaby się odbyć bez dostarczenia programowi odpowiednich danych, 
które to zadanie wypełnia użytkownik, konstruując projekt symulacji.

Projekt świateł, stworzony przez użytkownika, realizuje się w rzeczywisto-
ści: realne źródła światła zmieniają swoje natężenie zgodnie z wytycznymi pły-
nącymi z komputera w postaci komunikatów przetwarzanych dalej przez pro-
cesor znajdujący się w zewnętrznym urządzeniu. Proces ten będzie trwał także 
wtedy, gdy odłączymy źródła światła. W tym sensie można powiedzieć, że cały 
układ – komputer i urządzenie zewnętrzne – tworzy symulację procesu zmia-
ny natężenia światła. Stosunek tej symulacji do rzeczywistości realnych źró-
deł światła jest całkowicie indyferentny. Istotą symulacji interpretowanej tutaj 
jako skutek pewnego technologicznego procesu nie jest jej zdolność do naśla-
dowania rzeczywistości, ale jej równorzędność wobec rzeczywistości. Istnieje 
ona niejako obok tej rzeczywistości i jest w stanie w każdej chwili włączyć się 
w nią. Oczywiście, co także jest skutkiem szeroko rozumianej technologii po-
wstawania symulacji, nie może ona być doskonała w tym sensie, że jest zawsze 
uproszczeniem, skutkiem wyboru parametrów, wielkości parametrów itd. 

Pojęcie symulacji stało się poważnym narzędziem humanisty za sprawą 
Jeana Baudrillarda, który nadał jej swoiste znaczenie, tworząc pojęcie „symu-
lakrum”, i co zaskakujące, mimo że powstało ono wiele lat temu77, dobrze pa-
suje do prowadzonego tutaj rozumowania. Zygmunt Bauman, referując poglą-
dy Baudrillarda, pisze: „mieszkańcom ponowoczesnego świata wszystkie byty 
jawią się w modalności upozorowania (simulacrum)” [Bauman 2000, s. 221], 
wskazując na specjalną jakość tego pozorowania, które polega na tym, że „uda-
wanie, symulowanie nie podważa zasady rzeczywistości; różnica pozostaje 
nienaruszona, jest tylko zamaskowana. Pozorowanie, dla odmiany, grozi już 
samemu rozróżnieniu między »prawdą« a »fałszem«, »tym, co rzeczywiste«, 
a tym, co »zmyślone«” [Baudrillard 1989, s. 168, cyt. za: Bauman 2000, s. 222]. 
Dla Baudrillarda kwestia symulacji ma charakter zasadniczy, nadaje jej rangę 
kategorii opisującej obecny stan cywilizacji, rozumianej jako swoiste funkcjo-
nowanie systemu znaków obejmującego wszystkie aspekty szeroko rozumianej 
kultury. Nie wnikając w szczegóły tej teorii, którą zresztą Baudrillard poddawał 
rozmaitym mody�ikacjom, warto podkreślić niezwykłą zgodność de�inicji sy-
mulacji sformułowanej wyłącznie z perspektywy namysłu nad systemem or-
ganizacji współczesnej cywilizacji i rozpatrującej ją jako fenomen kulturowy 

77 Jedna z ważniejszych książek Jeana Baudrillarda pt. Wymiana symboliczna i śmierć, ot-
wierająca tę problematykę, została wydana w 1976 roku (polskie wydanie: 2007 rok), a więc 
przed pojawieniem się powszechnie dostępnych komputerów, co miało miejsce dopiero w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku. Najbardziej znana książka tego autora na ten temat pt. Symu-
lakry i symulacja pochodzi z roku 1981 (polskie wydanie: 2005 rok).
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z właściwościami symulacji będącej efektem technologii cyfrowej i opisywanej 
w niniejszym tekście.

Baudrillardowska koncepcja symulacji, jako upozorowania wykluczające-
go możliwość diagnozy „prawdziwości”, podkreśla równorzędność symulacji 
wobec realnego świata, która także cechuje symulację powstającą w maszy-
nie cyfrowej. Pozorowanie przyczynia się do stworzenia swoistej i wystarcza-
jącej do życia przestrzeni [Baudrillard 2007, s. 63 i n.]. U źródeł tej reproduk-
cji domyśla się on obecności kodu generującego powtórzenia o równorzędnej 
oryginałowi prawdziwości, kodu widzianego zresztą przez Baudrillarda jako 
formalnie, źródłowo cyfrowy, binarny [tamże, s. 72 i n.]. Zasadą działania ma-
szyny cyfrowej jest w równym stopniu ignorowanie rzeczywistości, co silne 
i głębokie z nią współdziałanie. Skutkiem takiego paradoksu jest funkcjonowa-
nie jednocześnie niepełne, bo niekoniecznie zrealizowane w świecie realnym 
i kompletne z punktu widzenia wykonania zadań, jakie przed maszyną stoją. 
Symulacja jest możliwa, bowiem świat realny nie jest potrzebny maszynie, aby 
wypełniała ściśle procedury swojego algorytmu, który jednocześnie odwzoro-
wuje matematycznie wybrane procesy tego świata i czerpie zeń dane w postaci 
wybranych parametrów. Jest możliwa, ponieważ de facto dzieje się wyłącznie 
w przestrzeni abstrakcyjnych symboli, tylko czasowo i umownie powiązanych 
ze światem realnym. Na podobnej zasadzie istnieje Baudrillardowska hiper-
przestrzeń – rzeczywistość, w której skądinąd według niego funkcjonujemy78.

Koncepcja Davida Boltera, którą przedstawiliśmy, zawiera syntezę tego, co 
nazywa on komputerową lub elektroniczną „myślą” i jest próbą usystematy-
zowania charakterystycznych cech technologicznych rozwiązań maszyny cy-
frowej, które dalej wywołują skutki w obrębie różnych, odległych obszarów, 
takich jak pojęcia czasu i przestrzeni, fenomen pamięci, dziedzina twórczości 
czy wreszcie idea sztucznej inteligencji jako rekonstrukcji ludzkiego umysłu. 
Składają się one na projekt, który Bolter nazywa człowiekiem Turinga i który 
jest metaforyczną koncepcją „człowieka jako komputera” będącego „najnowszą 
wersją autoportretu naszej kultury” [Bolter 1990, s. 312]. Trzeba przyznać, że 
choć te słowa zostały sformułowane przeszło dwadzieścia lat temu i po drodze 
zdarzyły się w tej technologii zmiany poważne, a nawet rewolucyjne, przyno-
sząc jej nowe, społeczne role, fundament – ten, który jest przedmiotem niniej-
szego opisu – nie zmienił się. 

Bolter odwołał się do tradycyjnej opozycji natury i człowieka, kiedy poszu-
kiwał odpowiednich pojęć, które zdołałyby uchwycić specy�ikę tej technolo-
gii. Pisał: „Nie tyle człowiek pozostaje częścią natury, co odwrotnie – i natura, 
i człowiek stają się tworami sztucznymi” [tamże, s. 320]. Taki model pozwala 
mu wyprowadzić cechy następne jego konceptualnego tworu – człowieka Tu-

78 Podobną myśl znajdujemy także u Gilles’a Deleuze’a, w książce poświęconej kinu pt. 
Cinéma 2, L’Image-temps, w której podkreśla dwoistość tzw. najmniejszego obwodu – tworu łą-
czącego równorzędne i suwerenne rzeczywistości: wirtualną i realną (wyd. angielskie: Gilles 
Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, London 1989, s. 67).



107Manifestacja projektu w świecie rzeczywistym

ringa: skrajny pragmatyzm działania wykluczający głębsze rodzaje poznania, 
motywujący wyłącznie każde usiłowanie analizy świata i narzucający powierz-
chowność; indyferentność wobec wyzwań, jakie stawia świat oglądany przez 
pryzmat idei czy wartości; oderwanie od świadomości zanurzenia w historię, 
a nawet chłód emocjonalny. Opozycja, na której Bolter sformułował swoją diag-
nozę, była już mocno zachowawcza w chwili, gdy tę diagnozę publikował, czy-
li w roku 1984. Rozwijały się już inne koncepcje, rozbijające tradycyjne �igu-
racje aktorów biorących udział w tej grze, takie jak idea „maszyny pragnącej” 
i królestwa maszyn Deleuze’a i Guattariego, koncepcja najmniejszego obwodu 
Deleuze’a, kompletna rekonstrukcja świata ludzi i rzeczy w układzie aktor–sieć 
Latoura czy późniejsze cyborgi Donny Haraway79. Łączącą je cechą jest rozbicie 
dotychczasowych, stereotypowych podziałów: człowiek–maszyna, zewnętrz-
ne–wewnętrzne, żywy organizm–rzecz, choć każda proponuje inne rozumowa-
nie. Okazuje się w świetle przywołanych źródeł, iż, tak jak to zresztą przepo-
wiedział Michel Foucault jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, człowiek 
jest jedynie pewnym konstruktem. Znika on więc, nietrwały jak ślad na piasku, 
a jego ostre i wyraźne ontologiczne granice zacierają się, tworząc obszerne 
albo wręcz wyłączne strefy przenikania się tego, co ludzkie, i tego, co sztuczne, 
maszynowe, rzeczowe. Bolter na tym tle reprezentuje pogląd nieco uproszczo-
ny, ale może właśnie dlatego, że najbliższy technicznej bazie. Zachowując przy-
wilej pierwszej próby sformułowania na gruncie humanistyki ogólnej usyste-
matyzowanej teorii technologii komputerowej, czyni to na podstawie opozycji 
dosyć staroświeckiej: natury i ludzkiej aktywności, którą można uznać za �igu-
rę kultury. Brytyjscy autorzy z cytowanego już podręcznika lokują początki tej 
opozycji u Wilhelma Diltheya [Lister 2009, s. 475], ale inni sięgają dużo wcześ-
niej, czyniąc z niej i jej rozlicznych wariantów dychotomię �ilozo�ii przyrodzo-
ną, równolatkę co najmniej so�istów80.

Podmiotowość, którą zaproponowałem wcześniej, wymyka się tej niewy-
godnej perspektywie, ponieważ wypiera się podmiotu, zachowując jego po-
trzebne cechy, wśród których najważniejszy jest pewien zestaw przeświad-
czeń i technik pozwalających opanować i uchwycić otaczający świat. Nie jest 
też czymś zaskakującym, zwłaszcza na tle wrzawy i różnorodności radykalnie 
pluralistycznej postmoderny, jeśli odwołać się jeszcze raz do nomenklatury 

79 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis 
2003 (opublikowany po francusku w 1972 roku); Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, 
London 1989 (pierwodruk: 1985 rok); Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs and Women. The 
Reinvention of Nature, New York 1991. Krzysztof Abriszewski we wstępie do Splatając na nowo 
to, co społeczne dostrzega pierwociny teorii aktora-sieci Brunona Latoura w jego książce napi-
sanej wspólnie ze Stevenem Woolgarem pt. Laboratory Life z 1979 roku. Sam Latour we wspo-
mnianej książce lokuje ten moment na okres 1986–1988 [Latour 2010, s. 18].

80 Mam tutaj na myśli Jacques’a Derridę, który opozycje physis/nomos i physis/technè uwa-
ża za prototypy całego „łańcucha historycznego” „przeciwstawiającego »naturę« prawu, insty-
tucji, sztuce, technice, ale także wolności, arbitralności, historii, społeczeństwu, duchowi itd.”, 
o czym pisze w sławnym, historycznym artykule pt. Struktura, znak i gra w dyskursie nauk hu-
manistycznych [Derrida 2004, s. 489].
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Wolfganga Welscha. Niepokój może wzbudzać jej sukces. Jest on nieprzerwanie 
analizowany w obrębie swych społecznych i kulturowych skutków, a szafy pub-
likacji na ten temat puchną. Ciągle pozostaje w cieniu jej fascynujący, konceptu-
alny, matematyczny rdzeń. Próba Boltera poprzestaje na konkluzjach profetycz-
nych – już je przyswojono i zapomniano o nich. Istnieje jednak inne podejście 
do tej problematyki, innego typu i przeprowadzone w innej, równie fundamen-
talnej dziedzinie: teorii komunikacji.

Uogólnieniem technologii informatycznej, dokonanym na gruncie swoistego 
typu zjawisk �izycznych związanych z komunikacją i ujętym w sformalizowany 
kształt teorii matematycznej, jest teoria informacji, której podstawy sformuło-
wał w 1948 roku Claude Elwood Shannon w pracy pt. A Mathematical Theory of 
Communication [Shannon 1948]81. Ta klasyczna już dziś koncepcja pojawiła się 
dzięki intencji opisania procesu komunikowania się w wąskim znaczeniu – jako 
przesyłania sygnałów w układach technicznych, takich jak telefon czy telegraf, 
ale nadal pozostaje w obrębie szeroko rozumianego zagadnienia komunikowa-
nia się obowiązująca, także poza granicami matematyki, na przykład w obrębie 
komunikologii. W swoim podręczniku Tomasz Goban-Klas pisze: „Model skon-
struowany przez matematyka C. Shannona okazał się, jak dotąd, najbardziej 
wpływowy i ciągle dla wielu autorów pozostaje wzorcowym modelem” [Goban-
-Klas 2002, s. 57]. Oryginalny model komunikacji przedstawiony w pracy z 1948 
roku jest tam postawiony w jednym rzędzie z innymi teoriami jako ogólna inter-
pretacja procesu, zostaje natomiast pominięty jej matematyczny opis. 

Ten zabieg mógł zostać poczyniony, gdyż, jak pisze Goban-Klas: „Ambicją 
autora [Shannona – przyp. R.M.] było stworzenie modelu na tyle ogólnego, aby 
stanowił podstawę ilościowej teorii informacji, stosującej się do wszelkiej wy-
miany informacji, tak między maszynami, jak i między ludźmi” [Goban-Klas 
2002, s. 58]. Ten rodzaj podejścia sprawia, że istotną z punktu widzenia nau-
ki o komunikowaniu się częścią idei Shannona okazuje się nie tyle jej matema-
tyczny dowód spójności, ile sposób ujęcia całego zjawiska, sprowadzający go 
do syntetycznego schematu. Teorię informacji, której podwaliny stworzył Shan-
non, można w podobny sposób potraktować jako schematyczne i komplekso-
we ujęcie zasad funkcjonowania maszyny cyfrowej. Jak pisze Léon Brillouin: 
„Na wejście podaje się pewne dane liczbowe. Maszyna dokonuje obróbki tych 
danych zgodnie z programem i oblicza dane końcowe. […] Maszyna może być 
porównana do kanału transmisyjnego, włączając również w kanał kodowanie 
i dekodowanie” [Brillouin 1969, s. 344]. Idea, jaką zaproponował Shannon, na-
daje się więc także do opisu komputera, zawierając całość procesu jego dzia-
łania, i tę możliwość dopuścił już sam autor, pisząc o zastosowaniu rozważań 
dotyczących jednego z trzech podstawowych rodzajów systemu komunikacyj-

81 Tekst oryginalny można znaleźć w Internecie: http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/
shannonday/paper.html (data dostępu: 20.06.2012). Możemy się tam dowiedzieć, że praca ta 
została poprzedzona wstępem Warrena Weavera i wydana powtórnie w 1949 roku przez Uni-
versity of Illinois Press.
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nego, a mianowicie tzw. systemu dyskretnego, to znaczy takiego, w którym za-
równo wiadomość, jak i sygnał mają charakter sekwencji oddzielnych symboli 
(discrete symbols), do teorii maszyn liczących (computing machines) [Shannon 
1948, s. 3].

Źródłem idei Shannona było poszukiwanie ścisłego sposobu ujęcia zjawi-
ska �izycznego, jakim jest informacja. Jego pomysł polegał na ominięciu pułap-
ki związanej z nieuchwytnym aspektem jej zawartości, treści i skupieniu się na 
oznaczaniu jej ilości. Ten fundamentalny problem i sens posługiwania się miarą 
ilości informacji Brillouin wyjaśnia, przeciwstawiając ją pojęciu wartości in-
formacji. Pozostaje ona według niego poza zasięgiem, ale właśnie ta rezygnacja 
pozwala przedstawiać informację jako wielkość �izycznie mierzalną. Brillouin 
tłumaczy pojęcie „ilości informacji”, odwołując się do modelu sytuacji występują-
cych w wielu wariantach. Informacja (o sytuacji) pozwala zmniejszyć liczbę tych 
wariantów, a informacja dokładna ograniczyć je nawet do jednego: „Miernikiem 
ilości informacji może być funkcja stosunku liczby możliwych wariantów przed 
i po uzyskaniu informacji” [Brillouin 1969, s. 19]. Informacja obniża więc nie-
pewność dotyczącą wariantu, który przyjęło przedmiotowe zdarzenie. Shannon 
rozważa problem wyłącznie z punktu widzenia przekazywania wiadomości, a nie 
jej sensu (zawartości, treści), bo takim aspektem zajmuje się praktycznie. Jako 
pracownik The Bell Laboratories opisuje transmisję wiadomości prowadzoną 
liniami telefonicznymi i telegra�icznymi: „[…] semantyczne aspekty komunikacji 
nie mają znaczenia dla problemów konstrukcyjnych. Istotnym aspektem jest to, 
że bieżąca wiadomość jest jedną ze zbioru możliwych wiadomości”82. 

W jednym z rozdziałów83 Shannon rozważa możliwość komunikacji istotną 
z punktu widzenia komputerów, opartą na wiadomości jako sekwencji wybo-
rów przeprowadzonych na skończonym zbiorze znaków84. W takiej sytuacji 
zasadniczą sprawę zaczyna odgrywać proces tworzenia ciągu znaków, rozu-
mianego jako nieprzypadkowy zestaw zawierający wiadomość, a więc mający 
charakter kodu85. Czynności kodowania mogą być poddane tylko zbiory zna-
ków, a sama ta czynność jest jedynie „przepisywaniem” jednego zbioru w inny, 
nawet wielokrotnie. W bardziej formalnej de�inicji, zaczerpniętej z książki Frie-

82 „[…] semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The 
signi�icant aspect is that the actual message is one selected from a set of possible messages” 
[Shannon 1948, s. 1].

83 „Part I: discrete noiseless systems [Część I: Systemy dyskretne bezszumowe – przyp. R.M.]” 
[Shannon 1948, s. 3].

84 Szczególnym przypadkiem takiej sytuacji jest zbiór dwóch znaków, z których każdy może 
być jednakowo prawdopodobny. Służy on de�iniowaniu porcji informacji równej 1 bitowi i taka 
de�inicja obowiązuje w obrębie informatyki. W jej popularnym wykładzie brzmi ona następują-
co: „pojemność takiego komunikatu, który usunął niepewność wyrażającą się możliwością wy-
boru jednej z dwóch jednakowo prawdopodobnych ewentualności” [Tadeusiewicz 1998, s. 8].

85 Kod według najprostszej de�inicji pojawiającej się w cytowanym podręczniku to „ustalo-
ny zbiór symboli (nazywany zwykle alfabetem) oraz zbiór reguł pozwalających poszczególnym 
łańcuchom symboli przypisać określone wiadomości” [Tadeusiewicz 1998, s. 26].
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dricha L. Bauera i Gerharda Goosa, kodem nazywano: „Regułę przekształcenia 
zbioru znaków na inny zbiór znaków (albo zbiór słów)” [Bauer 1977, 40].

Oczywiście trzeba się liczyć z pojawianiem się wiadomości, które nie są 
podane w formie znaków, lecz zawierają na przykład zmieniający się w czasie 
parametr �izycznego zjawiska, a więc nie nadają się do wspomnianego prze-
kształcania. To jest właśnie przypadek, z którym mamy do czynienia w naszym 
urządzeniu. Rozwiązanie tego problemu opisują autorzy ostatniej de�inicji: 
„Wiadomości nieznakowe, jak na przykład wiadomości w postaci obrazu, mapy, 
krzywej diagramu, mogą być dyskretyzowane i w ten sposób rozważane jako 
wiadomości znakowe” [Bauer 1977, s. 49]. Podają też dwa różne warianty dys-
kretyzacji: rastrowanie i kwantowanie. Pierwszy wariant polega na oddaniu 
ciągłego wykresu funkcji opisującej zmiany wybranego parametru za pomocą 
przybliżeń mających postać schodkową lub w przypadku obszaru – przez po-
dział na podobszary o ustalonym kształcie, na przykład kwadratowym. Nato-
miast kwantowanie jest „przekształcaniem zbioru liczb rzeczywistych na zbiór 
przeliczalny wielokrotności pewnej liczby” [tamże]. 

Można w szczególności rozważyć, jak przebiega przyporządkowanie okre-
ślonych liczb („numerów”) poszczególnym źródłom światła w urządzeniu do 
sterowania natężeniem światła. Zjawiska �izycznego, jakim jest zbiór apara-
tów, nie porządkuje żaden istotny z punktu widzenia projektu parametr (na 
przykład wielkość, sprawność itp.), a jednak przypisujemy im liczby i to w do-
datku uporządkowane (tworzą one ciąg). Ten rodzaj przekształcenia ma wy-
łącznie charakter arbitralny – odpowiedniość jednak istnieje; bez zachowy-
wania właściwej kolejności nie byłoby założonego teatralnego efektu. Zasada 
odpowiedniości jest tutaj wynikiem przypadku (który oczywiście poddaje się 
formalizacji). Paradoksalnie ujawnia też siłę dyskretyzującej – czyli w efekcie 
formalizującej – procedury; musi ona następować nawet wtedy, kiedy charak-
ter przedmiotu zupełnie nie dostarcza jakiejkolwiek wskazówki ku temu. Dys-
kretyzacja musi nastąpić, inaczej algorytm oprogramowania nie będzie działał. 
Metaforycznie rzecz ujmując, wydaje się, że formalizacja może być ślepa86.

Teoria informacji wchodzi w kon�likt z naturą rzeczy w chwili, w której 
usiłuje ją poddać procesowi „uznakowienia” – zapisania w ścisłe i skończone 

86 Shannon uznał informację za jeden ze sposobów charakteryzowania stanu nieokre-
śloności świata �izycznego, używając w tym miejscu pojęcia entropii. Nie jest to przedmiot 
naszych zainteresowań, ale ściśle wiąże informację ze światem �izykalnym. Léon Brillouin 
opisuje zależność entropii i informacji w następujący sposób: „Żaden układ �izyczny nie jest 
w pełni opisany (określony). Znamy jedynie wartości pewnych zmiennych makroskopowych, 
natomiast nie jesteśmy w stanie podać dokładnych położeń i prędkości wszystkich cząstek 
tego układu. Dysponujemy jedynie częściową informacją na temat takiego układu, większość 
informacji o jego szczegółowej strukturze jest dla nas niedostępna. Entropia mierzy brak in-
formacji, inaczej mówiąc, określa ona całkowitą ilość traconej przez nas informacji o mikro-
strukturze układu” [Brillouin 1969, s. 21]. Reszta informacji, to znaczy ta część, która jest dla 
nas dostępna, daje się mierzyć w sposób statystyczny i probabilistyczny. Szczególnym przy-
padkiem jest sytuacja, w której przedmiotem tej miary stają się systemy znaków. 
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zbiory znaków. W następstwie przedstawionego przebiegu sytuacji kodowania 
pojawiają się dalsze, dramatyczne spostrzeżenia. Formułuje je Léon Brillouin. 
Konstatuje on, że 

[…] jeżeli maszyna nie popełnia błędów liczenia, to działa dokładnie, tak jak urzą-
dzenie kodujące. Wykorzystuje informację zawartą w danych wejściowych, przetwa-
rza ją w dane wyjściowe, które co najwyżej mogą zawierać wszystką informację po-
daną na wejściu, ale nie więcej [Brillouin 1969, s. 344]. 

Podobnie, choć z innej nieco strony de�iniują ten proces Bauer i Goos: „każ-
de przetwarzanie wiadomości jest kodowaniem” [Bauer 1977, s. 61]. Jest je-
dynie kodowaniem, trzeba dodać. Jeżeli tak, to „maszyna nie wytwarza żadnej 
nowej informacji, ale dokonuje ona bardzo cennych transformacji znanej już 
informacji” [Brillouin 1969, 345]. Notabene, z podobnym poglądem spotkali-
śmy się u Davida Boltera, który pisał: „abstrakcja Turinga faktycznie pokazuje, 
co robi komputer: »przetwarzanie informacji« nie jest niczym więcej, jak za-
stępowaniem jeden po drugim abstrakcyjnych symboli zgodnie ze skończonym 
zbiorem reguł” [Bolter 1990, s. 85]. Formułował to spostrzeżenie nie w świetle 
teorii informacji, ale innej matematycznej koncepcji: maszyny Turinga. Między 
obiema teoriami istnieje zasadnicza zgodność. 

Ostatni wniosek sformułowany przez Léona Brillouina, będący konsekwen-
cją spostrzeżeń cytowanych wcześniej, zawiera syntezę maszyny cyfrowej, 
istotną zwłaszcza w kontekście jej stosunku do rzeczywistości: „Całkowitą in-
formację podano na wejście i można ją w najlepszym wypadku znaleźć na wyj-
ściu”. Jest to równoważne stwierdzeniu: „Dane wejściowe logicznie zawierają 
już rozwiązanie, lecz nie jesteśmy w stanie odczytać go bezpośrednio” [Bril-
louin 1969, s. 344]. Można to zrozumieć następująco: interpretacja rzeczywi-
stości, którą zawiera informacja wejściowa, rozumiana w tym przypadku sze-
roko, jako alfabety symboli i reguły tworzenia z tych alfabetów zdań, w świetle 
teorii informacji znajduje się na początku pracy komputera, jeszcze zanim roz-
pocznie on przetwarzanie. W tej sytuacji metafora liczydła okazuje się upraw-
niona – metafora tylko, bo na dosłowne rozumienie nie możemy się, w ślad za 
Georges’em Ifrahem [Ifrah 2006, s. 834], zgodzić.

Trzeba przyznać, że procesy formalizacji i dyskretyzacji bardzo silnie de-
terminują naturę zjawiska doświadczalnego. Nie jest ich największym grze-
chem wybiórczość i fragmentaryczność czy nawet arbitralny wybór tych frag-
mentów, nawet nie zdanie się na element czystego przypadku, ale czynność 
opisana jako ostatnia: procedura „przetwarzania”. Pytanie, z jakiego rodzaju 
narzędziem mamy do czynienia, staje się naprawdę istotne. Przytoczyliśmy 
dwa, całkowicie różne warianty opisu i interpretacji funkcjonowania technik 
informacyjnych – najpierw jako diagnozy o nieuchronnym powstawaniu no-
wego bohatera współczesnej cywilizacji pod wpływem maszyny Turinga, któ-
ra narzuca mu mechanizmy zachowań i systemy myślenia, potem jako mate-
matycznej teorii pojmowania świata w świetle informacji, dającej się opisać, 
podobnie jak energia, w postaci mierzalnych wielkości. Obydwa są już histo-



112 Czy istnieje podmiotowość maszyny cyfrowej? 

ryczne, ale zostały wybrane, bowiem odległość ich metodologii wyostrza na-
suwające się spostrzeżenia. Pierwszy opis tworzy teoretyczny twór, jakim 
jest człowiek Turinga, będący sumą cech, jakie wynikają czy też mogą wyni-
kać ze ścisłych założeń technologii, która monopolizuje kontakt człowieka ze 
światem; drugi jest ścisłym ujęciem �izycznego stanu tego świata i nie wnika 
w jego treść, ani tym bardziej skutki, lecz poprzestaje na wyznaczaniu jego 
statystycznych i probabilistycznych zależności od innych, możliwych stanów. 
A jednak te różne metodologie, różne narzędzia i różne systemy pojęć ujaw-
niają podobne pęknięcie interpretacyjne, zakorzenione głęboko w istocie no-
wych technologii informacyjnych, dwoistość ich bytu, janusowe oblicze funk-
cjonowania: starcie świata empirii, a nawet świata potocznych, codziennych 
doświadczeń z czysto konceptualnym, abstrakcyjnym, matematycznym sy-
stemem. Kon�likt, pęknięcie i dwoistość – te pojęcia biorą się z niemocy syn-
tetycznego ogarnięcia faktu, iż w urządzeniach technologii cyfrowej obie te 
rzeczywistości – kulturowa (akcentowana przez Boltera) i matematyczna (te-
mat Shannona) – godzą się z sobą i z doskonałym (bo wydajnym) skutkiem 
współpracują. Próbą wybrnięcia z tego ambarasu może być interpretacja sfor-
mułowana na podstawie idei modelu, której dostarcza Michał Heller w swojej 
książce pt. Filozo�ia i świat. Wybór pism [Heller 2006].

Rachunkowy model jako konstrukcja służąca opisaniu otaczającego świa-
ta, jak pisze Heller, powołując się na francuskiego badacza René Thoma, na-
brał znaczenia od czasów Galileusza i Newtona [Heller 2006, s. 119]. To ci 
dwaj badacze, jeden po drugim, byli wyrazicielami przekonania, że matema-
tyka jest rodzajem alfabetu, który opisuje wszechświat, dając początek me-
todzie opartej na mniemaniu, iż zjawiska �izyczne daje się zapisać za pomocą 
równań łączących w związki pewne podstawowe cechy tych zjawisk, cechy 
wyrażone w postaci liczbowej. Przekonanie to szybko się rozpowszechniło. 
Jedną z niewątpliwych przyczyn okazał się niezwykle bliski związek struk-
tur matematycznych z danymi doświadczalnymi, co uczyniło z matematyki 
narzędzie poznawcze, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, skutecz-
ne do dzisiaj. Matematyczne konstrukcje, jak pisze Heller, nie tylko pozwala-
ją uchwycić zjawisko, ale po przekroczeniu pewnego progu zgodności z tymi 
danymi także przewidywać jego następne stany. Bliskość ta jest tak silna, że 
doprowadza z jednej strony do konkluzji formułującej „matematyczny” cha-
rakter zjawisk przyrodniczych, ich zadziwiającą podatność na opis używają-
cy języka matematyki [tamże, s. 11], a z drugiej rozwija nawyk utożsamiania 
rozumienia zjawiska z czynnością liczenia, parametryzowania, ujmowania go 
w postaci liczb. 

Michał Heller rozpatruje ten fenomen przede wszystkim w obrębie jego na-
turalnego środowiska, jakim jest �izyka, nauka poświęcona opisywaniu zjawisk 
empirycznych, otaczających człowieka w świecie rzeczywistym, podstawowego 
terytorium jego osobistych, podmiotowych, codziennych doświadczeń. Mecha-
nizm funkcjonowania matematyczno-empirycznej metody relacjonuje w nastę-
pujący sposób: 
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Z chwilą gdy jakiś aspekt świata został włożony do formuł matematycznych, struk-
tury matematyczne penetrują ten aspekt świata i czynią go widocznym dla naszych 
umysłów. Należy sądzić, że istnieje pewnego rodzaju podobieństwo czy, lepiej, swo-
isty rezonans pomiędzy strukturą świata a daną strukturą matematyczną. Umysł 
nasz widząc związki inferencyjne, stanowiące strukturę matematyczną, pośrednio 
zyskuje dostęp do badanej struktury świata [tamże, s. 108]. 

Czynność „matematyzowania” świata nie polega, według Hellera, wyłącznie 
na opisie, mamy tutaj raczej do czynienia z odtwarzaniem świata w matema-
tycznych strukturach, obrazowaniem jego konstrukcji poprzez matematyczne 
związki, innymi słowy z modelowaniem, z tworzeniem osobnej, sformalizowa-
nej rekonstrukcji, pozostającej w silnym i złożonym związku z pierwowzorem. 
Jak pisze, „ujawniamy »rzeczy«, które bez pomocy matematyki pozostałyby dla 
nas niedostępne” [tamże, s. 107]. 

Heller podaje de�inicję takiego sformalizowanego modelu, który ma za za-
danie oddać, zgodnie z intencją René Thoma, złożoność świata sprowadzoną 
w danym momencie do pewnego konglomeratu stabilnych bytów87 – form, jak 
nazywa je za Thomem Heller, w których ten świat właśnie się realizuje. Właś-
nie, to znaczy w pewnym czasie i w pewnej przestrzeni. Te ostatnie kategorie 
pojawiają się tutaj, ponieważ mówimy o �izyce, której przedmiotem badań jest, 
jak podaje Heller, cytując Thoma, „widowisko wszechświata”, które jest „nie-
ustannym ruchem narodzin, rozwoju, niszczenia form”. Model, pisze Heller, 
„należy rozumieć, jako sposób wyodrębnienia z »morza form« tych form, któ-
re przedstawiają się nam jako względnie trwałe w czasie i przestrzeni” [tamże, 
s. 121]. Oczywiście nie wszystkie formy mogą zostać w nim ujęte. Nie wszyst-
kie formy mogą także zostać użyte do zobrazowania �izycznego świata. Mate-
matyk stoi przed koniecznością samoograniczenia się i nie ma wątpliwości, że 
część ewoluujących w świecie owych form pozostaje dla niego niedostępna, 
a więc niedostępna pozostaje także jakaś część świata. Przyczyna tkwi w sa-
mej formalizacji procesu ewoluowania form, czyli nadawania mu charakteru 
matematycznej konstrukcji, która choć ciągle coraz doskonalsza, pozostaje 
stale ułomna. Heller stawia przed taką formalizacją dwa decydujące warun-
ki: po pierwsze, całość procesu ewoluowania form musi podlegać właściwo-
ści parametryzacji, co, innymi słowy, oznacza, że każdy element tego procesu 
musi poddać się procesowi ujmowania jego własności w liczbach (czyli tak czy 
inaczej rozumianemu procesowi mierzenia), oraz, po drugie, parametry po-
szczególnych stanów pewnego procesu ewoluowania form muszą pozostawać 

87 Ogóle wyobrażenie świata, który nadaje się do interpretacji metodami naukowymi, 
przedstawione przez René Thoma, można odnaleźć w jego książce pt. Parabole i katastrofy. 
Rozmowy o matematyce, nauce i �ilozo�ii z Giulio Giorello i Simoną Morini, tłum. i przedmowa 
Roman Duda, Warszawa 1991. Zagadnienie stabilności jest delikatną i istotną kwestią o cha-
rakterze epistemologicznym i opisowym, Thom pisze we wspomnianej książce między innymi: 
„W każdym razie na to, by morfologie mogły być studiowane, tzn. rozpoznawane i konceptu-
alizowane, muszą posiadać pewien rodzaj »stabilności«” (s. 20). Pozostaje pytanie, co jest tej 
stabilności źródłem.
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w dedukcyjnym związku, muszą mieć logiczny, a prościej powiedziawszy, wy-
tłumaczalny, racjonalny charakter [tamże, s. 121]. 

Nawet po zaakceptowaniu tych ograniczeń świat jest ciągle zbyt skompli-
kowany, aby zawrzeć go w systemie matematycznych formuł in extenso. Od-
twarzając go i modelując za pomocą matematycznych struktur, dokonujemy 
uproszczeń:

Wiadomo, jak bardzo ważną rolę w metodzie �izyki odgrywają zabiegi idealizacji 
i aproksymacji. Gdyby �izyka musiała stawiać czoła światu w całej jego złożoności 
i skomplikowaniu bez możliwości wyizolowywania pewnych aspektów i przybliża-
nia złożonych struktur prostszymi, prawdopodobnie do dziś bylibyśmy skazani na 
czysto jakościowy opis świata w stylu Arystotelesa [tamże, s. 52]. 

Założenie idealizowalności przyrody, do którego odwołuje się Heller na 
początku swojego wywodu [tamże, s. 12], jest koniecznością. Opisuje on jego 
skutki, kiedy rozważa „cud” przyległości formalnych struktur do konstrukcji 
świata. Powiada wtedy, że „istnieją poważne racje, by sądzić, że »nasze struk-
tury matematyczne« nie pozostają w jedno-jednoznacznym stosunku do tych 
prawidłowości, które »odzwierciedlają«. Raczej jest tak, że chwytają one tylko 
pewne aspekty tych prawidłowości” [tamże, s. 80]. Jednocześnie te struktury 
nie rezerwują sobie prawa do wyłączności: „ta sama teoria �izyczna może być 
wyrażona przez różne »nasze struktury matematyczne«” [tamże, s. 81]. Mate-
matyka – narzędzie prawie doskonałe w ideacji świata – oparta jest na dwóch 
przeciwnych zespołach cech: zwartości i zdolności rekonstruowania pierwo-
wzoru oraz towarzyszących im odpowiednio fragmentaryczności i niekom-
pletności. 

De�inicja modelu, którą podaje Heller, ujmuje te zasady następująco: 

Układ ewoluujących form będziemy nazywać procesem fenomenologicznym. 
Mówimy, że proces fenomenologiczny F jest formalizowalny, jeżeli istnieje sy-
stem formalny P (w sensie logiki formalnej) spełniający dwa następujące warunki: 
(1) Każdy stan (A) procesu fenomenologicznego F może być sparametryzowany 
(opisany) układem zdań {a} systemu formalnego P; (2) jeżeli w trakcie ewolucji stan 
A przechodzi w stan B, co zapisujemy A→B, to stan B może być sparametryzowa-
ny (opisany) zbiorem zdań {b} systemu formalnego P, przy czym żądamy, by zbiór 
zdań {b} wynikał dedukcyjnie ze zbioru zdań {a}, wewnątrz systemu formalnego P. 
Innymi słowy, proces fenomenologiczny F jest formalizowalny, jeżeli istnieje odwzo-
rowanie bijektywne [odwracalne, wzajemnie jednoznaczne – przyp. R.M.] Φ syste-
mu formalnego P lub jego części na proces fenomenologiczny F taki, że odwrotność 
tego odwzorowania Φ-1 przekształca następstwo czasowe w procesie F na wyni-
kanie logiczne w systemie P. Jeżeli potra�imy efektywnie podać odwzorowanie Φ, 
to powiadamy, że skonstruowaliśmy model formalny, lub krótko model, procesu F 
[tamże, s. 121]. 

Model ten, zwróćmy uwagę, łączy dwie rzeczywistości: ewoluujące, fenome-
nologiczne formy świata, przejawiające się w serii stanów, z formalnymi ukła-
dami zdań. Zastosowanie tego modelu do syntezy działania komputera może 
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niwelować szczelinę, która dzieli interpretację Boltera i teorię informacji za-
początkowaną przez Shannona, tworząc trzecie wyjście: teorię matematyczno-
-empirycznego modelu. Aby to uczynić, trzeba dokonać pewnych uściśleń. 

Model Hellera chwyta expressis verbis zasadę maszyny cyfrowej – zdolność 
tworzenia strumieni znaków (symboli) jako odwzorowań pewnych fragmen-
tów świata rzeczywistego ujętego fenomenologicznie, formułując podobne 
warunki: konieczność parametryzacji umożliwiającej przekształcenie tego 
świata w zdania oraz obecność przekształcenia na podstawie dedukcyjnego 
wynikania łączącego zespoły zdań opisujących dwa stany. Warunek pierwszy 
można traktować jako ogólne sformułowanie opisujące, jako przypadek szcze-
gólny, proces nazwany przez Shannona kodowaniem. Warunek drugi związa-
ny jest z procesem nazywanym algorytmem. Choć proces ten nie ma na celu 
dochodzenia do wniosków drogą dedukcyjną, ponieważ wniosek jest niejako 
znany na samym początku, poszczególne czynności algorytmu są połączo-
ne niewątpliwie ścisłym rygorem formalnym, którego cechy opisałem w po-
przednim rozdziale. Ponieważ algorytm można zde�iniować jako operowanie 
na zestawie znaków, co zawiera w sobie esencjonalnie teoretyczny obraz al-
gorytmu, jakim jest maszyna Turinga, elementarne operacje algorytmu „mu-
szą być ograniczone do przekształceń ciągów znaków” [Bauer 1977, s. 64]. Za-
sady przekształcania pochodzą z zewnątrz i są przyjęte w postaci „diagramu 
przejść”, jak to ujmuje opis maszyny Turinga, a ponieważ wszystkie operacje 
na znakach w maszynie cyfrowej sprowadzają się do działań wziętych z alge-
bry Boole’a, warunek spełniania zasad logiki formalnej jest jak najbardziej za-
chowany.

Aby model Hellera uwzględniał wszystkie cechy rzeczywistości, w której ope-
ruje maszyna cyfrowa, trzeba wprowadzić doń ograniczenia, o których pisaliśmy 
w poprzednich rozdziałach i które przychodzą z dwóch stron: teoretycznych za-
sad maszyny Turinga oraz technologicznych właściwości rzeczywistego aparatu. 
O g ra n i c z e n i a  t e  m o ż n a  u j ą ć  w  p o s t a c i  c z t e re c h  o b s z a ró w  z a -
g a d n i e ń ,  z w i ą z a nyc h  z  p o j ę c i a m i  l i c z b y,  o b l i c z a l n o ś c i ,  s ko ń -
c z o n o ś c i  i  p a ra m e t r y z a c j i. Te obszary zostały arbitralnie wyznaczone, 
ale fundujące je pojęcia i sposoby ich rozumienia kształtowały się w podobnych 
okolicznościach historycznych, które w części towarzyszyły również narodzinom 
idei samego matematyczno-empirycznego modelu Hellera.

Jak wspomniano wiele razy w tej pracy, maszyny cyfrowe posługują się 
w praktyce jednym rodzajem symboli – liczbami. Zdania, o których mówi mo-
del Hellera, dostosowane do opisu stanów dostępnych maszynie cyfrowej, 
mogą być tylko takimi zdaniami, dla których przedmiotami, o których orzekają, 
są liczby. Zdania takie opisują jedynie te procesy fenomenologiczne, które dają 
się zinterpretować w trybie policzalności. Można uznać, że procesy fenomeno-
logiczne podlegające tej zasadzie tworzą osobną kategorię, a policzalność jest 
dla tych procesów rodzajem kwali�ikacji ontologicznej. Zasięg występowania 
takich procesów w ogólnej liczbie wszystkich procesów jest przedmiotem nie-
ustającej dyskusji w łonie matematyki, dyskusji, której tematem jest wzajemny 
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stosunek matematyki i natury. Empiryczność matematyki jest ciągle kwestią 
sporną88.

Liczby istniejące jako elektryczne potencjały nie pozostają jednak bez 
związku z liczbami, w które ujęto dane pochodzące ze świata zewnętrznego. 
Przybywające z przestrzeni doznań zmysłowych i doświadczeń liczby nie tyle 
odzwierciedlają symboliczne związki wewnątrz abstrakcyjnych struktur, ile od-
dają wprost własności tego świata. Za chwilę zostaną wprzęgnięte w mecha-
nizmy manipulacji symbolami, ale zanim to nastąpi, kodują w sobie fragmen-
ty rozpoznanych, rzeczywistych zjawisk. Informują o nich, włączając się w grę 
ściśle �izycznych stanów. Wydaje się, że ten sposób rozumienia liczby i szerzej 
matematyki w sensie dosłownym, jeszcze bez kwali�ikacji niesionej przez przy-
miotnik „fenomenologiczny”, spełnił się w myśli Kartezjusza, który próbując 
nadać �izyce matematyczny kształt, wytyczył �ilozo�iczny cel, który stał się 
naukowym programem. „We wszystkich poszczególnych gałęziach �izyka dą-
żyła do jednego i tego samego punktu; cały świat zjawisk przyrody usiłowała 
poddać władzy liczby” – pisał Ernst Cassirer [Cassirer 1971, s. 340]. W następ-
nym pokoleniu rozumienie liczby i matematyki zostało rozwinięte – widziano 
w tym sposobie mówienia o świecie uniwersalny język symboliczny, „który nie 
zajmuje się opisywaniem rzeczy, lecz ogólnym wyrażaniem związków” [tamże,
s. 344], a pierwszym myślicielem i matematykiem, który to spostrzegł, był 
Gottfried Wilhelm Leibniz. 

Pierre Chaunu, autor obszernej monogra�ii pt. Cywilizacja wieku Oświecenia, 
dostrzega realizację �ilozo�icznego celu Kartezjusza w fascynacji technologią 
i powołującej ją do życia sztuce inżynierskiej. Ich rozkwit przypada na przełom 
XVII i XVIII wieku, obydwie także w błyskotliwym skrócie referują praktycz-
ny stosunek do liczby i matematyki [Chaunu 1993, s. 184]. Technologia, której 
pragmatyka jest jak najsilniej związana ze światem codziennych doświadczeń, 
okazuje się doskonale współbieżna z matematyką, która z istoty swojej ma 
opisywać naturę rzeczy: „matematyczny rygor zrodzony z potrzeb sztuki inży-
nierskiej, oczyszczony i wzmocniony przez ascezę czystej abstrakcji, powraca 
do technologii, którą wspiera, przetwarza i prowadzi do nowych podbojów” 
[tamże, s. 187]. Pomysł maszyny cyfrowej, wysoce wysublimowanego produktu 
technologii, sięga w swoich początkach do tej właśnie idei, a także ciągle pozo-
staje w obrębie jej założeń.

Obliczalność jest specy�icznym problemem maszyny cyfrowej. Zajmowałem 
się już nim przy okazji rozważania manifestacji projektu użytkownika realizu-
jącej się w pamięci komputera. Omówienie tego problemu przynosi wspomi-
nana już wielokrotnie praca Davida Harela [Harel 2001, s. 201 i n.], w której 
rozważa on także kwestię możliwości znalezienia algorytmów dla dowolnego 
typu problemu algorytmicznego. Harel przedstawia hierarchię rozstrzygalno-
ści, która jest wariantem obliczalności zastosowanym dla problemów o charak-

88 Zreferowanie tej dyskusji można znaleźć w pracy Anny Lemańskiej [Lemańska 1994,
s. 127].
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terze decyzyjnym, wskazując na bardzo silne zainteresowanie matematyków 
tą sferą89. Hierarchia ta wprowadza stopniowanie kwestii nierozstrzygalności, 
na której szczycie znajdują się problemy algorytmiczne, których „nie daje się 
rozwiązać żadnymi efektywnie wykonalnymi algorytmami” [tamże, s. 227]. In-
teresujący jest również pierwszy stopień tej hierarchii, w którym mieszczą się 
„problemy łatwo rozwiązywalne”, czyli problemy „mające rozsądne (wielomia-
nowe) algorytmy” [tamże, s. 206]. W praktyce, rozumianej jako rozwiązywanie 
problemu algorytmicznego za pomocą konkretnego języka programowania, 
poziom nierozstrzygalności, a zatem także niemożności wypełnienia warunku 
obliczalności, jest bardzo nisko położony w Harelowskiej hierarchii. Z zakresu 
obliczalności, a więc z zasięgu skutecznych rozwiązań algorytmicznych – albo 
jeszcze prościej: programów komputerowych – zostaje wyłączonych wiele ze-
społów problemów. Obliczalność w praktyce jest ograniczona do najniższego 
poziomu łatwych rozwiązań algebraicznych. Stąd przestroga Harela: „Należy 
jednak pamiętać, że próbując rozwiązać problem algorytmiczny, zawsze mamy 
szansę, iż może on nie być w ogóle rozwiązywalny, lub nie mieć żadnego prak-
tycznie akceptowalnego rozwiązania” [tamże, s. 227]. Trzeba dodać, porzuca-
jąc perspektywę wskazaną przez Harela, że problemy algorytmiczne stanowią 
jedynie pewną klasę „problemów”, jakimi można opisać świat. Niewątpliwie 
istnieją takie „zagadnienia”, dla których w ogóle „nie da się precyzyjnie zde�i-
niować problemów algorytmicznych” [tamże, s. 202]. Jest to oczywiście inaczej 
przedstawiony pogląd, który Niklaus Wirth zawarł w pojęciu „abstrakcyjnego 
modelu części świata rzeczywistego”, opisanego w poprzednim rozdziale. Uści-
ślenie modelu Hellera, wynikające z istoty obliczalności dostępnej maszynie 
cyfrowej, dotyczy zbioru dostępnych procesów fenomenologicznych, wstępnie 
ograniczonego do takich tylko procesów, które dają się zalgorytmizować, a da-
lej, w praktyce, zalgebraizować.

Skończoność jest wpisana zarówno w istotę maszyny Turinga, jak i właści-
wości techniczne maszyny cyfrowej. Przypomnijmy, maszyna Turinga operuje 
skończonymi zbiorami symboli, skończoną liczbą stanów, w jakich może się 
znajdować, a także skończonym zbiorem reguł, jakie określają sposoby prze-
chodzenia od stanu do stanu. Algorytmy, będące de facto praktycznymi reali-
zacjami tych zasad na poziomie programów, podlegają tym samym ogranicze-
niom. Na poziomie technologicznym wymóg skończoności dotyka liczb, które 
są podstawą przenoszenia danych: muszą być nie tylko skończone, ale i ściśle 
określone w tej skończoności, co w praktyce oznacza dokładne wyznaczenie li-
mitu długości ich zapisu. Ten wymóg wywołuje błędy w przetwarzaniu liczb, 

89 Problem obliczalności czy też rozstrzygalności należy do rozległego obszaru matematy-
ki, która legła u konceptualnych podstaw maszyny cyfrowej i jest związana z de�iniowaniem 
oczekiwań wobec samej matematyki. W ich obrębie znajduje się w szczególności słynna teza 
Churcha dotycząca tzw. efektywnej obliczalności oraz koncepcja Turinga, będąca rozwią-
zaniem tzw. Entscheidungsproblem – problemu postawionego przez Davida Hilberta w 1928 
roku. Tej problematyce jest poświęcona obszerna, już cytowana tutaj praca Adama Olszew-
skiego [Olszewski 2009, np. s. 107].
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o którym pisałem w poprzednim rozdziale, sprowadzające się do obniżania 
precyzji działań na liczbach. Natomiast z praw maszyny Turinga, która reali-
zuje zasadę wynikania zawartą w modelu Hellera w ramach jednego systemu 
symboli i reguł, a także z właściwości maszyny cyfrowej, które formułuje teoria 
informacji, wynika, iż w czasie przetwarzania informacji jej ilość nie wzrasta, 
w najlepszym przypadku pozostaje taka sama. Przepisywanie symboli pro-
wadzi do ich nowego porządku, który ujawnia związki, choć ukryte, to jednak 
obecne już wcześniej. Informacja, rozumiana tak, jak ją przedstawia Shannon, 
ma ze swej istoty charakter skończony, gdy zostaje zastosowana do konkret-
nych procesów �izycznych, służy wszakże pomiarom jej ilości. W maszynie cy-
frowej, która z tego punktu widzenia staje się maszyną informacyjną, ta właś-
ciwość podlega ograniczeniom takim samym, jak inne wielkości wyrażane 
ilościowo. Stąd oczywiście ma sens mówienie o pojemności czy przepustowo-
ści informacyjnej, będących cechami konstrukcyjnymi, technicznymi mechani-
zmu tej maszyny.

Wniosek, który się tutaj nasuwa, jest niezwykle ważki – można bowiem 
określić działanie skończonego w różnym sensie algorytmu jako skrajnie deter-
ministyczne. Ograniczenia wynikające ze skończoności liczb oznaczają dla mo-
delu Hellera zawężenie procesu parametryzacji, natomiast wynikające ze skoń-
czonych zasad algorytmu zakładają, że przetworzenie zdań wewnątrz modelu 
jest zaprogramowane, znane i nie wnosi nowej informacji. Pozwala natomiast 
na powtarzalność, a nawet identyczność procesu modelowania zachowaną dla 
tych samych parametrów źródłowych. Na tej identyczności i powtarzalności za-
sadza się proces symulacji, której można dokonywać, posługując się modelem. 

Pojęcie skończoności ma jeszcze inny aspekt, o którym trzeba wspomnieć. 
Wpisuje się w długą dyskusję i rozwój pojęcia nieskończoności. Jego rozwój 
przedstawia syntetycznie Roman Murawski w wielokrotnie tutaj przywoływa-
nej Filozo�ii matematyki [Murawski 2001], który pytanie o nieskończoność uwa-
ża za jedną z podstawowych kwestii ontologicznych w łonie tej �ilozo�ii. Cofając 
się w wywodzie do czasów starożytnych, przypomina, że wielką zasługą Ary-
stotelesa było „jasne sformułowanie tego problemu”. Arystoteles jako pierw-
szy odróżnił dwa rodzaje nieskończoności w matematyce: „nieskończoność 
potencjalną (czyli możliwość nieograniczonego przedłużania pewnego ciągu 
czy procesu) i nieskończoność aktualną (czyli aktualnie istniejący obiekt nie-
skończony)” [Murawski 2001, s. 28], przy czym sam uważał tę drugą za zbędną 
i dopuszczał istnienie tylko pierwszej. To rozróżnienie, jak podkreśla Murawski, 
często przewijało się w historii matematyki i funkcjonuje do dzisiaj. Dowodem 
na niemożność poradzenia sobie z pojęciem nieskończoności aktualnej są liczne 
paradoksy formułowane na przestrzeni wieków, poczynając od słynnych aporii 
Zenona z Elei, a kończąc na paradoksie Galileusza sformułowanym w 1638 roku. 
Zauważył on, jak pisze Murawski, „że z jednej strony liczby kwadratowe 1, 4, 9, 
16… są częścią właściwą ogółu wszystkich liczb naturalnych, a z drugiej strony 
jest ich tyle samo, co liczb naturalnych”. Galileusz wycofał się z rozważania nad 
stosunkami między takimi nieskończonościami, uważając, że pozostają poza za-
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sięgiem skończonego umysłu. Murawski zwraca uwagę, że podobne stanowisko 
zajął Izaak Newton, natomiast pisma Leibniza cechuje brak konsekwencji w tej 
mierze – w jednym miejscu uznaje on wprost ideę liczby aktualnie nieskończo-
nej za absurdalną, w innym zaś twierdzi, „iż nieskończoność aktualna dotyka na-
tury wszędzie, by bardziej podkreślić doskonałość jej twórcy” [Murawski 2001, 
s. 163]. Rozwiązaniem takiego dylematu, uważa Murawski, może być świadome 
założenie, że nieskończoność jest jedynie przymiotem Boga, co przybliżałoby 
pod tym względem Leibniza do Kartezjusza. Na oryginalność kartezjańskiej my-
śli w tym miejscu zwraca uwagę cytowana Geneviève Rodis-Lewis, myśli, która 
wywodzi dowód na istnienie Boga z idei czegoś doskonale nieskończonego, co 
jest ontologicznie pierwsze, co więcej, umożliwia istnienie podmiotu myślącego, 
ograniczonego i nietrwałego [Rodis-Lewis 2000, s. 38 i n.]. 

Z drugiej strony, Leibniz i Newton są wspólnikami w sformułowaniu no-
woczesnej analizy nieskończonościowej: „Po raz pierwszy analiza naukowa 
wkracza w nieskończoność, dociera do granicy, przerzuca most między tym, 
co ułamkowe, a tym, co ciągłe” [Chaunu 1993, s. 201], z tym zastrzeżeniem, 
że mowa tutaj raczej o nieskończoności potencjalnej. Dla Murawskiego pierw-
szym matematykiem, który dopuścił istnienie nieskończoności aktualnej, był 
dopiero Bernard Bolzano, uznając ją za własność odróżniającą zbiory skończo-
ne od nieskończonych [Murawski 2001, s. 58]. Pewnych przeczuć rozwiązania 
teoretycznego zaproponowanego przez Bolzano, uważa Murawski, można się 
doszukiwać u Kanta, który nie zaprzeczył możliwości istnienia nieskończoności
aktualnej, ale uważał, że „jest ona tzw. ideą rozumu, tzn. jest pojęciem we-
wnętrznie niesprzecznym, ale niestosowalnym do doświadczenia zmysłowego, 
bo jej egzempli�ikacje nie mogą być ani zaobserwowane (doznane zmysłowo), 
ani skonstruowane” [Murawski 2001, s. 55]. Kant likwidował tym samym kar-
tezjański nawias, czyli „podział na dziedzinę poznania empirycznego i racjonal-
nego z jednej strony, a dziedzinę Objawienia z drugiej” – jak określa go Pierre 
Chaunu [Chaunu 1993, s. 232].

Z przedstawionego pobieżnego przeglądu dziejów pojęcia nieskończoności, 
ale dokonanego dzięki niezwykle kompetentnemu źródłu, jakim jest praca Ro-
mana Morawskiego, wynika wniosek, iż maszynie cyfrowej umykają obie for-
my nieskończoności. Fizyczne ograniczenie technicznymi właściwościami ma-
szyny wyklucza liczby dowolnie długie, a więc także nieskończone, natomiast 
nieskończoność aktualna pozostaje całkowicie poza obrębem dostępnym dla 
tej maszyny, wobec całkowitego braku możliwości wbudowania obiektu ak-
tualnie nieskończonego w algorytm. Wniosek ten prowadzi do konstatacji, że 
brak zdolności opanowania nieskończoności aktualnej lokuje maszynę cyfro-
wą w obrębie rozumienia świata, jakie dominowało przed Kantem i Bolzano, 
natomiast nieskończoności potencjalnej – przed Galileuszem, cofając ją aż do 
czasów antycznych. Notabene, cytowany już w tym względzie Bolter twierdzi 
wprost, że analitycy numeryczni „z geometrami starożytnymi dzielą […] posta-
wę wobec natury liczb oraz skuteczności matematyki w skończonym świecie 
naszego doświadczenia” [Bolter 1990, s. 110]. 
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Pojęcie parametru, wyznaczające ostatni obszar uściśleń modelu Helle-
ra, jest jednocześnie nieodłącznym składnikiem istotnego procesu, jakim jest 
przekształcenie stanu procesu fenomenologicznego w zespół zdań. Heller na-
zywa ten proces parametryzacją lub opisem. W przypadku naszej maszyny cy-
frowej jego przebieg jest znacznie lepiej określony, ponieważ sprowadza się do 
technik pozwalających uchwycić pewne aspekty zjawiska �izycznego w posta-
ci liczb. Heller, wspominając o opisie, pozostawia wyraźnie furtkę dla sposobu 
formułowania zdań innego niż matematyczny, choć sam tryb matematyczności 
nie oznacza tylko trybu liczbowego. Maszyna cyfrowa tymczasem może ope-
rować wyłącznie liczbami. Ten problem pojawia się z całą siłą, kiedy w trak-
cie procesu parametryzacji spotykamy konieczność przekładania wiadomości 
nieznakowych na znakowe, czyli takie, które mogą stać się fragmentem kodu 
i dalej podlegać przetwarzaniu. Wiadomości nieznakowe zdają się być zatem 
poza zasięgiem możliwości maszyny cyfrowej. Oznacza to także, że aby zapro-
ponowany tutaj model Hellera mógł zostać zastosowany do maszyny cyfrowej 
w zakresie rodzaju danych docierających do niej i dalej poddawanych obróbce 
za pomocą algorytmu, parametryzacja, jako jedna z faz tego modelu, musi uj-
mować wybrane aspekty procesu fenomenologicznego wyłącznie ilościowo. 

Niklaus Wirth nazywa ten proces wyborem reprezentacji dla tych danych, 
które zostały wcześniej uznane za wystarczającą czy też wygodną reprezenta-
cję sytuacji rzeczywistej, a głównej determinanty tego procesu dopatruje się 
w możliwościach narzędzia, czyli komputera [Wirth 2002, s. 17–18]. Sformu-
łowane przez niego w sposób dosłowny przeniesienie znacznej części ciężaru 
odpowiedzialności za wybór reprezentacji na narzędzie znacznie przekra-
cza ramy modelu, który podał Heller. Uzupełnienie tego modelu, konieczne ze 
względu na przystosowanie go do opisu trybu pracy maszyny cyfrowej, ogra-
niczałoby, po pierwsze, proces parametryzacji do użycia w charakterze zdań 
systemu formalnego wyłącznie zależności liczbowych i, po drugie, tylko takich 
zależności, które są możliwe do obróbki z punktu widzenia technicznych właś-
ciwości maszyny. W praktyce proces dyskretyzacji, opisywany już przez Shan-
nona, tutaj przytoczony w opisie Goosa i Bauera, w obu podanych przez nich 
wariantach: rastrowania i kwantowania, jest takim jawnym uproszczeniem 
procesów fenomenologicznych. 

Pojęcie parametru, historycznie rzecz biorąc, wprowadził Leibniz (podob-
nie jak pojęcia stałej i zmiennej), posługując się nim w opisie krzywych. René 
Thom podkreśla, że również sama konstrukcja funkcji matematycznej w skoń-
czonej formie pojawiła się dzięki Leibnizowi i umożliwia interpretację danych 
doświadczalnych zgodnie z modelem matematycznym przedstawionym w po-
staci funkcji [Thom 1991, s. 71]. Wtedy właśnie powstał matematyczny aparat, 
którego idealizację zawiera Hellerowski model i który ufundowany jest na ma-
tematyczno-empirycznym trybie interpretowania świata.
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Model Hellera i co z niego wynika

Model Hellera wraz z czterema uszczegółowieniami, sformułowanymi w tej 
pracy jako konsekwencje czterech zespołów ograniczeń związanych z ideą licz-
by, obliczalności, skończoności i parametru, można uznać za model funkcjo-
nowania maszyny cyfrowej. Nie odwołuje się on do przemian społecznego czy 
kulturowego kontekstu funkcjonowania tej maszyny, ujawnionego dzięki �igu-
rze retorycznej polegającej na antropomor�izacji cech tej maszyny w postaci 
nowego typu człowieka – człowieka Turinga. Nie korzysta także, co trzeba ko-
niecznie dodać, z innych �igur retorycznych czy też metodologii naukowych po-
ruszających się jednak stale w obrębie tego samego kontekstu obrazowości, co 
dominuje w re�leksjach na temat nowych mediów. Nie opiera się też w całości 
na teorii procesu komunikacji, który udało się opisać za pomocą języka mate-
matyki w kategoriach probabilistycznych i statystycznych. Koncept ten zbliża 
nas do wyobrażenia maszyny cyfrowej jako mechanizmu realizującego zasady 
sformalizowanego modelu. Można zasady tego mechanizmu traktować jako 
uzupełnienie teorii komunikacji o szczegółową analizę i charakterystykę proce-
su kodowania czy też przetwarzania, ale podjętą nie w języku matematyki, lecz 
raczej fenomenologicznego opisu. 

Kluczem do zrozumienia zasadniczego znaczenia opisywanego fenome-
nu maszyny cyfrowej jest subtelne połączenie procesu komunikacji z proce-
sem przetwarzania. Proces przetwarzania okazuje się wariantem procesu ko-
munikacji, co jasno wynika z opisu, który przedstawił Shannon. Komunikacja 
– w szerokim znaczeniu tego pojęcia – wydaje się obecnie niemal całkowicie 
przesłaniać całość zjawiska, kiedy spojrzeć na rosnącą w zawrotnym tempie 
re�leksję poświęconą Internetowi. A jednak kontekst realnego świata, który 
przejawia się zarówno jako świat �izycznych właściwości rzeczy, świat przy-
rody, jak i jako świat zjawisk społecznych czy kulturowych ma zasadnicze zna-
czenie dla tego procesu. Rozumie to już Bolter. Nie dysponuje jednak dobrym 
modelem maszyny cyfrowej uwzględniającym te związki i pozostaje przy anali-
zie poszczególnych jej składników, historii powstania i tym podobnych cząstek, 
wyprowadzając sumę spostrzeżeń jedynie jako metaforę – człowieka Turinga. 
Można jednak postąpić krok dalej.

Wewnątrz mechanizmu maszyny cyfrowej mamy do czynienia z projektem 
rzeczywistości, której stosunek do świata realnego jest częściowo odpowied-
ni i w ścisły sposób ograniczony. Oczywiście pojęcie projektu ma dzisiaj spe-
cy�iczne znaczenie, którym zajmę się dalej. Zaprojektowana rzeczywistość jest 
swoistym środowiskiem, w którym przebiegają wszystkie procesy związane 
z realizacją dowolnego zamysłu użytkownika maszyny cyfrowej, co oczywiście 
wywołuje wzajemną zależność. Model Hellera, poddany opisanym uszczegó-
łowieniom, chwyta istotne stałe, które determinują realizację tych procesów. 
Determinacja ta przejawia się w dwojaki sposób: po pierwsze, poprzez sam 
proces przetwarzania, którego podstawą jest idea maszyny Turinga i który do-
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puszcza tylko takie fragmenty świata, jego zjawiska i procesy, które się w ob-
rębie możliwości interpretacyjnych tej idei mieszczą, a po drugie, co zresztą 
wynika z okoliczności pierwszej, wpływa na dane docierające od strony użyt-
kownika i świata jego doświadczeń, czyli świata realnego, eliminując pewne 
jego sfery, a inne poddając daleko idącym uproszczeniom.

Model Hellera mówi o formalizowaniu świata zewnętrznego, a dokładnie 
jego fragmentu – pewnego procesu fenomenologicznego, który jest źródłem 
parametrów, czyli pewnych danych służących następnie do konstrukcji for-
malnego zapisu odzwierciedlającego ten proces. Ten formalny zapis podlega 
następnie przekształceniu w modelu, przy czym zachowuje odpowiedniość do 
fazy procesu fenomenologicznego, którą osiągnął po przekształceniu rzeczywi-
stym, równoległym do formalnego. W ten sposób, jeżeli model jest poprawny, 
system zdań systemu formalnego wystarcza, aby przewidzieć wynikowy stan 
fenomenologiczny. Dwa fragmenty tej konstrukcji wydają się kluczowe: para-
metryzacja procesu fenomenologicznego oraz system formalny, który umoż-
liwia budowanie zdań, a następnie przekształcanie ich. Aby model działał, sy-
stem formalny musi być wewnętrznie spójny oraz posiadać pewną specjalną 
właściwość „odpowiedniości” do procesu fenomenologicznego, by skutecznie 
go reprezentować. Taką własność posiadają systemy matematyczne, co obszer-
nie rozważa Heller, mówiąc o matematycznej idealizowalności przyrody. Ten 
ostatni problem jest zresztą powodem ciągłych niepokojów teoretyków mate-
matyki co najmniej od końca XIX wieku. Proces parametryzacji musi z jednej 
strony precyzyjnie wypełniać potrzeby systemu formalnego, z drugiej zaś wia-
rygodnie pokonywać w praktyce ontologiczną barierę dzielącą �izyczne aspekty 
realnych bytów i idealizacji matematycznej. 

Maszyna cyfrowa wraz z oprogramowaniem realizuje model Hellera w ten 
sposób, że zawiera zestaw instrukcji, którego podstawą jest matematyczna, 
algebraiczna reprezentacja zjawisk �izycznych i pozwala dzięki temu odtwa-
rzać te zjawiska po dostarczeniu porcji potrzebnych parametrów. Zawiera więc 
system formalny, o którym mówi Heller. Zwróćmy uwagę, że projekt rzeczywi-
stości tych zjawisk istnieje apriorycznie w maszynie cyfrowej i jej oprogramo-
waniu, więc nie dostarcza nowych interpretacji zjawiska, ale pozwala badać za-
chowanie jego reprezentacji, czyli modelu przy zmieniających się parametrach. 
Najczęściej celem działania modelu zawartego w maszynie cyfrowej nie jest 
badanie tego modelu, testowanie go przy dostarczaniu różnych danych, lecz 
prosta realizacja kolejnych wariantów. Dotyczy to także takich sytuacji jak two-
rzenie gra�iki, obróbka fotogra�ii czy pisanie tekstu, choć sam model jest wtedy 
głęboko ukryty i użytkownik nie zdaje sobie sprawy z jego obecności. Zasada 
ta dotyczy również naszego urządzenia do sterowania natężeniem oświetlenia, 
w którym pewien model reprezentowania przebiegu natężenia światła, ma-
jący na wykresie gra�icznym kształt linii lub krzywej, jest formalnie zapisany 
w funkcji liniowej lub wielomianie Béziera. 

Pojęcie projektu, które nieustannie pojawia się w tej pracy, wpisuje się 
w obszerną tradycję �ilozo�iczną, której poświęcę więcej miejsca dalej, ale już 
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tu ją zasygnalizuję. Nie może ono zostać w pełni zrozumiane, ani intencje auto-
ra nie odsłonią się lepiej bez tego znaczenia, jakie nadał mu Jürgen Habermas 
w swoim słynnym artykule pt. Modernizm – niedokończony projekt [Habermas 
1997]. Habermas, skądinąd doskonale zorientowany w problematyce komu-
nikacji, autor fundamentalnej koncepcji społecznej opartej na jej zjawisku, 
sprawca tzw. zwrotu komunikacyjnego w teorii krytycznej, pisze o projekcie 
nowoczesności, który zrodził się w XVIII wieku i wiąże się z dorobkiem intelek-
tualnym i cywilizacyjnym całej epoki oświecenia, choć inkorporuje także my-
śli powstałe w następnych wiekach. Najważniejsze założenia owego projektu 
w streszczeniu Habermasa polegają na tym, 

[…] by obiektywizujące nauki, uniwersalistyczne podstawy moralności i prawa oraz 
autonomiczną sztukę rozwijać wedle ich własnych prawideł, na nic innego nie zwa-
żając, ale zarazem wydobywać potencjały poznawcze, które w ten sposób się two-
rzą, z ezoterycznych form i wykorzystywać je w praktyce, tj. dla rozumnego kształ-
towania stosunków życiowych [tamże, s. 35]. 

Co więcej, rozwijane w bliskim kontakcie ze światem codziennego bytowa-
nia, doskonalące się, oparte na zasadach rozumu i niepodległe, nauki i sztuki 
budzą niezwykłe nadzieje, w założeniu bowiem „przyczynią się nie tylko do 
kontrolowania sił natury, ale również do lepszego zrozumienia świata i czło-
wieka, do moralnego postępu, do sprawiedliwości instytucji społecznych, a na-
wet do szczęścia jednostek” [tamże, s. 35]. Projekt ten, kształtujący kulturę na 
przestrzeni wieków, staje się w ten sposób czymś więcej niż tylko naukowym 
dyskursem interpretującym rzeczywistość. Osiąga rozmach powszechnego 
ruchu myśli opanowującej wszelkie przestrzenie ludzkiej aktywności, któ-
ry Jean-François Lyotard nazywa narracją, �ilozo�icznym dyskursem uprawo-
mocniającym dyskurs naukowy [Lyotard 1997, s. 19] i który ma na celu także 
„uprawomocnienie instytucji i praktyk społeczno-politycznych, systemów pra-
wa, systemów etycznych, sposobów myślenia” [Lyotard 1998, s. 30]. Lyotard 
pierwsze symptomy nowoczesnego myślenia znajduje zresztą wcześniej niż 
Habermas, a mianowicie już u Kartezjusza, który „próbuje zaszczepić celowość 
pewnej serii, nakierowanej na opanowanie i posiadanie przyrody, (czy mu się 
to udaje, to inna sprawa). Ten nowoczesny typ porządkowania czasu rozpo-
wszechnia się w XVIII wieku na gruncie Au�klärung” [tamże, s. 37]. Nowoczes-
ny projekt więdnie jednak co najmniej od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
[tamże, s. 25], ustępując formacji postmodernistycznej z zasady nieufnej wobec 
tak rozumianych narracji. 

Zaproponowane tutaj ograniczenia modelu Hellera, ale i sama jego idea, co 
przyznaje autor, są silnie związane z projektem nowoczesnym, kształtującym 
się zresztą na przestrzeni wielu lat. Główni, przywoływani tutaj autorzy owego 
projektu, tacy jak Galileusz, Kartezjusz, Newton czy Leibniz, żyli na przestrzeni 
przeszło półtora wieku (Galileusz urodził się w roku 1564, Leibniz zmarł w roku 
1716), a jednak można mówić o ich pewnej wspólnocie rozumienia świata, któ-
ra dla Habermasa jest wystarczająco spójna, aby określić ją mianem projektu. 
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Lyotard natomiast, podkreślając jej ahistoryczność, wprost rezygnuje z iden-
ty�ikowania idei nowoczesności z pewną epoką, bowiem ta idea jest dla niego 
„raczej modalnością (od łac. modus) myślenia, wypowiadania się, wrażliwości” 
[Lyotard 1997, s. 25, 36], które to ujęcie jest nam tutaj niewątpliwie bliższe.

Ten bardzo skrótowo opisany projekt, którym zajmę się jednak szczegóło-
wiej w dalszych rozdziałach, funkcjonuje przede wszystkim na założeniu, że 
świat daje się zrozumieć, że ulega ludzkiemu aparatowi poznania. Chanau cy-
tuje zdanie Monteskiusza potwierdzające tę myśl, widząc w jego słowach nie-
mal manifest oświecenia, zakładający „całkowitą pojmowalność”, która zresztą 
w tej myśli obejmuje zarówno świat, jak i Boga, ale bez której nie dałoby się 
rozwijać wiedzy na temat zjawisk świata: „Bez wstępnej hipotezy pojmowal-
ności, to znaczy sprowadzenia natury do praw umysłu, wszelki wysiłek me-
chanistycznego badania świata jest skazany na niepowodzenie” [Chaunu 1993, 
s. 228]. Owa pojmowalność przyjmuje charakterystyczny kształt – matema-
tycznej formuły. Tę drogę otworzył Galileusz, ale kroczyli nią następni. Cassi-
rer wymienia jeszcze Kartezjusza, Leibniza i Spinozę jako tych, którym udało 
się znaleźć połączenie między ludzkim umysłem a otaczającą go rzeczywistoś-
cią i uczynić z tegoż połączenia wystarczające uzasadnienie władzy poznania: 
„Rozum matematyczny jest więzią pomiędzy człowiekiem a wszechświatem; 
pozwala nam swobodne przechodzić od jednego do drugiego. Rozum matema-
tyczny jest kluczem do prawdziwego zrozumienia porządku kosmicznego i po-
rządku moralnego” [Cassirer 1971, s. 57]. 

Michał Heller nie może oprzeć się wrażeniu „matematyczności” świata tak 
dalece, że stawia następującą hipotezę: „światu należy przypisać cechę, dzięki 
której szczególnie skutecznie można go badać za pomocą metody matematycz-
nej. Świat posiada więc racjonalność szczególnego typu – typu matematyczne-
go” [Heller 2006, s. 48]. Racjonalność, o której mówi, jest właściwością świata 
zgodną z ideą pojmowalności wbudowaną w oświeceniowy światopogląd, ma-
tematyczność wprost odwołuje się do Galileusza, co zresztą �ilozof przyznaje 
dosłownie, pisząc o źródłach swojego modelu. Ale pojmowalność to punkt wyj-
ścia dla określenia metody �ilozo�icznej obowiązującej w czasach oświecenia. 
Chaunu lokuje jej przyczyny bardzo pragmatycznie, zanurzając ją w cywiliza-
cyjną praxis, i tłumaczy, że poczęła się z rewolucji mechanistycznej, która z ko-
lei „zrodziła się z ogólnego upodobnienia budowy wszechświata do sztucznych 
tworów sztuki inżynierskiej” [Chaunu 1993, s. 255]. Konstruowanie stało się 
metodą pozwalającą poznawać świat, a następnie urządzać go w sposób dosto-
sowany do potrzeb człowieka, i odpowiadało na wezwanie mechanistycznej �i-
lozo�ii, „która porządkuje postrzeżenia według logiki modeli matematycznych” 
[tamże, s. 229]. Filozo�ia ta zakładała dalej, iż świat odpowiada swoją budową 
budowie ludzkiego umysłu, który może skutecznie ten świat „naukowo” kształ-
tować i istotnie to czyni. 

U źródeł tych umiejętności pozostaje ciągle matematyka jako uniwersalne 
narzędzie badawcze i interpretacyjne, owa mathesis universalis, o jakiej mówił 
Kartezjusz [Murawski 2001, s. 42], która także w roli niezbędnego wyposa-
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żenia inżynierów sprawdza się niezwykle dobrze. Inżynierów, w których rolę 
wkrada się także twórca urządzenia, którego przykładem się tutaj posługuje-
my. I on zdaje się należeć do długiego szeregu pomysłowych konstruktorów, 
którzy za pomocą maszyn mają nadzieję ustawić świat w założony przez siebie 
sposób. Chaunu pisze też, że to wiek XVIII odkrywa technologię, która w jednej 
dziedzinie za drugą wprowadza zmiany [Chaunu 1993, s. 187]. Matematyczny 
umysł obejmuje w posiadanie matematyczny świat. Wielkie koło racjonalności 
zamyka się. Podobny, zamknięty obieg krążenia racjonalności matematycznej 
napędza model Hellera i… maszynę cyfrową, w przypadku której immanentnie 
racjonalny matematycznie świat, a przynajmniej jego spory fragment, udaje się 
oddać w racjonalnym i matematycznie sformalizowanym systemie zdań, z któ-
rego z kolei wyłania się następny, nowy, ale konieczny stan tego świata. Chau-
nu wspomina w pewnym miejscu, że „�ilozo�ia mechanistyczna jest zachętą 
do tworzenia maszyn” [Chaunu 1993, s. 255]. Pierwsze maszyny rachunkowe: 
Wilhelma Schickarda z 1623 roku czy Pascalina, machina skonstruowana przez 
Blaise’a Pascala i pokazana publicznie w 1642 roku, powstają za życia Karte-
zjusza. Detaliczny opis tych fascynujących wynalazków podaje niezmordowany 
Ifrah [Ifrah 2006, s. 618 i n.].

Przypomnijmy teraz uwagi, które towarzyszyły propozycjom uszczegóło-
wień modelu Hellera poczynionych dla zbliżenia go i zastosowania do opisu 
maszyny cyfrowej. Niemal wszystkie rodzą się w tym samym czasie co źródło 
idei modelu, którą wykorzystał Heller powołujący się, przypomnijmy, na New-
tona i Galileusza. „Ucieleśniona” w komputerze liczba, której władzy poddano 
świat, ale tylko taki, który daje się zamknąć w regule obliczalności, świat ob-
serwowany jako skończony i składający się ze zjawisk ujmowanych w skoń-
czonych liczbach – parametrach – wszystko to są postulaty oświecenia. Po-
wtórzmy: liczba – wspomniałem o tym wielokrotnie; obliczalność jako zasada 
matematycznego rozumu; skończoność, która właśnie wtedy stała się palącym 
problem przeznaczonym do rozwiązania, oscylującym od bezradności Gali-
leusza, poprzez wynalazek analizy nieskończonościowej Newtona i Leibniza, 
do zdecydowanego wpisania jej w poczet matematycznych wielkości dopiero 
przez Bolzano; czy wreszcie parametr, którego pojęcie powstaje właśnie wte-
dy. Zaiste, jak pisze Stanisław Krajewski w zdaniu, do którego często się tutaj 
odwołuję: „istnieje aktualna i bardzo udana kontynuacja trendu, który nazwali-
śmy kartezjańskim” [Krajewski 2003, s. 337]. 

Zderzenie tego „kartezjańskiego trendu” ze zdecydowanie „pokartezjań-
ską aktualnością”, jeżeli można tak powiedzieć, może być obiecującą przygodą, 
której próbka znajduje się w dalszej części tekstu. Maszyna cyfrowa w świet-
le przystosowanego do jej opisu modelu Hellera działa na podstawie obrazu 
świata, a także obrazu wzajemnego stosunku człowieka i świata, pochodzących 
sprzed przynajmniej dwustu lat. Odwołuje się do projektu, który Habermas 
nazwał nowoczesnym i który został w połowie zeszłego wieku porzucony, wy-
czerpał się, czy też podlega zasadniczej rekonstrukcji – te postawy są różne – 
wchodząc w spór z nową kulturową formacją ponowoczesności, czy nawet ją 
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całkowicie wypierając, jak tego chce Lyotard, rysując perspektywę wielu róż-
nych propozycji, z których żadna nie posiada wyższej niż inne „gwarancji praw-
domówności” [por. Norris 2001, s. 13 i n.]. Ta konstatacja, zwłaszcza w świet-
le wpływu, jaki wywarły nowoczesne w podwójnym już znaczeniu tego słowa 
techniki informacyjne oparte na maszynie cyfrowej na współczesną kulturę 
końca wieku XX, a także pojawiających się tu i ówdzie oczywistych skojarzeń 
pewnych elementów tej technologii z postmodernistyczną poetyką90, jest war-
ta dokładnego zbadania w obrębie poszczególnych dziedzin, w których ta ma-
szyna stała się narzędziem nieodzownym. Ciekawie rysuje się potencjalny kon-
�likt, w jaki może wchodzić projekt nowoczesności, aspirujący, jak każda wielka 
narracja, do wyłączności i jedyności, z pluralistyczną z zasady rzeczywistością 
ponowoczesną. Jego przebieg nie jest jednak taki prosty, czemu przyjrzymy się 
w dalszej części tekstu.

Dzięki odwołaniu do projektu nowoczesności konstrukt podmiotowości 
uzyskuje ważne, wyjaśniające uzupełnienie. Nie posunęliśmy się tak daleko jak 
Bolter, który za cenę metaforycznego przybliżenia, właściwego raczej esejowi 
niż rozprawie naukowej, próbuje uchwycić tę niezwykłą, zawartą w kompute-
rze bliskość, polegającą na wrażeniu obcowania z inteligentną istotą, przeno-
sząc jej antropomor�iczne własności na postać człowieka Turinga. Bez względu 
na kierunek myśli Bolter słusznie wyczuwa w tym urządzeniu obecność quasi-
-rozumnego bytu, nieco naiwnie jednak go identy�ikując. Kiedy zagłębić się 
w szczegóły – te przedstawione przed chwilą i dalsze, na następnych stronach 
– nie można się uwolnić od myśli, że jakiś byt, który możemy różnie nazwać: 
podmiotowością, projektem czy jeszcze inaczej, jednak jest wpisany w maszy-
nę jako rozumny koncept świata. I włada swoimi użytkownikami oraz ich w po-
cie czoła tworzonymi dziełami91.

90 Detaliczna analiza różnych pomysłów Derridy, Deleuze’a i innych w kontekście 
technicznych możliwości i społecznego funkcjonowania Internetu znajduje się w tekście 
George’a P. Landowa pt. Hipertekst a teoria krytyczna [Gwóźdź 2008, s. 213].

91 I nie jest rozumiany jako mniej lub bardziej udatny prototyp ludzkiego umysłu, posia-
dający teoretyczny model, zrealizowany częściowo jako maszyna – ten wątek, ciągle będący 
przedmiotem sporów i poszukiwań, można znaleźć na przykład u Stanisława Krajewskiego 
[Krajewski 2003] czy Klausa Mainzera [Mainzer 2007]. Tam też znajduje się dalsza, obszerna 
bibliogra�ia.
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Matematyczne dziedzictwo





1.  Nowe media jako projekt poznawczy 
– w ponowoczesnej i krytycznej 
perspektywie

Nowe media są projektem poznawczym. Ta zdecydowana hipoteza składa się 
z dwóch części, które wymagają wytłumaczenia. „Nowe media” oznaczają 
tutaj technologię, której podstawą jest maszyna stworzona według koncep-
tu teoretycznego Alana Mathisona Turinga, opisanego przez niego w sławnym 
artykule z 1936 roku pt. On Computable Numbers, with an application to the 
Entscheidungsproblem. Konstrukcyjne rozpracowanie tej maszyny zawiera ra-
port Johna von Neumanna z roku 1945 pt. First Draft of a Report on the EDVAC. 
Pojęcie projektu odwołuje się natomiast do idei Jeana-François Lyotarda, któ-
remu poświęcono nieco miejsca poniżej i do dyskusji, jaka rozgorzała na temat 
zaproponowanej przez niego kategorii ponowoczesności. Expressis verbis ter-
min projektu zawarty jest na przykład w sławnym artykule Jürgena Haberma-
sa pt. Modernizm – niedokończony projekt [Habermas 1997], ale konceptualny 
pomysł takiej konstrukcji pojęciowej – skończonej i dającej się opisać formacji 
historiozo�icznej – pojawił się w sławnej książce Maxa Horkheimera i Theodo-
ra Adorno pt. Dialektyka oświecenia. I to ta książka właśnie posłużyła tutaj za 
pretekst do opisania roli, jaką odegrała w usiłowaniach poznania świata istotna 
z punktu widzenia niniejszego tekstu dziedzina ludzkiej myśli – matematyka.

Nowe media są de�iniowane na rozmaite sposoby, choć wydaje się, że ist-
nieje w nich pewna, dająca się zauważyć prawidłowość. Mówią o niej autorzy 
wydanego stosunkowo niedawno podręcznika pt. Handbook of New Media92 
wprost, ale także wpisując się w pewną zauważalną tendencję. Autorzy ci – po-
wołując się na artykuł Barry’ego Wellmana pt. The Three Ages of Internet Stu-
dies: Ten, Five and Zero Years Ago, który ukazał się w 2004 roku w miesięczniku 
„New Media & Society”93, specjalnie poświęconym śledzeniu inkryminowanej 
prawidłowości – identy�ikują trzy fazy realizujące różny stosunek do tego me-
dium:

92 Większość artykułów pochodzi z 2006 roku, a sama książka została wyda w 2010 roku 
[Lievrouw 2010].

93 Pismo to ukazuje się od 1999 roku i jest dostępne w sieci pod adresem: http://nms.
sagepub.com (data dostępu: 17.08.2012).
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• Faza I: od połowy lat dziewięćdziesiątych – optymistyczna celebracja 
transformacyjnej potęgi Internetu okraszona wizjami dystopii.

• Faza II: od bańki spekulacyjnej dotkomów z początku XXI wieku – doku-
mentacja użytkowania Internetu jako istotnego składnika codziennego 
życia.

• Faza III: obecnie, „od dokumentacji do analizy” – faza mająca przynieść 
teoretyczne projekty bardziej skupione na wybranych problemach [Liev-
rouw 2010, s. 2].

Jednocześnie jednak, poprzez świadome wybranie teoretycznej perspekty-
wy – co jest oczywiście wypełnieniem wezwania Wellmana – w bardzo konkret-
ny sposób lokują nowe media: jako zmienną i bohatera procesów społecznych. 
Taki rodzaj spojrzenia nie jest oczywiście przypadkowy, ale wiąże się ściśle 
z najszerzej obserwowanym i wzbudzającym powszechne zainteresowanie silnie 
ukierunkowanym rozwojem internetowych technologii, które właśnie ich spo-
łeczny charakter fundują, czyniąc z nich – jak to określają amerykańscy autorzy 
– social media, media społeczne. Nie ma co do tego wątpliwości Paul Levinson, 
czemu daje wyraz w swojej książce pt. Nowe nowe media [Levinson 2010], inau-
gurując z tego powodu – gwałtownych zmian w siatce rozmaitych wspólnot, ich 
wewnętrznych praw, uczestników i wpływu na rzeczywistość – następny okres 
w dziejach nowych mediów, które po raz kolejny stają się nowe. 

Trudno podważać niedającą się opanować szarżę nowych mediów w obręb 
zachowań i struktur społecznych, pozostaje jednak ciągle interesująca inna sfe-
ra tego medium, historycznie pierwsza i nie do końca rozwikłana: technologia. 
Uważny czytelnik może dostrzec we właśnie przedstawionym przeciwstawieniu 
aktualizację dosyć starej kontrowersji, której prototypem w dziedzinie mediów 
był spór toczony między Marshallem McLuhanem i Raymondem Williamsem. 
Wydaje się, że choć napięcie tego sporu wygasło, aktywna pozostała ciągle sama 
struktura kontrowersji i teraz objawia się rozbiciem re�leksji na dwa równole-
głe nurty: jeden, skupiający się na zaburzeniu otoczenia wywołanego tym me-
dium, i drugi, czyniący przedmiotem swego oglądu jego budowę i własności. Ten 
pierwszy, wobec ciągle pojawiających się nowych faktów, wydaje się domino-
wać, wzbudzając zrozumiałe emocje; dotyczy wszak otoczenia nas wszystkich. 
Ten drugi, bardziej hermetyczny i opisujący technologię, która w swej istocie 
nie zmienia się od początku swego istnienia, rozwijając jedynie swe specjaliza-
cje i doskonaląc rozwiązania, trwa jednak, czego dowodzi choćby często tutaj 
cytowany podręcznik brytyjskich autorów pt. Nowe media. Wprowadzenie [Li-
ster 2009]. Jego zakończenie jest niewątpliwym uznaniem ciągłej aktualności 
problemu, który medioznawcom spędza sen z powiek od czasów Harolda Inni-
sa, jego ucznia Marshalla McLuhana i kontynuatora tego ostatniego Derricka de 
Kerckhove’a – kwestii determinizmu technologicznego. 

Brytyjscy autorzy próbują uporządkować problematykę nowych mediów 
poprzez rozbicie jej na drobniejsze pola semantyczne: nowe doświadczenia 
tekstualne, nowe relacje między podmiotami i technologiami medialnymi, 
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nowe doświadczenia relacji między tożsamością i społecznością, nowe koncep-
cje relacji ciała biologicznego do mediów technologicznych, nowe wzorce orga-
nizacji i produkcji [Lister 2009, s. 21]. Książkę jednak kończy konkluzja przypo-
minająca o ich technologicznym uwarunkowaniu, które może zmieniać swoje 
oblicze w różnych interpretacjach, ciągle potwierdzając jednak swój podstawo-
wy charakter. W tym przypadku ujawnia się on na tle fundamentalnych prze-
świadczeń artykułowanych dawniej jako opozycja natury i kultury czy człowie-
ka i maszyny, a które dzisiaj, wskutek właśnie nowych technologii i stojącego za 
nimi zaplecza teoretycznego, okazują się niefortunne.

Pracą próbującą ominąć dylemat społeczeństwo–technologia jest publikacja 
Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Tech-
nology, której redaktorem jest Steve Jones, będący jednocześnie autorem wstę-
pu rozpoczynającego się od pytania o nowe media. Odpowiedzią, jakiej udziela 
całą publikacją, jest skonstruowanie pierwszej kompletnej mapy obecnego te-
rytorium, jakie pozostaje ich dziedziną. W jej skład wchodzi zarówno technolo-
gia i jej wynalazki, jak i szeroko rozumiany kontekst ich powstawania, pomysły 
i trendy. W tej strategii istotna okazuje się szczególnie płaszczyzna historycz-
na, zwłaszcza będąca polem wymiany między „starymi” i „nowymi” mediami, 
pozostającymi ciągle w dialektycznym splocie wzajemnej wymiany. Odpowiedź 
ta rodzi się z poszukiwań w obrębie połączonych: historii, technologii i społe-
czeństwa. Procesualny i jednocześnie hipertekstowy czy też sieciowy sposób 
prezentacji chwyta galaktyczną istotę nowych mediów. Ten swoiście kapitula-
cyjny i jednocześnie totalny zabieg należy niewątpliwie do przedsięwzięć, któ-
re wydają się powtarzać przytoczoną charakterystykę przedstawioną przez 
Barry’ego Wellmana – jego drugą fazę, zbierania materiałów, badań podsta-
wowych – ale które przywodzą także na myśl inną, dużo starszą i staroświecką 
kwali�ikację. Mam na myśli schemat wprowadzony przez Wilhelma Windelban-
da w końcu XIX wieku. 

Windelband zaatakował wtedy zasadę znanego powszechnie Diltheyow-
skiego rozdziału nauk humanistycznych i przyrodniczych, zarzucając mu nie-
fortunny, nieaktualny, nieadekwatny charakter i proponując w zamian ideę 
inną: rozróżnienie dokonywane nie tylko według poznawczych celów, ale rów-
nież metody. Prowadziło ono do dychotomii nauk nomotetycznych i idiogra-
�icznych, zmierzających do odkrywania ogólnych praw (przyrodniczych) lub 
przedstawiających konkretne zdarzenia (humanistycznych) [Gadacz 2009B, 
s. 229]. Dilthey różnicę między naukami humanistycznymi i przyrodniczymi 
widział w sposobie, w jakim odnoszą się do przedmiotu swego badania, co Ta-
deusz Gadacz tak referuje: „przedmiotem nauk przyrodniczych są fakty dane 
świadomości z zewnątrz. Natomiast przedmiotem nauk humanistycznych są 
przeżycia życia duchowego, wewnętrzny, prawdziwie żywy układ” [Gadacz 
2009A, s. 125]. Windelband, atakując Diltheya, wytknął mu odwołanie się do 
starożytnej jeszcze i już niefortunnej opozycji: ciało–duch, proponując prze-
niesienie punktu ciężkości na cele poznawcze. Następstwem tego był wniosek 
metodologiczny: „te same przedmioty mogą być badane zarówno nomote-
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tycznie, jak i idiogra�icznie” [Gadacz 2009B, s. 229]. Mimo że nomotetyzm jest 
uznawany za wyraz pozytywistycznego entuzjazmu poznawczego, będącego 
cokolwiek passé w dzisiejszych czasach, trudno się oprzeć wrażeniu trafności 
w chwili, gdy połączymy go z narzucającym się dwukierunkowym rozwojem 
badań nowych mediów. Na dwa tory badań osnutych albo wokół kategorii spo-
łeczeństwa, albo technologii nakłada się podział Windelbandowski, przy czym 
w obszarze kategorii pierwszej – social media – dominuje (albo dominowało, 
odnosząc się do kwali�ikacji Wellmana) podejście idiogra�iczne, w dziedzinie 
technologii – nomotetyzm. 

Nie przeszkadza to oczywiście w istnieniu form bardziej skomplikowanych, 
takich jak książka pod redakcją Steve’a Jonesa, w której przeważa tempera-
ment idiogra�iczny, mimo że autor nie stroni od kwestii technologicznych. Inną 
propozycją, lepiej ujawniającą swoją urodę intelektualną właśnie w świetle 
przedstawionej siatki kategorii, jest książka o zaskakującym tytule New Media 
1740–1915, której redaktorami są Lisa Gitelman i Geoffrey B. Pingree [Gitelman 
2003]. Wykorzystuje ona z pozoru proste spostrzeżenie: każde medium było 
w swoim czasie nowe. Telegraf, telefon, stereoskopowa fotogra�ia, fonograf wy-
darzyły się jako „nowe”, co oznaczało specjalny rodzaj więzi między medium 
i społecznym kontekstem. Badanie tego rodzaju zajść w ich historycznym kon-
tekście jest drogą do syntetycznej idei „nowości” – unikalnej cechy, która na-
daje medium niezwykły urok historycznej niepowtarzalności i próbuje odpo-
wiedzieć na pytanie, czym ona jest. Co więcej, udaje się wyprowadzić wnioski 
mające charakter uniwersalny.

Okres między rokiem 1740 a 1915 jest według autorów kluczowy dla zro-
zumienia, w jaki sposób media elektroniczne i cyfrowe uzyskały sens, jaki mają 
obecnie. Taki proces nie jest łatwy i rozpoczyna się od specy�icznego kryzysu 
tożsamości medium, niepewności jego statusu i funkcji [Gitelman 2003, s. xii]. 
Można go jednak rozwiązać przez adaptację do obowiązujących aktualnie ka-
tegorii obejmujących bieżące jego rozumienie. Pojęcia takie jak „technologia”, 
„kultura”, „reprezentacja” pojawiają się często w prowadzonych wtedy anali-
zach, jednak wymagają ostrożności i precyzji, są „ryzykowne”, ponieważ ich de-
notaty zmieniają się zależnie od historycznego i społecznego kontekstu [tamże, 
s. xvi]. Ten rodzaj konfuzji ujawnia się szczególnie w miejscach, które dotyczą 
nauki i obejmują takie kwestie jak oświeceniowa logika racjonalnych sądów, 
obiektywne doświadczenia czy wierna reprezentacja, rodząc pytania o realność 
(w opozycji do reprezentacji), istotę człowieczeństwa (na tle innych zwierząt) 
czy możliwości ludzkich zmysłów (które mogą być wzmacniane) [tamże, xviii]. 
Praca Gitelman i Pingree’a otwiera perspektywę szerszą i bardziej fundamental-
ną niż prace przywołane wcześniej, starając się niewątpliwie wyzwolić z przy-
tłaczającego bogactwa opisów i uniknąć gromadzenia faktów, doprowadzając do 
uogólnień. Przyjęta procedura badawcza, na podstawie identy�ikacji kluczowej 
cechy „nowości” medium, jest próbą odpowiedzi dotyczącej istoty zjawiska. Ta 
książka jest niewątpliwą próbą pogodzenia zazwyczaj obcych sobie części: spo-
łecznego i historycznego kontekstu oraz nomotetycznego zacięcia.
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Można chyba zatem, obserwując podane przykłady, pokusić się o propozycję 
jeszcze jednej kontrowersji, próbującej uchwycić i wyjaśnić sedno poszukiwań 
analitycznych w obrębie nowych mediów, stawiając z jednej strony ich pragma-
tycznie rozumianą aktualizację w społecznym, psychologicznym, politycznym 
czy innym kontekście ich funkcjonowania (a Internet byłby takim kontekstem 
najżywiej obecnie skupiającym na sobie uwagę), z drugiej natomiast re�leksję 
dotyczącą właściwej im specy�iki technologicznej, w szczególności konceptu-
alnego zaplecza. Oczywiście pobrzmiewa w niej zarówno dualizm Windelban-
dowskiego podziału nauk, jak i podróżujący przez lata namysłu nad mediami 
i kulturą dylemat związany z technologicznym determinizmem – obydwa jed-
nak pozbawione są już niebezpieczeństwa popadnięcia w jakąkolwiek orto-
doksję. To raczej wynegocjowane i przyjazne wytyczenie komplementarnych 
terytoriów. Jest to także wygodne ustalenie zasad gry dla idei prezentowanej 
w niniejszym tekście, pozwalające spokojnie i równorzędnie rozwijać myśl do-
tyczącą projektu poznawczego leżącego u podstaw konceptu nowych mediów. 

Aby pokazać, że taka myśl pojawia się dosyć regularnie, spróbuję tym ra-
zem odwołać się do obszaru, który w obrębie dwudziestowiecznej �ilozo�ii miał 
znaczenie kluczowe – do języka. Najbardziej znany krokiem na tym olbrzymim 
obszarze pozostaje syntetyczny w pomyśle, choć porzucony i niedokładny, jak 
się wydaje, pomysł Lva Manovicha z jego książki pt. Język nowych mediów [Ma-
novich 2006]. Próbuje on wyartykułować zasadę ogólną, wspartą na spostrze-
żeniu pewnej uniwersalnej właściwości nowych mediów, a także uniwersalnej 
i charakterystycznej dla nich dynamiki, w której ta właściwość się realizuje. 
A więc, odpowiednio: uformowania przez nie swoistego języka będącego skrzy-
żowaniem „języka wszystkich istniejących mediów” i języka danych numerycz-
nych zrozumiałych dla komputera oraz pojawienie się swoistego procesu „prze-
kładu”, jaki dokonywał się z tego pierwszego na ten drugi, a także jego wynik. 
Taka „lingwistyczna” de�inicja ma ambicję fundamentalną i istotową, opiera się 
na precyzyjnie wybranym polu badawczym, wewnątrz którego daje się synte-
tycznie ją uchwycić. Tym polem jest właśnie język. Manovich podąża jednak za-
sadniczo drogą gromadzenia fenomenalnych opisów (dobierając jako inspirację 
i pole badawcze głównie kino), natomiast kategorię języka traktuje metaforycz-
nie, to znaczy nieściśle. Zwrot będący tytułem książki ma więc raczej charakter 
poetycki, swobodnie traktując kluczowe dla siebie pojęcie. Uchwycenie mylące-
go zabiegu Manovicha jest o tyle ważne, że pojawienie się języka jako katego-
rii badawczej w tej dziedzinie nie jest nowe: wprowadził ją na pole technologii 
komputerowych Jean-François Lyotard w swojej sławnej Kondycji ponowoczes-
nej, czyli książce, która zadekretowała ideę ponowoczesności, nadając jej kano-
niczny, choć potem mody�ikowany charakter, przenosząc poststrukturalne me-
todologie na poziom rozważań historiozo�icznych [Lyotard 1997]94.

94 Trzeba dodać, że jak twierdzą autorzy tekstu referującego między innymi badania wza-
jemnych związków technologii informacyjnych i społeczeństwa J.D. Slack i J. MacGregor Wise 
pt. Cultural Studies and Communication Technology [Lievrouw 2010, s. 154], w Stanach Zjedno-
czonych w latach dziewięćdziesiątych istniała tendencja do przedkładania wpływu języka nad 
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Zanim do nich przejdziemy, zwróćmy jeszcze uwagę, że Manovich próbu-
je podać de�inicję nowych mediów, która jest skutkiem analizy środków, jakimi 
się one posługują. Wychodząc od spostrzeżenia, iż mamy do czynienia z sytua-
cją „przecięcia się dwu odrębnych procesów – historii technik obliczeniowych 
i historii technologii medialnych” [Manovich 2006, s. 82], lokuje swoje zaintere-
sowanie przede wszystkim po stronie tego pierwszego procesu, zgodnie ze spo-
strzeżeniem: „Komputer jest dzisiaj – podobnie jak prasa drukarska w XV wieku 
i fotogra�ia w XIX wieku – w centrum nowej medialnej rewolucji przekształcają-
cej wszystkie dziedziny kultury we wspomagane komputerowo formy produk-
cji, dystrybucji i komunikacji” [tamże]. Dalej jednak się nie posuwa, pozostawia-
jąc pojęcie „komputer” bez dokładniejszych wyjaśnień.

Jean-François Lyotard identy�ikuje kwestię funkcjonowania technologii 
komputerowych w przestrzeni fenomenów społecznych i kulturowych jako 
problem o charakterze dyskursywnym i umieszcza go bezpośrednio w obsza-
rze problematyki wiedzy:

Wiedza naukowa jest rodzajem dyskursu. Otóż można powiedzieć, że od czterdzie-
stu lat najbardziej zaawansowane nauki i technologie wiążą się z językiem: fonolo-
gia i teorie lingwistyczne, problemy komunikacji i cybernetyki, nowoczesna algebra 
i informatyka, komputery i ich języki, problemy przekładalności języków i poszuki-
wanie kompatybilności między sztucznymi językami, problemy pamięci i banków 
danych, teleinformatyka i instalacja „inteligentnych” terminali, paradoksologia – oto 
oczywiste dowody, a ich lista nie jest kompletna [Lyotard 1997, s. 26].

Różnica pomiędzy dyskursem tego �ilozo�icznego źródła a rozumowaniem 
Manovicha, pomijając kwestię wspomnianego nadużycia semantycznego, któ-
re można by zinterpretować jako korzystny zabieg słowotwórczy, jest podsta-
wowa i dotyczy badawczej metodologii. Manovich traktuje język jako rodzaj 
„tworzywa”, swoisty wehikuł treści domagający się ujęcia w rozumową struk-
turę, pozwalającą wyjaśnić jego specy�ikę. Język – pojęcie traktowane opisowo 
i niedosłownie – Manovich rozumie jako osobny byt, przedmiot, którego kształt 
wyłania się z nałożenia właściwości języka, jakim posługują się media (szcze-
gólnie kino), na właściwości języka, którego używa komputer. Uproszczenie 
wynika z traktowania takiego języka jak trwałej, wypreparowanej dzięki ana-
lizie symptomów rzeczy. Ten sposób podejścia, który bada funkcje, jakie uda-
je się wyprowadzić z zauważonych cech morfologicznych, ulega błędowi opisu 
teleologicznego: znajduje celowość zapisaną w strukturze. Ponieważ traktuje 
język nowych mediów jako stabilny, w zasadzie niezmienny byt, w rzeczywisto-
ści chwyta jedynie jego partykularną projekcję.

U Lyotarda język jest pojmowany znacznie bardziej fundamentalnie i me-
todologiczne dużo obszerniej. Najbanalniej podsumowując, stanowi podstawę 
wypowiadania się na temat świata. Jego potencja poznawcza wynika z natury 

technologię w konstrukcji rozważającej te dwie wersje źródeł sprawczości, języka rozumiane-
go jako wehikuł demokratycznej władzy, w tym najprościej: jako wyborczego głosu.
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ludzkich kompetencji, choć równie dobrze można ją rozumieć jako ich ograni-
czenie czy uwięzienie. Dyskurs – właściwe tworzywo wiedzy naukowej – opie-
ra się na zdolności konstruowania złożonych struktur pojęciowych, podlega 
więc mocy języka i w nim musi się zrealizować. Język jest nieprzekraczalnym 
warunkiem dostępu do świata, wyznacza i limituje ten dostęp. Jest także jego 
uchwytną �izycznie realizacją poprzez formy, jakie przyjmuje. Pełni więc jedno-
cześnie rolę instancji nadrzędnej.

Christopher Norris, rozważając epistemologiczne tło postmodernizmu 
i w szczególności koncepcji skonstruowanego przez Lyotarda bytu, jakim jest 
narracja – swoistego środowiska ludzkiej kultury o statusie opowieści – znaj-
duje źródło ich inspiracji u Kanta:

Epistemologia wiąże się z wiedzą i jej zasięgiem, to znaczy z możliwościami i ogra-
niczeniami poznania dostępnego człowiekowi. Jest to królestwo poznania intelektu-
alnego – w specy�icznie Kantowskim znaczeniu tego słowa – a jego zasadą jest to, 
że dane naoczne (zmysłowe czy zjawiskowe dane naoczne) muszą być podciągnięte 
pod odpowiednie pojęcia. „Myśli bez treści naocznej są puste, dane naoczne bez po-
jęć – ślepe” [Norris 2001, s. 17]95.

To ostanie zdanie, sławne i cytowane, pochodzące z Krytyki czystego rozu-
mu, domaga się jednak ważnego uzupełnienia, zwłaszcza w kontekście, w jakim 
zostało użyte. Słowo „pojęcie” nie jest u Kanta denotowane bynajmniej jako 
składnik języka („wyraz”), ale posiada znacznie bardziej podstawowe umoco-
wanie w samej istocie działania umysłu: „czyste pojęcie [otwiera] jedynie for-
mę myślenia o jakimkolwiek przedmiocie w ogóle” [Kant 1957, s. 139]. Ten 
rodzaj działalności podmiotu umożliwia jego zdolności poznawcze, które Kant 
nazywa intelektem: „[…] intelekt to zdolność pomyślenia przedmiotu naocz-
ności zmysłowej” [tamże]. Pomyślenie owo staje się przedmiotem analiz logiki 
ogólnej wraz z jej dalszymi podziałami i uszczegółowieniami.

Jak się wydaje, dla Norrisa ów sławny kopernikański przewrót �ilozofa 
z Królewca, polegający na przeniesieniu dyspozycji poznawczej z przedmiotu 
poznania na sam proces poznawczy, zmienia także zakres pojęcia wiedzy. Czy-
ni to w sposób, który odrywa się od świata realnego na rzecz podmiotowych 
kompetencji. Wiedza nie pochodzi zatem z trafnego odbioru rzeczy, ale także ze 
swoistej operacji udostępniania rzeczy umysłowi dzięki pojęciom. Obydwa te 
procesy są równie ważne i potrzebne. Ale skoro tak, kluczowa granica wytycza-
jąca obszar znany lub w ogóle dający się poznać rozpościera się nie wewnątrz 
świata (czyli na zewnątrz), tylko znacznie bliżej podmiotu; w istocie znajduje 
się w obrębie jego dyspozycji. Wiedza zatem opisuje nie tyle świat, ile pod-
miotowe kompetencje, jakie ów podmiot wobec świata reprezentuje. Wiedza 
mieści się w obrębie szeroko pojętego horyzontu podmiotu, a nawet w pewien 

95 Zdanie to w oryginale brzmi: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Be-
griffe sind blind” i pojawia się w drugiej części jego Krytyki czystego rozumu, we wstępie do 
logiki transcendentalnej [Kant 1957, s. 139].
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sposób może być rozumiana jako jego twór (o ile pominiemy aprioryczność i jej 
niejasne źródło). 

Ten ryzykownie prosty nieco wniosek, który można uznać raczej za ekstra-
polację Kantowskich ustaleń, staje się jaśniejszy właśnie wtedy, kiedy pomy-
ślimy o Lyotardzie, i tak też używa go Norris. Narracyjny charakter przekonań 
człowieka dotyczących całości jego doświadczeń związanych ze światem roz-
szerza podmiotową kantowską zdolność poznawczą, polegającą na wiązaniu 
naoczności i pojęć, do granic praktycznego zastosowania. Z wyjaśnieniem tego 
„doniosłego, ale i codziennego aktu” ma Kant, jak pisze Norris, „poważny prob-
lem” i aby go tymczasowo rozwiązać, wprowadza pojęcie wyobraźni [Norris 
2001, s. 20]. Wystarczy jednak przyjąć minimalistyczny punkt widzenia – włą-
czyć ideę poznania w przestrzeń wydarzeń historycznych. Pretekstu dostarcza 
– co najmniej od momentu publikacji Traktatu logiczno-�ilozo�icznego Wittgen-
steina – język, który przejmuje władzę nad poznaniem. W ten sposób pojawia 
się dyskursywność wiedzy, po pierwsze, pozostającej w niejasnym, jak się oka-
zuje, związku z realnością, zapośredniczonym pojęciowo w sensie kantowskim, 
a po drugie, realizującej ową pojęciowość w obrębie języka i praktyki lingwi-
stycznej. Narracyjność staje się jednocześnie opisem i czynnością poznawczą, 
a ten dialektyczny związek rzutuje na dalsze badania dotyczące jej niezwykłej 
potencji, gdy pyta o umocowanie swoich własnych środków działania (rozwija-
jąc na przykład teorię znaczenia). Przy okazji dosyć zaskakująco motywuje się 
dwuznaczność samego słowa „pojęcie”, które dla chłodnej i nieco abstrakcyjnej 
idei kantowskiego narzędzia intelektualnego uzyskuje językową konkretyzację 
i może także znaczyć zwyczajnie tyle, co „słowo” lub „wyraz”.

Padł tutaj termin, który ma charakter kluczowy dla zrozumienia idei Lyo-
tarda. Narracja, choć niewątpliwie wywodzi się z terenu badań literaturoznaw-
czych, uzyskuje u niego zupełnie inny, szerszy i bardziej podstawowy charakter. 
Jest tym fenomenem historycznym, który ujmuje w całość pewną rzeczywi-
stość kulturową. Lyotard w uzupełnieniu do myśli zawartych w Kondycji…, po-
chodzącym z książki pt. Postmodernizm dla dzieci, pisze:

Narracje nie są mitami w sensie bajek […]. Zapewne, podobnie jak mity, mają one na 
celu uprawomocnienie instytucji i praktyk społecznych, systemów prawa, systemów 
etycznych, sposobów myślenia. Ale w odróżnieniu od mitów nie poszukują tej pra-
womocności w źródłowym akcie założycielskim, lecz w mającej nadejść przyszłości, 
to znaczy w pewnej Idei czekającej na realizację [Lyotard 1998, s. 30].

W Kondycji ponowoczesnej Lyotard utożsamił poznanie z opowieścią, 
z czego później się częściowo wycofał [tamże, s. 33], jednak narracyjność jako 
metoda ujmowania każdego typu postępowania, które dotyka, porządkuje lub 
co najmniej ociera się o świat zewnętrzny, przetrwała (Rorty, Derrida i inni). 
Nie dezaktualizuje się także bynajmniej dyskursywność wiedzy, raczej chodzi 
o odróżnienie różnego typu dyskursów. Gra językowa dalej pozostaje właści-
wym środowiskiem wszelkiej aktywności intelektualnej, różne okazują się je-
dynie roszczenia literatury i nauk akademickich [tamże, s. 33]. 



137Nowe media jako projekt poznawczy – w ponowoczesnej i krytycznej perspektywie 

Ostatnie zdanie w powyższym cytacie stanie się powodem do uzasadnie-
nia koncepcji projektu użytej w hipotezie, jaką postawiłem na wstępie, kiedy 
to baczniej przyjdzie się przyjrzeć owej Lyotardowskiej „Idei”, pisanej z dużej 
litery. Teraz powróćmy do pojęcia, które pojawia się jako związanie dotychcza-
sowego wywodu. Użycie terminu „gry językowe” w wywodzie francuskiego �i-
lozofa bierze się z położenia „akcentu na faktach językowych, a wewnątrz tych 
faktów na ich aspekcie pragmatycznym” [Lyotard 1997, s. 41], przy czym ten 
ostatni jest rozumiany szeroko, bo w przypisie Lyotard odwołuje się do takich 
nazwisk jak Charles S. Peirce, Ludwig Wittgenstein, John L. Austin, John Searle 
czy Niklas Luhmann. 

Język ujęty zostaje jako gra wyposażona w arbitralne reguły. Cóż, kiedy właś-
nie arbitralność narracji, a więc potencjalna różnorodność jej wariantów, uczy, 
że reguły owe nie są stałe i mogą się zmieniać. Trzeba je legitymizować, nada-
wać im moc orzekania, wery�ikować – słowotwórczym korzeniem tego terminu 
jest łacińskie veritas, prawda, a więc także: uprawdopodabniać, co dobrze od-
daje zasięg tej czynności. Poza tymi, których dostarczają wielkie opowieści, ta-
kich upewnień, zwłaszcza w przypadku gier uprawianych w obrębie nauki, do-
starcza sama natura gry: spójność jej systemu i wiarygodność dowodu, jakim 
się wewnątrz niego posługuje. Ten pierwszy składnik Lyotard identy�ikuje jako 
specy�iczny językowy konsensus ekspertów [Lyotard 1997, s. 125] pozwalają-
cy się wypowiadać o podległej strukturze, nie popadając w jej pułapki, kierując 
się przyjętymi wstępnie aksjomatami. Nie jest on uniwersalny i nadrzędny, lecz 
przeciwnie: preskryptywny i postulatywny. Wzoru dla metody, jaką powinien 
kierować się dyskursywny strumień, a więc spełniać funkcje metajęzyka, nad-
rzędnego porządku, jak twierdzi Lyotard, dostarcza logika (tu kantowski rodo-
wód idei uzyskuje dodatkowe potwierdzenie) [tamże, s. 122]. 

Dowód staje się dla Lyotarda partykularnym polem analizy sprawności 
techniki wery�ikacji. Sprawność ta jest dlań widoczna w chwili, gdy z techniki 
tej uczynimy zmienną społeczną i połączymy się z dostępem do kapitału, który 
może zrealizować naczelną zasadę dowodu, jaką jest oparcie w rzeczywistości. 
Dla Lyotarda ten układ nieodmiennie popada w dylematy polityczne – stawką 
w grze jest skuteczność, która służy jako argument merkantylnie nastawio-
nych instytucji �inansujących naukę. Prawda (naukowa) staje się zakładnikiem 
pragmatycznej czy nawet politycznej rzeczywistości. Pomijam ten wątek, choć 
z pewnością dla tego �ilozofa ważny, aby zwrócić uwagę na kryjące się u jego 
źródeł presupozycje. Lokalny język jako aksjomatyczny system i dowód jako 
klucz do tego systemu to konstrukcje silnie obecne w założycielskim akcie no-
wych mediów: formalizacji matematycznej, wokół której krąży myśl Lyotarda, 
choć expressis verbis poprzestaje on z reguły jedynie na odesłaniu doń jako eg-
zemplum [np. Lyotard 1997, s. 125].

Lyotard pisał Kondycję… jako raport przedstawiony Radzie Uniwersyte-
tów przy rządzie Québecu, powstały na prośbę jej przewodniczącego. Uka-
zała się ona drukiem w 1979 roku. Rok wcześniej dwóch ekspertów fran-
cuskich, Simon Nora i Alain Minc, w raporcie przedłożonym prezydentowi 
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Francji Valéry’emu Giscardowi d’Estaing i opublikowanym w tym samym roku
pt. L’informatisation de la société użyło terminu „społeczeństwo informacyjne”, 
wprowadzając do Europy problematykę znaną dobrze dotąd jedynie w Japonii, 
skąd ów termin pochodzi [Goban-Klas 1999, s. 286]. Do tej pracy Lyotard od-
wołuje się wprost, kiedy mówi o wiedzy jako „informatycznym towarze” [Lyo-
tard 1997, s. 32]. Jeżeli jest tak, jak twierdzi Goban-Klas, to pojęcie społeczeń-
stwa informacyjnego, ale szerzej także kwestia informatyzacji jako problemu 
o społecznym zasięgu, zauważalnej i coraz istotniejszej zmiennej procesów 
społecznych i gospodarczych, mogły zainspirować Lyotarda. Ta kwestia poja-
wia się w każdym razie we francuskojęzycznej przestrzeni publicznej na krótko 
przed opublikowaniem Kondycji ponowoczesnej, otwierając problematykę zu-
pełnie nową i fundamentalną. Lyotard nadaje tej kwestii poziom �ilozo�icznej 
koncepcji, ujmującej jej prawdopodobny i już obserwowany gwałtowny rozwój 
w kategoriach dostosowanych do dziedziny, która stanowi najważniejsze pole 
realizacji: starcia z zastanym światem, starcia, w którym świat ten zostanie 
prawdopodobnie całkowicie odmieniony.

To ostatnie zdanie podkreśla w zamyśle pewną czynność poznawczą, która 
przenosi problematykę z poziomu społecznej, politycznej i merkantylnej analizy 
w obszar teoretycznej syntezy. Jej polem staje się �ilozo�ia, a operacjonalizuje się 
jako re�leksja na temat wiedzy, w obrębie której język, już dawno postrzegany 
jako istotny, uzyskuje wsparcie z obrębu nowych technologii (i nowych mediów, 
chociaż wtedy jeszcze takie pojęcie nie jest upowszechnione). Wydaje się, że dla 
Lyotarda istnieje zasadnicza współbieżność między językiem, takim, jaki stano-
wi tworzywo dyskursu, w swojej szczególnej postaci dyskursu determinującego 
naturę wiedzy, a językiem, którym posługują się komputerowe programy. Tylko 
tak chyba można wytłumaczyć ich współistnienie w przytoczonym na początku 
części poświęconej francuskiemu �ilozofowi cytacie, wprowadzającym wiedzę 
jako rodzaj dyskursu [Lyotard 1997, s. 26], gdzie stanowią lwią część wyliczo-
nych przykładów. Ta współbieżność jest przez niego zde�iniowana w sposób 
podstawowy: poprzez uwidocznienie zmiany poznawczej mocy, którą człowiek 
rozporządza: „To nowe podejście wiąże się w oczywisty sposób z istotnym prze-
kształceniem idei rozumu” [tamże, s. 125]. Przekształcenie kojarzy ze zmianą 
paradygmatu wiedzy w sensie, jaki nadaje mu Robert Kuhn, uzyskując nową 
podstawę w „systemach formalnych i aksjomatycznych” dążących do wewnętrz-
nej spoistości, ale niedających spoistości nadrzędnej, uniwersalnej. Ten brak jest 
także zasadą istnienia procesu, który Lyotard nazywa językową grą:

To, co w wiedzy i w nauce klasycznej oraz nowożytnej uchodziło za paradoks, a na-
wet paralogizm, w niektórych takich systemach [formalnych i aksjomatycznych – 
przyp. R.M.] może nabrać nowej siły przekonywania i uzyskać zgodę wspólnoty 
ekspertów. Przyjęta w tej książce metoda gier językowych jest skromnym wyrazem 
tego nurtu myślowego [tamże, s. 125].

Językowa gra jako odzwierciedlenie systemów formalnych i aksjomatycz-
nych, kierujących się wewnętrzną zasadą koherencji, innymi słowy, wewnętrz-
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nie niesprzecznych, a także wyposażonych w skuteczne narzędzie spraw-
dzające, pozwalające im ufać (tak chyba trzeba rozumieć owe „wspólnoty 
eksperckie”), czyli inaczej, dowodliwych, powiązanych logicznie (dysponujących 
immanentną zasadą systematyczności) – oto fundament dyskursu, który stano-
wi istotę wiedzy, w tym wiedzy naukowej. Jak się okaże po przeanalizowaniu 
poszczególnych pojęć tego rozumowania, można uznać Kondycję ponowoczesną 
za pierwszą i jedyną o takim zapleczu myślowym teorię nowych mediów w zna-
czeniu, które zaproponowałem w pierwszym akapicie, teorię wspartą na dwóch 
fundamentach: perspektywie epistemologicznej i matematycznych korzeniach 
jako zasadach konstrukcyjnych (ściśle: metamatematycznych).

Poza tym podstawowym przekonaniem, którego zasadność i udział w teorii 
nowych mediów jeszcze będziemy śledzić, można odnaleźć w książce Lyotar-
da inne, bardziej oczywiste znaki świadczące o sprecyzowanej wizji typu tech-
nologii leżącej u podstaw dyskursywnej idei wiedzy. Ich przypomnienie niech 
posłuży jako zestaw dodatkowych przesłanek użycia w kontekście jego książki 
pojęcia nowych mediów. Takie znaki są co najmniej trzy. Pierwszy to powią-
zanie wprost wiedzy traktowanej pragmatycznie z techniką zapisu cyfrowego 
i przyjęcie tej ostatniej jako podstawy jej użyteczności, a nawet rozwoju:

[Natura wiedzy – przyp. R.M.] może wejść w nowe koleiny i stać się wiedzą opera-
cyjną jedynie o tyle, o ile jej treści mogą być przełożone na bity informacji. Można 
więc na tej podstawie przewidywać, że wszystko to, co w osiągniętej wiedzy nie jest 
w ten sposób przekładalne, zostanie odrzucone […] [Lyotard 1997, s. 28].

Drugi znak odsyła do kontekstu historycznego i nie jest, podobnie jak po-
przedni, tak jednoznaczny, ale tłumaczy się dobrze w obrębie badań metama-
tematycznych i to tych ściśle, które legły u podstaw konceptu komputera. Mam 
tu na myśli owe „czterdzieści lat” – które wskazuje Lyotard jako okres rozwoju 
„najbardziej zaawansowanych nauk i technologii wiążących się z językiem” – 
pojawiające się w pierwszym cytacie dotyczącym wiedzy jako dyskursu [tamże, 
s. 26]. Kondycja ponowoczesna została opublikowana w roku 1979, więc można 
przyjąć, że mowa tutaj o końcu lat trzydziestych XX wieku. To dziesięciolecie 
zapisało się w historii matematyki co najmniej dwoma fundamentalnymi z na-
szego punktu widzenia wydarzeniami: opublikowaniem w 1931 roku artykułu 
Kurta Gödla zawierającego jego słynne twierdzenie dotyczące niesprzecznoś-
ci systemów formalnych96 oraz ogłoszeniem pracy Alana Mathisona Turinga 
w roku 1936, przy czym to drugie wydarzenie można uznać za teoretyczny akt 
założycielski technologii komputerowej, a w niniejszym tekście służy do zde�i-
niowania technologii nowych mediów.

Niepokój dotyczący jedynie przypuszczalnego charakteru przesłanki dru-
giej zostaje nieco rozwiany za sprawą znaku trzeciego, który pojawia się w tym 

96 Ściśle rzecz biorąc, są to dwa powiązane ze sobą, udowodnione twierdzenia, które mają 
wiele innych sformułowań. Ich szerokie, wyczerpujące omówienie zawiera cytowana tutaj czę-
sto praca Stanisława Krajewskiego [Krajewski 2003].
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samym akapicie Kondycji… Jest nim odwołanie się wprost do prac Johna von 
Neumanna w miejscu, w którym Lyotard pisze o „nowoczesnej algebrze i infor-
matyce”. John von Neumann, wybitny matematyk, jest autorem wielu koncepcji 
mieszczących się w bliskich i powiązanych, ale różnych polach swojej dziedzi-
ny, takich jak teoria gier czy teoria liczb. Z naszego punktu widzenia jego obec-
ność w publikacji tłumaczy się w sposób oczywisty – jest on autorem raportu 
opublikowanego w 1945 roku i zawierającego pomysł konstrukcji maszyny cy-
frowej – drugiego de�inicyjnego fundamentu nowych mediów wskazanego na 
wstępie. Wszystkie trzy przesłanki tworzą jednolitą tkaninę inspiracji i przeko-
nań, choć oczywiście nie są wykluczone, zwłaszcza w przypadku dwóch ostat-
nich znaków, inne możliwości interpretacji.

Językowa gra rozumiana przez Lyotarda jako odzwierciedlenie pewnej stra-
tegii poznawczej ma swoje bardzo konkretne źródło w metamatematycznych 
odkryciach i klęskach, którymi bliżej zajmuję się w rozdziale poświęconym 
historii formalizacji jako projektu rekonstrukcji matematyki. Porządek niniej-
szego wywodu prowadzi natomiast do następnego kroku i przenosi nas do 
drugiego członu hipotezy postawionej na wstępie. Momentem, w którym owo 
przejście się dokonuje, jest wkroczenie w obręb znaczeń pojęcia dyskursyw-
ności, którego – przypomnijmy – Lyotard używa do opisu wiedzy. Ściśle rzecz 
biorąc, na tym samym polu pojawiają się jeszcze dwa terminy: „narracja” i „ję-
zyk”. Wszystkie trzy, powiązane w triadę: język–dyskurs–narracja, stanowią po-
trójny klucz do zrozumienia funkcjonowania wiedzy, w tym także wiedzy nau-
kowej. Spośród tej „trójki” powiedziano dotychczas nieco o ostatnim terminie. 
Koncept, jaki przyświeca narracji, uznano za dyskusyjny i nowatorski97, dla nas 
natomiast staje się jednym z najważniejszych pretekstów do zbudowania wyj-
ściowej hipotezy.

Narracja pojawia się w Kondycji ponowoczesnej początkowo w złożeniu 
„wiedza narracyjna”, które Lyotard powołuje do istnienia w opozycji do wiedzy 
naukowej. Przytoczę dwa cytaty opisujące istotę tej pierwszej:

Wiedza w ogólności nie redukuje się do nauki ani nawet do poznania [Lyotard 1997, 
s. 67].

I dalej:

Formą par excellence tej wiedzy, i to w wielu znaczeniach, jest opowiadanie [tamże, 
s. 71].

Warto tutaj wydobyć na plan pierwszy literackie, słownikowe źródło, z któ-
rego czerpie Lyotard, nieustannie podkreślając taki jego charakter. W tle oczy-
wiście kryje się pytanie o �ikcjonalność tworu, czyli o jego stosunek do świata 
bytów realnych, bo taka wątpliwość zostaje świadomie przez autora zasiana 

97 Dyskusja, jaką podjął z tezami Lyotarda Jürgen Habermas, dotyczyła kwestii ogólnej: lo-
sów projektu nowoczesności, stając się jednocześnie głosem w dyskusji na temat losów nowo-
czesności i zawartości jej pojęciowej idei.
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i jest podtrzymywana barwnymi przykładami dotyczącymi ludowych baśni. To 
jest wątpliwość, której Lyotard nie stawia wprost, ale którą nieustannie suge-
ruje. Z naszego punktu widzenia, w świetle postawionej na wstępie hipotezy, to 
problem kluczowy.

Związek wiedzy narracyjnej i naukowej stanowi ciąg nieustannych wzajem-
nych wpływów, agresji i okaleczeń, których początek Lyotard umieszcza już 
u Platona, ale znajduje także u Kartezjusza i Arystotelesa, których nazwiska 
stawia jako przykłady innych uprawomocniających dyskursów wielkich �ilo-
zo�ii starożytnych, średniowiecznych i siedemnastowiecznych [Lyotard 1997, 
s. 92]. Wszystkie dokumentują niedającą się odepchnąć skłonność udziału wie-
dzy narracyjnej w wiedzy naukowej, która wynika z jednego, podstawowego 
usiłowania: legitymizacji tej ostatniej. Te usiłowania Lyotard wymownie okre-
śla „nieustanną udręką” [tamże]. Pułapka, która czyha na wiedzę naukową, jest 
niezwykle prosta:

Wiedza naukowa nie może wiedzieć i pozwalać wiedzieć, że jest wiedzą prawdzi-
wą, nie uciekając się do innej wiedzy, opowieści, choć jest ona dla niej nie-wiedzą. 
W przeciwnym wypadku zmuszona jest zakładać siebie samą i popada w to, co potę-
pia, w petitio principi, w przesąd. Ale czy nie popada w przesąd również wtedy, gdy 
odwołuje się do opowieści? [tamże].

Ten problem ujawnia się według Lyotarda w nauce nowoczesnej, przyj-
mując postać pytania o warunki prawdziwości (albo bardziej szczegółowo: 
o warunki dowodu). To pytanie, mające w istocie charakter nadrzędny (pyta 
bowiem o samo pytanie), sprawia, że problematyka wiedzy sama staje się 
przedmiotem dyskursu, ergo podlega opisowi. Okazuje się tym samym opo-
wieścią, jeżeli przez opowieść można rozumieć coś, co nie istnieje samoistnie, 
transcendentnie, ale wręcz przeciwnie właśnie: w uwikłaniu we własną obec-
ność, za sprawą na przykład czyjejś twórczej inicjatywy będącej jej źródłem. 
Poprzez ten ontologiczny cios, spadając do poziomu skontekstualizowanego 
przedmiotu, wiedza naukowa traci fundament meta�izyczny. Wyjście z pułapki 
jest jedno, jak sugeruje Lyotard: „Narracja przestaje być lapsusem legitymiza-
cji” [tamże, s. 93], przeciwnie: staje się jej racją bytu. Zapleczem tego ruchu jest 
pewien stan społeczny, ruch emancypacyjny i formowanie się władzy, co dla 
Lyotarda jest kwestią kluczową, dla nas natomiast ma znaczenie drugorzędne.

Docieramy tutaj do najsławniejszej konkluzji francuskiego �ilozofa, tej, która 
wywołała „niedokończoną” do dzisiaj dyskusję, aby sparafrazować tytuł zna-
nego tekstu Habermasa. Była to reakcja na koncepcję Lyotarda, która wynikła 
z twardej identy�ikacji narracji fundującej wiedzę naukową trwającą do chwi-
li ostatniej – tej narracji, która musiała się rozpaść, aby mogły nadejść czasy 
współczesne, czyli koniec wieku XX – czasy ponowoczesne. Lyotard odnalazł 
dwa jej warianty. Jeden, jak pisze, „bardziej �ilozo�iczny” i drugi – „bardziej poli-
tyczny”. Obydwa ulegają erozji, przy czym pierwszy jest nią „zarażony” niejako 
z de�inicji. Ponieważ narracja owa opiera się na spekulatywnej idei wiedzy, po-
pada w metatematyczną pułapkę logiki – orzeczenie o prawomocności twier-
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dzeń jest także twierdzeniem, które trzeba udowodnić. Ten spekulatywny sze-
reg nie ma końca, jeżeli nie pojawi się jakaś pomoc z zewnątrz nieskończenie 
narastającego ciągu uogólnień98. Ponowoczesny skutek tego ruchu jest taki, że 
wytwarza się rozmaitość różnego typu założeń, pozwalających tylko ograniczyć 
pochód metapoziomów; rodzi się wielość gier językowych o równym stopniu 
prawomocności. Wiedza de facto ulega delegitymizacji, tracąc jednolite oparcie 
i stabilny fundament pozytywistycznej pewności.

Wariant drugi wynika niejako z pierwszego. Wielość gier językowych do-
prowadza do erozji samego podmiotu99. Rozpada się on na liczne wspólnoty 
dobierające język do swoich własnych celów (a ściśle językową grę), nawet 
z miejsc egzotycznych i wyra�inowanych:

Do starych języków dołączają nowe, tworząc przedmieścia starego miasta, „symbo-
lika chemiczna i symbolika rachunku różniczkowego”. Trzydzieści pięć lat100 później 
można do tego dodać języki maszynowe, matryce teorii gier, nowe notacje muzycz-
ne, symbolikę logik niereferencyjnych (logiki czasu, logiki deontyczne, logiki modal-
ne), język kodu genetycznego, grafemy struktur fonologicznych itd. [Lyotard 1997, 
s. 117].

W ten sposób rozpada się idea uniwersalnego i metajęzykowego „systemu-
-podmiotu”, jednolitego systemu spekulatywnej, koherentnej wiedzy skojarzo-
nej z wyemancypowanym podmiotem (i jego rozumem), w którego dyspozycji 
ów system pozostaje. Przy okazji tej konkluzji pada także pojęcie, które uzy-
skuje szybko status kluczowy – pojęcie „projektu”. „Projekt systemu-podmiotu” 
z jednej strony, a z drugiej „projekt emancypacyjny” – obydwa te określenia 
wprowadza Lyotard. Drugi, kilka stron wcześniej zidenty�ikowany przez fran-
cuskiego �ilozofa jako dziecko oświecenia, jest właśnie tą konstrukcją, która 
doznaje rozpraszającego, niweczącego ciosu, rozprzestrzeniającego się natych-
miast na sąsiednie, �ilozo�iczne terytoria, oznaczającego wkroczenie w nowy, 
a ściślej ponowoczesny świat [Lyotard 1997, s. 117]. 

98 Takiej pomocy, pisze Lyotard, dostarcza przez jakiś czas Georg W.F. Hegel, tworząc 
uniwersalną historię Ducha [Lyotard 1997, s. 102 i n.]. Precyzyjny wywód pułapki, jaka tkwi 
w samej zasadzie spekulatywności, Lyotard przedstawia nieco później [tamże, s. 112 i n.]. Nie-
wątpliwie zasadza się ona na wątpliwości dotyczącej możności sformułowania metaoglądu 
spekulacji, czyli uprawomocnienia samego przewodu myślowego, oderwanego od przedmiotu 
tego przewodu – wzniesienia się na wyższy, bardziej ogólny (i abstrakcyjny) poziom (stopień) 
analizy.

99 Co z punktu widzenia �ilozo�ii europejskiej jest osobnym rozdziałem. Bardzo ciekawą 
z naszego punktu widzenia – to znaczy rozważającą jego interpretację w świetle procesów 
kształtowania przeświadczeń ontologicznych na temat takich matematycznych bytów, jak licz-
ba czy sama matematyka – zawiera praca Adama Olszewskiego [Olszewski 2009].

100 Miasto jako metaforę języka Lyotard otwarcie zapożycza, podobnie jak przytoczony cy-
tat, z Dociekań �ilozo�icznych Ludwiga Wittgensteina. Owo przywołane „trzydzieści pięć lat” ma 
niejasne źródło, choć wyraźnie odnosi się do przykładów Wittgensteina, sprawia bowiem kło-
pot chronologiczny – Dociekania zostały opublikowane pośmiertnie w 1953 roku, natomiast 
ich ostateczny manuskrypt Wittgenstein sporządził w roku 1945.
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Dalsze losy tej koncepcji, choć wywołała ona burzliwe reakcje i spory, stając 
się także aktem założycielskim całej formacji �ilozo�icznej, pozostawmy. Trzeba 
jednak koniecznie zwrócić uwagę na dwie co najmniej kwestie. Po pierwsze, po 
raz kolejny znajdujemy odwołanie do idei re�leksji metamatematycznej. Tym 
razem nie wprost, ale poprzez zapożyczenie konstrukcyjnej zasady, obecnej  
wcześniej expressis verbis. Udręka wkroczenia w świat swobodnych wprawdzie, 
ale zarazem oderwanych od pewności przeświadczeń jest podobna do tej, któ-
ra pojawiła się jako program matematycznego zarazem kryzysu i reformy na 
przełomie wieków XIX i XX. Samej źródłowej dyskusji matematyków poświęcę 
więcej miejsca dalej, bo jest to rzeczywistość fundamentalnej rekonstrukcji nie 
tylko pewnej dziedziny nauki (czyli matematyki), ale przede wszystkim pewne-
go założenia poznawczego znacznie wykraczającego poza czystą metodologię. 

Lyotard mówi wprost: założenie niezbędne, aby uratować wiedzę jako ze-
spół wypowiedzi naukowych, czynionych z konieczności w języku, nie musi 
opierać się na warunku meta�izycznym, idealistycznym (na przykład Heglow-
skim „Życiu Ducha”), ale na tym, po pierwsze, że akceptujemy „język nauk 
»pozytywnych« jako ogólny modus języka wiedzy”, i po drugie, „że uważamy, 
iż język ów zawiera założenia (formalne i aksjomatyczne), które zawsze powi-
nien objaśniać” [Lyotard 1997, s. 113]. Uznajemy więc język za rodzaj systemu 
opisywania świata, systemu, który kieruje się do swojego wnętrza i tylko tam, 
w jego obrębie, wypowiada sądy prawomocne. Pozostaje jednak – z punktu wi-
dzenia Lyotarda – poważny problem: jak wmontować ten samoograniczający 
się wniosek w narzucony sobie dyskurs raportu o sytuacji społecznej, domaga-
jącego się w dodatku pragmatycznych konkluzji i mającego rozwikłać rodzący 
się polityczny problem. W ten sposób wkracza osobiście w rzeczywistość kło-
potów wiążących się z szukaniem uzasadnień.

Na immanentne problemy podobnego rodzaju natknęły się już wczesne 
dziewiętnastowieczne konstrukcje metamatematyczne. Problemy te ujawniały 
się jako antynomie101. Były to wywody prowadzone na podstawie prawidłowo 
przyjętych założeń, stosujące poprawne zasady wynikania i prowadzące do 
sprzecznych wniosków. Ich jak najszerzej pojmowany punkt wyjścia swobod-
nego rozumowania logicznego doprowadzał do impasu. Poddawał się słaboś-
ciom systemu, w którym dokonywane były sformułowania. Tym systemem był 
sam język – nie matematyczny, ale spekulatywny, pojęciowy. Zadanie, które po-
stawili już Leibniz i Kartezjusz, niezwykle ambitne, zmierzające, jak pisze Kra-
jewski, do ujęcia rozumowania w formalną procedurę, podjęte przez Fregego, 
było jedną z idei przyświecających budowie sformalizowanych języków i syste-
mów abstrakcyjnych: wyzwolić się z okowów wieloznaczności, braku precyzji, 
popadania w sprzeczności. Taką drogą prowadzącą do ścisłości miała być rów-

101 Spośród nich najsławniejsza to antynomia Russella. Jej opis można znaleźć w wielu 
źródłach, z których polecam opisy trzech autorów, o różnym stopniu trudności: Krajewskiego, 
Nagela, Kordosa. Lyotard znał problem antynomii, skoro przytoczył jako źródło książkę Franka 
P. Ramseya pt. The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays z 1931 roku, w której 
polecał szukać klasy�ikacji paradoksów logiczno-matematycznych [Lyotard 1997, s. 125].
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nież metoda aksjomatyczna Hilberta, ale pozbawiona poprzednich uniwersa-
lizujących czy meta�izycznych wręcz ambicji [Krajewski 2003, s. 23]. Jej reali-
zacją miał być program, w którym następuje wyjście poza obciążone ryzykiem 
antynomii treści pojęć i odniesienie się do porządku wcześniejszego, bardziej 
podstawowego, wewnątrz którego jest możliwe ujęcie całej matematyki102. Po-
lega on na całkowitej formalizacji systemu dedukcyjnego (czyli tego, dzięki któ-
remu w ogóle jesteśmy w stanie dowodzić czegokolwiek), którą Ernest Nagel 
i James R. Newman w popularnej książeczce pt. Twierdzenie Gödla103 opisują 
jako „pozbawienie wyrażeń, występujących w systemie, wszelkiego znaczenia”, 
w którym „są one traktowane po prostu jako puste znaki” [Nagel 1966, s. 24].

Lyotard nie próbuje podążyć w stronę poszukiwania takiej ujednolicającej 
idei; wydaje się ona sprzeczna z jego podstawowym pomysłem polegającym na 
pozostawieniu całej dyspozycji poznawczej, całej wiedzy, w obrębie różnorod-
nych, choć wewnętrznie, lokalnie spójnych środowisk [Lyotard 1997, s. 125]. 
Zatrzymuje się przy języku zanurzonym w kontekst, wplecionym w sposoby 
użycia (czyli społecznym), składającym się ze słów i łączących je związków. 
W sytuacji owego rozproszenia językowego, a także w chwili, w której ze-
wnętrzne metanarracje utraciły swoją legitymizacyjną moc, pozostaje jedynie 
„uznanie heteromor�ii gier językowych”: 

[…] należy przyjąć zasadę, że jeśli istnieje jakiś konsensus dotyczący reguł, określa-
jących każdą grę, oraz „ruchów”, jakie można w grze wykonać, musi on mieć cha-
rakter lokalny, to znaczy stanowić umowę między aktualnymi partnerami i podlegać 
możliwemu odwołaniu [tamże, s. 176].

U podstaw tego „lokalnego konsensusu” kryje się idea systemu aksjoma-
tycznego: arbitralnego systemu założeń, w którym aksjomat nie znaczy więcej 
niż tylko doraźnie skonstruowany punkt wyjścia, a bynajmniej nie meta�izycz-
nie umocowana prawda. Dopisek w sprawie zawsze możliwego odwołania uzy-
skanego w ten sposób konsensusu pogłębia niepewność co do trafności takiej 
konstrukcji i zarazem danej, lokalnej gry językowej. W ten sposób wyjaśnia się 
idea paralogii Lyotardowskiej: sensowność nie jest znana od początku, uzasad-
nia się (bądź nie) w trakcie eksploatacji/konstrukcji lokalnego systemu. Mate-
matyczny krok, który byłby naturalnym skutkiem dążenia do oparcia się wy-
łącznie na precyzyjnych związkach inferencji – gdybyśmy chcieli podążyć drogą 
Kurta Gödla, ale kontynuując model inspirujący Lyotarda – czyli formalizacja, 
nie może oczywiście nastąpić, tkwimy przecież nadal w przestrzeni pojęć ciąg-
le niejasnych, niedających się jednoznacznie zinterpretować.

Lyotard pozostaje siłą rzeczy uwikłany w konteksty, w jakich pojawia się ję-
zyk. Jest jasne, że są to konteksty budowane przez zmienne sytuacje społecz-
ne. W tym momencie przychodzi z pomocą Historia. Pisana z dużej litery, bo 

102 Ten proces opisuje dokładniej Krajewski [Krajewski 2003, s. 30 i n.].
103 To właśnie Kurt Gödel doprowadził ten pomysł do końca i udowodnił, pozostając 

w jego ramach, fundamentalne, immanentne ograniczenia tej idei. 
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oznaczająca coś więcej niż potok wydarzeń. Ujrzana jako zwierzchni porządek, 
dająca się dostrzec w postaci ujednolicającego metaładu – czasem ów ład jest 
tak wyrazisty, że Lyotard może nadać mu nazwę projektu104, czasem – dzisiaj 
– przybiera kształt rozproszonej heteromor�ii. Choć nie interesuje nas ta część 
wywodów francuskiego �ilozofa, w której zanurza swoją siatkę pojęć w kon-
kretnej rzeczywistości historycznej – książka jest wszak raportem – to pojęcie 
projektu i wiążący się z nim koncept są z naszego punktu widzenia kluczowe.

Mamy w ten sposób do czynienia ze spotkaniem dwóch idei: po jednej stro-
nie rozwija się wyobrażenie lokalnych, rozmnożonych i równorzędnych syste-
mów, czerpiące inspirację i zasadę z aksjomatycznych systemów formalnych; 
po drugiej konkretyzuje się struktura Historii w postaci metanarracji widzia-
nej jako rodzaj założonego i rozwijającego się projektu. Obydwie strony tego 
spotkania wzajemnie się w Kondycji ponowoczesnej warunkują, historycznie 
i logicznie. Można, parafrazując innego �ilozofa, zażartować, że rozproszenie 
projektu oświeceniowego było koniecznością wynikającą z napięć tkwiących 
w samym tym projekcie, a pobiegło ono drogą analogiczną do doświadczeń 
matematyki z przełomu wieków XIX i XX. Ale stawka w tej grze jest poważ-
na: to wiedza, także, a nawet przede wszystkim, w fundującej ją części nauko-
wej i wkraczająca w obręb porządku społecznego jako jego istotna podstawa. 
Przypomnijmy, punktem wyjścia Lyotardowskiego wywodu jest konstatacja 
głębokiej zmiany statusu wiedzy i towarzyszącej jej jednoczesnej zmiany hi-
storycznej – końca odbudowy Europy po drugiej wojnie światowej [Lyotard 
1997, s. 25]. Kondycja ponowoczesna stara się uzasadnić to spotkanie i wyjaś-
nić skutki. W ten sposób wkraczają na scenę nowe technologie informacyjne. 
W nich ogniskuje się rozproszenie informacji połączone ze społeczną, cywili-
zacyjną zmianą. Technologie te, których nagłą i stanowczą obecność stwierdza 
francuski �ilozof, nie są – jak twierdzi – przypadkiem, a ich powodzenie będzie 
się tylko rozwijać. Stanowią podstawę heteromor�ii dyskursów wiedzy. Może-
my dodać, czego już Lyotard nie czyni, że przecież posiadają one także rodzin-
ne – przez matematykę, a nawet ściślej: przez koncepcję formalizacji – więzy 
z jej źródłem. Zrodziły się i rozwinęły dzięki konceptowi teoretycznemu, który 
powstał jako rozwiązanie Hilbertowskiego problemu obliczalności, pojawiają-
cemu się jako skutek formalizacji i idei systemów aksjomatycznych – maszynie 
Turinga. Intuicja Lyotarda była głębsza, niż sam to przyznawał. Metamatema-
tyczny rdzeń ponowoczesności, w której technologie informacyjne dostarczają 
materiału dla heteromor�icznej gry, umożliwiając jednocześnie jej proces, jest 
także ich własnym, niezależnie dziedziczonym zapleczem. 

W pierwszej części swojej wizji Lyotard ostatecznie poprzestaje na progra-
mie minimum: „[Informatyzacja] może również [poza ścisłą kontrolą – przyp. 
R.M.] służyć grupowym dyskusjom nad metapreskrypcjami, dostarczając lu-
dziom informacji, których najczęściej nie mają, by podejmować rzeczowe de-

104 Pewne zmiany i rozwinięcia tej problematyki, która nie jest przedmiotem niniejszej pra-
cy, zawiera późniejszy tekst Lyotarda pt. Postmodernizm dla dzieci [Lyotard 1998, s. 32, 35 i n.].
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cyzje”, skąd wniosek, iż „obywatele powinni mieć swobodny dostęp do pamięci 
i banków danych” [Lyotard 1997, s. 177]. Wydaje się to zaskakująco zawężać 
ideę, od której Lyotard rozpoczynał Kondycję ponowoczesną i którą wiódł kon-
sekwentnie przez cały jej wywód: podporządkowanie języka mechanice syste-
mów formalnych. To ich przecież skutkiem jest ostateczne naruszenie natury 
wiedzy, która – zacytujmy jeszcze raz: „Może wejść w nowe koleiny i stać się 
wiedzą operacyjną o tyle, o ile jej treści mogą być przełożone na bity informa-
cji” [tamże, s. 28–29]. 

Napotykamy problem, który można nazwać problemem braku ostatniego 
kroku, tego właśnie, który zwiąże dokonane preskrypcje z zakresu szeroko ro-
zumianej „informatyki” w zamykającym wniosku. Lyotard jednak nie na tym 
polu, czyli polu teorii technologii informatycznych, lokuje swoje najważniejsze 
dla siebie konkluzje, bardziej interesują go kwestie społeczne. Zostaje jednak 
powiedziane dość, aby ten krok uczynić, a konkluzje domagające się dalszych 
objaśnień są dwie. Po pierwsze, jeżeli heteromor�ie kształtują dyskurs wiedzy 
(ale lepiej powiedzieć: dyskursy, bo na żaden ostateczny i końcowy metapo-
ziom z de�inicji nie ma szansy), a owe heteromor�ie są aktualizacjami pewnej 
mechaniki tworzenia systemów formalnych – źródłowo matematycznych, lecz 
odpowiadających na pytanie dotyczące warunków ścisłego i niepodważalnego 
poznania – to mamy do czynienia z pewnym wariantem epistemologii. Opis jej 
warunków i cech zawarty jest w całej książce. Po drugie, pojawia się zaskaku-
jąca i niewypowiedziana przez Lyotarda zgodność, która łączy właśnie ujrzaną 
dyspozycję z narzędziem, które ma jej służyć, czyli technologiami informacyj-
nymi będącymi dziećmi tej samej spekulatywnej przygody intelektu, jaką jest 
metamatematyka.

Polem operacyjnym owej epistemologii jest przestrzeń języka (co jest zresz-
tą typowe dla chwili, w której Lyotard pisze). To język realizuje heteronomie, co 
czyni za pomocą mnożenia dyskursów. Dowodu na tę potencję języka dostar-
czają nowe technologie informacyjne, w obrębie których językowa inwencja 
jest olbrzymia i nowa (przykłady mnożą się same i biorą się z otoczenia histo-
rycznego, faktów, których listę Lyotard wymienia na początku książki). I choć 
dalsza wyprawa w obszar formalnych systemów metamatematyki byłaby prze-
cież możliwa, bo to ojcowizna informatyki, to jednak przesłanek dotyczących 
akurat tej części wywodu u Lyotarda expressis verbis nie ma – przyjmujemy je 
jako założenie milczące. Lyotard pozostaje w obrębie historycznej i społecznej 
realności języka. I właściwie innej możliwości nie ma; w obrębie jego władzy 
musi pozostać105, poprzestając na konstatacji ważnej z punktu widzenia sedna 
jego wywodu: heteromor�ia gier językowych ulega wzmocnieniu za pomocą 
technologii informatycznych poszerzających liczbę dostępnych form lingwi-

105 Co nie wszyscy chcą uczynić. Stanisław Krajewski w książce pt. Twierdzenie Gödla i jego 
interpretacje �ilozo�iczne. Od mechanicyzmu do postmodernizmu, w rozdziale rozważającym 
szeroki wpływ tego twierdzenia zajmuje się próbami jego zastosowania i siłą rzeczy w mniej-
szym lub większym stopniu jego teoretycznego zaplecza w różnych obszarach humanistyki 
[Krajewski 2003, s. 305 i n.].
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stycznych. Jest to odpowiedź na pytanie, jak zostanie naruszona natura wiedzy 
z tego powodu, że pojawią się bity informacji. Metamatematyczny rodowód 
wywodu pozostaje w tle i niejako obok głównego nurtu, dostarczając gotowych 
konstrukcji, ignorując przy okazji fakt, iż te technologie genetycznie są w histo-
rię tego rodowodu uwikłane. Ostateczne sformułowanie połączenia tych dwóch 
wątków, czyli nieustannie obecnej fundamentalnej metamatematycznej in-
spiracji i informatycznej zasady interpretowania świata, nie następuje na po-
ziomie ich wspólnej teoretycznej (metamatematycznej) podstawy. Ale ślad, 
który dostarcza Lyotard, jest na tyle wyraźny, że – przynajmniej w przypadku 
tej książki, ważnej przecież i wpływowej – można powiedzieć o znowu silnie 
matematycznej podstawie patrzenia na świat, przywodzącej na myśl fascynacje 
oświeceniowe. I choć matematyka jest zasadniczo inna w obrębie tego rodzaju 
przeświadczeń, to jest mniej fascynująca i płodna w �ilozo�iczne kontynuacje. 
Na ten obraz nakłada się komplikacja dodatkowa. Praktyka nowych technologii 
informacyjnych odwołuje się do innego rozumienia matematyki niż ich teore-
tyczne źródło i powraca raczej do owych wczesnych przeświadczeń wyraża-
nych przez Kartezjusza, Leibniza czy Newtona. Przynosi więc całkowicie różny 
od wniosków pojawiających się z końcem XIX wieku obraz świata; tak różny, 
jak to się realizuje w sporze nowoczesności z ponowoczesnością. Ten wątek 
pojawia się w pierwszej części książki, a dalszym kontekstom takiego myślenia 
przyjrzymy się niżej.

Powracając do punktu wyjścia niniejszego rozumowania, można dodać, że 
Manovich w książce pt. Język nowych mediów powtarza zabieg Lyotarda: ana-
lizuje fenomeny, o których wie, iż są zakorzenione w morfologicznie istotnym 
podłożu i podobnie jak Lyotard próbuje izolować jego istotne cechy. Stwarza 
specjalną ich taksonomię, która jednak ma charakter dość powierzchowny na 
tle znacznie wcześniejszej i dokonanej z innego powodu analizy francuskie-
go �ilozofa. Wykonywanie zabiegów porządkujących materiał badawczy jest 
usprawiedliwione: technologia informatyczna obrosła od czasu wydania Kon-
dycji ponowoczesnej wielką liczbą realizacji – w roku 1979 nowe media prak-
tycznie jeszcze nie istniały. Nadmiar materiału doskonale dokumentuje cyto-
wana tu już praca Leaha A. Lievrouwa i Sonii Livingstone pt. Handbook of New 
Media, a diagnoza Barry’ego Wellmana, przytoczona na początku, tylko ją po-
twierdza.

We wspomnianej już książce pt. Nowe media. Wprowadzenie grupy autorów 
brytyjskich [Lister 2009, np. s. 500], starającej się zebrać sumę przemyśleń na 
temat nowych technologii, pojawia się nazwisko Lyotarda w kontekście tech-
nologii, jednak wyłącznie jako uczestnika sporu, po którego drugiej stronie 
znajduje się Habermas. Spór ten jest wytłumaczony jako różnica prognoz, które 
wynikają z podobnych przesłanek, streszczonych za pomocą pojęcia naukowo-
-technologicznego determinizmu – trywialnej interpretacji komputera jako 
maszyny będącej „podstawowym rozwiązaniem technicznym służącym handlo-
wi i komunikacji” [tamże, s. 502]. Ta ostatnia konstatacja wydaje się wielkim 
uproszczeniem wkładu Lyotarda, jednak cofa się do kwestii fundamentalnych. 
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Podręcznik angielskich autorów kończy się w dodatku odświeżeniem i ponow-
nym – w kontekście innych, nowszych kategorii – przemyśleniem tego starego 
problemu.

W cytowanej już książce pt. Handbook of New Media Mark Poster także po-
wołuje się na Jeana-François Lyotarda, rozważając problem nowych mediów 
w kontekście kultury, i wskazuje wręcz na konieczność powrotu do ponowne-
go rozpatrzenia zespołu zagadnień, których osią jest technologia, zwracając 
uwagę na jej fundamentalną rolę w kontekście kultury. Pretekstu dostarcza 
sytuacja podmiotu jako czynnego uczestnika w procesie kształtowania wiedzy, 
podlegającego jednocześnie silnemu wpływowi maszynowej mediacji w trakcie 
rozmaitego typu praktyk symbolicznych: „I te maszyny (takie jak druk, system 
radionadawczy czy też sieć komputerowa) wyodrębniają nas z terytorialnych 
przestrzeni i fenomenologicznego czasu, ustawiając nas na zupełnie nieznane 
sposoby”106.

Tutaj natomiast próbowałem udowodnić, że interesującym wkładem fran-
cuskiego �ilozofa jest nie tylko włączenie syntetycznej, uogólniającej koncepcji 
heteromor�ii językowych w kontekst historyczny i zebranie stosownych do-
wodów empirycznych107, ale również zbudowanie koherentnego opisu, który 
wspiera się na metamatematycznych podstawach i realizuje w technologii bę-
dącej owocem tych samych konstrukcji teoretycznych. Ta konceptualna spo-
istość, pojawiająca się przy okazji interpretacji wiedzy, rozwija się do ogól-
niejszego modelu epistemologicznego. Jako wiązanie pomiędzy rozumieniem 
natury wiedzy a zaskakującą obecnością technologii informatycznych posłużył 
Lyotardowi język, który jednocześnie rozbroił matematyczne podstawy i od-
wrócił od nich uwagę. Jednak tę mniej oczywistą konstrukcję, choć bogato re-
prezentowaną w książce, wypadało podkreślić, bo potrzebne elementy zostały 
już przez francuskiego �ilozofa zgromadzone.

***

Idąc śladem tego rodzaju myślenia – osadzonego w przekonaniu, iż można re-
konstruować historyczny przebieg pewnego wyodrębnionego i zde�iniowane-
go, a jednak w wysokim stopniu umownego fenomenu społecznego – trudno 
nie odwołać się do książki, w której tego rodzaju myślenie jest podstawą całego 
wywodu. Nie przypadkiem jest więc ona również uznawana za źródło głębokiej 
inspiracji dla Lyotarda. Co więcej, kwestia matematyki – właściwego prototypu 

106 „And these machines (be they print, broadcast or networked computing) extract us 
from territorial spaces and phenomenological time, repositioning us in strange new ways” 
[Lievrouw 2010, s. 139].

107 Z powodu bogatego piśmiennictwa i szerokiego wachlarza punktów widzenia taki stan 
– wielogłosowej i słabo, lokalnie uporządkowanej dyskusji – to skądinąd rzeczywista, rozgry-
wająca się na naszych oczach sytuacja opisów funkcjonowania technologii informatycznych.
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ambicji poznawczych, odzwierciedlającego trafnie i wiarygodnie jej tempera-
ment – jest w niej sformułowana expressis verbis. Mowa o Dialektyce oświecenia 
Maxa Horkheimera i Theodora Adorno. Także tutaj, podobnie jak w przypadku 
Kondycji ponowoczesnej, przedmiotem opisu nie będą te treści, które uczyniły 
z niej pozycję powszechnie uważaną za ważną i inspirującą: jej wymowa histo-
riozo�iczna, społeczna czy moralna i podejmowane na tych polach dyskusje108; 
staną się nim pewne założenia pomijane często milczeniem.

Istnieją trzy powody, dla których książka ta zostaje przywołana w tym miej-
scu. Jej ważny wpływ na szeroko rozumianą współczesność, inspiracja, jakiej 
dostarczyła ideom �ilozo�icznym w drugiej połowie XX wieku, w tym tzw. post-
modernizmowi, a więc i samemu Lyotardowi, nadając jego wywodowi wyrazi-
sty impet metodologiczny i pojęciowy, do trzech wspomnianych powodów nie 
zostaje jednak zaliczony. Te trzy przyczyny układają się w trzy kolejne stopnie 
przybliżenia i szczegółowości, wychodząc, po pierwsze, od stworzenia wyrazi-
stej, konsekwentnej konstrukcji interpretacyjnej, o najogólniejszym charakte-
rze, z której idei czerpie również niniejszy tekst. Powodem drugim jest pomysł 
umieszczenia tej konstrukcji w historycznym kontekście, a ściślej identy�ikacja 
pewnego fragmentu europejskiej historii myśli jako substancji wystarczają-
co spoistej i wewnętrznie zorganizowanej, aby dała się wyodrębnić i nazwać. 
Ten okres autorzy nazywają oświeceniem i poświęcają osobny rozdział na jego 
de�inicję, co jest konieczne, bo czas jego trwania przekracza ramy przyjętych 
w tym względzie przekonań. Po trzecie wreszcie – i to jest ostatni krok w stro-
nę coraz bardziej szczegółowego opisu – powodem, który kieruje myśl w stro-
nę Dialektyki oświecenia, jest nadanie specjalnej wagi przedsięwzięciu po-
znawczemu, jakim jest matematyka, spełniająca dla konstrukcji Horkheimera 
i Adorno rolę fundamentu i wzorca. 

W tej kompozycji o rozkwitającym charakterze matematyka znajduje się 
u samych podstaw i daje impuls do uogólnienia – początkowo osadzonego 
w historii, a dalej formującego twór będący już wyłącznie wyidealizowanym 
modelem pewnej idei. W posłowiu do książki Horkheimera i Adorno Marek Sie-
mek określa ją jako pewien „projekt sensu” i zarazem „program jego samoczyn-
nej realizacji”. Jest nim sprawność, która stanowi o istocie rozumu potra�iące-
go działać: tym działaniem staje się myśl przybierająca postać „uniwersalnego 
języka europejskiego logosu”, czyli „języka dyskursywnej racjonalności pojęć, 
norm i sensów” [Horkheimer 1994, s. 286]. Myśl owa znajduje siłę i legitymiza-
cję wyłącznie w nim samym, w językowej „immanentnej gramatyce”, a jakakol-
wiek transcendentna interwencja nie jest tu do niczego potrzebna. 

Roli matematyki, jaką odegrała ona dla oświecenia, niemieccy autorzy po-
święcają dwa zasadnicze passusy. Pierwszy z nich otwiera rozdział pt. Pojęcie 
oświecenia i odwołuje się do pism Francisa Bacona, widząc w nim prawodaw-

108 W tej sprawie odsyłam do być może najbardziej znanej polemiki, której autorem jest 
Jürgen Habermas, w artykule pt. Splot mitu Oświecenia: Horkheimer i Adorno [Habermas 2005, 
s. 127].
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cę wynalazku, który ożywia oświeceniowy impet nakierowany na ostateczne 
przejęcie w posiadanie otaczającego świata – wiedzę. Ale wiedza ta, o czym 
szybko nas przekonują, ma pragmatyczny charakter; jest źródłem władzy i to 
także w tym najbardziej praktycznym znaczeniu. Pozwala panować zarów-
no nad stworzeniem, jak i procesami produkcji oraz dystrybucji towarów; co 
więcej, okazuje się wszechwładzą. Autorzy ujmują to następująco: „Ludzie 
chcą nauczyć się od natury jednego: jak jej użyć, by w pełni zapanować nad 
nią i nad ludźmi” [Horkheimer 1994, s. 10]. W zrealizowaniu tego przerażają-
cego zamiaru pomaga im matematyka, która przyjmuje charakter pomysłu na 
uniwersalny system opisu i porządku. Taki system, który pojawi się u Leibniza 
jako wyra�inowany projekt, doskonalony przez całe jego życie [por. Bourbaki 
1980, s. 14], odnajdują w pomyśle Bacona nazwanym przez niego una scien-
tia universalis [Horkheimer 1994, s. 23]. Scala go i porządkuje logika formalna 
i to w niej, jak twierdzą, poprzez doświadczenie ujednolicania, rodzi się myśl 
o powołaniu ogólnego schematu obliczalności, jako pomysłu na ujęcie całości 
doświadczenia:

Logika formalna była wielką szkołą ujednolicania. Podsunęła oświeceniu schemat 
obliczalności świata. Mitologizujące zrównanie idei z liczbami w ostatnich pismach 
Platona wyraża tęsknotę wszelkiej demitologizacji: liczba stała się kanonem oświe-
cenia. Te same równości rządzą mieszczańską sprawiedliwością i wymianą towarów 
[tamże, s. 23].

Ten skrót myślowy jest także pewnym uproszczeniem. Zasada „matematycz-
ności” natury pojawia się także u Galileusza – niemal rówieśnika Bacona – więc 
w istocie postrzeganie istotnej roli, jaką pełni matematyka w dostarczaniu in-
telektualnego narzędzia pozwalającego uporządkować świat, jest niewątpliwe. 
Jednak wypada wspomnieć, że jak wynika z wykładu niemieckich autorów, musi 
to przebiegać niejako paradoksalnie; logika formalna do XVII wieku pozosta-
wała pod niepodzielnym wpływem Arystotelesa, stając się jednym z głównych 
przedmiotów scholastyki, której wkład w stosunku do dorobku �ilozofów staro-
żytnych nie wykazywał – jak piszą francuscy matematycy w swojej fundamen-
talnej pracy – „żadnego pierwszoplanowego postępu” [Bourbaki 1980, s. 12], 
znajdując rzeczywistego twórcę przełomu dopiero w osobie Leibniza. To właś-
nie raczej przełamanie scholastycznych zasad spekulacji umożliwiło zmianę pa-
radygmatu nauki. Tak rozumie się z grubsza rolę Galileusza. Tak też, wydaje się, 
formułują rolę Bacona Horkheimer i Adorno, u którego tymczasem scholastycz-
ne zasady są ciągle widoczne i cytowane109. Być może nadrzędnym powodem, 

109 Także w cytacie, który pochodzi z książki Francisa Bacona pt. The Pro�icience and 
Advancement of Learning z 1605 roku, podanym przez nich samych i w jego bezpośrednim, 
źródłowym otoczeniu [Horkheimer 1994, s. 23], co widać w samym tekście, opierającym się 
na cytowanych sentencjach łacińskich wplecionych w wywód prowadzony po angielsku – dzie-
ło Bacona było jednym z pierwszych traktatów pisanych w tym języku. Zasada „gdy dodajesz 
liczbę nieparzystą do parzystej, to suma będzie nieparzysta” pochodzi z Elementów Euklidesa, 
powołane rozgraniczenie na dwa rodzaje sprawiedliwości: komutatywną i dystrybutywną – 
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dla którego przywołują oni Bacona jako rzecznika udziału matematyki w kształ-
towaniu natury wiedzy – Bacona, dodajmy, wcale niebędącego matematykiem – 
jest właśnie ich syntetyczny, a nawet dialektyczny zapał; sylogizmy Arystotelesa 
dostarczające tematu scholastycznym �ilozofom, traktowane jeszcze jako osta-
teczne i pełne przez Kanta, stają się zarzewiem matematycznego formalizmu, 
który rodzi się na ich dialektycznych zgliszczach. „Przezwyciężając” jałową spe-
kulatywność, może on dalej rozwijać się w totalne narzędzie opisu.

Ten totalizm ma dla Horkheimera i Adorno bardzo prosty wyraz: „co nie 
daje się wyrazić w liczbach, a ostatecznie w jednostkach, jest pozorem” [Hork-
heimer 1994, s. 19]. Tej zasadzie zostaje podporządkowane wszystko, a świat 
ukazuje się „bez rozróżnień” jako jednolita tkanina stosunków ilościowych po-
zbawiona wyjątków. Jednocześnie taki świat staje się podległy, wytłumaczalny 
i poddany manipulacji. Z drugiej strony traci wyjątkowość, nie objawia się w fe-
nomenalnym zróżnicowaniu, ale w egzempli�ikacjach, w powtarzalności i sub-
stytucji. Takiego losu doznaje w ostateczności także jednostka ludzka, w którą 
zmienia się pojedynczy (czyli niepowtarzalny) człowiek. Społeczny, polityczny 
czy gospodarczy kontekst pozwala śledzić realizowanie się tej zasady. 

Na pragmatyczne źródła rozwoju matematyki w XV i XVI wieku zwracają 
uwagę także autorzy zajmujący się historią tej dziedziny: „Główna linia roz-
woju matematyki pod bezpośrednim wpływem handlu, nawigacji, astronomii 
i pomiarów przechodziła przez rosnące miasta handlowe” [Struik 1960, s. 126], 
wśród których dominowały miasta włoskie. Z jednej strony była to swoista 
Rechenhaftigkeit110 – skłonność do zawierzenia rachunkom i gotowość ich uży-
wania, z drugiej obowiązki państw wynikające z zadań, jakie stawiały przed 
nimi pomiary i nawigacja, wymagania, jakie pojawiły się przed inżynierami 
i wojskowymi, czy wreszcie wkroczenie w obszar zmatematyzowanych opisów 
astronomii. Struik potwierdza tezę Horkheimera i Adorno o platońskiej prze-
wadze liczby; ilościowe, matematyczne rozumowanie zdobywa przewagę nad 
Arystotelesem [Struik 1960, s. 133], a obszar, który zostaje nim ogarnięty, prze-
nosi się daleko poza świat podksiężycowy, ujednolicając wszechświat w jedną 
obliczalną maszynę; to czas wielkich koncepcji Mikołaja Kopernika, Tycho Bra-
hego i Johannesa Keplera. 

„Nowoczesna matematyka narodziła się wraz z odpowiednim systemem li-
czenia” – pisze George Ifrah, autor monumentalnej monogra�ii poświęconej 
cyfrom i sztuce rozumnego nimi manipulowania. Pierwowzory obecnych dzie-
więciu cyfr pojawiły się w rękopisach powstałych w drugiej połowie X wieku 
[Ifrah 2006, s. 450]. Do tego czasu chrześcijanie posługiwali się cyframi rzym-
skimi – prymitywnymi i nienadającymi się do wygodnych obliczeń, jednak 
współczesnej pisowni cyfr trzeba szukać dopiero w XII wieku. Cyfry to wyna-

z Etyki Arystotelesa. W tym samym akapicie Bacon cytuje jeszcze raz Euklidesa, dalej Owidiu-
sza i Wulgatę [Bacon 1869, s. 107, 289]. 

110 Termin określający stosunek piętnastowiecznego i szesnastowiecznego mieszczanina 
do matematyki wprowadzony przez Wernera Somabarta, przytaczam za [Struik 1960, s. 126].
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lazek pochodzenia arabskiego, dokąd zawędrowały z Indii, do ich przyswojenia 
w Europie przyczynił się okres wypraw krzyżowych [tamże, s. 466]. W ciągu 
wieków XII i XIII tra�iały do niej także dzieła Euklidesa, Archimedesa, Ptoleme-
usza, Arystotelesa i innych, także arabskich czy hinduskich uczonych [tamże, 
s. 469]. Na samym początku XIII wieku opublikował swój traktat włoski mate-
matyk Leonard z Pizy, znany bardziej jako Fibonacci. Jego dzieło zawierało plon 
podróży po muzułmańskiej Afryce i Bliskim Wschodzie, popularyzując cyfry 
arabskie wraz z zerem i przyczyniając się do rozwoju algebry. 

To właśnie Arabowie nadali liczbie cechę nieskonkretyzowanej ogólności, 
tworząc ideę ogólnej teorii rozwiązań abstrahujących od określonego przypad-
ku [tamże, s. 292]. Ale nowy system rachowania w Europie przyjmował się po-
woli, bo choć prostszy i możliwy do przeprowadzania drogą pisemną, nawet na 
piasku, niechętnie był widziany przez Kościół, który strzegł tajemnicy umiejęt-
ności liczenia za pomocą kłopotliwego narzędzia abakusa [tamże, s. 475]. Ten 
niewygodny, ale pozwalający utrzymać kontrolę sposób rachowania utrzymał 
się dosyć długo, na przykład we Francji zniosła go ostatecznie dopiero rewolu-
cja pod koniec XVIII wieku. Prawdziwe jednak odrodzenie matematyki europej-
skiej, twierdzi Ifrah, nastąpiło dopiero w wieku XVII za sprawą Kartezjusza, na-
stępne kroki wykonali Pascal, Newton i Leibniz [tamże, s. 493]. 

Praktyka wymusza rozwiązania o coraz większym stopniu dokładności, 
a problemy pojawiają się w przemyśle, budownictwie, transporcie, sztuce ar-
tyleryjskiej czy nawigacji – dominuje potrzeba „matematycznego badania za-
kończonego liczbowym obrachunkiem” [Juszkiewicz 1976, s. 13]. Kiedy mate-
matyka wkracza w wiek XVII, szczegółowe zagadnienia hydrotechniki, statyki, 
kartogra�ii, balistyki, optyki, budowy precyzyjnych przyrządów, ubezpieczeń 
i statystyki demogra�icznej powodują, że „w mechaniczno-matematycznym 
modelu świata na pierwsze miejsce wysuwają się prawa, wyrażające analitycz-
nie zależności funkcjonalne między wielkościami zmieniającymi się jednocześ-
nie” [tamże]. Tych praw formułuje się wtedy tak wiele, że wymienianie ich za-
jęłoby wiele stron [tamże]. Matematycy w większości nie zajmują się „czystą” 
teorią, występują także w roli konstruktorów, inżynierów czy konsultantów, 
mają do czynienia z technicznymi realizacjami swoich koncepcji, poczynając 
od Galileusza (konstruktor lunety) aż po Pascala i Leibniza (twórcy mechanicz-
nych arytmometrów). Ich rola jest często jeszcze bardziej nieostra i ogólna – 
łączą zajęcia astronoma, mechanika, �izyka i �ilozofa. Juszkiewicz widzi w tym 
„głębokie i organiczne zespolenie się myśli �izycznej, matematycznej, �ilozo�icz-
nej, a czasem i konstruktorskiej” [tamże, s. 14], dając przykłady Newtona, Leib-
niza i Huygensa. Ten ostatni, studiując swój wynalazek zegara wahadłowego, 
odwołuje się do niemal wszystkich wymienionych dziedzin: matematyki, geo-
metrii, mechaniki i �izyki. Świat rzeczywiście wydaje się poddany jednolitemu 
i wewnętrznie spójnemu systemowi przeświadczeń. Różne nauki łączą się ze 
sobą w naturalną tkaninę praw.

Jej najbardziej spektakularnym osiągnięciem jest odwrócenie zależności: 
to prawa pozwalają budować własne, coraz doskonalsze konstrukcje. Maszyna 
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staje się kolejnym bodźcem rozwoju matematyki [Struik 1960, s. 146]. W XIV 
wieku istnieją już we Włoszech urządzenia, dzięki którym funkcjonuje prze-
mysł jedwabniczy, w XV wieku pompy i windy umożliwiają eksploatację głę-
bokich pokładów w kopalniach w Europie Środkowej, w połowie wieku XVI po 
łacinie zostają wydane dzieła wielkich mechaników starożytności Herona i Ar-
chimedesa; maszyny prowadzą „do mechaniki teoretycznej i naukowego ba-
dania ruchu i zmian w ogólności” [tamże, s. 147]. Mechanika ziemska łączy się 
z mechaniką niebieską w pracach Kopernika, Brahego i Keplera. U tego ostat-
niego zjawia się zapowiedź rachunku nieskończonościowego (in�initezymalne-
go), który znamy lepiej pod nazwą rachunku różniczkowego i całkowego. Tego 
rodzaju inspiracje, mimo że mogą wzbudzać dreszcz przerażenia u współczes-
nego humanisty, otwierają zupełnie nowy sposób rozumienia i interpretowania 
świata, zrywając z trwającą dwa tysiące lat tradycją.

Drugi passus poświęcony matematyce w książce Horkheimera i Adorno 
wprowadza myśl ogólniejszą. O ile wcześniej matematyka wydaje się pozosta-
wać na poziomie technicznej umiejętności, pewnej intelektualnej sprawności, 
którą można posłużyć się jak wygodnym narzędziem, tym razem zostaje wypo-
sażona w sankcję znacznie poważniejszą: wchodzi w zakład z prawdą. Ten krok 
nadaje matematyce wagę zupełnie inną, zostaje ona umieszczona u podstaw 
poznania i określa jednocześnie jego szczytowe możliwości:

Z góry utożsamiając przemyślany do końca zmatematyzowany świat z prawdą, 
oświecenie mniema, iż zdoła zabezpieczyć się przed nawrotem mitu. Identy�ikuje 
myślenie z matematyką. Matematyka wskutek tego zostaje niejako wyodrębniona, 
wyniesiona do rangi instancji absolutnej [Horkheimer 1994, s. 41]. 

Ale jednocześnie, choć matematyka zostaje umieszczona tak wysoko, nie 
oznacza to dobrych wiadomości i nie przynosi rozkwitu myśli. Przeciwnie. 
Przybiera ona u Horkheimera i Adorno oblicze więziennego strażnika, postać 
myślowej klatki. Dokonuje się to w drodze „redukcji myślenia do aparatury ma-
tematycznej” [tamże, s. 42], które „czyni myślenie rzeczą, narzędziem” [tamże, 
s. 41], nadając mu silnie nacechowany charakter: „Procedura matematyczna 
stała się niejako rytuałem myśli” [tamże] i zmierza w jednym kierunku: „My-
ślenie urzeczowia się w samoistnie przebiegający, automatyczny proces, skwa-
pliwie upodabniając się do maszyny, którą samo wytwarza, aby ta mogła je 
ostatecznie zastąpić” [tamże]. Dla autorów oznacza to wkroczenie w potworny 
świat składający się z samych faktów, których zimna, matematyczna koniecz-
ność i indyferentyzm niszczy wszelkie źródła nadziei; ginie wyjątkowa niepo-
wtarzalność i uroda pojedynczej osoby, racjonalizują się i brutalizują stosunki 
społeczne, a człowiek zatraca się w koniecznej siatce obiektywnych i niszczą-
cych procesów [por. tamże, s. 44–45]. 

Wielki historiozo�iczny skrót Horkheimera i Adorno, zachwycający swo-
im syntetycznym rozmachem i wrażliwością etyczną, będący tematem całej 
książki, znajduje w tym miejscu jedną ze swych najważniejszych konkretyzacji. 
Jednocześnie udaje się uchwycić istotę pojęcia, którym się posługują – oświe-
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cenia – i metodologię jego konstrukcji. Jest to także, ważne w niniejszej pracy, 
przybliżenie idei projektu, do którego odwołuje się ona na samym wstępie. Ro-
zumowanie będące podstawą owego skrótu daje się streścić w uproszczeniu 
następująco: punktem wyjścia jest matematyka; ona za sprawą swej niepowta-
rzalnej natury staje się wzorcem, prototypem, a dalej metodą poznania, które 
uważa się za trafne, fortunne i prowadzące wprost do prawdy. Dzięki takiemu 
postępowaniu wyłania się schemat świata (czyli tego, co zostaje poznane) dzie-
dziczący charakter matematycznej metody. Ten schemat z de�inicji jest praw-
dziwy i niepodważalny, dając asumpt do stosowania go w praktyce, gdzie zresz-
tą jego trafność stale się potwierdza. Dowodu dostarcza gwałtowny rozwój 
techniki w ogromnej masie zastosowań, także służący wynajdywaniu nowych 
narzędzi badawczych, rozszerzających zastosowanie matematycznego schema-
tu poznawczego na nowe obszary, gdzie dalej utwierdza on swoją użyteczność 
i wiarygodność. 

Jest jednak w tym schemacie pewna właściwość, immanentna i funda-
mentalna: formalność przewodu rozumowania, która rozplenia się jako au-
tomatyzm, mechaniczność i w efekcie bezduszne, indyferentne okrucieństwo 
w tych miejscach, gdzie narusza podmiotowe przywileje. Jej skutkiem jest ma-
szyna, ze wszystkimi dobrodziejstwami (z mitycznego początku) i koszmara-
mi (w realnym końcu), będąca uniwersalnym prototypem wszelkich rozwią-
zań, jakie narzuca złożonym systemom, poczynając od systemu planetarnego, 
a kończąc na systemach społecznych. Cały ten układ jest wbudowany w histo-
ryczny kontekst, gdzie może się zrealizować w drodze procesu tworzenia ma-
tematycznego schematu, jego wdrożenia i skutków, jakie przynosi, przy czym 
trudno tu oczywiście mówić o bezpośrednim następstwie; raczej o złożonym 
kompleksie pełnym sprzężeń zwrotnych (dla Horkheimera i Adorno wygod-
nym modelem tych związków o zatartym przyczynowo-skutkowym porządku 
okazuje się dialektyka). Dzięki takiemu synchronicznemu opisowi ujawniają 
się pewne niezmienne cechy, wśród których u podstaw znajduje się matema-
tyczny formalizm, „którego medium jest liczba, najbardziej abstrakcyjna po-
stać tego, co bezpośrednie” i który „przykuwa myśl do nagiej bezpośredniości” 
[Horkheimer 1994, s. 41], oznaczający dominację zinterpretowanych faktów, 
czyli ich matematycznych związków. Daje się także skonstruować asynchro-
niczna w istocie, uogólniająca �igura myślowa, którą niemieccy autorzy nazy-
wają oświeceniem. 

Nasuwają się jednak pytania, z których na pierwsze, o oświecenie, jest tylko 
częściowa odpowiedź. Wątpliwość, która wydaje się istotna z punktu widzenia 
niniejszego tekstu, dotyczy kluczowego fragmentu przedstawionej rekonstruk-
cji i newralgicznego związku, jaki matematykę łączy z prawdą. Horkheimer 
i Adorno powołują się w tym względzie na autorytet Edmunda Husserla, cy-
tując krótkie fragmenty wybrane z publikacji zawierającej opracowanie myśli, 
które zawarł on w cyklu wykładów prowadzonych w 1935 roku. W polskim 
tłumaczeniu nosi ona tytuł Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcen-
dentalna [Husserl 1987]. Skrótowa kompilacja, którą przytaczają niemieccy au-
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torzy, powstaje ze znacznie obszerniejszego tekstu �ilozofa, w którym rozważa 
on kwestię pułapki myślenia o świecie jako dającym się obiektywnie poznać 
w sposób ostateczny i precyzyjny. Do takiego stanu przywiódł europejską myśl 
użytek, jaki uczynił Galileusz z przednaukowej w istocie geometrii greckiej, na-
dając jej wymiar uniwersalny. Chodzi o przeoczenie trudno uchwytnej granicy 
między praktycznym zastosowaniem, techniczną umiejętnością, konstrukcyjną 
inwencją, które wszystkie podpowiadają istnienie uogólniających, abstrakcyj-
nych twierdzeń, a idealnym systemem, który przejmuje kontrolę nad całością 
rozumienia świata. Według Husserla jest to początek dowodzenia pewnego 
braku, będącego poważną przesłanką dla uzasadnienia transcendentalnej, pod-
miotowej i ostatecznie fenomenologicznej perspektywy. Jak pisze tłumaczka 
i autorka wstępu do polskiego wydania Husserla Sławomira Walczewska: 

Nie dostrzegano, że wizja świata jako zamkniętego zbioru ciał materialnych dają-
cych się w sposób wyczerpujący określić przez pomiar oraz koncepcja nauki doty-
czącej tego jedynie, co mierzalne, co przeliczalne, jest zawężeniem sensu pierwotnej 
idei racjonalności [Husserl 1987, s. IV].

Tutaj jednak zajmiemy się jednym z wątków Husserla, tym, na który powo-
łują się Adorno i Horkheimer – wykładem Husserla na temat owej ogólnej za-
sady świata, która stała się początkiem nowej nauki i wyznaczyła pełen nadziei 
i entuzjazmu program poznawczy: matematyki. W związku z nim, aby lepiej 
zrozumieć ów rewolucyjny czyn Galileusza i dopełnić opowieść na temat nowo-
czesnej matematyki, trzeba poświęcić nieco miejsca na wątek, który podkreśla 
Marek Kordos w swoich Wykładach z historii matematyki. Są nim dzieje �izyki, 
a ściśle problem, jaki pojawił się przed Galileuszem (1564–1642), który próbo-
wał opisać zjawisko ruchu, nie ufając w tej mierze obowiązującemu autoryteto-
wi Arystotelesa. Galileusz jako pierwszy skupił się na wiedzy gromadzonej za 
pomocą doświadczenia i ta metodologiczna innowacja oznaczała wkroczenie do 
nowej rzeczywistości interpretacji naukowych dotyczących świata otaczające-
go badacza [Kordos 2005, s. 137]. Uważany za ojca nowoczesnej �izyki Galileusz 
odrzucił �ilozo�iczne spekulacje jako sposób konstruowania analizy zjawiska:

Teraz pora jest niestosowna na zajmowanie się przyczynami przyspieszenia ruchu, 
o czym różni �ilozofowie wypowiedzieli tyle różnych poglądów: jedni przypisywa-
li go zbliżeniu do środka, drudzy – stopniowemu zmniejszaniu się oporu otoczenia, 
trzeci — innym oddziaływaniom otoczenia, które zamyka się za poruszającym się 
ciałem, jakby je stale popychając; wszystkie te stanowiska i wiele innych można roz-
patrzeć, co jednak przyniosłoby mało pożytku [tamże, s. 139].

Za jedyne źródło przekonań uznał obserwację zjawisk wyodrębnionych 
i odtworzonych w warunkach eksperymentalnych, do czego używał równi po-
chyłej i wahadła. Ale taka metoda wymagała dalszej, niespekulatywnej apara-
tury analitycznej. Dostarczyła jej geometria i stworzone przezeń nowe pojęcie: 
wektor, które w istocie było czymś znacznie więcej – kategorią opisową. To 
znaczy pewnym skutkiem wyboru metodologii poznawczej.
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Mioduszewski przypomina, że przedstawione przez Galileusza tezy dotyczące 
ruchu przyspieszonego, a więc tego, który opisuje swobodnie spadające ciało, nie 
były jego oryginalnym pomysłem, lecz kontynuowały myśli jego poprzedników: 
Mikołaja z Oresme czy grupy oksfordzkich kalkulatorów [Mioduszewski 1996, 
s. 107]. Przełom natomiast, którego był autorem, dokonał się w co najmniej 
dwóch innych miejscach. Po pierwsze Galileusz zerwał z Arystotelesowskim po-
dejściem do ruchu jednostajnie przyspieszonego jako składającego się z wielu 
mikroskopijnych odcinków i przekonaniem, że w każdym z takich odcinków ciało 
porusza się ze stałą prędkością. Rozwiązanie Galileusza według Mioduszewskie-
go opiera się „na wypowiedzeniu słów: »przechodzi, nie zatrzymując się«” [tam-
że, s. 110], co oznacza akceptację rzeczywistości wymykającej się obowiązują-
cemu zdrowemu rozsądkowi i zarazem obowiązującej wykładni. Mioduszewski 
nie ma wątpliwości, że służy temu matematyka, która za pomocą algebraicznej 
formuły chwyta zależność prędkości i czasu. To drugi, fundamentalny przełom. 
W takiej formule kwestia ciągłej zmiany prędkości nie sprawia spekulatywnego 
kłopotu – jest wbudowana w równanie; ujmuje zjawisko ilościowo, choć ilość 
owa niekoniecznie jest znana w konkretnych liczbach: „[…] wzór zastąpi dawne 
medytacje” [tamże, s. 109]. Myślenie jakościowe, spekulatywne, skontekstualizo-
wane, odnoszące do szerszej idei wszechświata, jego meta�izycznej zasady, sensu 
zostaje zastąpione skromniejszym eksperymentem myślowym wychodzącym od 
prostego doświadczenia. Wniosek takiego myślenia daje się zapisać matematycz-
nie (co niekoniecznie było mocną stroną Galileusza, jak pisze Mioduszewski, bo 
„o stronę matematyczną wywodów Galileusza dbali uczniowie” [tamże, s. 110]). 
W tym zapisie chwila nieskończenie krótka, jako składnik ciągłego ruchu, nie jest 
kłopotliwa, ponieważ nie należy do bytów świata realnego wprost, a jedynie jako 
byt matematyczny – a ten pozostaje na razie poza zasięgiem �ilozo�ii. Wektor – 
wyidealizowane przedstawienie liczby zinterpretowanej w sposób geometrycz-
ny – należy do konstrukcji tego samego typu. Oczywiście zmienia się także para-
dygmat nauki – wydaje się, że okręt wiedzy dociera do ziemi obiecanej poznania 
obiektywnego, gwarantowanego liczbą. Taki też ma sens najsławniejszy cytat 
z Galileusza, pochodzący z 1623 roku z jego dzieła pt. Il Saggiatore (cytuje go tak-
że Marek Kordos, choć w nieco innym tłumaczeniu):

Filozo�ia zawarta jest w tej przeogromnej księdze, którą ciągle mamy otwartą 
przed oczami (nazywam tę księgę wszechświatem), jednakże nie można jej pojąć, 
jeśli wpierw nie pozna się języka, nie pozna się liter, w których została ona napisa-
na. A księga ta została napisana w języku matematyki, i jej literami są trójkąty, koła 
i inne �igury geometryczne; bez tych środków niemożliwe jest dla człowieka zrozu-
mienie słowa w niej zapisanego; bez nich udziałem człowieka jest próżne błąkanie 
się po ciemnym labiryncie [Galilei 2009, s. 55].

Galileusz wcześniej odrzuca źródła poznania opierające się na autorytetach 
– przytaczając Ptolemeusza, Kopernika i Brahego i doceniając zresztą wielkość 
dzieła pierwszych dwóch – czy mające charakter literacki, co oznacza dla nie-
go brak uszanowania dla prawdy. Jako przykłady podaje tytuły Iliady i Orlan-
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da szalonego. Rozwiązanie, które proponuje, sprawia, że Husserl nadaje dzie-
łu Galileusza fundamentalny charakter i opisuje go jako zasadniczą przemianę 
postawy poznawczej. Dostrzega w niej rewolucyjne rozpoznanie przedmiotu 
poznania i jego natury, niekoniecznie zresztą zrozumiane do końca przez swe-
go autora. Jak pisze: „Koncepcja idei racjonalnego, nieskończonego wszechbytu 
wraz z systematycznie opanowującą go racjonalną nauką jest czymś absolutnie 
nowym [Husserl 1987, s. 22].

Jest bowiem istotnym krokiem naprzód w stosunku do dokonań odziedziczo-
nych przez Galileusza od starożytnych, które to dziedziczenie zresztą, jak mie-
liśmy się okazję przekonać, nie odbyło się w prosty sposób. Galileusz dokonuje 
tego kroku dzięki wkroczeniu w obszar rozumowania o charakterze nieskoń-
czonościowym, obcym, jak pisze Husserl, starożytności, mając na myśli jednak 
prawdopodobnie tylko tradycję grecką, bo stamtąd pochodzą autorzy, na któ-
rych się powołuje. W tradycji wschodniej, arabskiej i hinduskiej, należy dodać, 
kwestia ta wyglądała inaczej, co jest o tyle istotne, że tradycja ta miała ogromny 
wpływ na nowożytną matematykę europejską, jak mieliśmy to okazję stwierdzić 
wcześniej. W świetle tego ostatniego zdania Galileusz byłby symbolem nie tyle 
rewolucyjnego odkrycia, ile twórczej kontynuacji pewnej idei, niemniej nie od-
biera to jego dziełu owego nowoczesnego rozmachu w myśleniu, w którym:

Nieskończony świat, świat przedmiotów idealnych (Idealitäten) jest myślany jako 
taki, którego obiekty dostępne są naszemu poznaniu, nie jako każdy z osobna 
i w sposób niepełny, lecz jako świat, który racjonalna, systematycznie jednolita me-
toda osiąga w nieskończonym postępie – w najdalszej perspektywie osiąga ona więc 
każdy obiekt w jego pełnym bycie-w-sobie [tamże, s. 22].

Husserl łączy ten rozmach również z rozwojem pewnej formy myślenia 
o świecie, jaki otwiera przed obserwatorem matematyka formalna, realizująca 
zapowiedź uniwersalnej wszechnauki. Jej pomyślny rozwój, z jakim mamy do 
czynienia, a wszyscy autorzy są zgodni z tą diagnozą wieków XVI i XVII, umoż-
liwia połączenie obu tych, w istocie równoległych i podobnych, rozumowań 
w jeden typ re�leksji: matematyczne przyrodoznawstwo.

Zaniem niemieckiego �ilozofa punktem zwrotnym, jądrem całego procesu, 
jest miejsce pozornie banalne, obecne w codziennym doświadczeniu i znajome; 
lokuje się w obszarze, który intuicyjnie odbieramy jako doświadczenie świata 
– w przestrzeni. To tutaj istnieją oczywiste i konieczne do rozwiązania zadania: 
obliczania pól, wyznaczania linii itd. Geometria pojawia się jako naturalna po-
trzeba: 

Przechodzenie apriorycznej teorii do empirii i na odwrót jest na co dzień czymś tak 
normalnym, że zazwyczaj nie odróżniamy przestrzeni i kształtów przestrzennych, 
o których mówi geometria, od przestrzeni i kształtów przestrzennych rzeczywisto-
ści doświadczeniowej, jak gdyby były one tym samym [tamże, s. 25],

rodząc zresztą natychmiast problemy w miejscu, gdzie trzeba jej nadać ujedno-
licający (czyli obowiązujący) porządek. Wystarczy tutaj przypomnieć eleackie 
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paradoksy Zenona, wysiłki Archimedesa, Eudoksosa czy konstrukcje Euklidesa, 
które obszernie omawia Mioduszewski [Mioduszewski 1996, s. 30 i n.]. Dla ojca 
fenomenologii krawędź empirii jawi się w dokonaniu Galileusza jako natural-
ny punkt odbicia dla skoku w ujednolicającą, abstrakcyjną rzeczywistość ide-
alną. Techniczne rozpoznania prawideł systemu geometrii, które przydają się 
do używania jej w świecie przedmiotów, wraz z postępem precyzji, „doskona-
leniem” niemającym widocznej granicy ujawniają obecność „kształtów granicz-
nych” – „do których jako do niezmiennych i nie dających się nigdy osiągnąć bie-
gunów zdąża ciąg udoskonaleń” [Husserl 1987, s. 27]. Ta idealna perspektywa 
jest ziemią obiecaną matematyki:

Przez utworzoną historycznie metodę idealizowania i konstruowania, wymagającą 
doskonalenia w intersubiektywnym uwspólnoceniu, stały się one habitualnym za-
sobem, którym się dysponuje i w oparciu o który można ciągle wypracowywać coś 
nowego: stały się nieskończonym, a równocześnie zamkniętym w sobie światem 
idealnych przedmiotów jako polem pracy [tamże].

W tym miejscu chwyta Husserl subtelny i newralgiczny ruch, który wypro-
wadza materialną, faktyczną realizację konstrukcyjnych prawideł w obszar 
zupełnie inny. Nie jest on już fragmentem świata faktycznego czy doświadcza-
nego, ale dotyczy czegoś, a raczej kogoś zupełnie innego – przeciwnego w tym 
sensie, że zauważa i angażuje fundamentalnego opozycjonistę owego świata, 
tak istotnego z punktu widzenia Husserlowskiej �ilozo�ii: podmiot. Kategorią, 
która pozwala zrozumieć zasadę owego przejścia, jest praxis (pewna metodo-
logiczna umiejętność), a wydarza się to przejście w sposób przenoszący ową 
praxis de facto słabo akcentującą własne dyspozycje poznawcze, ba, traktującą 
te dyspozycje jako techniczne, wiadome, w rejon właśnie o te dyspozycje py-
tający, rozważający je i wybierający rozmyślną postawę. Zmienia się ona wte-
dy w „idealną praxis »czystego myślenia«” [tamże, s. 27]. Tak przekształcona, 
otwiera świat idealnie uogólniony jako osiągalną myślowo nieskończoną prze-
strzeń. Staje się możliwe, jak pisze Husserl

[…] – i było to odkrycie, które stworzyło geometrię – coś jeszcze: nie tylko kon-
struowanie za pomocą owych kształtów elementarnych, wyróżnionych z góry jako 
ogólnie dostępne, kształtów nowych za pomocą operacji dających się ogólnie na 
nich przeprowadzać, nie tylko konstruowanie ich jako kształtów, które na mocy wy-
twarzającej je metody są określone intersubiektywnie w sposób jednoznaczny. Oto 
bowiem wreszcie otwarła się możliwość wytwarzania w sposób konstrukcyjnie jed-
noznaczny w ogóle wszystkich dających się pomyśleć idealnych kształtów w aprio-
rycznej, wszechogarniającej, systematycznej metodzie [tamże, s. 28].

W ten sposób odkrywa się przed Galileuszem zupełnie nowy świat, będący 
owocem zaskakującego porządku111. Objawia się jednocześnie coś, co Husserl 
nazywa „stylem”, w którym trwa naoczny świat, dowodząc także, że nie jest on 

111 Co nie oznacza wszakże, że Galileusz traci z pola widzenia doświadczenie. Przeciwnie, 
w chwilę po tym, kiedy formułuje swoje sławne, cytowane przed chwilą zdanie dotyczące roli 
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„jedynie wszechświatem, lecz wszechjednią, pewną (nieskończoną wprawdzie) 
całością” [tamże, s. 33]. Co więcej, owa spoista wewnętrznie całość podlega 
zasadzie przyczynowości, która „umożliwia stawianie w nim hipotez, induk-
cję, przewidywanie niewiadomych w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości” 
[tamże]. Naturalną metodą myślenia o takiej całości jest matematyka, której za-
sada obecności w kontekście świata jest prosta:

Wychodząc od czystej matematyki i praktycznej sztuki mierzenia można dla wszyst-
kiego, co w podobny sposób ekstensjonalne, stworzyć w świecie materialnym in-
dukcyjny sposób przewidywania całkiem nowego rodzaju: wychodząc mianowicie 
od każdorazowo danych i zmierzonych zdarzeń dotyczących kształtu, można ze 
zniewalającą koniecznością „wyliczyć” zdarzenia, które były nieznane i niedostępne 
bezpośrednim pomiarom [tamże, s. 35].

Oczywiście tak rozumiana przyroda, podporządkowana czynności poznania 
zdolnej odsłonić ukazujący się jej sens, zyskuje nowy, głęboki sens �ilozo�icz-
ny. Jej matematyzowalność staje się obietnicą i jednocześnie niesie niepokojącą 
mechaniczność, automatyczność wnioskowania i konstruowania. Husserl po-
święca dalej wiele miejsca, aby zidenty�ikować wyłaniający się brak uwzględ-
nienia istnienia podmiotu, który przecież jako jedyny doświadcza świata, 
a więc jest niejako skazany na niedoskonałość i w ostateczności musi pozostać 
przy hipotetyczności tak wspaniale zapowiadającej się perspektywy całkowicie 
matematyzowalnej przyrody. Widzi w kartezjańskim dualizmie, w przypomnie-
niu o istnieniu res cogitans obok res extensae, nieudany sprzeciw wobec Galile-
uszowej wizji świata, która w istocie stała się głęboką przyczyną kryzysu nauk 
europejskich, spłycając myślenie do poziomu „racjonalności właściwej istnieją-
cym naukom pozytywnym” i promuje w ten sposób fenomenologiczny zamiar 
uchwycenia twórczej subiektywności112. 

Dla Horkheimera i Adorno zmatematyzowana przyroda, którą interpretu-
ją jako zrównanie i uproszczenie „ducha i świata”, jest wizją redukcji myśle-
nia i człowieka, w której pozostaje tylko „zwykłe postrzeganie, klasy�ikowanie 
i kalkulacja”, a gubią się poszukiwania sensu:

[…] matematyczny formalizm, którego medium jest liczba, najbardziej abstrakcyjna 
postać tego, co bezpośrednie, przykuwa myśl do nagiej bezpośredniości. Fakty mają 
rację, poznanie ogranicza się do ich powtarzania, myśl sprowadza się do gołej tau-
tologii. Im bardziej maszynka myślowa podporządkowuje sobie to, co istnieje, tym 
bardziej ślepo zadowala się jego reprodukcją [Horkheimer 1994, s. 43].

Ten przerażający obraz powszechnej konieczności formalnej staje się jed-
nak źródłem nowej mitologii – z poziomu ogólniejszego prawa do subiektyw-
ności i sensu matematyka jest jedynie rodzajem uzurpacji, ale jej doskonała 

matematyki, wyznaje: „przewidywania zostały potwierdzone przez moje obserwacje dokona-
ne za pomocą teleskopu i każdy, kto tylko chce, może to sprawdzić” [Galilei 2009, s. 55].

112 Tak interpretuje zamiar Edmunda Husserla we wstępie Sławomira Walczewska [Hus-
serl 1987, s. IV].
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techniczna sprawność jest w stanie zawładnąć umysłami. Wytwarza mit włas-
nej nieuchronności na tej samej zasadzie, na jakiej wytwarzała ją podobnie 
nieuchronna religia. Odpowiedzi na wszystkie podstawowe pytania zostają 
udzielone; świat jest poddany sakralnemu lub quasi-sakralnemu porządkowi, 
którego cyrkulacja, na przykład zmiana pór roku, wyznacza ostatecznie nad-
rzędny ład. W micie „matematycznym” to „gigantyczny analityczny sąd” doko-
nywany według prawideł matematycznego wnioskowania.

Husserl jednak nie zakładał tak rozległej samoświadomości Galileusza, jak 
to wynika z analizy skutków jego postępowania przedstawionej przez autorów 
Dialektyki oświecenia. Jest on raczej odkrywcą, który podążając śladem wskazy-
wanym przez starożytnych, wkracza niechcący w obszar poznania dotychczas 
niepoddanego penetracji, zmierza bowiem „bezpośrednio do tego, aby zrealizo-
wać swą ideę udoskonalenia metod pomiaru najbliższych danych powszechnego 
doświadczenia” [Husserl 1987, s. 44]. Nie dysponuje w szczególności poczuciem 
konstruowania poznawczej hipotezy istoty samej przyrody, ale rozumie  ją jako 
taką, poruszając się „instynktownie i bezre�leksyjnie”. W roli tego, który „do-
strzegł ogólną, zamkniętą w sobie ideę najpełniejszego myślenia algebraicznego, 
»mathesis universalis«”, pojawia się u Husserla dopiero Leibniz [tamże, s. 49].

Leibniz to także wyraźnie negatywny bohater Dialektyki oświecenia. Przy-
wołany jest w pierwszym, najważniejszym rozdziale tylko raz, obok Bacona, 
jako rzecznik jednolitości nietolerującej niekonsekwencji113 – to jego mathesis 
universalis zostaje zinterpretowana w ten sposób. Gwoli ścisłości trzeba dodać, 
że pojęcie mathesis universalis występuje wcześniej u Kartezjusza. Jest użyte 
w Regule Czwartej w pracy opublikowanej w 1628 roku pt. Reguły kierowania 
umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne. Znajduje tam wyjaś-
nienie nadające mu ogólność, która łączy różne typy badań, podporządkowane 
jednak zachodzącej za każdym razem prawidłowości:

Gdy głębiej się nad tym zastanawiałem, stało się w końcu dla mnie jasne, że ści-
śle do matematyki odnosi się to wszystko, w czym bada się porządek i miarę, bez 
względu na to, czy owej miary szukać należy w liczbach, czy w �igurach, gwiazdach, 
dźwiękach, czy w jakimkolwiek innym przedmiocie; musi istnieć zatem jakaś ogólna 
nauka, która by wyjaśniała to wszystko, co może być przedmiotem badań odnośnie 
do porządku i miary nie przysługującej żadnej specjalnej materii. Tę właśnie mate-
matykę można nazwać, posługując się nie wyrazem zapożyczonym, ale starym i po-
wszechnie używanym, matematyką uniwersalną, ponieważ zawiera ona to wszyst-
ko, dzięki czemu inne nauki nazywają się matematycznymi [Descartes 2002, s. 27].

I choć fascynacja wydajnością matematycznego myślenia pojawiała się 
znacznie wcześniej, przed Galileuszem, u starożytnych, Archimedesa czy Baco-
na, dopiero Kartezjusz uczynił ją wzorem ogólnym myślenia o świecie, posiada-
jącym zdolność wypełnienia tego najogólniejszego, �ilozo�icznego zadania:

113 W polskim tłumaczeniu nieszczęśliwie przetłumaczonej jako „skok”, w oryginale „dem 
Sprung”, co również może oznaczać pęknięcie, przeskok.
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W uniwersalności mathesis universalis leży przyczyna przeniesienia osiągnięć mate-
matyki na pole �ilozo�icznej zasady rozumu, subtelna alchemia, która słusznie uczy-
niła z Kartezjusza ojca […] współczesnej �ilozo�ii [Page 1996, s. 239]114.

Wydaje się, że jednoznaczne przyporządkowanie przez Horkheimera 
i Adorno idei mathesis Leibnizowi jest tylko skrótem myślowym, choć nieco 
mylącym. Prawdopodobnie zaczerpnęli je oni z cytowanego Husserla, który 
jednak swój zabieg interpretacyjny dokładnie wyjaśnia:

Po Galileuszu, który przeprowadził niewiele wcześniej praustanowienie nowożytne-
go przyrodoznawstwa, nastąpił Kartezjusz, który wymyślił nowożytną ideę uniwer-
salnej �ilozo�ii i natychmiast zaczął ją systematycznie wprowadzać w czyn: �ilozo�ię 
mającą sens racjonalizmu matematycznego lub lepiej, �izykalistycznego, �ilozo�ię 
jako „uniwersalną matematykę” [Husserl 1987, s. 80].

Zdaniem Husserla nie ma wątpliwości, że tym �ilozofem, który postuluje 
ideę mathesis, jest Kartezjusz. Nie stanowi ona jednak w jego rozumieniu two-
ru podobnie wykrystalizowanego i skonkretyzowanego, co dla Leibniza kil-
kadziesiąt lat później. Husserl jest przekonany, że to właśnie niemiecki �ilozof 
osiągnął poziom koniecznego rozwoju nauki leżącej u jej de�inicyjnego pod-
łoża: „wyższe, systematyczne rozwinięcie czystej matematyki w duchu nowej 
idei uniwersalności, która po raz pierwszy, jako względnie dojrzała, wystąpiła 
u Leibniza (jako »mathesis universalis«)” [tamże, s. 80].

Gottfried Wilhelm Leibniz jest uważany za �ilozofa i matematyka, który 
zbliżył się do ideału systematyczności w projektowaniu metody poznawczej. 
Wzbudza słusznie gniewną i szyderczą reakcję Horkheimera i Adorno, jeżeli 
przyznamy rację ich ogólnej idei, w której właśnie systematyczność i ścisłość 
są uważane za zwiastuny umysłowego zniewolenia, objawiającego się jako 
fetysz jedynie słusznej drogi mówienia o świecie. Leibniz był zafascynowany 
od wczesnej młodości tą właśnie, rysującą się dlań jako odrodzenie i postęp, 
drogą poszukiwań. Ponieważ matematykę poznaje on dobrze dopiero w wie-
ku lat dwudziestu pięciu115, wcześniej jego pomysły dotyczą „języka uniwer-
salnego”. Dopiero znajomość algebry pozwala rozwinąć projekt characteristi-
ca universalis:

Rozumie przez to pewien rodzaj języka symbolicznego, pozwalającego wyrażać 
bez dwuznaczności wszystkie myśli ludzkie, wzmocnić naszą zdolność do dedukcji, 
uniknąć błędów za pomocą czysto mechanicznego wysiłku uwagi, wreszcie tak zbu-

114 W oryginale: „In the universality of this mathesis universalis lie also the seeds for con-
verting the satisfactions of mathematics into a philosophical paradigm of reason, a subtle al-
chemy that rightly marks Descartes as the father (though not the creator ex nihilo) of modern 
philosophy”.

115 Korzystam tu i w następnych zdaniach z informacji pochodzących z publikacji francu-
skich matematyków pt. Elementy historii matematyki, wydanej pod pseudonimem Nicolas Bo-
urbaki [Bourbaki 1980].
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dowanego, że „chimer, których nie rozumie nawet ten, co je stwarza, nie będzie można 
zapisywać tymi znakami” [Bourbaki 1980, s. 14].

Francuscy autorzy nie mają wątpliwości, że zapał i przemyślność Leibniza 
rodzi się w szkole scholastycznej – darzonej przez niego fascynacją i narzuca-
jącej formalizm. Jednak jego projekt daleko te pierwotne źródła przekracza, 
rozwijając twórczo zasady logiki formalnej, której najistotniejszą częścią jest 
logika symboliczna, swoisty calculus ratiocinator umożliwiający opanowa-
nie nieścisłych i swobodnie powiązanych pojęć. Próby jego utworzenia, kilka-
krotnie podejmowane, są w zasadzie nieudane, co francuscy autorzy wiążą 
z niemożnością uwolnienia się od wpływu scholastycznego, a szczególnie od 
dziedzictwa logiki Arystotelesa, której reguły stara się odtworzyć w swoich al-
gebraicznych konstrukcjach. A jednak mimo tego, że większość jego prac nie 
została wydana aż do początku XX wieku i była znana wyłącznie pośrednio, 
traktuje się je jako pierwszy zarys projektu, który został zrealizowany na po-
czątku wieku XX w obrębie projektu formalizacji logiki jako próby ujęcia proce-
su rozumowania w sposób pełny. W jednej ze swych prac Leibniz pisał wprost:

[…] dwaj �ilozofowie, ilekroć powstanie spór, nie będą inaczej rozprawiać, aniżeli 
dwaj rachmistrze. Wystarczy, jeśli wezmą pióra do ręki, zasiądą do tablic i jeśli jeden 
drugiemu powie (używając, jeśli chcecie, przyjacielskiego zawołania): Calculemus! 
(Porachujmy!) [cyt. za: Murawski 2001, s. 49]116.

Jest jasne, że założenie Leibniza miało źródło w obrębie porządku myśli, 
czyli tego wysiłku, jaki trzeba podjąć na widok świata. Heller przeciwstawia go 
Newtonowi, który nie miał ambicji �ilozo�icznych i oparł rozumowanie na pod-
stawach empirycznych. Ich kłótnia, prowadzona także dosłownie, była starciem 
fundamentalnym – dotyczyła zasadniczych kompetencji poznawczych. Zderza-
ła temperament mechanika z myślicielem, ale także umożliwiała dedukowanie 
całości z jednej, matematycznej formuły. To ostatnie przeświadczenie Leibniza 
Heller komentuje jako maksymalny racjonalizm: „oznacza postulat zbudowania 
takiego modelu świata, w którym wszystko wynikałoby z teorii, a nic nie mu-
siałoby być brane z doświadczenia” [Heller 1988, s. 104]. Taki świat, pisze da-
lej, byłby zamknięty, ale równocześnie skończenie poznawalny.

Gwoli porządku zanotujmy, że co najmniej trzy różne strefy (i związane 
z nimi metodologie poznawcze i opisowe) zbliżają się do siebie w projekcie 
Leibniza z nadzieją ujednolicenia: matematyka (algebra), logika i język. I to 
właśnie ten rodzaj ujednolicenia zazwyczaj bywa przedmiotem zachwytu czy 
przestrogi, jak u Horkheimera i Adorno z powodu zagrożenia swoistym tota-
lizmem rozumowego podejścia. Nie uszło także uwadze późniejszych komen-
tatorów podobieństwo tego programu do formalizacji dwudziestowiecznej i jej 

116 Te same słowa przywołuje Stanisław Krajewski, kiedy opisuje pojawienie się idei for-
malizacji matematyki [Krajewski 2003, s. 30]. Szerzej o tej idei piszę w rozdziale pt. Zarys hi-
storii formalizacji i matematyzacji procesu poznawczego.
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najbardziej powszechnego przejawu: „przekładania wszystkiego na język pro-
gramowania »zrozumiały« dla komputerów” [Krajewski 2003, s. 30].

Ten jednak wniosek pozostawmy na później. Teraz ważniejsza jest rekapitu-
lacja drogi, jaką mamy za sobą. Oświecenie, Galileusz, Leibniz – to trzy milowe 
kroki na szlaku przedstawionego rozumowania, którego przewodnim moty-
wem z rozmysłem uczyniliśmy matematykę, a dążącego do uchwycenia sensu 
konstrukcji oświeceniowego projektu. Obecność Galileusza i Leibniza wyda-
je się uzasadniona; poza oczywistym braterstwem historycznym obejmuje je 
siatka interpretacji epistemologicznych. Obaj, mniej lub bardziej świadomie, 
stali się autorami pewnego typu naukowego podejścia. Pierwszy, co należy już 
do tradycji, uchwycił świat w ilościowe miary, przekraczając niechcący granicę 
dzielącą rzeczy i fakty od myślowego porządku, zadając także pytanie o istotę 
tego porządku, drugi, już całkowicie świadomie, nadał temu porządkowi ab-
solutny charakter. W obydwu przypadkach wzorca i substancji tego porządku 
dostarczyła matematyka. Oświecenie, zdaniem Horkheimera i Adorno, przejęło 
ów porządek jako paradygmatyczną regułę, realizującą się na zasadzie podo-
bieństwa w wielu nieoczekiwanych miejscach: stosunkach społecznych, mer-
kantylnych czy politycznych. W pewien sposób było to spełnienie dziedzictwa 
Leibniza, o którym Heller pisze, że uważał, iż „świat [czyli wszystko – przyp. 
R.M.] jest doskonały jak system dedukcyjny” [Heller 1988, s. 103]. Zasięg idei 
tego �ilozofa wydaje się uprawniać do podobnego uogólnienia, jednak bez prze-
prowadzania stosownego dowodu, przyjmujemy je raczej jako rozległą metafo-
rę117. Leibniz funkcjonuje jako niespełniony prorok formalizacji typu matema-
tycznego, a więc metodologii epistemologicznej, która zrealizowała się dopiero 
w wiekach XIX i XX118. We wzajemnym oświetleniu skrajnych punktów rozumo-
wania: oświecenia i Leibniza, popartym i dowiedzionym przez przykład Gali-
leusza (i autorytet Husserla), oświecenie przestaje być oczywiście historyczną 
epoką i staje się metodologiczną, epistemologiczną konstrukcją, a Galileusz 
i Leibniz okazują się jedynie rzecznikami jej fundamentalnych zasad. W ten 
sposób powstaje właściwy „projekt” – wypreparowany sens, do którego można 
przymierzać poszczególne fakty i interpretacje.

Skonfrontujmy tę konstrukcję z przedstawioną na początku propozycją, 
w której, fotogra�icznym sposobem, dzięki wyostrzaniu szczegółów przez 
zmianę ogniskowej, pojawiają się trzy powody zainteresowania Dialektyką 
oświecenia, przechodząc od ogólnej metody badawczej, poprzez konstrukt 
quasi-historyczny realizujący zasady tej metody, aż do zanurzonego głęboko 
u samych podstaw wrażliwego jądra owego konstruktu, kartezjańskiej mathe-
sis. Gra tutaj idzie o prawo dokonania takiego zestawienia i wynikające z niego 

117 Notabene, jak pisze Heller, Leibniz nie odniósł sukcesu, kiedy zmierzył się z Newtonem 
na modele kosmologii rozumianej jako ideowy projekt. Naukowo pragmatyczny, mechanicy-
styczny, eksperymentalnie widoczny świat Newtona wygrał z niejasnym, nie do końca opisa-
nym, logicznie dedukcyjnym i abstrakcyjnym konstruktem Leibniza [Heller 1988, s. 104].

118 Jej ideę podjął jeszcze w XIX wieku Gottlob Frege, a rozwinęli na swój sposób David Hil-
bert i inni [Krajewski 2003, s. 30 i n.].
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wnioski. Jasne, że musi ono zostać dokonane na wysokim poziomie uogólnie-
nia. Dostarcza go Husserlowska analiza Galileuszowej rewolucji poznawczej, 
będąca metodyczną interpretacją powszechnego przekonania o doniosłości 
tego wydarzenia. Wnioski, jakie wysnuwają Horkheimer i Adorno, a także nie-
które przesłanki można podważyć, jednak nie powinno się zlekceważyć ry-
sującej się wyraźnie logiki budowania konstrukcji myślowej, którą nazywam 
„projektem”. Tutaj również pojawiają się prawdopodobne zarzuty, takie jak 
historycyzm, głębokie tło mające charakter ideologiczny i polityczny, skłon-
ność do uproszczeń – poświęca im wiele miejsca Jürgen Habermas [Habermas 
2005]. Zauważa on, że Horkheimer i Adorno, w zapale krytycznym, podważa-
jąc podstawy własnej pracy, sprzeciwiając się idei oświecającej władzy rozumu, 
pokazują, jak wpada ona znowu w objęcia mitu, i tym samym wytrącają sobie 
narzędzia analizy z rąk. Ta „totalizująca” krytyka, „niepohamowany sceptycyzm 
wobec rozumu” są autodestrukcyjne i nie uwzględniają perspektywy obszer-
niejszej, choćby tej zakładającej szerszy kontekst samej komunikacji, w ob-
rębie której dokonuje się wymiana argumentów i gra racji [Habermas 2005, 
s. 153]. Mimo tych spostrzeżeń, pozostaje jednak miejsce, którego status jest 
na tyle skomplikowany, że nie można go jednoznacznie wcisnąć w grę rozumu, 
bo byłoby to zbyt wielkie uproszczenie. Jest nim matematyka – jej charakter, 
stosunek do świata, prawomocność i rodzaj wypowiadanych sądów119. To ona 
ostatecznie okazuje się rezerwuarem argumentacyjnej mocy, który – gdybyśmy 
chcieli go krytycznie zanalizować – wymagałby osobnej dyskusji, która zresztą 
się toczy120.

Jeżeli zatem obejrzymy zarówno pomysł projektu Horkheimera i Adorno, 
jak i trzech przybliżeń, które przyjąłem za powody zainteresowania nimi tutaj, 
za wsparte na matematyce właśnie i czerpiące z niej, nie mamy stosownych ar-
gumentów, aby je odrzucić. Przeciwnie, wykazują zaskakującą konsekwencję. 
Paradoksalnie zatem, nie jest istotne, czy Horkheimer i Adorno trafnie inter-
pretują rzeczywistość. Jest ważne, że zwrócili uwagę na fenomen matematycz-
nego myślenia i uczynili z niego, lepszy lub gorszy, model aktywności intelek-
tualnej, oczarowanej nagłym odkryciem jego skuteczności, każącej pytać o nią 
w trybie niemal meta�izycznym. Wbudowali ten model w kontekst historyczny, 
formułując jego cechy. Pozostawili go potem na boku, skupiając się na innych 
kwestiach, jednak dokonali pewnego odkrycia, być może nie do końca zdając 
sobie z tego sprawę.

119 Przegląd spotykanych tutaj, bardzo różnych postaw i interpretacji podaje Roman Mu-
rawski [Murawski 2001].

120 Husserl, analizując przeświadczenia Galileusza w tym względzie, sam nazywa je rodza-
jem hipotezy, która jednak dla swojego autora w najmniejszym względzie takiego zabarwienia 
– zdystansowanego i sceptycznego – nie miała [Husserl 1987, s. 42].
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***

Zestawmy go teraz z projektem, od którego rozpoczęliśmy. Porządek Lyotar-
dowskiej narracji niech stanie naprzeciw porządku oświeceniowej mathesis 
universalis. Łączące je dziedzictwo – matematyka – jest uderzające. I jest to ma-
tematyka wchodząca w zakład ze światem – poruszająca się w obrębie pytań 
o naturę samego poznania; matematyka jednocześnie tylko pozornie różna: 
Hilbertowski program aksjomatyzacji i formalizacji pojawia się tutaj w towa-
rzystwie Leibnizowskiej characteristica universalis121. Ich podobieństwo jest 
powszechnie zauważane. Stanisław Krajewski odwołuje się do dzieła wyda-
nego przez Leibniza w 1666 roku, które nosiło tytuł Dissertatio de arte com-
binatoria, zawierającego pomysł stworzenia „uniwersalnego systemu zapisu: 
wszystkie podstawowe idee, na których opiera się ludzka wiedza, zostałyby 
oznaczone symbolami algebraicznymi, by stworzyć rodzaj »alfabetu myśli«” 
[Ifrah 2006, s. 769]122. Idea Leibniza miała ogólny charakter, ale została pod-
jęta – jak pisze Krajewski – przez Gottloba Fregego w wieku XIX. Rozwinął on 
pierwsze pomysły zgłoszone niezależnie przez włoskiego matematyka Giu-
seppe Peano w roku 1889 [Krajewski 2003, s. 30]. Rozwinięcie to polegało 
na sformalizowaniu zasad dedukcji, które Frege opublikował w sławnym Be-
griffsschrift; rozpowszechnił je następnie Bertrand Russell, a świadomie wy-
korzystał David Hilbert. Frege uważał swój rachunek za zrealizowanie obydwu 
pomysłów Leibniza; zarówno idei calculus ratiocinator (rachunku pojęć) jak 
i lingua characterica (języka uniwersalnego). Hilbert natomiast użył dwóch 
reguł, aby przeprowadzać rachunek zdań. Skutek, zwłaszcza przy przeświad-
czeniu o wszechogarniającej roli logiki, a takie żywili zarówno Frege, jak i Rus-
sell, polegał na przemieszczeniu operacji logicznych na pole dobrze już znane: 
„Uczyniwszy z logiki rachunki, można badać je z zewnątrz normalnymi meto-
dami matematycznymi” [Krajewski 2003, s. 31].

W nieco innym kontekście, dużo bliższym naszym zainteresowaniom, loku-
je ideę Leibniza Klaus Mainzer, umieszczając ją w rozdziale poświęconym za-
gadnieniom obliczalności, a ściślej – jej automatyzacji. Wymienia Leibniza jako 
twórcę maszyny liczącej, a ponieważ niemiecki �ilozof korzystał przy jej kon-
strukcji z systemu dwójkowego, wymyślając jednocześnie mechanizm do kon-
wersji systemu dwójkowego na dziesiętny i z powrotem, Mainzer uznaje go za 
faktycznego pioniera informatyki [Mainzer 2007, s. 224]. Właśnie ta maszyna 

121 Omówienie tego pojęcia Leibniza podaje między innymi Dirk J. Struik [Struik 1960, 
s. 176], natomiast Kazimierz Trzęsicki dokonuje bardzo wnikliwego przebadania idei Leibniza 
w tekście pt. Leibnizjańskie inspiracje informatyki, http://logika.uwb.edu.pl/KT/Leibnizjanskie 
inspiracje informatyki.pdf (data dostępu: 30.10.2011).

122 Choć w tym dziele pojęcie linguae characteristicae universalis się nie pojawia, jego dzie-
więtnastowieczny niemiecki wydawca odsyła do innego źródła, młodzieńczej rozprawy Leib-
niza pt. Historia et commendatio linguae characteristicae universalis quae simul sit ars invenien-
di et judicandi [Gerhardt 1858, s. 3].
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była dla Mainzera praktycznym skutkiem idei ogólnej, którą nazywa mathesis 
universalis, i programu „mającego na celu mechaniczną symulację ludzkiego 
myślenia za pomocą mechanicznych procedur (»algorytmów«) oraz ich imple-
mentację przy użyciu maszyny liczącej” [tamże].

Mainzer przesuwa problematykę w obręb procedur „myślenia”, którym na-
daje pragmatyczny, a nawet techniczny charakter. Twierdzi, że Leibniz przed-
stawił dwa zasadnicze działy tego działania: ars iudicandi – pozwalającą ująć 
problemy naukowe w postaci arytmetycznych algorytmów zapisanych w od-
powiednich systemach liczbowych, i ars inveniendi – umożliwiającą wyszuka-
nie i wyliczenie odpowiednich rozwiązań. Ten rodzaj myślenia rodził się z ogó-
lnego mechanicystycznego sposobu widzenia systemów naturalnych, takich 
jak jednokomórkowce, rośliny, zwierzęta i ludzie, uznającego je za jedynie 
mniej lub bardziej skomplikowane automaty. Ich złożoność bierze się z powią-
zania z każdym innym indywidualnym automatem („substancją”) w świecie, 
powodując, że konieczna staje się nieskończona liczba kroków analitycznych, 
zdolnych rozłożyć ją na mniejsze elementy [tamże, s. 225]. Leibniz, jak pisze 
Mainzer, „rozwinął kilka procedur formalizacji i kody�ikacji języków” i zakładał 
istnienie uniwersalnych algorytmów, zdolnych rozwiązywać „wszystkie prob-
lemy świata przy pomocy mechanicznych urządzeń”. Te przesłanki pozwalają 
widzieć w jego programie zapowiedź programu Hilberta, formalizacji i aksjo-
matyzacji matematyki [tamże, s. 224]. 

Lyotardowski wywód, który omówiłem, opierający się na heteromor�ii gier 
językowych umożliwiających spełnienie warunku prawdziwości (co w prakty-
ce sprowadza się do uzasadnienia wiarygodności dowodu) jedynie wewnątrz 
pojedynczego, koherentnego systemu przeświadczeń, oznacza powielenie 
schematu działania konstrukcji aksjomatycznej. Wprawdzie aksjomat jako po-
mysł pojawia się już na początku europejskiej przygody z systematyzowaniem 
matematycznej metody – u Euklidesa – jednak do rangi świadomej, zrelatywi-
zowanej i abstrakcyjnej zasady zostaje powołany dopiero z końcem wieku XIX, 
łącząc się z problematyką formalizacji i nazwiskiem Davida Hilberta. Podo-
bieństwo czy nawet pokrewieństwo tych dwóch matematycznych dziedzictw: 
Lyotarda i oświecenia (tak jak przestawiają go niemieccy autorzy ze szkoły 
frankfurckiej), które dzieli przeszło trzysta lat, okazuje się wyraźne. Obydwie 
konkretyzują się w matematycznej metastrategii dającej się rozpatrywać na 
uogólnionym, �ilozo�icznym poziomie. Formalizacja – tak nazwijmy tę stra-
tegię, która domaga się w tej sytuacji dokładniejszego opisu – ostatecznie do-
prowadziła do powstania technologii komputerowej, co zresztą było niejako 
odpryskiem związanych z nią, poświęconych innemu celowi przedsięwzięć, jest 
także programem będącym źródłem inspiracji (u Lyotarda) lub teoretycznym 
projektem (u Leibniza). W obydwu przypadkach służy znacznie ogólniejszemu 
zadaniu o charakterze co najmniej epistemologicznym; jej zasięg jest wyraźnie 
większy niż tylko obejmujący samą matematykę czy nawet jej teorię. Trwałość 
przeświadczeń towarzyszących jej powstawaniu, ich fundamentalny charakter 
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– służyła w obydwu zanalizowanych przykładach, Lyotarda i Dialektyki oświe-
cenia, do wyprowadzania sądów o najogólniejszym charakterze – pozwala 
przypuszczać, że tam, gdzie formalizacja pojawia się jako składnik konstrukcyj-
ny, a więc również w przypadku technologii przetwarzania informacji, staje się 
obowiązującą, determinującą budowę całości zasadą.





2.  Dwa przypisy o roli metamatematyki 
w humanistyce – Claude Lévi-Strauss 
i Jean-François Lyotard123

Kwestia determinizmu technologicznego ciągle istnieje i rozwija się w obrębie 
dyskursu poświęconego nowym mediom. Autorzy podręcznika pt. Nowe media. 
Wprowadzenie [Lister 2009] referują fundamentalny charakter tego zagadnie-
nia w części piątej swego dzieła. Klasyczne przeciwstawienie kultury i natury, 
które wiążą oni z osobą Wilhelma Diltheya (1833–1911), autora dwóch kate-
gorii wiedzy: nauk przyrodniczych i humanistycznych124, musi zostać uzupeł-
nione przez trzeciego gracza: technikę. Jednak wzajemne stosunki, jakie łączą 
te trzy dziedziny, przybierają na naszych oczach obraz zupełnie nowy. Zgodnie 
z nim technika nie daje się opisać ani poprzez banalny schemat skutku i przy-
czyny, ani jako efekt celowego działania człowieka, na przykład wynikającego 
z określonych stosunków społecznych działania realizującego ideę sprawczoś-
ci [tamże, 482]. Tym samym „przydzielanie” techniki do któregokolwiek z kla-
sycznych królestw (odpowiednio natury bądź kultury) nie ma sensu. Droga 
wiedzie na przykład przez ujednolicającą koncepcję Brunona Latoura, w któ-
rej domena rzeczy nie stanowi przeciwieństwa ludzkiej sprawczości, ale do-
łącza się do niej, tworząc sieci wzajemnych uwarunkowań: „nie mamy już do 
czynienia ze społecznością »zagrożoną« przez odwołanie się do jakiejś obiek-
tywnej natury, ale kolektyw, k t ó r y  s i ę  ro z s z e r z a: własności istot ludzkich 
i nieludzkich, z których ma się składać, nie są w żaden sposób ustalone” [La-
tour 2009, s. 65]. W ten sposób pytanie o technologię, przynajmniej w świetle 
klasycznej dychotomii Diltheya, zostaje oddalone, ponieważ podział na naturę 
i kulturę traci de�inicyjne umocowanie125. Technologii jednak nie sposób po-

123 Pierwsza wersja tego tekstu została zaprezentowana na konferencji pt. Oblicza mediów 
w Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania w Krakowie w 2010 roku i ukazała się drukiem 
w książce będącej plonem tej konferencji.

124 Inne zdanie w tej kwestii ma na przykład Jacques Derrida, dla którego opozycja natury 
i kultury jest �ilozo�ii „przyrodzona” i sięga czasów so�istów, uprzedzając nawet Platona [por. 
Derrida 2004, s. 489].

125 A raczej zostaje uznany za arbitralne założenia, które nie pozwalają dostrzec całości 
wydarzeń, czyli posługując się terminologią Latoura, pochodzą z nowoczesnej konstytucji,
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minąć, lecz może ona zostać potraktowana operacyjnie – jako zespół sił [Lister 
2009, s. 609]. 

Do tego wniosku wiedzie zawiła droga wyprowadzająca myśl z pułapek 
Diltheyowskiego dualizmu w stronę rozwiązania zrównującego kulturę, natu-
rę i technologię z powodu ich wzajemnego powiązania. W tej sytuacji rodzi się 
całkiem usprawiedliwione pytanie o naturę rzeczywistości, z którego wybawie-
nie przynosi swoją koncepcją Latour. Sztuczne życie, na przykład cyborg, któ-
ry jest spadkobiercą starej idei automatu obleczonej w nowe realizacje, prze-
staje rodzić problemy natury ontologicznej. Rzeczywistość, jak piszą brytyjscy 
autorzy, „przeradza się w »płaskie pole«: nie cechuje jej już poziom �izyczny 
czy materialny, na którym kultura nadbudowuje kolejny – przedstawieniowy 
i dyskursywny; przedstawienia i dyskursy zajmują miejsce obok substancji 
chemicznych, minerałów i atomów” [Lister 2009, s. 603]. Jeżeli tak, to jedynym 
sposobem de�iniowania technologii, skrajnie realistycznym w sensie podanym 
w poprzednim zdaniu, jest powrót do pytania o jej skutki. Oznacza to cofnięcie 
się do idei przyczynowości, gdy staramy się spoglądać na nie w obrębie kultury 
[tamże, s. 611], lecz jest to przyczynowość bardzo złożona, funkcjonująca po-
nad poziomem trywialnej rzeczywistości �izykalnej, posługująca się skompli-
kowanymi zasadami. Można ją powiązać z opisaną wcześniej przez brytyjskich 
autorów, najbardziej zaawansowaną formą przyczynowości: przyczynowością 
nieliniową126. Determinizm technologiczny – rozwijając tezę o przyczynowej 
nieliniowości – to zatem złożony układ wzajemnych oddziaływań, które mają 
charakter emergentny i synergiczny127, ale również holistyczny, oparty na ekwi-
walencji składników tworzących w efekcie rodzaj pola oddziaływań. 

Trzeba przyznać, że pogląd wyrażony przez brytyjskich autorów znacznie 
wykracza poza obszar zagadnień tradycyjnie wiązanych z ustaleniami szkoły 
Toronto i jej przedstawicielami: Haroldem Innisem, Marshallem McLuhanem 
czy Derrickiem de Kerckhove’em. Ten ostatni rodzaj determinizmu, który moż-
na roboczo nazwać determinizmem pierwszego rzędu, zakłada dosyć ostre roz-
różnienie między wpływającymi na siebie sferami technologii i społeczeństwa, 
które istnieją na jednolitym poziomie ontologicznym, umożliwiającym identy�i-
kowanie wzajemnych zależności128. Konsekwencje wynikające z pojawienia się 
fenomenu świata wirtualnego, idei aktora-sieci Latoura, cyberprzestrzeni czy 
cyborga wprowadzają ontologiczne zamieszanie, które prowadzi do budowania 
nowych kategorii. Problematyka determinizmu technologicznego przenosi się 
na wyższy poziom re�leksji: pojęcie rzeczywistości wraz z takimi jej składnika-

ignorującej mnożące się hybrydy, żyjące zarówno w świecie natury, jak i w świecie społecznym 
[Latour 2011, s. 25].

126 Notabene myślenie o wpływie technologii zakładające jego nieliniowy charakter odna-
leźli oni już u Marshalla McLuhana [Lister 2009, s. 494].

127 Takie teoretyczne rozwinięcie idei dynamiki nieliniowej można znaleźć we wszech-
stronnej pracy Klausa Mainzera [Mainzer 2007].

128 Autorom towarzyszy poczucie pewności w posługiwaniu się pojęciami, co jest uspra-
wiedliwione w sytuacji braku alternatyw.
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mi jak człowiek, umysł, społeczeństwo, technika itd. domaga się rekonstrukcji. 
Konieczne staje się de�iniowanie nie tyle samego determinizmu, ile pewnego 
środowiska pojęciowego, w którym mógłby on zostać zde�iniowany. Powstaje 
potrzeba teorii wyższego rzędu. 

Autorzy obszernego artykułu pt. Cultural Studies and Communication Tech-
nology, Jennifer Daryl Slack i J. MacGregor Wise, zamieszczonego w książce pt. 
Handbook of New Media [Lievrouw 2010, s. 141], wolą odwołać się do sfor-
mułowanego jeszcze w 1951 roku przez Harolda Innisa pojęcia bias of a tech-
nology, które rozumieją jako tendencję, a nie absolutną determinację [tamże, 
s. 141], tendencję ujawniającą się w szeroko rozumianych skutkach społecz-
nych, bo rozpiętych między problematykami tożsamości i polityki. Jednocześ-
nie zauważają, że tego rodzaju myślenie ciągle pozostaje pod wpływem deter-
minizmu technologicznego, który pojawia się w takim spojrzeniu jako rodzaj 
metodologicznego „błędu”. Usiłując egzorcyzmować tę zmorę, jak piszą, wy-
bawienie znajdują także u Brunona Latoura, w jego koncepcji równoległych: 
procesów delegowania i preskrypcji. Idea ta opiera się na prostym schemacie, 
w którym delegowanie oznacza przeniesienie wykonania zadania na kogoś lub 
coś, a preskrypcja – konieczność pojawienia się jego wtórnych skutków, wywo-
łanych specy�iką zastępcy129. Jej rozwinięcie doprowadza Latoura do wniosków 
zaskakujących: stwierdza on, że technologia „jest moralna”, narzuca „właściwe” 
zachowania i sprzyja „dobrym” zwyczajom. Może też sprzyjać dyskryminacji, jak 
przytomnie dodają amerykańscy autorzy. Wskazują także, że zjawisko preskryp-
cji rozpatrywane w oddzieleniu od delegowania wskrzesza demona determini-
zmu. Przypominają więc, że Latour podkreślał konieczność chwytania obydwu 
procesów; społeczny rozwój technologii biegnie bowiem w obydwu kierunkach.

Staje się jasne, że problematyka, która kryje się za kwestią determinizmu 
technologicznego, określająca wzajemny stosunek technologii i rzeczywistości, 
jest dość złożona. W szczególności, wobec zacierania się stref techniki i natury, 
pojęciowej nieostrości i nieadekwatności, jakie się tutaj pojawiają, kwestia ta 
wkracza w rejony fundamentalnych rozstrzygnięć ontologicznych. Na tym tle 
nabiera nowego znaczenia konstatacja zawarta w dużo wcześniejszej pracy Lva 
Manovicha: 

[…] nowe media są wynikiem przecięcia się dwu odrębnych procesów – historii 
technik obliczeniowych i historii technologii medialnych. […] A co jest syntezą tych 
dwu historii? Przekład języka wszystkich istniejących mediów na język danych nu-
merycznych zrozumiały dla komputerów [Manovich 2006, s. 82]. 

Trudno rozstrzygać, czy ta de�inicja była pomyślana jako metafora obejmu-
jąca kwestie ontologiczne, jednak niewątpliwie widzi istotę komputera w fak-

129 Za przykład służą drzwi. Delegowanie polega na powierzeniu zamykania ich maszynie 
lub człowiekowi, ale ta decyzja wytwarza rozmaite skutki: wymaga od ich użytkowników od-
powiedniej siły, szybkości itd., wytwarzając stosowne efekty społeczne, realizujące najszerzej 
efekt preskrypcji.
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cie sprzęgnięcia dwóch odrębnych dziedzin i wynikłych z tego konsekwencji. 
Manovich zdaje sobie sprawę zarówno z gwałtownej dynamiki tej kolizji (mówi 
o „procesach”), jak i nieoczekiwanych, a także wymagających zupełnie nowych 
kategorii opisowych skutków (proponując własne pojęcia). Jednocześnie Ma-
novich w niezwykle prosty sposób de�iniuje istotę zjawiska nowych mediów – 
są one rezultatem pojawienia się komputera.

W niniejszym rozdziale kwestia determinizmu technologicznego jest trakto-
wana podobnie obszernie. Okazuje się, że uzasadnienie umiejętnego dobrania 
narzędzi opisowych stosowanych do zjawisk świata przez ważne kierunki me-
todologiczne (i �ilozo�iczne) w XX wieku nie tylko odwoływało się do podobnej 
inspiracji, ale wręcz popadało w rodzaj wewnętrznej sprzeczności z tego powo-
du. Przykłady wzięte z obszarów dwóch tego rodzaju idei, których autorami są 
Claude Lévi-Strauss i Jean-François Lyotard, rzucają światło na kwestie rozwo-
ju technik poznawczych oraz wagi leżących u ich podstaw wzorów, czerpanych 
zresztą z tego samego obszaru matematyki, który funduje technologię nowych 
mediów. Jest to o tyle zaskakujące, że propozycje przedstawione przez tych au-
torów są najpowszechniej uznawane za przeciwstawne. Najbardziej nieoczeki-
wanym jednak wnioskiem jest konstatacja, iż w gruncie rzeczy w obydwu przy-
padkach – jak i szerzej, w obrębie nowych mediów – podstawą tej inspiracji 
jest projekt �ilozo�iczny relatywnie stary, bo sięgający oświecenia.

Rozsądnego punktu wyjścia dostarcza cytowany Manovich. „Historia technik 
obliczeniowych”, o której mówi, z pewnością odsyła nas do dwóch fundamen-
talnych i znanych już źródeł – aktów założycielskich technologii komputerowej: 
konceptu teoretycznego Alana Mathisona Turinga zawartego w artykule pt. On 
Computable Numbers, with an Application to Entscheidungsproblem z roku 1937 
oraz jego praktycznej realizacji opisanej w artykule pt. First Draft of a Report on 
the EDVAC z roku 1945, którego autorem był John von Neumann. Zawierają one 
odpowiednio projekt koncepcyjny i techniczny komputera używanego do dzisiaj.

Jak już pisałem w części pierwszej, John von Neumann to człowiek, któ-
ry jest uznawany za twórcę prototypu komputera działąjącego na dwóch za-
sadach: operacje wykonywane są na liczbach binarnych, a program obliczeń 
jest zapamiętany wraz z danymi do tych obliczeń w pamięci maszyny [Tadeu-
siewicz 1998, s. 67]. Pojawia się także jako autor przemyśleń dostarczających 
fundamentalnych inspiracji dwóm wspomnianym autorom: Lévi-Straussowi 
i Lyotardowi. Obydwaj czerpią natchnienie z tego samego źródła, choć w różny 
sposób je użytkują, popadając w metodologiczne i teoretyczne pułapki. W oby-
dwu przypadkach także inspiracje te stanowią punkt wyjścia dla analizy prob-
lematyki nauki i wiedzy, przy czym ta ostatnia jest rozumiana operacyjnie: jako 
pewna strategia postępowania badawczego, mająca własne, techniczne zasady. 
Nauka natomiast pozostaje, jak zauważają obaj, w uwikłaniu z otoczeniem, któ-
re jest rozumiane dwojako: najszerzej jako otoczenie społeczne wchłaniające 
jej produkty i pozostające pod ich wpływem oraz w znaczeniu węższym jako 
kontekst metodologii badawczych i sporów teoriopoznawczych. Można zaryzy-
kować twierdzenie, że wspólna podstawa teoretyczna (konstrukcje Johna von 
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Neumanna) pozwala uznać te postawy za prototypowe i bogate w skutki spo-
soby rozumienia nowych mediów – czynnika mającego wpływ na rozumienie 
otaczającego świata i wyznaczającego standardy poznawcze. Ich analiza ma za 
zadanie ujawnić przyczyny prowadzące do tego wniosku, ponieważ mają one 
charakter determinant immanentnych, esencjonalnych i mogą przez to wpły-
wać na każdy rodzaj treści podlegających obróbce za pomocą nowych mediów 
oraz, być może, rzutują na dalekie konsekwencje obecności nowych mediów 
we współczesnym świecie.

Przykłady, które tutaj przedstawię, są ulokowane w miejscach kluczowych 
i mają zasadnicze znaczenie dla dalszych wywodów obydwu autorów. Rozpo-
cznę od zaczerpniętego z Claude’a Lévi-Straussa cytatu, pochodzącego z książ-
ki, która ukazała się w 1958 roku, Antropologii strukturalnej. Praca ta nie jest 
systematycznym wykładem, ale zbiorem studiów, w którym został umieszczo-
ny ogólny dział pt. Zagadnienia metody i nauczania [Lévi-Strauss 1970, s. 365]. 
W szczególności możemy w nim odnaleźć precyzyjne de�inicje struktury i me-
tody strukturalnej – tego fundamentalnego, teoriopoznawczego konstruktu, 
który odegrał i odgrywa ogromną rolę w teorii i metodologii nauki.

Zanim przejdę do przykładu, trzeba dodać, że Lévi-Strauss ob�icie czerpał 
z matematyki; Mauro W.B. de Almeida podkreśla fakt pozostawania przez niego 
pod wpływem grupy matematyków ukrytej pod nazwiskiem i imieniem �ikcyj-
nej postaci Nicolasa Bourbaki, uważanych za rzeczników strukturalizmu w ma-
tematyce [Almeida 1990, s. 368]. Sam Lévi-Strauss nie ukrywał swoich mate-
matycznych inspiracji. Dostrzegał w nich nowy rodzaj spojrzenia na pewne 
zjawiska rzeczywistego świata, które wymykają się czysto ilościowemu podej-
ściu do jego zjawisk, wynikających z odrębnego statusu struktury, która z po-
miarem nie musi wchodzić w konieczny związek. Struktura jest według niego 
wpisana w matematyczne koncepcje odchodzące od matematyki tradycyjnej: 
„W różnych dziedzinach, takich jak logika matematyczna, teoria mnogości, te-
oria grup i topologia – dostrzeżono, że problemy, które nie posiadają rozwią-
zań liczbowych, mogą być wszakże ujęte w sposób ścisły” [Lévi-Strauss 1970, 
s. 372]. Jako przykłady opracowań, które podejmują tematy z przestrzeni mu 
bliskiej – nauk społecznych – wymienia następujące dzieła: Theory of Games 
and Economic Behavior Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna (1944), 
Cybernetics Norberta Wienera (1948), The Mathematical Theory of Communica-
tion Claude’a Shannona i Warrena Weavera (1950) . 

Lévi-Strauss podaje ścisłą de�inicję struktury. Jednocześnie nie ma wątpli-
wości, że de�inicja ta i skrywająca się za nią koncepcja nie są ograniczone do 
konkretnej dziedziny badań (na przykład etnologii), ale mają charakter ogól-
nego epistemologicznego projektu. Jego idea opiera się na konstrukcji modelu 
będącego podstawą struktury, spełniającego cztery konieczne warunki, z któ-
rych trzy dotyczą jego istoty: musi mieć on systemowy charakter, potencjalne 
transformacje modelu muszą tworzyć wewnętrznie spójną rodzinę i musi być 
przewidywalny. Czwarty warunek, dodatkowy, postuluje opisową kompletność 
modelu, który nie może pomijać żadnego faktu [Lévi-Strauss 1970, s. 367]. 
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Z punktu widzenia niniejszego tekstu najważniejszy jest natomiast przypis, 
który Lévi-Strauss umieszcza po swojej de�inicji. Odsyła on do cytatu ze wspo-
mnianej już pracy Neumanna i Morgensterna pt. Theory of Games and Economic 
Behavior i brzmi następująco130: 

Modele (takie jak gry) są konstrukcjami teoretycznymi, które wymagają ścisłej, wy-
czerpującej i niezbyt skomplikowanej de�inicji; muszą one również być podobne 
do rzeczywistości pod wszystkimi względami ważnymi dla prowadzonych badań. 
Streszczamy: de�inicja musi być ścisła i wyczerpująca, by ujęcie matematyczne było 
możliwe. Konstrukcja nie powinna być niepotrzebnie złożona; wystarczy, by ujęcie 
matematyczne mogło wykroczyć poza stadium formalizacji i dostarczyć pełnych re-
zultatów numerycznych. Podobieństwo do rzeczywistości jest wymagane, by funk-
cjonowanie modelu było znaczące. Ale podobieństwo to może być zazwyczaj ogra-
niczone do pewnych aspektów, uważanych za istotne pro tempore; w przeciwnym 
przypadku wymienione powyżej warunki okazałyby się niemożliwe do pogodzenia 
[Lévi-Strauss 1970, s. 413].

Książka Neumanna i Morgensterna, która według cytowanych wcześniej 
brytyjskich autorów spowodowała kooperację cybernetyki z naukami społecz-
nymi [Lister 2009, 559], ukazała się po raz pierwszy w 1944 roku, rok później 
Neumann opublikował wspomniany fundamentalny dla budowy komputera 
First Draft. Z perspektywy niniejszego tekstu elementem, na który trzeba zwró-
cić uwagę, jest postulat konieczności podobieństwa do świata rzeczywistego. 
Podobieństwo to jest jednak wybiórcze, przy czym owa wybiórczość ma cha-
rakter pragmatyczny – powoduje go aprioryczna hierarchia wartości (w tekś-
cie: istotności). Neumann nie ma wątpliwości, że wnosi ona ograniczenie; wy-
nika ono z bieżącej potrzeby i nie jest stałe (pro tempore).

W swoim First Draft Neumann nie zawiera równie ogólnych czy syntetycz-
nych opinii na temat urządzenia, które opisuje (czyli komputera). Rozumie je 
przede wszystkim jako narzędzie obliczeniowe131. Jednak z perspektywy, która 
już uwzględnia niebywały rozwój zastosowań tego narzędzia, na temat stosun-
ku łączącego komputer ze światem zewnętrznym, jako treścią jego przedsta-
wień, wypowiada się Niklaus Wirth, wybitny twórca języków programowania. 
Jego słowa pojawiły się już w pierwszej części książki, ale przypominam je jesz-
cze raz, w innym kontekście. W swoim klasycznym już podręczniku, w pierw-
szym rozdziale, pisze on więc:

Informacja dostępna komputerowi stanowi pewien wybrany zbiór danych o świecie 
rzeczywistym, mianowicie zbiór danych uważanych za istotne do rozwiązania roz-

130 Przytaczam w tłumaczeniu Krzysztofa Pomiana, oryginalny tekst znajduje się na przy-
kład w: John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, wyd. V, 
Princeton 1953, s. 32–33.

131 „Automatyczny system liczący jest (zwykle wysoko uorganizowanym) urządzeniem, 
które może wykonywać instrukcje w celu przeprowadzania obliczeń o znaczącym stopniu zło-
żoności – na przykład do rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych 
z dwiema i trzema niewiadomymi numerycznie” – opis zawarty w rozdziale pt. 1.0 De�initions 
[Neumann 1945, s. 1].
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ważanego problemu […]. Dane te reprezentują model abstrakcyjny w tym sensie, że 
pewne właściwości obiektów rzeczywistych są ignorowane, ponieważ nie są zwią-
zane z badanym problemem. Ten model abstrakcyjny jest więc również pewnym 
uproszczeniem zespołu faktów [Wirth 2002, s. 17].

Zbieżność w stosunku do świata, opierająca się na typie wybieranych istot-
nych procedur i mająca de facto charakter strategii poznawczej, pojawiająca 
się między Neumannem i Wirthem, jest uderzająca. Wybór tych procedur się 
narzuca, skoro, jak pisze Neumann w swoim First Draft, aby „automatyczny sy-
stem liczący” mógł funkcjonować, 

[…] instrukcje, które rządzą taką operacją [służące przeprowadzaniu obliczeń – 
przyp. R.M.], muszą być podawane urządzeniu z absolutnie wyczerpującą szczegó-
łowością. Zawierają całą informację liczbową, która jest wymagana do rozwiązania 
rozważanego problemu […] [Neumann 1945, s. 1]. 

Problem pojawia się wtedy, gdy proceduralny porządek wyboru stano-
wi podstawę metodologii poznawczej lub nawet epistemologiczną strategię, 
z czym mamy do czynienia w przypadku Lévi-Straussa. W sposób oczywisty 
wywołuje on pytanie o podstawy procedury wyboru elementów i sięga wobec 
tego do problemu funkcjonowania modelu w obrębie matematyki.

Zanim jednak do niej przejdę, przytoczę drugi przykład: wspomnianego 
Jeana-François Lyotarda. Pochodzi on z jego najsławniejszej książki pt. Kon-
dycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy [Lyotard 1997]. Ta praca odegra-
ła ogromną rolę w formowaniu się myśli ponowoczesnej, zwłaszcza zapropo-
nowany w niej konstrukt wielkich metanarracji stał się przedmiotem dyskusji 
i źródłem inspiracji dla wielu �ilozofów. Tekst ten szeroko analizowałem w roz-
dziale poprzednim. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na przypis i tekst, który się 
do tego przypisu odnosi. Jest to świadome odwołanie do przestrzeni pewnych 
nauk i pozwala zrekonstruować poglądy Lyotarda dotyczące usytuowania klu-
czowej kompetencji ludzkiej związanej z posiadaniem wiedzy.

Według francuskiego �ilozofa nie ulega wątpliwości, że wiedza naukowa jest 
rodzajem dyskursu [Lyotard 1997, s. 26]. Spostrzega ją zatem jako dziedzinę 
podległą mechanice języka, stąd rewolucję technologiczną, która – jak twier-
dzi – dokonuje się przynajmniej od końca lat pięćdziesiątych XX wieku [tamże,
s. 25], interpretuje jako skutek innowacji językowych zachodzących w obrębie 
szeroko rozumianych technologii informatycznych. Ten ostatni związek trwa 
według niego już lat czterdzieści [tamże, s. 26]. Kondycja ponowoczesna uka-
zała się w 1979 roku. Komputer ENIAC, jak pisze Rheingold, konstrukcja, któ-
rą współtworzył John von Neumann, wykonała swe pierwsze zadanie oblicze-
niowe późną zimą 1945 roku [Rheingold 2003, s. 97]. Była to ta sama maszyna, 
której założenia projektowe zawierał First Draft132, opublikowany kilka miesięcy 
wcześniej. ENIAC jest symbolicznie uważany za pierwszy komputer realizujący 

132 Podpisany przez Johna von Neumanna, ale przygotowany przez zespół, co zresztą było 
powodem niesnasek [Rheingold 2003, s. 101].
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wspomniane dwie kluczowe zasady133 będące kamieniem węgielnym konstruk-
cji komputerów po dzień dzisiejszy. Aby wykluczyć wątpliwości, Lyotard odsyła 
w przypisie wprost do prac Neumanna, kiedy wymienia najbardziej zaawanso-
wane nauki i technologie, wśród których wskazuje „nowoczesną algebrę i infor-
matykę”, obok cybernetyki Wienera i komputerów [Lyotard 1997, s. 26].

Lyotard, który rozumie wiedzę jako swoiste przedłużenie problematyki języ-
ka, formułuje przekonanie, które łączy technologię informatyczną z problematy-
ką wiedzy w zaskakująco prosty sposób: „Natura wiedzy nie pozostaje nienaru-
szona pośród tych generalnych przekształceń. Może wejść w nowe koleiny i stać 
się wiedzą operacyjną jedynie o tyle, o ile jej treści mogą być przełożone na bity 
informacji” [Lyotard 1997, s. 28]. To stwierdzenie nie jest już jedynie sformuło-
waniem luźnego związku, ale ontologicznym uwarunkowaniem. W ten sposób 
osiąga podobnie fundamentalny poziom, co struktura Lévi-Straussa, oparta na 
matematycznym modelu Neumanna. Lyotard nie wnika w swoiste cechy tego 
uwarunkowania, pozostaje jedynie przy jego niewątpliwej obecności. Obydwaj 
posługują się różnymi zestawami pojęć: z jednej strony pojawia się epistemolo-
giczna konstrukcja struktury, która łączy różne dziedziny nauki, zbudowana na 
quasi-matematycznym modelu, z drugiej – operacyjna forma wiedzy jako dyskur-
su wykorzystującego język ograniczony przez informatyczne medium. Obydwa 
zawierają takie samo jednoczesne wskazanie ograniczenia i powszechności (uni-
wersalności). Różni je obecność świadomości u Lévi-Straussa natury ogranicze-
nia (znającego zasadę budowy modelu), której u Lyotarda, jak się wydaje, nie ma. 
Morfologicznie obydwie koncepcje podlegają de facto temu samemu schemato-
wi ograniczenia danych wejściowych: jedynie potrzebne (temporalne) elementy 
modelu Neumanna vs. jedynie możliwe treści dostępne w medium cyfrowym. 

Ta oczywista z pozoru strategia redukcji złożoności jest procedurą znaną 
i wbudowaną w naukę. Pomysł budowy modelu, jako sposobu objęcia złożo-
ności wszechświata, jest bardzo stary. Jak pisze Klaus Mainzer, „teorie astro-
nomiczne od Platona do Kopernika stwierdzały: redukuj pozorną złożoność 
układu niebieskiego do prostego schematu takich czy innych rzeczywistych 
ruchów!” [Mainzer 2007, s. 42]. Wśród �izyków nowej ery to Galileusz, „wy-
odrębniwszy niektóre dające się zaobserwować i zmierzyć wielkości oraz 
pominąwszy inne ograniczenia ruchu – dokonał uproszczenia dynamiki (na 
przykład swobodnego spadania). Zbudował prosty matematyczny model wyi-
dealizowanej sytuacji eksperymentalnej” [tamże, s. 43]. Oczywiście ten model, 
jak i wszystkie inne, uwzględniał tylko niektóre parametry. Ale kwestia mate-
matycznej idealizacji rzeczywistości nie jest prosta. Jej droga rozpoczyna się 
w starożytności około 300 roku p.n.e. i trwa do dzisiaj, po fundamentalnym 
kryzysie, który miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Podstawowym poję-
ciem, wokół którego można osnuć syntetyczny opis problemu idealizacji mate-
matycznej pewnej rzeczywistej sytuacji, jest pojęcie formalizacji.

133 Operacje na liczbach binarnych i zapisywanie programu w pamięci na równi z danymi.
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Zarys historii formalizacji i matematyzacji procesu 
poznawczego

Problem wzajemnego stosunku myśli ludzkiej do świata jest poważnym prob-
lemem �ilozo�icznym, który nabrał nowego typu dynamiki na przełomie XIX 
i XX wieku za sprawą matematyki. Pierwszym zasadniczym ruchem było uwol-
nienie matematyki od wymogu reprezentacji świata rzeczywistego. 

Jednym z najważniejszych źródeł tego wielkiego zwrotu jest dyskusja, jaka 
nawiązała się w XIX wieku z fundamentalnym systemem opisu świata – syste-
mem Euklidesa (a szczególnie z jego V postulatem)134. Przekonanie o trafności 
i wyczerpującym charakterze tej koncepcji było niezwykle silne; Immanuel 
Kant uznawał geometrię Euklidesa za wiedzę aprioryczną i jako taką za jedy-
ną możliwą [Kordos 2005, s. 222]. Jej hegemonia utrzymała się aż do końca 
XIX wieku, czyli bez mała dwa i pół tysiąca lat, a wydania Elementów Euklide-
sa ustępowały liczebnością jedynie Biblii [tamże, s. 78]. Geometrie nieeukli-
desowe Jánosa Bolyaia, Mikołaja Łobaczewskiego czy Bernhardta Riemanna 
ujawniły inne możliwości teoretyczne traktowania przestrzeni. W tej sytuacji 
pytanie, jaki świat jest naprawdę, ale także jak traktować matematykę w tym 
kontekście, stało się palące. Odpowiedź na nie zaproponował w 1899 roku Da-
vid Hilbert , który rozwinął koncepcję Moritza Pascha z roku 1882, postulującą 
usunięcie wszelkich założeń intuicyjnych z rozumowania geometrycznego. Pra-
ca Hilberta pt. Die Grundlagen der Geometrie kontynuowała w istocie postępo-
wanie podobne do Euklidesowego: opierając postępowanie teoretyczne na fun-
damencie, jakim jest aksjomat. Jednak tym razem aksjomat nie był uważany za 
własność świata, ale dowolne, czysto spekulatywne założenie [Krajewski 2003, 
s. 19]. Oznaczało to 

[…] ostateczne i całkowite zerwanie geometrii z rzeczywistością empiryczną. 
Aksjomaty przestałyby być prawdami oczywistymi czy koniecznymi. Samo pytanie 
o ich prawdziwość straciło sens. Systemy geometrii stały się bowiem niezinterpreto-
wanymi systemami aksjomatycznymi, które można interpretować na różne sposoby 
[Murawski, 1995, s. 200]. 

W liście do Gustawa Fregego z 29 grudnia 1899 roku Hilbert pisze: 

[…] jest zupełnie oczywiste, że każda teoria jest tylko pewnym rusztowaniem czy 
schematem pojęć wraz z koniecznymi relacjami wzajemnymi i że te podstawowe 
elementy mogą być traktowane w dowolny sposób. Jeżeli mówiąc o punktach, po-
myślę o jakimś systemie przedmiotów, na przykład o układzie: miłość, prawo, ko-
miniarz, i jeśli potraktuję moje aksjomaty jako [opis] relacji między tymi obiektami, 
to moje twierdzenia, na przykład twierdzenie Pitagorasa, będą obowiązywały rów-
nież dla nich. Innymi słowy: każdą teorię można stosować zawsze do nieskończenie 

134 Szczegółowy opis tej problematyki można znaleźć na przykład w Wykładach z historii 
matematyki Marka Kordosa [Kordos 2005, passim].
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wielu układów elementów wyjściowych. […] Fakt ten nie może być traktowany jako 
jakiś brak teorii, lecz raczej jako jej cecha wielce pozytywna; cechy tej nie można ni-
gdy wyeliminować” [Murawski 1995, s. 200]. 

Przed matematykami otwiera się „raj abstrakcji” [Krajewski 2003, s. 20].
Hilbert rozwija swoją koncepcję matematyki jako całości. Przykładem tego 

rodzaju myślenia jest jego wykład noszący tytuł Problemy matematyczne, któ-
ry został wygłoszony 8 sierpnia 1900 roku na II Międzynarodowym Kongresie 
Matematyków w Paryżu, odbywającym się pod kierownictwem Henriego Poin-
carégo. Wykład ten zawierał „długą listę właśnie konkretnych problemów, o któ-
rych sądzi (jak dziś wiemy, słusznie), że mogą inspirować i organizować naukę 
w nadchodzącym stuleciu”. Był „niejednokrotnie” uzupełniany wystąpienia-
mi z sali zaludnionej przez prawie połowę wszystkich uczestników Kongresu. 
Opublikowany, zawierał dwadzieścia trzy takie problemy, których dotychczas 
nie udało się rozwiązać, i stał się de facto, jak pisze dalej Marek Kordos, „progra-
mem badawczym matematyki w XX stuleciu” [Kordos 2005, s. 254, 269].

Myślenie o matematyce jako całości towarzyszyło Hilbertowi w następnych 
latach i doprowadziło do nowego typu traktowania tej nauki: do ujęcia myśle-
nia o matematyce w ramy matematyczne, potraktowania tego, co dotychczas 
było uważane za dziedzinę myśli subiektywnej, w sposób formalny. Hilbert 
doszedł do tego, kierując się potrzebą udowodnienia niesprzeczności mate-
matyki, co było logiczną konsekwencją uwolnienia jej aksjomatów od balastu 
interpretacji, czyli odniesienia jej do konkretnych odpowiedników świata rze-
czywistego. W ten sposób powstaje jego Beweistheorie – teoria dowodu [Kra-
jewski 2003, s. 32].

W pewnym sensie było to rozwinięcie Kartezjańskiego pomysłu, który 
wstrząsnął ideą poznania – mowa tutaj o dziele pt. Rozprawa o metodzie, które 
ukazało się w 1637 roku wraz z dodatkiem pt. La Géométrie, opublikowanym 
później osobno, czyli o idei geometrii analitycznej, idei wprowadzenia do geo-
metrii metody algebraicznej [Nagel 1986, s. 11]: 

[…] niewielka książeczka Kartezjusza o geometrii i tak na zawsze pozostanie granicą 
epok. Grecy zracjonalizowali pojęcie przestrzeni. Odkryli, że strukturę przestrzeni 
można wywnioskować z kilku prostych założeń, do sformułowania których potrzeb-
ne są raczej dowolne de�inicje niż obserwacja przy pomocy zmysłów. Kartezjusz – 
jeżeli można tak powiedzieć – odkrył nowy wymiar tej racjonalności; wykazał, że 
racjonalność przestrzeni jest w gruncie rzeczy racjonalnością liczb. A jego �ilozo-
�ia podsunęła mu kolejny krok: jeżeli istota materii sprowadza się do rozciągłości, 
a rozciągłość należy do kategorii przestrzennych, to racjonalność przestrzeni musi 
być racjonalnością świata materii [Heller 1998, s. 62]. 

Wraz z takim postępowaniem Hilberta, które później stało się zresztą przed-
miotem jednego z największych kryzysów w łonie metamatematyki – mowa tutaj 
o niewielkim artykule Kurta Gödla (1906–1978) z 1931 roku – zostaje wprowa-
dzone kluczowe postępowanie, będące zarówno pewną metodą operacyjną, jak 
i wyrazem zakorzenionego w niej przeświadczenia poznawczego: formalizacji. 
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Marzenie formalizacji pojawiło się w formie programu �ilozo�icznego już 
w 1666 roku u Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716), którego „maksy-
malnie relatywistyczny świat” [Heller 1998, s. 105], istniejący na zasadzie nie-
sprzeczności [tamże, s. 104], miał się dać wyrazić wyłącznie drogą rachowania. 
Roman Murawski pisze: 

Marzenia te wykrystalizowały się ostatecznie w projekcie uniwersalnego 
i ścisłego języka gra�icznego, nazywanego przezeń characteristica universa-
lis. Uniwersalność tego języka miała być dwojaka: miał służyć do wyrażania 
wszystkich pojęć nauki, a jednocześnie do porozumiewania się ludzi różnych na-
rodowości [Murawski 2001, s. 48]. 

Idea formalizacji Leibniza odżyła w wieku XIX. Do matematyków, którzy 
podjęli takie wysiłki, należeli George Boole (1815–1864), Friedrich Ludwig 
Gottlob Frege (1848–1925) czy Bertrand Russell (1872–1970).

Formalizacja jest rozumiana najczęściej jako przekład języka naturalnego 
na formalny. Krajewski pisze: 

Nie chodzi o to tylko, że matematykę wyraża się w języku, a elementy składowe ję-
zyka można przeliczać. Chodzi o związek głębszy, o odpowiedniość między językiem 
a liczbami, a dokładniej – o izomor�izm pomiędzy z jednej strony wyrażeniami języ-
ka i ich przekształceniami rozpatrywanymi od strony syntaktycznej, a więc w ode-
rwaniu od znaczenia, a z drugiej strony liczbami i operacjami na liczbach […].

I dalej: „Najogólniej mówiąc, arytmetyzacja języka i całej metateorii polega 
na przypisaniu liczb najpierw znakom alfabetu, potem wyrażeniom, potem cią-
gom skończonym wyrażeń, potem dowodom formalnym w rozważanej teorii 
[Krajewski 2003, s. 37].

Formalizacja ma pewne poważne skutki. Wśród nich pojawia się ten naj-
ważniejszy z naszego punktu widzenia. Krajewski referuje go w sposób nastę-
pujący: 

Formalizacja ma, jak widzimy, pewną niesłychanie ważną konsekwencję, a mianowi-
cie umożliwia oddzielenie obiektów formalnych od ich pierwowzoru. Zapominając 
o znaczeniu i kontekście wyjściowych nieformalnych pojęć, pozostajemy sam na 
sam z pojęciem formalnym, które jest w pełni określonym obiektem matematycz-
nym. Możemy więc badać je matematycznie i przez to uzyskiwać wiedzę o tych 
aspektach pierwowzoru, które ujęte są przez formalizację. Oczywiście trzeba roz-
strzygnąć; czy są to te aspekty, które uważamy za istotne [tamże, s. 303]. 

Te „aspekty” są kluczem do interpretacji rzeczywistości „pierwowzoru”, 
choć formalizacja umożliwia manipulację samymi znakami. „Stronica zapisana 
»bezsensownymi« znakami tak sformalizowanej matematyki niczego o niczym 
nie głosi – jest po prostu abstrakcyjnym rysunkiem lub mozaiką, posiadającą 
określoną strukturę” – tłumaczą Nagel i Newman w książce pt. Twierdzenie 
Gödla [Nagel 1986, s. 25], ale niejako „poniżej” istnieje ta rzeczywistość, która 
jest formalizowana. Wzajemne powiązanie świata realnego, matematycznych 
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znaków jest różnie rozumiane. Krajewski twierdzi, że poczucie platońskiego 
przekonania o idealnym ich istnieniu jest powszechne wśród matematyków 
[Krajewski 2003, s. 20]. Hilbert, według Olszewskiego, nie uważał matematy-
ki wyłącznie za „wolną grę symboli”; zakładał, że są one nośnikami dającej się 
zinterpretować treści [Olszewski 2009, s. 76]. Gödel w swoim odczycie wygło-
szonym w 1951 roku na forum Amerykańskiego Stowarzyszenia Matematyków 
w ramach wykładów imienia Josiaha Willarda Gibbsa starał się obalić przeko-
nanie o czystym nominalizmie matematycznych pojęć, wzmacniając skrzydło 
platoników [Krajewski 2003, s. 218]. Turing podobnie wskazywał na istotną 
rolę intuicji w postępowaniu matematycznym, co odsyła go do tradycji trans-
cendentalnego podmiotu poznawczego typu kantowskiego [Olszewski 2009, 
s. 123]135. Przekonanie, iż mamy wyłącznie do czynienia z czystymi znakami na 
papierze, towarzyszy natomiast Ernestowi Nagelowi [Nagel 1986, s. 24]. Status 
ontologiczny bytów matematyki pozostaje niejasny, a jednak jej złożony zwią-
zek z rzeczywistością nie daje się pominąć. Matematyka może być z pewnością 
także sposobem ujmowania świata realnego. 

Ostatni, istotny z naszego punktu widzenia krok na tej drodze, wykonu-
je Alan Turing (1912–1954), publikując w 1937 roku napisany rok wcześ-
niej artykuł pt. On Computable Numbers, with an Application to the Entschei-
dungsproblem, w którym podejmuje problem postawiony przez Hilberta 
jeszcze w 1900 roku – problem opatrzony numerem dziesiątym w historycz-
nym wykładzie przedstawiającym de facto program matematycznych badań 
w XX wieku. Pytanie będące podstawą problemu brzmi w streszczeniu Rogera 
Penrose’a następująco: czy istnieje ogólna, algorytmiczna procedura rozstrzy-
gania problemów matematycznych? Odpowiedź Turinga brzmi: nie. Po wcześ-
niejszym nokaucie, jak pisze Roger Penrose, którym był wspomniany artykuł 
Gödla, to drugi cios zadany programowi Hilberta [Penrose 1995, s. 50]136.

Klęska tego programu, ale także pewnych przekonań o możliwościach 
tkwiących w narzędziach matematycznych człowieka wywołała kryzys tak głę-
boki, że aż doprowadzający do zmiany paradygmatu nauki: odejścia od ideału 
euklidesowego i kartezjańskiego, czyli istnienia „jednoznacznej, determini-
stycznej, wszechogarniającej teorii, opartej na niewzruszonych podstawach”. 
A jednak, jak dalej pisze autor cytowanych słów, 

[…] istnieje aktualna i bardzo udana kontynuacja trendu, który nazwaliśmy karte-
zjańskim. Mianowicie komputerowa symulacja polega właśnie na tym, by opisywa-
ne zjawiska rozbić na elementy podstawowe, których własności byłyby na tyle jasne 
i wyraźne, by można je zawrzeć w równaniach, które tworzą cyfrową wersję zjawi-
ska [Krajewski 2003, s. 337]. 

135 Wnikliwą interpretację tej problematyki i streszczenie wielu poglądów przynosi bogate 
opracowanie Adama Olszewskiego [Olszewski 2009], z którego wynika, że poglądy ontologicz-
ne wybitnych matematyków mają złożone inspiracje. 

136 Nieco łagodniejszą interpretację tej konfrontacji przedstawia Adam Olszewski [Olszew-
ski 2009, s. 92].
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Wprowadzenie, które tu zamieściłem, prowadzi do dwóch sprzecznych 
wniosków: po pierwsze, dokumentuje kryzys paradygmatu euklidesowo-kar-
tezjańsko-leibnizowsko-newtonowskiego (trzeba koniecznie dodać to ostatnie 
nazwisko), a po drugie, opowiada historię pewnego następstwa faktów, które 
doprowadziło do triumfu tego paradygmatu. Kryzys następuje w łonie teorii, 
w obrębie praktyki mamy do czynienia z nieopanowanym pochodem produktu 
będącego skutkiem matematycznego konceptu, przetworzonego na praktycz-
ne rozwiązanie przez Johna von Neumanna – mam tutaj na myśli wspomnia-
ny First draft of a report on the EDVAC 1945 z roku, w którym wyłożył on za-
sady funkcjonowania urządzenia będącego prototypem komputera. Sukces 
tego pomysłu w obrębie inspiracji dokumentują wystarczająco fundamen-
talne koncepcje Lévi-Straussa i Lyotarda. Choć załamanie paradygmatu mate-
matyki i nauki jest dramatyczne, Krajewski, cytując Józefa Życińskiego, pisze: 
„W wyniku badań i re�leksji nad nauką w XX wieku nastąpiło załamanie »pod-
trzymywanych od dwudziestu pięciu wieków dążeń do zdobycia niekwestio-
nowanej, pewnej i doskonałej wiedzy o rzeczywistości i jej prawach«” [Życiń-
ski 1982, s. 102, cyt. za: Krajewski 2003, s. 336] – na poziomie praxis rozkwit 
i powszechność techniki cyfrowej są oszałamiające i doprowadzają do zmiany 
świata poprzez rozwój nowych form komunikacji, odmiennych realizacji sto-
sunków ekonomicznych czy rede�iniowania pojęcia tożsamości.

Lévi-Strauss, Lyotard i sprzeczności postmodernizmu

Kwestia wiedzy stała się jednym z najważniejszych zagadnień tzw. postmoder-
nistycznej szkoły �ilozo�icznej. Spuścizna Gödla, Hilberta i wielu innych była 
mniej lub bardziej widoczną jej inspiracją, doprowadzając czasem do sytuacji 
groteskowych; tyle śmiesznych, ile groźnych, co opisują Alan Sokal i Jean Brick-
mont w książce pt. Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych 
przez postmodernistycznych intelektualistów [Sokal 2004]. Jednak poza oczywi-
stą niekompetencją, a nawet szarlatanerią pojawia się rozpoznanie problemu 
poważnego, które pozawala ignorować brak kompetencji matematycznej. I tego 
rodzaju rozpoznanie zawiera tekst Kondycji ponowoczesnej Jeana-François Lyo-
tarda (choć Sokal i Brickmont poświęcają mu sporo krytycznych uwag). Ten 
tekst wprowadził koncepcję rozumienia świata, która stała się kanonicznym 
wyjaśnieniem stanu, a który Zygmunt Bauman opisuje w następujący sposób: 

[…] można więc powiedzieć, że w warunkach ponowoczesnych „świat jako taki” – 
to, co postrzegane jest i klasy�ikowane jako „rzeczywistość” – nabiera w coraz więk-
szym stopniu cech zastrzeżonych tradycyjnie dla �ikcyjnego świata sztuki. Ów świat 
jawi się ludziom jak gra, lub raczej jak seria skończonych, epizodycznych rozgrywek, 
które następują po sobie w niezdeterminowanej logiką kolejności i nie pozostawia-
ją po sobie konsekwencji, które by wiązały czy krępowały przebieg rozgrywek na-
stępnych. W tych rozgrywkach świat sam jest jednym z graczy, a nie – jak niegdyś 
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– olimpijską wyrocznią, trybunałem najwyższym – surowym sędzią, z którym kłócić 
się nie wolno i nie ma sensu, jako że za ogólną zgodą jego decyzje nie podlegają za-
skarżeniu [Bauman 2000, s. 219]. 

Koncepcja Lyotarda odwołuje się do oryginalnego konstruktu pojęciowe-
go – narracji. Założenie wywodu brzmi: narracje legitymizowały naukę. Wśród 
nich jedną z najważniejszych jest opowieść oświeceniowa – „jedność umysłów 
rozumnych” [Lyotard 1997, s. 19]. Koniec obowiązywania tych narracji ozna-
cza wyzwolenie nauki i jednocześnie jej rozproszenie. Pojawia się także prob-
lem jej uprawomocnienia, skoro przekonania na temat świata nie są jednolite 
i rozpadają się na wiele gier językowych, funkcjonujących w obrębie wielkich 
„mgławic językowych tworzących społeczeństwa” [tamże, s. 172]. W epoce po-
nowoczesności obowiązuje zasada delegitymizacji, dochodzi nawet do tego, że:

To, co w wiedzy i w nauce klasycznej oraz nowożytnej uchodziło za paradoks, a na-
wet paralogizm, w niektórych takich systemach [rozmaitych systemach formalnych 
i aksjomatycznych – przyp. R.M.] może nabrać nowej siły przekonywania i uzyskać 
zgodę wspólnoty ekspertów [tamże, s. 125]. 

Wiedza naukowa musi sama dbać o swoje uprawomocnienie, które po-
chodzi niejako z jej środka: „pracować nad dowodem to szukać i »wymyślać« 
kontrprzykład, a zatem coś niepojętego; pracować nad argumentacją, to szukać 
»paradoksu« i uprawomocniać go za pomocą nowych reguł gry rozumowania”. 
I dalej: 

Pytanie: ile wart jest twój argument, ile wart jest twój dowód? Tak bardzo należy do 
pragmatyki wiedzy naukowej, że to właśnie ono powoduje przekształcanie się od-
biorcy danego argumentu i dowodu w nadawcę nowego argumentu i nowego dowo-
du, to znaczy nieustanne odnawianie się zarazem dyskursów i pokoleń naukowych 
[tamże, s. 150]. 

Sprawiedliwość daje się osiągnąć nie przez praktykę Habermasowskiego 
konsensusu, ale przez „uznanie heteromor�ii gier językowych” [tamże, s. 176] 
przeciw terrorowi izomor�ii jako instrumentu kontroli i regulacji systemu ryn-
kowego137. Taką sytuację w realiach informatyzującego się społeczeństwa za-
pewnić może wyłącznie uwolnienie dostępu do wszelkich źródeł informacji 
i baz danych, które otworzy przed grami językowymi nieskończoną perspek-
tywę możliwych wypowiedzi językowych tworzących niewyczerpaną rezerwę 
poznania [tamże, s. 178].

Wezwanie jest piękne, zawiera jednak kłopotliwą przesłankę: idea cyfro-
wych treści nie otwiera perspektywy treści heterogenicznych czy heteromor-
�icznych – przeciwnie. Rozpowszechnienie treści cyfrowych powoduje popad-
nięcie w interpretacyjną monotonię, ową „Newtonowską antropologię” [tamże, 
s. 20], ze względu na mechaniczną podstawę poznawczą technologii cyfrowej 
– formalizacyjną wybiórczość ujednoliconych treści. 

137 Tę ideę rozwija Lyotard w książce pt. Poróżnienie (Le Différend).
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Idea Lévi-Straussa także zawiera w sobie pewną sprzeczność, którą opisu-
je przywołany już tutaj de Almeida [Almeida 1990]. Jest nią fundamentalna 
niezgodność między stałością formy i pewnością jej rozkładu czy zaniku, któ-
re charakteryzują odpowiednio symetryczną strukturę i entropijną maszynę – 
dwa podstawowe źródła metafor Lévi-Straussa. To szczegółowa identy�ikacja 
problemu znacznie szerszego. Struktura zakłada istnienie obiektywnej i pozna-
walnej rzeczywistości (na przykład kultury)138, a to oznacza jednoznaczność, 
unieruchomienie, jednolitość, monotonię i homeomor�ię. Taka konstatacja była 
głównym powodem sprzeciwu, jaki wywołał strukturalizm u takich badaczy 
jak Michel Foucault czy Jacques Derrida. Naukowy schemat poznania Lévi-
-Straussa jest oczywiście także niezgodny z heteromor�iczną zasadą gier języ-
kowych Lyotarda, które nie są ani stabilne, ani jednolite.

Późniejszy niż Lévi-Strauss Lyotard popada w sprzeczność z własnym obra-
zem rzeczywistości współczesnej opartej na dominacji wiedzy dystrybuowa-
nej cyfrowo. W rzeczywistości tego rodzaju dystrybucja jest zdominowana, 
uproszczona, niepełna. Lévi-Strauss odwołuje się wprost do projektu stabilne-
go modelu rzeczywistości ujętej w matematyczny, wybiórczy i pragmatyczny 
schemat, sprowadzający przedmiot opisu do zależności liczbowych i algebra-
icznych. Taki projekt jednak jest doskonale i od dawna znany: to rozwinięcie 
cytowanego już Galileuszowego przekonania, iż „�ilozo�ia przyrody jest napi-
sana” w „języku matematyki” [cyt. za: Kordos 2005, s. 140], przekonania dzie-
lonego przez Kartezjusza, Leibniza, a także Newtona, który wciela je w życie, 
budując teorię tłumaczącą wszystko: od jabłek do ruchu planet, teorię funkcjo-
nującą na podstawie Euklidesowego pojmowania przestrzeni, które utrzymuje 
się aż do początku XX wieku, a potem upada jako jedyne i wystarczające.

Lévi-Strauss i Lyotard, dwaj wielcy, choć pozostający na przeciwnych biegu-
nach prawodawcy w dziedzinie poznania, wydają się nie przewidywać do koń-
ca wszystkich konsekwencji swoich matematycznych fascynacji, w których obaj 
widzą rodzaj wzorcowego projektu poznawczego. Paradoksalnie mogą mieć 
słuszność, ale chyba niekoniecznie zgodziliby się z prawdziwą przyczyną tego 
sukcesu. Jest to projekt wiekowy, którego początek sięga roku 1623 – wtedy 
opublikowano II Saggiatore Galileusza, z którego to dzieła pochodzi wcześniejszy 
cytat – lub być może roku 1666, w którym Leibniz opublikował swoje pierwsze 
marzenie o characteristica universalis w Dissertatio de arte combinatoria. A może 
roku 1687 – wtedy została wydana Philosophiae naturalis principia mathemati-
ca Isaaca Newtona. Projekt ten liczy więc przeszło czterysta lat! I to właśnie on 
utrzymuje się jako struktura poznawcza będąca głęboką, historyczną podstawą 
maszyny Turinga, konstrukcji Johna von Neumanna i komputera, narzędzia, któ-
re ufundowało otaczający nas świat, zdominowany przez nowe media.

138 Tak interpretuje metodę strukturalną również Bohdan Suchodolski we wstępie do An-
tropologii strukturalnej [Lévi-Strauss 1970, s. 42].





3.  Kolektywna inteligencja Pierre’a Lévy’ego 
– zbiorowość i wiedza 

Na marginesie książki Pierre’a Lévy’ego pt. L’Intelligence collective. Pour une 
anthropologie du cyberspace139 [Lévy 1999] (w Polsce mało znanej) – któ-
ra stała się inspiracją dla innej, bardzo głośnej pracy: Kultury konwergencji 
Henry’ego Jenkinsa [Jenkins 2007] – można wysnuć interesujące wnioski. Bez 
Jenkinsa trudno sobie wyobrazić dzisiejsze studia nad wpływem cywilizacyj-
nym nowych mediów, a jeden z jego fundamentalnych pomysłów został za-
czerpnięty otwarcie z Lévy’ego – idea kolektywnej inteligencji to oś wszelkich 
rozmyślań w obydwu tekstach. Lévy wyobraził sobie ludzkość na kształt we-
wnętrznie spoistego, jednolitego organizmu. Połączeń, zmieniających skotło-
waną, zatomizowaną masę w całość, dostarczyło pojawienie się informacyjnej 
autostrady, będącej skutkiem rozwoju sektora komunikacji i technologii infor-
macyjnych [Lévy 1999, s. xix]. Nie są to jednak połączenia niezdeterminowane 
i wielorakie; przeciwnie, mają wyraźny, funkcjonalny kształt. Ich najlepszym 
przybliżeniem wydaje się sieć układu nerwowego. Kolektywna inteligencja 
Lévy’ego to niedokładnie „obiekt kognitywny”, jak pisze, ale rodzaj więzi łą-
czącej ludzi. Lévy odwołuje się tutaj do etymologicznego źródła pojęcia inte-
ligencji, łacińskiej zbitki inter legere (m.in. zbierać) [tamże, s. 10]. Z drugiej 
strony inteligencja kolektywna ma swój udział w przeobrażaniu władz zwią-
zanych z ludzką aktywnością, objawia się w „efektywnej mobilizacji umiejęt-
ności” [tamże, s. 13], ale także w „pozytywnej dynamice rozpoznania świata” 
[tamże, s. 15]. Te cechy pozwalają kolektywnej inteligencji zagospodarowywać 
i zmieniać bardzo wrażliwy obszar wiedzy. U Lévy’ego to pojęcie zostaje pod-
dane poważnemu znaczeniowemu przetworzeniu: podkreśla się jego pragma-
tyczny, użytkowy charakter. Lévy wydobywa jego związek, równoległość cza-
sową i przestrzenną z czymś, co określa mianem życia, proponując w zamian 
złożenia takie jak „wiedza życia” czy „życie w wiedzy” (knowledge-of-living, 
living-in-knowledge) [tamże, s. 139]. Dzięki temu może sformułować spostrze-
żenie równie proste, co ogólne, dotyczące istoty przedmiotu swoich badań: 

139 Tutaj korzystam z angielskiego tłumaczenia [Lévy 1999].
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„Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś, cała wiedza rezyduje w ludzkości” 
[tamże, s. 13].

Przymiotnik „kolektywny” oznacza więcej niż tylko operacyjny środek po-
większania wiedzy, zdobywania jej, wery�ikacji itd. Staje się jej warunkiem eg-
zystencjalnym. Ona sama natomiast okazuje się pozostawać w zakładzie ludz-
kiej wspólnoty, która właśnie w tej chwili zdobywa nowy tytuł do istnienia i to 
zupełnie innego rodzaju niż te, do których byliśmy przyzwyczajani przez nauki 
społeczne. Oczywiście skutki takiego rozumowania są dalekosiężne i prowa-
dzą ostatecznie Lévy’ego z jednej strony do odkrywczej rekonstrukcji historii 
wspólnot ludzkich, z drugiej – do nowej asynchronicznej i teoretycznej wizji 
gromady ludzkiej.

Jednym z wielu odkryć i jednocześnie punktem wyjścia postnowoczesne-
go myślenia o kulturze jest operowanie nowym wyobrażeniem zbiorowości, 
ludzkiej gromady (rodzaju ludzkiego, ludzkiej społeczności, ludzkiej wspólno-
ty, gatunku itp.). Trudno tutaj przedstawiać jego bogatą, �ilozo�iczną tradycję, 
u której nowoczesnych podstaw tkwią oświeceniowe wizje Hobbesa, Spino-
zy, Rousseau i innych, kierujące się optymistyczną nadzieją uchwycenia istoty 
tego zjawiska (podobnie jak wielu innych, równie złożonych zjawisk) w jego 
prawdziwej, obowiązującej zasadzie140. Przekonanie to odmienia się tak drama-
tycznie w drugiej połowie XX wieku, że nie można już sobie rościć prawa do 
prawdy, ale raczej trzeba poprzestać na dużo mniej ambitnym, choć niezwykle 
skomplikowanym przekonaniu o równoległym istnieniu wielu prawd, równie 
ważnych i obowiązujących. 

Tej kłopotliwej na pierwszy rzut oka sytuacji poświęca sporo miejsca Zyg-
munt Bauman, nie wątpiąc, że nie jest ona raczej źródłem radości dla tych, „co 
się powszechnej, ujednolicającej teorii spodziewają” [Bauman 2000, s. 199 i n.]. 
Przywołane na początku akapitu postmodernistyczne myślenie rezygnuje tak-
że z dotychczasowego posługiwania się kategorią zbiorowości ludzkiej, mającej 
w swoim denotacie klarowny i dający się opisać jednoznacznie byt, podlegają-
cy zewnętrznym, poznawalnym prawom. Dzieje się tak właściwie paradoksal-
nie, bowiem biologiczne stworzenia, które opatrujemy mianem ludzi, tworzą 
z pozoru pewien skończony i dosyć dobrze ograniczony zbiór, a jednak jakie-
kolwiek przekroczenie tego zoologicznego poziomu re�leksji oznacza wejście 
w obszar noumenów: wyobrażeń, supozycji, hipotez, założeń. Towarzyszy temu 
inne przykre odkrycie: jak wiele innych konstruktów ludzka wspólnota okazu-
je się językowym złudzeniem, aktualizującym się jedynie w dyskursie, tylko na 
chwilę i tylko wtedy uzyskującym – w przecięciu spojrzeń (założeń, kryteriów, 
orientacji itp.) – wyrazisty, choć jedynie momentalny i relatywny wygląd141. 

140 Na marginesie trzeba dodać, że podobne nadzieje nie wygasły i dzisiaj, jedynie zmienił 
się zestaw analitycznych narzędzi; niech za przykład posłuży teoria Klausa Mainzera, przed-
stawiona w cytowanej tutaj książce pt. Poznawanie złożoności [Mainzer 2007].

141 W tej deklaracji oczywiście pobrzmiewa idea Wittgensteinowskiego słynnego „podo-
bieństwa rodzinnego” [Wittgenstein 2000, s. 51], którego doskonale tutaj przydającą się inter-
pretację przedstawił Wolfgang Welsch, kiedy mierzył się z pojęciem „estetyki”: „w przypadku 
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Tutaj konieczne jest wtrącenie. Pośród wielu różnych kategorii, starających 
się uchwycić i ustabilizować wyobrażenie gromady, istnieje rodzaj spojrzenia 
na zbiorowość, z którym, w świetle tego, co pojawi się jako skutek rozważań 
Lévy’ego, trzeba się będzie zmierzyć. To perspektywa masy – jeszcze jedna, 
niezwykle poruszająca wyobraźnię idea tego, czym owa gromada może być. 
Pisze o niej Peter Sloterdijk, że jej męcząca obecność zaczyna się w chwili, 
gdy uzyskuje podmiotowy charakter suwerennego bytu, a zdobywa go dzięki 
Heglowi; od tamtej pory masa maszeruje przez karty �ilozo�ii i historii w peł-
ni swej podmiotowej pewności [Sloterdijk 2003, s. 7]. Masa wzbudzała już lęk 
u dziewiętnastowiecznych klasyków, takich jak Jean-Gabriel Tarde (Opinia 
i tłum, 1901) czy Gustave Le Bon (Psychologia tłumu, 1895). Kierowali się oni 
szlachetnym i dzisiaj pojmowanym jako nieco naiwne przekonaniem o możli-
wości wyprowadzenia ogólnych praw, które opiszą zbiorowość rozumianą jako 
�izyczna grupa, mniej lub bardziej rozproszona. Ich spostrzeżenia nie funkcjo-
nowały w akademickiej próżni – zaglądali do Le Bona dwudziestowieczni tota-
litarni tyrani. Czerpał także z niego inny klasyk teorii zbiorowości Herbert Blu-
mer, autor The Mass, the Public and the Public Opinion opublikowanej w 1939 
roku, przedstawiającej do dzisiaj omawiany model widowni mediów [McQuail 
2008, s. 73]. U Sloterdijka masa, porzucając radosną formę �ilozo�icznej przy-
gody, wkracza w przestrzeń obrazów politycznych i społecznych jako jak naj-
bardziej rzeczywisty sprawca i agent. Jest realna i wykorzystuje realne wyob-
rażenie chwili, w której następuje jej osobliwa sedymentacja. Sloterdijk cytuje 
Eliasa Canettiego: „Nagle dookoła robi się czarno od ludzi” [Sloterdijk 2003, 
s. 5]. Z tą realnością będzie sobie można poradzić, gdy znajdą się inne powody 
dla wiązania w całość gromady ludzi. Inna też wtedy okaże się realność i inne 
wnioski będzie rodzić, ale jedno pozostanie bez zmiany: poczucie �izycznej 
współobecności, choć zupełnie różnej od tej, która obowiązuje w tłumie. 

Wizja gromady jako stanu skupienia, choć tym razem następującego nie na 
placu i w tłumie, ale w obrębie kulturowej gry, krystalizuje się jako ogólna za-
sada ludzkiego świata w idei Jeana-François Lyotarda. Przyjmując perspekty-
wę społeczną, a więc szanując powody, takie jak altruizm czy solidarność, które 
z rozproszonych, egzystujących istot uczyniły wspólnoty połączone wewnętrz-
nymi więzami, przedstawił język jako jedyną przestrzeń, w której się owa 
wspólnotowość realizuje. Wzajemnego poczucia łączności dostarczają dzielone 
przez członków zbiorowości pewne przekonania, których spis przychodzi z ze-
wnątrz, ale jest nieustannie przez tę zbiorowość poprawiany i rekonstruowa-
ny – są to snujące się wiekami opowieści zawierające odpowiedzi na wszyst-
kie podstawowe pytania, jakie mogą przyjść do głowy człowiekowi142. W tego 

terminów, których można różnorako używać, co prawda niezbędna jest koherencja ich uzusów, 
ale koherencja ta nie musi się opierać na jednolitej istocie, gdyż może dochodzić do skutku 
również w inny sposób: dzięki semantycznemu przecinaniu się danego sposobu użycia z na-
stępnym” [Welsch 2005, s. 43]. 

142 W wersji zaproponowanej w sławnej książce pt. Kondycja ponowoczesna. Raport o sta-
nie wiedzy z 1979 roku [Lyotard 1997] była mowa o jednej metanarracji historycznej.
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rodzaju konstrukcji tkwi mocne założenie o do pewnego stopnia umownej 
przyczynie, dla której grupa istot nabywa cech wspólnoty143. Skądinąd ta sama 
przyczyna pozwala cieszyć się jej członkom przywilejem podmiotowości. Staje 
się tak nie poprzez fakt, iż dysponują oni z osobna pewną podarowaną tożsa-
mością, ale ponieważ uzyskują status równoprawnego partnera wobec otacza-
jącego ich świata. Nie potrzebują w tym celu sankcji transcendentnej, czerpią-
cej swe uzasadnienie spoza nich samych, z obszaru leżącego poza codziennie 
doświadczanym światem, na przykład z przestrzeni zastrzeżonej dla bóstwa. 
Wystarczy, że realizują wytyczne pewnej narracji, która rekonstruuje dla nich 
świat, z nimi samymi znajdującymi się w jego wnętrzu. Dzięki udziałowi w opo-
wieści stają się osobami obecnymi w tym świecie. 

Lyotard tworzył swoją teorię na tle myśli oświeceniowej, zdominowanej 
ideą emancypacyjną, ostatecznie zadekretowaną przez Kanta. Jednocześnie 
dokonał aktu zbrodniczego, ponieważ kantowską pewność transcendującego 
poza świat podmiotu osadził w kontekście narracji, która stała się owej trans-
cendencji jedynym fundamentem. W ten sposób podciął de facto fundament 
i musiał szukać innego stałego gruntu, na którym podmioty mogły nawzajem 
się odnaleźć i skomunikować. Przytomny sceptycyzm kazał mu osadzić ideę 
podmiotu w językowej grze – tej jedynej, naprawdę istniejącej, dostępnej czło-
wiekowi sferze, znajdującej się między podmiotami, jedynym środowisku, któ-
re pozostaje w ich wspólnym władaniu.

Jeżeli tak zrozumiemy podmiot, jak zobaczył go Lyotard – a było to spojrze-
nie, które dzięki swej prostocie i naoczności dzieliło wielu innych – staje się 
jasne, że zbiorowisko istot, które wyobrażają sobie siebie i innych wyłącznie 
w obrębie pewnej opowieści, jest skutkiem narracyjnego jedynie prądu, bieg-
nącego w literackim zgoła kierunku. Powód, dla którego kierunek ten jest taki, 
a nie inny, nie ma żadnej twardej, obiektywnej przyczyny: obiektywnej w sen-
sie transcendentnym właśnie, pozaludzkim. Znacznie to ogranicza kompeten-
cje zarówno podmiotu, jak i narracji fundującej prawa zbiorowości, narracji 
tworzącej tak ogólne kategorie, jak kultura czy cywilizacja, i nawzajem przez 
nie tworzonej. A już w szczególności nie pozwala sobie przydawać tak wyra�i-
nowanego prawa, jak prawo do orzekania o prawdzie.

Idea realizacji ludzkiej wspólnoty w języku była twórczym rozwinięciem idei 
Wittgensteina, choć tym razem nie chodziło o przeprowadzenie wnikliwej kry-
tyki władzy orzekania o świecie, lecz o syntetyczny rysunek cywilizacji. Z per-
spektywy okopów pierwszej wojny światowej, pomiędzy rokiem 1914 a 1916 
– okresu i okoliczności, w których powstawał pierwszy szkic Traktatu logiczno-
-�ilozo�icznego – pytanie o poprawną organizację wnioskowania miało widać 
jeszcze sens pytania o poprawne dochodzenie do prawdy. Dla Lyotarda, który 

143 Samo poczucie istnienia wspólnoty, której porządkujące napięcie w pewien sposób 
niszczy jej naiwną naturalność i poddaje ładotwórczym, bezwzględnym zabiegom, pojawiło się 
już u Ferdinanda Tönniesa w jego opublikowanej w 1887 roku książce pt. Gemeinschaft und 
Gesellschaft.
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pisze w cieniu nihilizmu drugiej wojny światowej, głęboko pesymistycznych 
wniosków Adorna i Horkheimera, niewątpliwie społecznej perspektywy, praw-
da jawi się już jedynie w postaci nietzscheańskiej manipulacji, jest przecież – co 
cytuję z satysfakcją, iż mogę się do tego powszechnie znanego zdania odwołać – 

Ruchliwą armią metafor, metonimii, antropomor�izmów, krótko, sumą ludzkich 
stosunków, które zostały poetycko i retorycznie wzmożone, przetransportowane 
i upiększone, a po długim użytkowaniu wydają się ludowi kanoniczne i obowiązują-
ce [Nietzsche 1993, s. 189].

Uratowanie świata może polegać wyłącznie na solidarnym144 szacunku dla 
osobnych opowieści, które jednak nie mają szansy zbiec się w jedną interpreta-
cję i dostarczyć „prawdziwego” opisu świata. To główny temat ostatniej książki 
Lyotarda. Summy mającej rangę zamknięcia tej problematyki na najwyższym 
poziomie �ilozo�icznym noszącej tytuł Le Différend (w polskim tłumaczeniu 
Poróżnienie; od kilku lat możemy cieszyć się spóźnionym bardzo przekładem 
tego dzieła na język polski). Jego najważniejsze przesłanie formułuje komen-
tator tego i innych dzieł Lyotarda Wolfgang Welsch, lokalizując je głęboko, na 
poziomie źródłowych przeświadczeń, intuicji. To podstawowe brzmi: „społe-
czeństwo nie podlega i nie powinno podlegać najwyższej instancji i wszech-
obejmującej regule” i jest uzupełnione przez swoiście paradygmatyczną rolę 
języka tworzącego środowisko dla ujawnienia się różnorodności [Welsch 1998, 
s. 312]. Dzięki niemu może pojawić się poróżnienie, le différend, które ożywia 
nieustający dyssens będący realistycznym i płodnym zastępcą utopijnego kon-
sensu. Ale tym samym drzwi do raju prawdy zostają raz na zawsze zatrzaśnię-
te. Trzeba zaakceptować cywilizację jako magazyn, zbiór, wielką rekwizytornię. 
A kulturę jako spółdzielnię, w której świadomi aktu założycielskiego spółdziel-
cy powołują do życia instytucję samorządną i będącą skutkiem wolnego wybo-
ru – to wizja Baumana [Bauman 2000, s. 181]. Parabolą świata może stać się 
w tej sytuacji jedynie sztuka, a wyobraźnia – podstawa twórczości – najważ-
niejszą władzą ludzką.

Ale problem, który tutaj się rodzi, jako skutek rozpadu idei uniwersalne-
go arbitra, wykluczenia możliwości powołania trybunału zatwierdzającego 
obowiązującą wykładnię świata jako przestrzeni zaludnionej jednolitą ludzką 
gromadą, jest problemem dotyczącym samych możliwości poznania. W istocie 
rozgrywka toczy się o legitymizację wiedzy – o prawo do wypowiadania się 
stanowczego, aspirującego do twierdzeń, fundującego podstawy dla dalszych 
wniosków, których skutki praktyczne, takie jak jurysdykcja, dotyczą samej 
wspólnoty. Lyotard umieszcza konstrukcję swojego referatu, dotyczącego two-
rzącej się nowej formacji społecznej, właśnie w perspektywie wiedzy, nadając 
jej rolę pierwszego obszaru, w którym poszukuje się przesłanek dla dalszego 
wywodu. Tekst Kondycji ponowoczesnej to raport pisany na zamówienie, więc 

144 O solidarności pisze Richard Rorty, który przytacza również powtórzony tutaj cytat 
z Friedricha Nietzschego [Rorty 1999, s. 51].
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ciężar zobowiązania wobec naocznej, widzianej dookoła praxis narzuca punkt 
widzenia. Spośród wielu możliwych pól badawczych – obszarów owej praxis, 
które może poddać eksploracji – wybiera wiedzę, rejon wrażliwie skoordyno-
wany, jak twierdzi, z przemianami technologii komunikowania się. Ta wrażli-
wość bierze się z samej natury owej dziedziny, jej podatności na twórczą inicja-
tywę, sztuczny, wytworzony charakter, zakorzenienia we wspólnocie i dzielenia 
z tą wspólnotą zróżnicowania, heteromor�izmu, polisemantycznego bogactwa. 
I przekonanie takie nie gaśnie z czasem, zostaje przechowane także w Le Diffé-
rend, co podkreśla Wolfgang Welsch [Welsch 1998, s. 311]145.

Oczywiście pytanie o wiedzę natychmiast wywołuje pytanie o naukę. A ra-
czej, niemal jak kamertonowy rezonans, wzmaga i nagłaśnia całą dyskusję, jaka 
się wokół problemu wiarygodności naukowych twierdzeń toczyła i toczy. 
Trudno tutaj referować jej wielowiekowy przebieg, ale warto zwrócić uwagę 
na rodzaj załamania, potknięcia, które stało się jej udziałem w XX wieku. Na-
uka i kwestia jej uprawomocnienia, pchnięte raz na tory zwątpienia, nie tracą 
rozpędu do dzisiaj. Najbardziej znani uczestnicy dyskusji to: Karl Popper, Tho-
mas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Willard Van Orman Quine, a także 
Ludwik Fleck – mniej znany polski lekarz i teoretyk nauki. To do niego właś-
nie i do jego wydanej w 1938 roku w Szwajcarii pracy pt. Powstanie i rozwój 
faktu naukowego, wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślo-
wym [Fleck 1986] odwołuje się stosunkowo najmłodsza dziedzina interpreta-
cji nauki: Science-Technology Studies (STS). Jest to koncepcja, która opiera się 
na spostrzeżeniu, iż wszelkie badania prowadzące do odkryć w obrębie nauk 
przyrodoznawczych są prowadzone w obrębie wspólnot tworzonych przez ba-
daczy. Wewnątrz takich wspólnot obowiązują pewne, dzielone przez członków 
wspólnoty, ale niekoniecznie przez ogół badaczy, przekonania, tworzące styl 
myślenia (Denkstil – oryginalne pojęcie Flecka). Takie wspólnoty myśli (Denk-
gemainschaft) podlegają swoistemu porozumieniu, pozwalającemu komuni-
kować się i formułować sądy, jednak aby te sądy rozpowszechniać, muszą pod-
dawać je swoistej translacji, która narusza ich pierwotną jednolitość. Notabene 
z punktu widzenia STS paradygmat Kuhna jest rozwiązaniem interpretacyjnym 
nauki analogicznym do tego, który zaproponował wcześniej Fleck. Kuhn sam 
przyznaje, że Polak antycypował wiele jego własnych idei [Kuhn 2001, s. 8]. 
Wniosek, jaki nasuwa się tutaj z punktu widzenia STS, jest jeden: naukowa wie-
dza jest społecznie i kulturowo uwarunkowana [Erickson 2005, s. 69], choć inter-
pretacja tego stanu przybiera zupełnie nowe punkty widzenia i proponuje nowe 
warianty, czego przykładem mogą być niezwykłe pomysły Brunona Latoura. 

Temat nauki i przyrodoznawstwa nie pojawia się w tym miejscu przypad-
kiem. Rozpad jedności i pesymizm towarzyszą �ilozofom nauki w XX wieku 

145 Książka Lyotarda zaczyna się od konstatacji, która stanie się ośrodkiem wszystkich, 
daleko wybiegających re�leksji; pretekstu dostarcza przerażające zdanie Roberta Faurissona, 
kwestionujące komory gazowe z punktu widzenia istniejącej dokumentacji naukowej. I zdanie 
to właśnie – to i inne – kieruje namysł w stronę fundamentalnych pytań o status wiedzy.
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w innej dziedzinie ludzkiego intelektu znacznie wcześniej. Mowa tutaj o ma-
tematyce – podstawie matematycznego przyrodoznawstwa, dziedzinie wiedzy 
ciągle w swoim przekonaniu oferującej obraz świata niepodlegający dyskusji146. 
Zapaść przyrodoznawcza, zwątpienie dotknęły naukę w najbardziej wrażliwym 
punkcie, bo dotychczas jawiącym się jako najbardziej stabilny i bezpieczny, 
w jej mateczniku ścisłości, zazdrośnie strzeżonym przed profanami sanktua-
rium pewności – matematycznym formalizmie. Wbudowana w formalizm nie-
pełność przeniosła się zresztą na grunt innych nauk, przybierając mniej lub 
bardziej uprawnione kontynuacje. Gödel i jego twierdzenia z początku lat trzy-
dziestych dowiodły nieoczekiwanego kłopotu poznawczego, któremu poświę-
cam więcej miejsca w rozdziale dotyczącym historii formalizacji. Przewraca się 
wielki program Hilberta, padają zdania o zmianie paradygmatu nauki i utracie 
możliwości zdobycia „pewnej i doskonałej wiedzy o rzeczywistości”. Stanisław 
Krajewski poświęca całą obszerną pracę wnikliwemu i kompetentnemu opisa-
niu tego kryzysu i jego skutków [Krajewski 2003]. 

W ramach jego szerokich konsekwencji pojawiają się także pomysły dalekie 
od rdzennie matematycznych treści, mające charakter poetycki, a nawet hoch-
sztaplerski, jak sugerują tropiący je w swej książce Alan Sokal i Jean Bricmont 
[Sokal 2004]. Ale właśnie fakt, iż pojawiają się wśród nich nazwiska bardzo 
znanych myślicieli obojga płci: Jacques’a Lacana, Julii Kristevej, Luce Irigaray, 
Brunona Latoura, Jeana Baudrillarda, Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego, od-
biera im charakter zwykłego hoax – misty�ikacji, którą świadomie posłużył się 
Alan Sokal w swoim tekście pt. Transgressing the Boundaries: Towards a Trans-
formative Hermeneutics of Quantum Gravity, opublikowanym w 1996 roku na 
łamach czasopisma „Social Text”147. Podczas gdy Sokal z premedytacją ośmie-
szał swoje pojęcia i konstrukcje, pozbawiając je prawidłowych znaczeń i nad-
używając ich148, a więc świadomie i celowo uprawiał parodię nauki, fascyna-
cja metamatematyką ma podłoże znacznie głębsze (zresztą sam Sokal wpada 
w podobną pułapkę: dowodzi paradoksalnie spolegliwości aparatu pojęciowe-
go i w gruncie rzeczy stawia fundamentalne i stare pytanie o samą wiarygod-
ność formułowania sądów). Jest po prostu dowodem, w jak bardzo istotnym 
stopniu metamatematyka, a więc szereg kwestii związanych z naturą i perspek-
tywami poznania w tym newralgicznym obszarze, jakim jest formalizacja ma-

146 Dowodzi tego niedawna moja rozmowa z �izykiem teoretykiem, który oburzony oświad-
czył z pewnością, że formułując matematyczne równania, odkrywa prawa świata, a nie inter-
pretuje je czy rekonstruuje (z naciskiem na „konstruuje”), co nieopatrznie zasugerowałem.

147 Artykuł oraz towarzysząca mu obszerna dyskusja znajdują się na stronie Alana Soka-
la, profesora �izyki w New York University, pod adresem: http://www.physics.nyu.edu/sokal 
(data dostępu: 25.06.2012).

148 W artykule wyjaśniającym intencje i cel parodii pisał, że jego tekst jest melanżem 
prawd, półprawd, ćwierćprawd, nieprawd, fałszywych wniosków i zdań poprawnych syntak-
tycznie, ale pozbawionych znaczenia („my article is a mélange of truths, half-truths, quarter-
-truths, falsehoods, non sequiturs, and syntactically correct sentences that have no meaning 
whatsoever” – cyt. za: http://www.physics.nyu.edu/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_sin-
gle�ile.html (data dostępu: 25.06.2012).
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tematyczna, skupia na sobie uwagę ludzi nauki jako źródło pojęciowej i struk-
turalnej inspiracji. Nawet jeżeli towarzyszy temu brak zrozumienia, nadużycia 
czy w najlepszym razie nieporozumienia, okazuje się, że nowoczesna mathesis, 
której tyle miejsca poświęcają i Husserl, i Foucault, ciągle funkcjonuje jako po-
żądany wzorzec par excellence naukowości. A także, co jeszcze ciekawsze, pod-
trzymuje przekonanie o wspólnocie nauki, które jest silniej i głębiej zakorze-
nione niż dążenie do ścisłości. 

Tymczasem domena wiedzy i jej profesjonalnego źródła, czyli nauki, roz-
prasza się, wykorzenia, uwieloznacznia. Wiąże się nie ze światem, ale z tym, 
który ów świat poznaje, a raczej tymi, którzy dysponują narzędziami do jego 
opisu. Wczepia się w siatkę konstrukcji umożliwiających uchwycenie jego obra-
zu i w tej siatce pozostaje, zrelatywizowana i niepełna. Temu procesowi, dal-
szemu, paradoksalnemu ciągowi obdarzenia podmiotu samostanowiącą wła-
dzą rozumu, towarzyszy równoległy proces erozji wspólnoty. Zbiorowość jako 
wyobrażenie możliwego do uchwycenia bytu zwija się i rozkłada w nowym 
wzorze, którego ład podnosi do rangi kluczowych niepokojów nie jedność czy 
podobieństwo, ale coś wręcz przeciwnego: zróżnicowanie i obcość. Bauman 
odbiera tę nową dynamikę boleśnie i wielokrotnie daje temu wyraz. Obcy, pa-
rias, włóczęga istnieje jako zdelegalizowane, gorsze, groźne alter ego upraw-
nionego i usankcjonowanego swojaka, właściciela, turysty [Bauman 2000]. 
Obraz granicy jako �igury niesprawiedliwości i gwałtu towarzyszy nieustannie 
humanistyce końca XX wieku, granicy będącej przecież pierwotnie znakiem 
różnorodności. Przybiera groźną formę dyskryminacji i traci swój pierwotny, 
słodki smak, który tak uwiódł Lyotarda – wolności w poróżnieniu. To wzbu-
dzenie wektorowych przeciwieństw staje się tematem wielu badań: kon�likt sił 
rozpraszających oraz łączących i ich nowy, wyłaniający się wzór. 

W tym miejscu pojawia się ciekawa interpretacja tej dynamiki, z jednej 
strony obejmująca szeroko rozumiany ład społeczny i kulturowy, a z drugiej, 
z tym ładem korespondującą wiedzę. Pierre Lévy proponuje koncepcję, w któ-
rej usiłuje zawrzeć opozycję wektorów do- i odśrodkowych krystalizujących 
i rozrywających zbiorowość – to opozycja molarnego–molekularnego149 [Lévy 
1999, s. 39]. Sytuuje je w historii, wiąże z kontekstem technologicznym i nada-
je im ład następowania. Aby go uporządkować, rozpatruje cztery podstawowe 
dziedziny ludzkiego panowania: kontrolę nad światem ożywionym (control of 
living species), kontrolę nad materią (control of matter), kontrolę nad komu-
nikacją (control of messages) i regulacją ludzkich zbiorowości (regulation of 
human groups) [tamże, s. 41]. Wszystkie realizują się w różny sposób w trzech 
kolejnych epokach technologicznych. Pierwsza to epoka archaiczna, oparta na 
naturalnej selekcji, rządzona przez czas geologiczny, w zakresie kontroli nad 

149 Lévy zapożycza ją prawdopodobnie od Deleuze’a i Guattariego, powołuje się bowiem 
zarówno na L’Anti Œdipe, jak i Mille Plateaux – obydwa, rozrzucone w czasie tomy (wyd. 1972 
i 1980, wyd. angielskie, odpowiednio, 1984 i 1988 rok, wyd. polskich brak) Capitalisme et schi-
zophrénie. Francuscy autorzy przejęli ją od Jakuba Monoda i jego de�inicji cybernetyki moleku-
larnej [Lister 2009, s. 628]. 
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materią korzystająca z prostej mechaniki, komunikująca się somatycznie, dzię-
ki przekazom tworzonym przez żywe istoty zorganizowane w organiczne gru-
py dzielące wspólną świadomość własnej tożsamości. Druga, nazwana okresem 
technologii molarnej, stosuje selekcję sztuczną, ma umiejętność projektowania 
końca swoich procesów, posługuje się zatem czasem historycznym, umie pro-
dukować energię i mody�ikować �izyczne właściwości materii, komunikując się, 
używa procesów mediatyzacji oderwanych od kontekstu, zdolnych powielać 
się i dystrybuować. Organizacja społeczna okresu technologii molarnej trans-
cenduje poza samą grupę, opiera się na kategoriach skupiających swoich człon-
ków dzięki osobie lidera i biurokratycznym instytucjom, a spaja ją entuzjazm. 
Trzecia, najbardziej rozwinięta forma technologii molekularnej wnika swoją 
kontrolą nad światem ożywionym do poziomu genetycznego, gdzie operuje 
w porządku procedur zmierzających do zamkniętych celów, działając w czasie 
rzeczywistym. Jej panowanie nad materią dociera do poziomu nanotechnologii, 
a komunikuje się dzięki digitalizacji treści, angażujących kontekst i kontrolowa-
nych na poziomie pojedynczych bitów. Jej kształt społeczny uformowany jest 
na podstawie rozległej, samoorganizującej się, molekularnej grupy, nieustająco 
powiększając swoje zasoby.

W tym złożonym systemie widać wpływy różnego typu inspiracji: 
Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego, Maxa Webera czy Immanuela Wallerstei-
na. Sama idea utworzenia jednolitej kompozycji, będącej cywilizacyjną syntezą, 
przyświecała też Lyotardowi. Według niego jednak spoiwem, które umożliwia-
ło asymilację wiedzy wewnątrz świata rzeczywistości społecznej, był dyskur-
sywny charakter języka, choć, aby to uzasadnić, używał on kontekstu techno-
logii informacyjnych i odwoływał się do modeli myślowych pożyczonych z ich 
matematycznego zaplecza. Pomysł Lévy’ego jest inny, choć także ufundowany  
na dualizmie aspektu społecznego i teorii wiedzy, które odpowiednio identy-
�ikuje z tym, co nazywa społeczną więzią i przestrzenią wiedzy, ściśle ze sobą 
połączonych (inteligencja, jak wspominałem, znaczy dla niego tyle, co zdolność 
tworzenia społeczności). Rozwijająca się technologia, która zmienia organiza-
cję ludzkiej gromady, nadając jej molekularny charakter, a więc jakby mona-
dyczny kształt suwerennych, skończonych, wydajnych cząstek, pozwala osiąg-
nąć pojęcie przestrzeni, które jest wyrazem najbardziej rozwiniętej wiedzy. 
Lévy opisuje proces gromadzenia wiedzy, korzystając z kategorii przestrzeni, 
budując obraz coraz obszerniejszego, obejmowanego w posiadanie terytorium. 
Z początku ogranicza się ono do �izycznego otoczenia, zdobywając w miarę 
upływu czasu (i doskonalenia technologii) zdolność przekraczania jego granic 
nie tylko w sensie �izycznym, ale poprzez nadawanie tej kategorii abstrakcyj-
nego, metaforycznego charakteru. Tym samym pojęcie przestrzeni, nie tracąc 
przymiotu referowania środowiska życia, przenosi jego procesy w nowe strefy; 
zaczynając od ziemi (bliżej nieokreślony archaiczny okres wspólnot plemien-
nych), poprzez formację związaną z terytorium (prawdopodobnie początki no-
woczesności) i obrotem towarowym (praktycznie do czasów współczesnych), 
przechodzi do pojęcia przestrzeni ufundowanej na wiedzy. W ten sposób udaje 
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się związać w całość koncepcję zbiorowej inteligencji, będącej gremium usta-
nowionym w obszarze wiedzy, które (dzięki technologii) zdobyło odpowiednie 
narzędzia, aby taki projekt praktycznie zrealizować.

Wizja Lévy’ego ma dziś charakter głównie historyczny, choć pewne pojęcia 
i wyobrażenia dotyczące funkcjonowania świata epoki informacjonistycznej 
okazały się, jak tego dowodzi Jenkins150, twórcze. To rodzaj utopii [Lévy 1999, 
s. 138] mającej w samym swym sednie trujący i rozkładający całość okruch. 
Jest nim nieustające napięcie między wyobrażeniem ludzkości jako całości (hu-
manity) i jej docelowym obrazem molekularnego rozproszenia. Wybrnięcie 
z tego kłopotu utrudnia Lévy’emu jego de facto nowoczesny, historycystycz-
ny, porządkujący, przyczynowo-skutkowy tryb konstrukcji wywodu. Ale, co 
ciekawe, istnieją w literaturze potwierdzenia niektórych jego supozycji cząst-
kowych. Wspomniałem o Jenkinsie, którego idea nowej kultury wiedzy, wyko-
rzystująca koncept Lévy’ego, dobrze nadaje się do zinterpretowania pewnych 
zbiorowych zachowań, możliwych dzięki istnieniu Internetu. Przytacza on 
przykład tzw. spojlowania, czyli gromadzenia informacji na temat ulubionego 
programu telewizyjnego151, co wymaga wykorzystania rozmaitych zasobów 
sieciowych i złożonej komunikacji (na przykład forów internetowych). Dzięki 
temu zjawisku wytwarza się wspólnota połączona poszukiwaniem informa-
cji, które jest jedynym rodzajem więzi scalającej jej członków, rozproszonych 
i anonimowych. Zdobyta wiedza nie służy niczemu innemu, choć sama więź 
może mieć złożony charakter, kiedy na przykład zdobyte informacje budują 
hierarchię opartą na prestiżu. M o ż n a  z a d a ć  p y t a n i e ,  c z y  t a k a  w i e d z a 
p o s i a d a  j e s z c z e  z d o l n o ś ć  m ó w i e n i a  o  ś w i e c i e ,  a l e  o d  c h w i l i 
k i e dy  L é v y  c a ł ko w i c i e  o d m i e n i ł  z n a c z e n i e  p o j ę c i a  i n t e l i g e n -
c j i ,  p y t a n i e  t o  o k a z u j e  s i ę  ź l e  z a d a n e.

W swej książce pt. Nowe nowe media Paul Levinson szeroko rozpisuje się 
nad cechą, którą uważa za konstytutywną dla obecnej fazy rozwoju nowych 
technologii komunikowania się – ich społecznościowym charakterem [Levin-
son 2010, s. 15]. To zresztą podstawowy powód, dla którego wyodrębnia on 
nową formację – kolejną, po okresie Web 2.0, odróżniającą się od okresu Web 
1.0 swym interaktywnym charakterem, umożliwionym przez powszechną 
obecność dynamicznych stron internetowych, zakładających udział użytkow-
ników w ich tworzeniu. Tym razem nie o samą technologię i jej skutki chodzi, 
ale o konsekwencje wynikające ze zmienionej natury ich funkcji czy sposobu 
posługiwania się nimi. Levinson na wstępie przytacza sześć głównych wyróż-
ników zmiany w stosunku do nowych mediów i na ostatnim miejscu dopiero 
znajduje się ten, który wiąże się ze specy�iką techniczną Internetu (wyszuki-
warki jako sieć nerwowa Internetu wsparte pocztą elektroniczną). Poprzednie 

150 Na przykład w rozdziale pt. Spojlowanie jako zbiorowa inteligencja [Jenkins 2007, s. 31].
151 W książce Jenkinsa takiego przykładu dostarcza program pt. „Robinsonowe”; rywali-

zacja dwóch grup rozbitków, którzy muszą zagospodarować się i wykonać pewne zadania na 
bezludnej wyspie [Jenkins 2007, s. 29].
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pięć to cechy ich społecznego funkcjonowania: zintegrowanie fazy konsumpcji 
i produkcji, brak profesjonalizmu dający efekt autentyczności, swoboda wy-
boru medium, brak opłat – dostępność i katalityczny skutek zbiorowego dzia-
łania, którego nie niweluje rywalizacja [Levinson 2010, s. 11]. Media społecz-
nościowe (social media) – taki obraz Internetu tutaj się rysuje – wśród swoich 
sztandarowych realizacji mieszczą blogi i portale tworzące społeczności. Nowa 
formacja Internetu jest na tyle samoistna w swej funkcjonalnej, teleologicznej 
odsłonie, że Levinson proponuje nadać jej nowe określenie: „nowe nowe me-
dia”, sugerując, że wzmocnienie dotychczasowych cech przekracza granicę ja-
kościową w stronę ich budowy jako zbiorowości właśnie. Społeczność – to po-
jęcie okazuje się nad wyraz przydatne i zdobywa świeże znaczenie – staje się 
de�inicyjną podstawą technologii medialnej152. Rozpatrywanie jej specy�iki Le-
vinson proponuje całkowicie przenieść na grunt badań skoncentrowanych na 
grupowych zachowaniach, których nowe i niezwykłe bogactwo można zaobser-
wować w Internecie. 

Intencjonalnie Levinson niewątpliwe korzysta z inspiracji podobnej do tej, 
która ożywia Jenkinsa w tym miejscu, w którym ten ostatni powołuje się na 
Lévy’ego. Choć inny jest temat – Jenkins rozpatruje problem wiedzy, a Levin-
son poprzestaje na rzece dowodów potwierdzających zaangażowanie wielkich 
grup ludzi – to środowisko, które badają, jest to samo i wynika z takiej samej 
konstatacji niedającej się pominąć powszechności. Trudno się temu dziwić. 
Przeszło dwa miliardy użytkowników Internetu153 to liczba bardzo duża, choć 
badania takich znawców jak Manuel Castells154 wskazują na wielkie nierówno-
mierności w jego rozwoju i tym samym „przestrzegają” przed nieopanowanym 
entuzjazmem. 

W dychotomii, którą próbuję wydobyć na plan pierwszy, społeczność–wie-
dza, której model z taką determinacją nakreślił Lyotard, a która trwa i pojawia 
się w wielu miejscach, między innymi u Lévy’ego, dominuje jej strona lewa. 
Obaj wskazani autorzy przyjęli technologie informacyjne za istotne źródło cy-
wilizacyjnej zmiany i ruchu. Ten pierwszy ów ruch uczynił zasadą kulturowej, 
cywilizacyjnej i społecznej �luktuacji, produkującej ograniczone i tylko we-
wnętrznie tłumaczące się oraz niekoniecznie stabilne formy, nazwane przezeń 
narracjami. Odwołał się do głębokich podstaw technologii, jej konstytutywnych 
założeń teoretycznych – metamatematyki – które potraktował jak model, zi-
lustrowany następnie społecznymi i ustrojowymi konsekwencjami. Ten drugi 
oparł się na antropologicznym rysunku historycznym i nakreślił swoisty pro-
jekt chronologii cywilizacyjnej, zbudowany na rozwoju technologii rzutowanej 
w przeszłość z powodu jej gwałtownego wpływu, ujrzanego we współczesnej 

152 Paul Levinson używa pojęcia social media, które zostało przetłumaczone jako „media 
społecznościowe” [Levinson 2010, s. 15].

153 Dane ze strony: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (data dostępu: 25.06.
2012).

154 Na przykład Społeczeństwo sieci [Castells 2010], pierwsza część jego trylogii poświęco-
nej kwestiom Internetu. Pozostałe to Siła tożsamości i Koniec tysiąclecia.
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ekspansji Internetu. Obaj skonstruowali modele cywilizacyjnej organizacji, róż-
ne, ale wspólne w tworzywie, w którym będą się one realizować; obaj wybra-
li oboczność społeczności i wiedzy jako pole najgorętszych i najważniejszych 
przemian. Jenkins, a za nim Levinson, ten ostatni de�initywnie, zaburzają zło-
żoną równowagę tej oboczności i przesuwają środek ciężkości w stronę tworu, 
który wydaje im się nowy, słabo opisany i dominujący – w stronę internetowej 
społeczności.

Zdolność mówienia o świecie, którą można potraktować jako operacyjną, 
najprostszą de�inicję wiedzy, przestaje być ważnym składnikiem opisu zjawi-
ska nowych technologii, choć u źródeł wydawał się on de�iniotwórczy (Lyo-
tard), a potem ciągle obecny (Lévy, Jenkins). To spostrzeżenie znajduje ciekawe 
potwierdzenie praktyczne – w projekcie, który prowadziłem w Katedrze Kul-
tury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz ze studentami próbo-
waliśmy użyć w przemyślany sposób narzędzia Google Maps. Zadaniem uczest-
ników było zaproponować ważne z pewnego powodu elementy przestrzeni 
miasta, przy czym kryterium owej „wagi” podlegało swobodnemu wyborowi 
każdego z uczestników projektu. Innymi słowy, nie istniało żadne wstępne 
ograniczenie dotyczące klucza, wedle jakiego miasto (w naszym projekcie był 
to Kraków) ujawnia się i stabilizuje w trakcie indywidualnego doświadczenia 
w postaci zestawu miejsc. Pojęcie „miejsca” trzeba rozumieć szeroko; mógł być 
to punkt, obszar, ale także droga czy kierunek. Następnym krokiem było zada-
nie wychwycenia zasady, która w owym podmiotowym i na początku sponta-
nicznym przeświadczeniu się ukrywa – poddanie procesu „wstąpienia w mia-
sto” uporządkowanej, zracjonalizowanej re�leksji, czyli praktycznie podanie 
powodu, dla którego miejsca zostały wybrane. Ta zasada miała przyjąć postać 
hipotezy, czyli dążyć do ujęcia początkowego przeświadczenia w formie stan-
dardowego sądu naukowego. Do tego celu został użyty system dedukcyjny Kar-
la Poppera wyłożony w jego klasycznym już dziele pt. Logika odkrycia nauko-
wego z 1934 roku. Aby wypełnić jego zalecenia, ostatni etap zadania polegał na 
wyprowadzeniu z początkowej hipotezy takich zdań, które można było następ-
nie sprawdzić doświadczalnie w wybranych elementach miasta przeniesionych 
na wirtualną mapę. W przypadku naszego projektu odwzorowania przestrzeni 
realnej za pomocą elektronicznego, dostępnego w Internecie narzędzia dostar-
czyła właśnie usługa Google Maps będąca elementem serwisu Google.

Oczywiście istnieje pewien szerszy kontekst kulturowy instytucji Google 
Maps, który, nawet jeżeli go częściowo pominiemy, powinien być wyekspli-
kowany na poziomie formułowania założeń. W projekcie zatem zbiegły się co 
najmniej trzy zasadnicze grupy problemów: (1) zagadnienia odnoszące się do 
współczesnego miasta (post-polis); (2) kwestie związane z ideą mapy i jej hi-
storii oraz (3) trzecia, najważniejsza z punktu widzenia projektu, problematyka 
samego mapowania, czyli intelektualnej, spekulatywnej czynności nakładania 
teoretycznych porządków różnego rodzaju na przestrzeń miasta (Krakowa). 
Poszczególne grupy pozwalały coraz precyzyjniej lokować obszar badanej 
problematyki i zmierzały do celu, jakim było uchwycenie procesu powstawa-
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nia wiedzy przy pomocy narzędzia nowych technologii działającego w Inter-
necie. Towarzyszyła im także stosowna literatura przedmiotu. Precyzyjniejszy 
przegląd trzech pól problemowych prowadził do następujących wniosków: 
ontologia miasta nie jest stabilna, kluczową rolę (ale nie wiadomo dokładnie 
jaką) w braku tej stabilności odgrywają ICT (Information and Communication 
Technologies), a jej źródła tkwią w nowoczesności, która poddaje przestrzeń 
(miasto) zewnętrznej, kartogra�icznej jurysdykcji; kartogra�icznej, czyli de facto 
matematycznej (a ściślej: geometrycznej); Google Maps realizuje ten typ jurys-
dykcji zresztą wyjątkowo silnie. Mapa nie może być jednocześnie wsparta na 
jakimkolwiek typie „obiektywizmu”; jest skutkiem wyboru narzuconego rze-
czywistości i to obciążenie jest obecne w przypadku mapy od samego począt-
ku jej istnienia. Rozwijając ten wątek i przenosząc się w czasy ponowoczesne, 
trzeba dodać, że ten nowoczesny zabieg wspomaga niemożliwość immanentna: 
nie jest możliwy „obiektywny” wyraz mapy, tak jak każdego innego obiektu 
poddanego kulturowej interpretacji. Mamy do czynienia jedynie z performa-
tywami155. Na tym tle Popper stanowi rodzaj przejścia pomiędzy pewnością 
deterministycznej i poznawalnej rzeczywistości epoki nowoczesnej a rozpro-
szeniem, polifonią, heteronomią epoki ponowoczesnej, usiłując obronić wiary-
godność naukowego badania i jednocześnie przyznając, że model jednolitego 
postępu wiedzy zawiera uliczki ślepe w takiej ilości, że konieczne jest wbudo-
wanie tego w system poznawczy, a więc w istocie wykonuje rodzaj aktu kon-
struktywnego wotum nieufności.

Wnioski wynikające z przeprowadzonego projektu były bardzo pouczające. 
Mapy tworzy się niezwykle łatwo nie tylko w sensie technicznym, ale, co waż-
niejsze z naszego punktu widzenia, jak pokazuje bardzo szeroki rozrzut tema-
tów map, także w sensie poznawczym jest to narzędzie stawiające na wstępie 
bardzo niewielkie ograniczenia. Tym samym wydaje się, że jego s p ra w n o ś ć 
w oddawaniu różnorodnych hipotez (które tworzyli ad hoc studenci) jest wy-
soka. W projekcie mamy do czynienia zatem ze swoistym rozmnożeniem on-
tologii miasta (Krakowa), z których każda opiera się na performatywnym 
wytwarzaniu jego przestrzeni. Ten akt pochodzi z obszaru podmiotowego do-
świadczenia, które możemy zinterpretować ponowocześnie, co znaczy, że rea-
lizuje się ono za każdym razem w innego typu narracji. Jednak dalej pojawia 
się problem: nadać wstępny porządek rzeczywistości jest rzeczą łatwą i szybką, 
ale dostrzec ideę tego porządku jest trudno albo nie udaje się w ogóle. Prze-
kroczenie idiogra�icznego charakteru map – aby odwołać się do klasy�ikacji 
Windelbanda, czyli pokonać opisowość i nadać swej wypowiedzi charakter no-
motetyczny, uogólniający, syntetyczny – nawet korzystając z gotowej procedury 
Karla Poppera, udaje się w niewielkim stopniu. 

W takiej sytuacji narzuca się wrażenie sympli�ikacji dialogu, jaki nawiązu-
je uczestnik rzeczywistości z nią samą. Tak można wytłumaczyć tendencję do 

155 Takich wniosków dostarczyła lektura książek: Zygmunta Baumana Globalizacja (War-
szawa 2000) i Richarda Schechnera Performatyka. Wstęp (Wrocław 2006).
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tworzenia czysto opisowego obrazu rzeczywistości i zatrzymanie się na progu 
pogłębionej interpretacji nomotetycznej, choć z drugiej strony ów idiogra�iczny 
obraz jest niezwykle pomysłowy, bogaty i skomplikowany. Tym samym zjawi-
sko wielości ontologii miasta – lub od strony podmiotu wyłączności i zróżnico-
wania doświadczenia miejsca – ulega natężeniu. Doskonale potwierdza się tak-
że teza o performatywnym wytwarzaniu przestrzeni. Jednocześnie, z drugiej 
strony, ulega ograniczeniu zdolność spekulatywnego, czyli de facto racjonal-
nego panowania nad taką performatywną wizją. Nie narzuca się, a nawet sta-
wia opór tendencja do zebrania jej w ujednolicające i dążące do obiektywizmu 
prawo, hipotezę, sąd itp. Panowanie nad przestrzenią jako zdolność uchwyce-
nia jej w strukturę poznawczą oddala się i należy o nim raczej zapomnieć. Tym 
samym stajemy naprzeciw bogactwa, wobec którego przyjmujemy rolę raczej 
zafascynowanych świadków, bezradnych wobec liczby i rodzaju zjawisk, zagu-
bionych wędrowców albo entuzjastycznych eksploratorów. Wielości i różno-
rodności doświadczeń towarzyszy uwiąd kompetencji poznawczych.

Projekt, który właśnie przypomniałem, wpisuje się dobrze w dychotomiczny 
obraz rysowany przez Lyotarda i Lévy’ego. Ilustruje charakterystyczne przesu-
nięcie doświadczeń w obszar czystej praxis, pozbawionej zdolności re�leksyjnej. 
Przesunięcie to na poziomie teorii ma swój analogon w postaci zlekceważenia 
kwestii wiedzy na korzyść kwestii społecznych i to zlekceważenia dobrze zinter-
pretowanego w ramach nowego paradygmatu tej pierwszej, który Jenkins ujmu-
je w stworzonym dla tego celu nowym pojęciu: „nowej kultury wiedzy” [Jenkins 
2007, s. 31]156. Jej konstytutywną cechą nie jest jej zdolność poznawcza, rozu-
miana jako swoiste porządkowanie re�leksji za pomocą racjonalnych struktur, 
służące odpowiedzi na pytanie: jaki jest świat? Bez względu na to, czy te struk-
tury mają charakter powszechny i składają się na całościowy system nauki, jak 
tego chciała epoka nowoczesna, czy tylko lokalny, ograniczony do rozmiarów 
projektu, zwielokrotniony do licznej rodziny ponowoczesnych równoległych 
i równoprawnych koncepcji. Jej re�leksyjność jest wstrzymana albo nie istnie-
je, ponieważ wiedza służy tworzeniu więzi społecznej, mnożeniu swoiście au-
totelicznych aktów komunikacji, konwergencji kulturowej, akcjom nacisku spo-
łecznego, rewindykacji praw obywatelskich itp., czego różnorodne manifestacje 
opisuje Jenkins [Jenkins 2007]. Na poziomie praxis, jak tego dowiódł opisany 
eksperyment mapowania miasta, pojawia się ta sama tendencja pod postacią 
ograniczenia aktywności do czystej ekspresji swoich przeświadczeń, antycy-
pacji, domysłów, impresji – wziętych jakby z Popperowskiego sformułowania: 
„z czego tylko chcecie” [Popper 1977, s. 33]. Dalszego ciągu systemu dedukcyj-
nego Poppera, jego zamysłu falsy�ikującej procedury doświadczalnej, wentyla 
bezpieczeństwa gwarantującego wiarygodność, wery�ikowalność (od veritas – 

156 Istnieje zresztą bardziej popularna i dosłowna jej wersja, zamieszczona w książce 
dziennikarza „New Yorkera” Jamesa Surowieckiego pt. Mądrość tłumu, Większość ma rację 
w ekonomii, biznesie i polityce wydanej w roku 2004 (polskie wydanie: Gliwice 2010).
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prawda przecież), jednak brak. Pozostaje łatwo nabierająca liczebności, szybko 
powstająca, skutecznie komunikowana wielość ekspresji.

Wokół nas istotnie pojawia się masa; staje się „czarno” zgodnie z tym, co 
pisał Canetti cytowany przez Sloterdijka, jednak to nie jest kolor �izycznego 
zgromadzenia, ale cybernetycznej chmury. Trzeba na nowo opisać masę, ale 
taką, która przybrała zupełnie nieznaną postać – �izyczną, choć nie z dziedzi-
ny mechaniki, tylko raczej teorii pól – i zapytać o jej proces upodmiotowienia. 
Oczywiście nowa masa wymaga zupełnie innego instrumentarium �ilozo�iczne-
go (którego jeszcze nie ma lub znajduje się w powijakach) i innej listy nazwisk 
swoich teoretyków. Jej istnienie jest, jak to się już chyba wyraźnie rysuje, zupeł-
nie różne od tego, które opisał Sloterdijk:

Niezgromadzona i niezgromadzalna masa społeczeństwa ponowoczesnego nie ma 
już z tej racji poczucia własnej cielesności ani własnej przestrzeni, nie postrzega już 
siebie jako skupiającej się razem i działającej, nie czuje już swej pulsującej �isis, nie 
wydaje już wspólnego okrzyku [Sloterdijk 2003, s. 14]. 

Upodmiotowienie masy rzeczywiście się dokonuje i tu Sloterdijk ma rację, 
ale ten proces postępuje w zupełnie inny, dużo mniej wyra�inowany i dużo 
bardziej „techniczny” sposób – ale to akurat pojawia się u Canettiego, z które-
go cytat Sloterdijk uczynił mottem wykładu. Wystarczy podmienić typ �izyki 
(i matematyki), który za owym przykładem stoi. I typ narzędzi analitycznych 
oczywiście. Masa właśnie okazuje się zgromadzona i zgromadzalna, tylko typ 
tego zgromadzenia jest zupełnie nowy, dokonuje się w nowej stre�ie rzeczywi-
stości. Dynamika tego zgromadzenia, jego struktura, jej chwilowy, równoczesny 
i wielotorowy charakter domagają się całkowicie odświeżonego opisu. Oczy-
wiście nowa masa posiada własną przestrzeń (cyberprzestrzeń) i własne ciało 
(cyfrowe), czuje pulsującą �izis obwodów elektrycznych i bitów informacji, a jej 
krzyk potra�i być dużo bardziej dalekosiężny niż kiedykolwiek wcześniej. 

Przywołanie tutaj Sloterdijka stawia problem społeczności w całym, wstrzą-
sającym kontekście dotychczasowych i wielowiekowych dyskusji �ilozo�icznych 
i splątanych z nimi nieodmiennie przesileń politycznych. Sloterdijk cofa się aż 
do Hobbesa i Spinozy – ojców założycieli nowoczesnej idei państwa – co jest 
szczególnie intrygujące, ponieważ nowoczesność i jej dorobek dotyczący idei 
wiedzy, jej gromadzenia, wyzwań, jakie stawia, i osiągnięć, jakie umożliwia, są 
dla niniejszego wywodu czekającym na odkrycie skarbem. Niemiecki �ilozof ot-
wiera więc obiecującą i atrakcyjną przestrzeń do spekulacji, którą zostawimy 
ledwie napoczętą. 

Dowodów na odnowioną i ontologicznie świeżą obecność masy dostar-
cza Jenkins, ale najpełniejszy obraz rzeczywistości społecznej technologii cy-
frowej podaje Manuel Castells i opiera go na analizie twardych wskaźników 
statystycznych, z którymi trudno dyskutować. Dzięki nim oraz syntetycznej 
re�leksji Castellsa uzyskujemy kompletny obraz społecznej i politycznej rze-
czywistości, która wyewoluowała z technologicznej zmiany związanej z Inter-
netem. Układa się ona w nowy technologiczny paradygmat „zorganizowany 
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wokół technologii informacyjnych”, który doprowadził około końca XX wieku 
do „historycznego zwrotu” objawiającego się w „transformacji naszej kultury 
materialnej”. Castells wskazuje na pięć podstawowych cech owego paradyg-
matu: informację jako surowiec (technologie działają na informację, a nie od-
wrotnie, jak to miało miejsce w czasie poprzedniej rewolucji technologicznej); 
wszechobecność wpływu nowych technologii; sieciową logikę „każdego syste-
mu czy zbioru stosunków, w których operuje się tymi nowymi technologiami 
informacyjnymi”; elastyczność, czyli odwracalność procesów i ich łatwą mody-
�ikowalność oraz systemowość, którą tłumaczy jako zdolność do łączenia się 
w „wysoce zintegrowany system” [Castells 2010, s. 103 i n.]. Ów paradygmat 
widzi historycznie. Jest co najmniej trzecim ważnym zdarzeniem o tej ska-
li, następującym po pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, które miały 
miejsce w ostatnich trzech dziesięcioleciach XVIII wieku i sto lat później, pod 
koniec XIX wieku. Obydwie te rewolucje polegały na pojawieniu się nowych 
technologii. W przypadku pierwszej były to: maszyna parowa, przędzarka 
wrzecionowa, piec Corta w metalurgii – co znamionowało „zastępowanie na-
rzędzi ręcznych przez maszyny”, drugą natomiast „cechowało wykorzystanie 
elektryczności, skonstruowanie silnika spalinowego, naukowa synteza chemi-
kaliów, udoskonalenie metod wytopu stali i początek rozwoju technik komuni-
kacji”, czyli telegrafu i telefonu [Castells 2007, s. 71]. Castells jest rzecznikiem 
gwałtownej zmiany. To nie są procesy powolnego gromadzenia czy narasta-
nia – „sedymentacji” odkryć i zastosowań – ale wręcz przeciwnie: twierdzi, że 
technologiczne przełomy nadchodzą w „wiązkach” [tamże, s. 73]. Obejmują 
zatem złożone obszary cywilizacji, wpływają na kształt zbiorowości i ich re-
gulatywnych idei na wszystkich możliwych poziomach. Tym, co okazuje się 
nowe w trzeciej, obecnej rewolucji i kształtowaniu się nowego paradygmatu, 
jest zwrócenie się w stronę potencji tkwiącej nie tyle w sprawności ciała, ile 
w możliwości intelektu: „Tanie, łatwo dostępne, mobilne źródła energii roz-
szerzyły i spotęgowały moc ludzkiego ciała, tworząc materialną podstawę do 
historycznej kontynuacji podobnego ruchu w stronę ekspansji ludzkiego umy-
słu [Castells 2010, s. 76].

Jak nigdy przedtem podstawowe pytania ogniskują się wokół napięcia, ja-
kie wytwarza się między podmiotem, czyli par excellence źródłem siły zmian, 
dzięki nieodzownej roli swych mentalnych kompetencji, a siecią – nowator-
ską quasi-strukturą, totalną i egalitarną. Castells znajduje nazwę self na ów 
jednostkowy byt, który wchodzi w dialektyczny kon�likt z otaczającym go sy-
stemem the Net. Choć widzi owe „globalne sieci instrumentalności” głównie 
poprzez ich merkantylne manifestacje – rozważa złożone mechanizmy glo-
balnych procesów gospodarczych i politycznych – to poświęca wiele miejsca 
także samemu fenomenowi nowego typu zbiorowości. Nie ma on wątpliwości, 
że coś takiego pojawia się w następstwie rozwoju wirtualnej rzeczywistości, 
czyli tego miejsca, w którym nieustająco krąży zdigitalizowana informacja, 
umożliwiając powszechną i łatwą komputerowo zapośredniczoną komunika-
cję (CMC – Computer-Mediated Communication). Nowe wspólnoty „funkcjonu-
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ją na innym poziomie rzeczywistości”, ale ich obecność jest realna, posiadają 
własną dynamikę, która umożliwia interakcje i pozwala pokonać barierę dy-
stansu dzielącego ludzi [Castells 2010, s. 389]. Owe procesy komunikacyjne 
są na tyle silne i liczne, że generują odrębne środowisko symboliczne [tamże, 
s. 393] mające zasięg tak obszerny i podstawowy, iż Castells nie waha się zo-
baczyć w nich zjawisko o nadrzędnej roli, które nazywa „kulturą rzeczywistej 
wirtualności” [tamże,  s. 401]. 

Co zabawne, aby je uzasadnić, odwołuje się do Baudrillarda i Barthes’a (na-
zwisko Lyotarda, które tak bardzo, jak się wydaje, byłoby tu na miejscu, nie 
pojawia się w ogóle). Dostrzega bowiem implicite wpisane w istotę naszej 
„rzeczywistości” zapośredniczenie, także jako cechę nowych mediów; różnica 
polega jedynie na „tworzywie”. O ile dotychczas doświadczenie musiało ko-
rzystać z języka i tym samym poprzestawało na dyskursie, z natury mającym 
charakter symboliczny i polisemiczny (to tutaj potrzebny okazuje się Barthes 
i Baudrillard), o tyle nowy system komunikacyjny także zapośrednicza do-
świadczenie, odbywa się to jednak w nieco inny technicznie sposób. Jak pisze 
nieco wcześniej: „Żyjemy w świecie, który – zgodnie ze słowami Nicholasa 
Negroponte’a – stał się cyfrowy” [tamże, s. 68]. W ten sposób działa system ge-
nerujący „rzeczywistą wirtualność”:

Jest to system, w którym sama rzeczywistość (tzn. materialna/symboliczna egzy-
stencja ludzi) jest całkowicie schwytana, w pełni zanurzona w wirtualnym ukła-
dzie obrazów, w świecie wyobraź-sobie-że, w którym pozory nie tylko znajdują się 
na ekranie, za pośrednictwem którego komunikuje się doświadczenie, lecz stają się 
tym doświadczeniem [tamże, s. 402].

Tak daleko idące wnioski wkraczają jednak już w obszary fundamental-
nych spostrzeżeń dotyczących ludzkich kompetencji poznawczych. Nie cofa 
się przed nimi Lyotard, dla którego problem nie jest nowy; narracja i związane 
z nią problemy legitymizacji jej przeświadczeń tam, gdzie mają ambicje wiedzy, 
zwłaszcza wiedzy naukowej, towarzyszą człowiekowi nieustannie, a za sprawą 
nowych technologii informacyjnych tylko ulegają wzmocnieniu. Castells popa-
da w tym względzie w pewną dystrakcję. Z jednej strony mamy do czynienia 
z nową wirtualną rzeczywistością, która rekonstruuje nasze podstawowe ka-
tegorie opisowe czy analityczne, takie jak przestrzeń i czas, w drodze do usta-
nowienia powszechnego, dominującego, medialnego środowiska symbolicz-
nego, z drugiej zwraca uwagę na fundamentalny wpływ nowych technologii, 
które stają się „wzmocnieniami i ekstensjami ludzkiego umysłu” [tamże, s. 70]. 
W pierwszym przypadku rysuje obraz kultury zdominowanej przez nowe środ-
ki komunikacji, w drugim mówi raczej o stosunkach produkcji przyjmujących 
specy�iczną formę samozwrotnych procesów innowacji. Łączy je ta sama tech-
nologia informacyjna (i informatyczna), stąd „istnieje ścisły związek między 
społecznymi procesami tworzenia i manipulowania symbolami (kultura społe-
czeństwa) a zdolnością produkowania i dystrybucji towarów i usług (siły wy-
twórcze)” [tamże]. 
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Skutek pierwszy wydaje się prostszy, drugi natomiast – znacznie lapidarniej 
w książce potraktowany – wymaga pewnego objaśnienia. Castells pisze: 

Tym, co cechuje obecną rewolucję techniczną, nie jest centralna rola wiedzy i in-
formacji, lecz zastosowanie takiej wiedzy i informacji do generowania wiedzy oraz 
urządzeń do przetwarzania/komunikowania informacji, sprzęgnięte w kumulatyw-
ne, zwrotne oddziaływanie między innowacją i jej użyciem [tamże, s. 69].

Wydaje się, że kluczowe miejsce w tej re�leksji zajmuje pojęcie „zwrotnego 
oddziaływania”. Ma ono objąć ten nowatorski proces, w trakcie którego mody-
�ikacji ulega sam przebieg myślenia, poddany presji wniosków pochodzących 
z praktycznego użycia, z tym że owa presja i reakcja na nią są wbudowane 
w sam system do tego stopnia, że trudno oddzielić użytkownika od służącej mu 
maszyny, będącej fragmentem rozbudowanej, pulsującej i restrukturyzującej 
się sieci: „Nowe technologie nie są po prostu narzędziami do zastosowania, ale 
procesami, które można rozwijać. Użytkownicy i twórcy mogą stać się tym sa-
mym” [tamże, s. 70].

W tym układzie wiedza nie jest stabilnym owocem, pożądanym celem czy 
nawet środkiem do optymalizacji efektów. To samozwrotny proces doskonale-
nia o trudno przewidywalnej dynamice, kiedy się weźmie pod uwagę stopień 
złożoności systemów, w których działa. Wydaje się, że odpowiada de�inicji 
twardego determinizmu technologicznego, który proponują brytyjscy autorzy 
w cytowanej już pracy pt. Nowe media. Wprowadzenie. Jedną z jego konstytu-
tywnych właściwości jest stan, w którym „technika zaczyna przybierać cechy 
zjawiska samoorganizującego” [Lister 2009, s. 504]. Teoretycznego podłoża dla 
analizy tego rodzaju wydarzeń dostarcza koncepcja układów dyssypatywnych 
Ilyi Prigogine’a, którą streszczają wcześniej. Opiera się ona na odkrywczej, ca-
łościowej interpretacji układów pozostających w stanie nierównowagi i dzia-
łających na podstawie procesów nieliniowych, którą Prigogine czyni podsta-
wą nowej gałęzi �izyki – �izyki procesów nierównowagowych. Ukształtowane 
w niej pojęcia, takie właśnie jak samoorganizacja czy struktury dyssypatywne, 
są powszechnie używane, jak pisze, „w najróżniejszych dziedzinach – od kos-
mologii, przez chemię i biologię, aż po ekologię i nauki społeczne” [Prigogine 
2000, s. 14], a jej opracowanie przyniosło mu nagrodę Nobla w dziedzinie che-
mii w 1977 roku. Samozwrotna, swobodnie rozwijająca się sieć (the Net) Ca-
stellsa funkcjonowałaby dzieki dynamice właściwej samoorganizującemu się, 
nieliniowemu układowi chaotycznemu, z tym że „tworzywem” owego procesu 
byłaby sama wiedza.

* * *

Idea, że maszyna, którą się tworzy, służy do zastąpienia intelektualnych władz 
i jest swoistym odpowiednikiem rozumu, jest dosyć stara. Howard Rheingold, 
który poświęca tej idei całą książkę pod znaczącym tytułem Narzędzia ułatwia-
jące myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzenia możliwości umysłu [Rhein-
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gold 2003], na początku listy wynalazców i teoretyków tej koncepcji umieszcza 
Charlesa Babbage’a i Adę, hrabinę Lovelace. Na dalszych miejscach znajdu-
ją się: George Boole, Alan Turing, John von Neumann, Norbert Wiener i Clau-
de Shannon, ale czterej ostatni żyli i tworzyli już w XX wieku, a George Boole 
– w pierwszej połowie XIX wieku, podobnie jak Charles Babbage. Pomysł tym-
czasem jest znacznie wcześniejszy i zjawia się w czasach, które z punktu wi-
dzenia maszyn zastępujących ludzki mózg miały znaczenie zasadnicze; „pokaz 
możliwości zmechanizowania obliczeń arytmetycznych” odbył się w 1642 roku 
i przeprowadzał go zaledwie dziewiętnastoletni wówczas Blaise Pascal, posłu-
gując się własnym wynalazkiem – maszyną nazwaną od jego imienia Pascali-
ną [Ifrah 2006, s. 619]. Ifrah przytacza także stosowny fragment Myśli Pascala, 
który potwierdza, iż w obszarze rozpoznań ich autora maszyna nie jest zwy-
kłym narzędziem. Fragment jest także uznany przez Ifraha za myśl aktualną do 
dzisiaj pod względem „rozpoznania istoty wszelkich kalkulatorów i kompute-
rów”: „Machina arytmetyczna działa w sposób bardziej zbliżony do myśli niż 
wszystko to, co robią zwierzęta; ale nie czyni nic, co mogłoby świadczyć o tym, 
że ma wolę jak zwierzęta” [tamże, s. 619].

A więc nie wiek XIX, ale już XVII przeczuwa możliwości tkwiące w maszy-
nie, co nie jest niczym dziwnym wobec powszechnie dominującego poglądu na 
mechanicystyczną, deterministyczną i poznawalną naturę świata, wobec której 
człowiek dysponuje wszelkimi możliwościami, aby ją ostatecznie ogarnąć i za-
stosować. To o niej pisze Foucault:

Pole wiedzy w epoce klasycznej […] było doskonale jednorodne; wszelkie nauki szcze-
gółowe zabierały się do porządkowania przez ustalanie różnic i określały różnice 
przez ustanowienie porządku i ładu, a ten obowiązywał i w matematyce, i w taksono-
miach (w szerokim sensie), i w naukach przyrodniczych; obowiązywał również w na-
ukach aproksymatywnych, niedoskonałych i w znacznej mierze spontanicznych, które 
obecne są w konstrukcji najmniejszej wypowiedzi bądź w codziennych procesach wy-
miany; obowiązywał wreszcie w myśli �ilozo�icznej i w długich łańcuchach rozumo-
wań, które próbowali ustalać – tak samo jak Descartes i Spinoza, choć w inny sposób – 
Ideolodzy, aby od najprostszych i najoczywistszych idei dojść nieuchronnie do prawd 
najbardziej złożonych. Jednak na początku XIX wieku pole epistemologiczne rozpada 
się na kawałki, czy raczej we wszystkie strony eksploduje [Foucault 2005, s. 168].

Tutaj zgromadziliśmy trzy zasadnicze warianty idei wiedzy: Lyotardowskie 
paralogiczne, rozproszone gry, pomyślane jako osobne, jedynie wewnętrznie 
spoiste systemy, zbiorową inteligencję Lévy’ego, przyjmującą u Jenkinsa postać 
indukujących się dzięki Internetowi społeczności tworzących nową kulturę 
wiedzy, i w końcu wiedzę jako autoteliczny, sieciowy, samozwrotny proces. Te 
trzy wyobrażenia wiedzy, pochodzące z trzech różnych inspiracji – metamate-
matycznej idei formalizacji, czysto społecznego procesu interakcji i teorii sa-
moorganizujących się układów chaotycznych – za każdym razem na różny spo-
sób podważają ten model wiedzy, który leży u podstaw nowoczesności. 

Napięcie, które pojawia się między zbiorowością a wiedzą – takie przyję-
liśmy porządkujące wywód kategorie – ma za każdym razem inny charakter, 
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choć zawsze istotnie decyduje o oglądzie wiedzy. U Lyotarda mamy do czy-
nienia z ufundowaniem wiedzy wewnątrz wspólnoty, choćby utworzonej wy-
łącznie dla kultywowania owej wiedzy, co dokonuje się dzięki złożonej narra-
cji dającej tej wiedzy uprawomocnienie. Model Lévy’ego–Jenkinsa odwołuje 
się wprost do zbiorowości i na niej poprzestaje; wiedza ma charakter czysto 
instrumentalny – służy wyłącznie spajaniu jej substancji. Idea Castellsa opie-
ra się na wychwyceniu zetknięcia między Self i the Net, które, choć w napięciu 
i kon�likcie, umożliwia samozwrotną dynamikę systemu kształtującego proces 
powstawania wiedzy jako nieustannie stosowanej innowacji. Wiedza w modelu 
Castellsa jest rodzajem samoistnej wartości – służy podtrzymaniu siebie samej, 
niczym wydarzenie komunikacyjne w Luhmanowskiej teorii autopojetycznych 
systemów społecznych157. 

Uważny czytelnik dostrzeże kon�likt, który rodzi się w chwili, kiedy zestawi-
my te trzy warianty wiedzy z wpisanym w zasadę działania maszyny cyfrowej 
obciążeniem, które tropiliśmy w poprzednich rozdziałach. Wyraża je z przeką-
sem Krajewski w słowach już częściowo cytowanych, ale ważnych, więc przyto-
czę je jeszcze raz na koniec:

Nawiasem mówiąc, istnieje aktualna i bardzo udana kontynuacja trendu, który na-
zwaliśmy kartezjańskim [chodzi o paradygmat nauki wsparty na ideałach euklide-
sowych i kartezjańskich – przyp. R.M.]. Mianowicie komputerowa symulacja polega 
właśnie na tym, by opisywane zjawiska rozbić na elementy podstawowe, których 
własności byłyby na tyle jasne i wyraźne, by można je zawrzeć w równaniach, które 
tworzą cyfrową wersję zjawiska. Dawny paradygmat tym bardziej jest kontynuowa-
ny przez program AI [Arti�icial Intelligence – przyp. R.M.]. Jest to dość paradoksalne, 
bo powstanie komputerów i wizja sztucznej inteligencji wiele zawdzięczają właśnie 
myśli Gödla [Krajewski 2003, s. 337].

Paradoks polega na tym, że metamatematyczny koncept – wyra�inowana 
technika użycia matematycznego narzędzia do wykazania jego własnej wia-
rygodności – doznał poważnego ciosu; okazało się, że istnieje wewnętrzny, 
uniemożliwiający tę procedurę, zakaz. Tym samym nie udało się uzyskać osta-
tecznego dowodu na poprawność rozumowania matematycznego, a jednak 
to rozumowanie ciągle jest stosowane jako wystarczające, elastyczne i wiary-
godne właśnie – w tworzeniu różnorodnych symulacji rzeczywistości. Ideał 
kartezjański i euklidesowy (a także leibnizowski i newtonowski) realizuje się 
w praktyce, mimo iż upadł jako obowiązujący paradygmat poznania. Jest to 
dość interesujące, zwłaszcza że koncept Turinga, który legł u podstaw całej 
technologii, pochodzi właśnie z pnia tego samego rozumowania, które ów para-
dygmat ostatecznie obaliło.

157 Ten wątek zostawiam otwarty, choć wydaje się bardzo obiecujący (mimo że Manuel Ca-
stells o nim nie wspomina), zważywszy na inspiracje Niklasa Luhmanna obejmujące cyberne-
tykę, informatykę czy teorię informacji, a także samą podstawę jego analiz: teorię komunikacji. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w polskim wydaniu jego pracy pt. Systemy społeczne. 
Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
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Ucieczka od tego paradoksu (i jednocześnie ucieczka od surowych konse-
kwencji prawa Gödla158) realizuje się prawdopodobnie właśnie poprzez osła-
bienie roli wiedzy jako kategorii służącej do porządkowania re�leksji na temat 
świata. Jej miejsce zajmuje tak lub inaczej zwana zbiorowość, grupa ludzi, spo-
łeczność, wspólnota, która okazuje się pojęciem i wyobrażeniem znacznie bez-
pieczniejszym, o lepiej uchwytnym i stabilniejszym denotacie. To zdaje się naj-
dalszy skutek owej paradoksalnej istoty czasów, kiedy paradygmat kartezjański 
nowoczesnej nauki powstawał:

Ojcowie nowoczesnej nauki i �ilozo�ii wierzyli, że tworzą bezpieczne podstawy pew-
nej wiedzy o świecie społecznym i naturalnym. Twierdzenia rozumu miały prze-
zwyciężyć tradycyjne dogmaty i zastąpić zwyczajowe ustalenia gwarancją prawdy. 
Tymczasem re�leksyjność nowoczesności praktycznie podważa tę gwarancję, nawet 
w obrębie samego rdzenia nauk przyrodniczych. Nauka nie opiera się na indukcyj-
nej akumulacji dowodów, ale na metodologicznej zasadzie wątpienia. Każda doktry-
na naukowa, bez względu na to, jak byłaby hołubiona i zakorzeniona, jest otwarta 
na rewizję – i może zostać w całości odrzucona – w obliczu nowych idei i odkryć 
[Giddens 2007, s. 29].

Więc kiedy re�leksyjność doprowadziła ostatecznie do własnej zguby (re-
�leksyjność re�leksyjności – przybywa w swej najbardziej wyra�inowanej for-
mie od strony matematycznego przyrodoznawstwa, podcinając korzenie pew-
ności matematycznej), pozostaje na placu jedynie człowiek, skupiając na sobie 
ciekawe i zachłanne spojrzenia badaczy. Paradoks jednak funkcjonuje i powi-
nien wywoływać kon�likt, a ten kon�likt – kształtować rzeczywistość techno-
logii opartej na nieustającej symulacji (symulacja w szerokim sensie to każdy 
element rzeczywistości zrekonstruowany cyfrowo, jest to także „słaba” jej wer-
sja; wersja „silna” zakłada, że maszyna cyfrowa może być rekonstrukcją umysłu 
ludzkiego). 

Bezradność, albo przynajmniej trudność w opanowaniu wyzwań, które 
przynosi rzeczywistość, Jenkins opisuje jako doświadczenie, które może być 
zniesione – zgodnie z ideą Lévy’ego – przez dzielenie się z innymi własnymi 
poglądami (odpowiednio: wiedzą w tym znaczeniu, jakie on jej nadaje). Owa 
rzeczywistość przynosi bowiem głównie poczucie samotności, opuszczenia 
i braku bezpieczeństwa, twierdzi Giddens [Giddens 2007, s. 48]. Kolektyw-
na inteligencja pozwala sobie poradzić ze światem, ale jej utylitarny charak-
ter przypomina rozterki opisywane przez Horkheimera i Adorno w Dialektyce 
oświecenia; problem grozy niesionej przez doświadczenie znajduje lekarstwo 
w możliwościach Rozumu (ale za cenę nowego i strasznego mitu totalnej wła-
dzy). Podobną strategię oswajania proponuje także idea kolektywnej inteligen-
cji: przekonanie o możliwej i pewnej odpowiedzi na pojawiające się pytania, 
odpowiedzi z pewnością ukrytej gdzieś wewnątrz sieci – groza zostaje zniesio-
na dzięki innym, obecnym w wirtualnym świecie. 

158 Precyzyjną analizę tych konsekwencji zawiera właśnie wielokrotnie tutaj przytaczana 
książka Stanisława Krajewskiego [Krajewski 2003].
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Ten niepokój, który pojawia się w zetknięciu z rzeczywistością społeczną 
i polityczną, referuje Jenkins. Świat jest trudny, ale obietnica jego opanowa-
nia tkwi w zaakceptowaniu i wykorzystaniu całej zbiorowości, która jest się 
w stanie skonkretyzować dzięki sieci. Jako przykład Jenkins podaje Centrum na 
rzecz Demokracji Deliberatywnej Uniwersytetu Stanforda realizujące projekt 
połączenia deliberacji z demokracją. Uratuje nas dyskusja, jak pisze: „Musimy 
stworzyć sytuację, w której będziemy słuchać i uczyć się od siebie nawzajem. 
Musimy ze sobą rozmawiać” [Jenkins 2007, s. 231]. Nie wspomina o Jürgenie 
Habermasie, który też pisał o dyskusji, która „powinna przemieniać voluntas 
w ratio, ustanawiające się w publicznej konkurencji prywatnych argumentów 
jako consensus co do tego, co konieczne praktycznie w powszechnym inte-
resie159. Nie wspomina, bo chodzi o czyste, techniczne rozwiązania, które na-
prawią mnożące się zagrożenia. Habermas jest w tym kontekście po prostu za 
trudny. Nie od rzeczy, po odwołaniu się do niemieckiego �ilozofa, będzie wspo-
mnieć, że o złożoności jako zagrożeniu pisze także Lyotard w książce pt. Post-
modernizm dla dzieci, włączając „techniki numeryczne” w obręb „swoistego 
przymusu mediatyzowania, syntetyzowania, wikłania w coraz bardziej złożone 
układy” [Lyotard 1998, s. 106]. Z jego perspektywy, sięgającej Kondycji pono-
woczesnej, perspektywy, której poświęciliśmy dużo miejsca wcześniej, rodzi się 
na naszych oczach chaos i polifonia, ale z drugiej strony – tej, której francuski 
�ilozof nie wziął pod uwagę – rozszerza się ujednolicanie, które zdaje się leżeć 
u podstaw sukcesu nowych mediów. Na jego usprawiedliwienie trzeba dodać, 
że artykuł pt. Nota o sensach przedrostka „post-”, w którym omawia tę proble-
matykę, ukazał się w 1985 roku, na długo przed zjawiskami, które opisuje Jen-
kins. Ważniejsza jest jednak tutaj konstatacja nieuchronnej tendencji, przeczu-
ta i sformułowana już wtedy: „Można by rzec – pisze Lyotard – że istnieje jakiś 
rodzaj przeznaczenia, bezwolnego poddawania się stanowi coraz większej zło-
żoności” [tamże, s. 106], kolidującego z potrzebą bezpieczeństwa, tożsamości 
i szczęścia.

Z drugiej strony wymagania stawiane odpowiedzi, którą możemy znaleźć 
w sieci, nie wydają się wygórowane i technologia zarządzająca wiedzą160 przy-
nosi rozwiązania satysfakcjonujące żądanie odrzucenia niepewności, ambiwa-
lencji, rozterki. Idealnie nadaje się do tego celu model, opisany przeze mnie 
wcześniej, będący dziedzicem oświeceniowej, kartezjańskiej i newtonowskiej 
nauki, który znosi wątpliwości, zamieniając je na deterministyczny, matema-
tyczny algorytm. Taki model, dokładnie wbrew idei Ilyi Prigogine’a, jest wyizo-
lowaną, ograniczoną i zlokalizowaną idealizacją, dokonaną zgodnie z zasadami 
opisanymi przez Niklausa Wirtha. Jego ograniczenie oznacza w sieci rozmno-

159 Cytat, który przytaczam za Andrzejem Szahajem [Szahaj 2008, s. 198], pochodzi z pracy 
habilitacyjnej Jürgena Habermasa pt. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej.

160 To sformułowanie też zapożyczam od Jeana-François Lyotarda: „Problem wiedzy 
w epoce informatycznej jest bardziej niż kiedykolwiek problemem zarządzania” [Lyotard 
1997, s. 39].
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żenie konkretyzacji161, możliwych dzięki łatwości wypełniania warunków ostro 
sformułowanych przez szczegółowe, jasne, proste założenia, ale to nie jest aku-
rat problem. Wiedza nie stawia sobie za cel rozpatrzenia istoty problemu, ale 
wymianę stanowisk – Lévy akcentuje przecież właśnie ten sens zbitki słownej 
inter legere – źródłosłowu pojęcia inteligencji. Lokalizacja i rozproszenie roz-
patrywane z perspektywy poznawczej zostały w sieci zdiagnozowane jako wy-
raz praktycznej realizacji przemyśleń Derridy, Barthes’a, Foucaulta, Deleuze’a, 
Guattariego i innych poprzez wpisanie zjawiska hipertekstu w gotowe ramy 
teorii krytycznej, które doskonale się do tego nadają [Landow 2008, s. 213]. 
Nowe media dobrze realizują zasadę rozproszenia i lokalizacji – są związane 
z userem; powszechny dostęp umożliwia i wymusza rozproszenie. Realizacje 
modelu mnożą się tak szybko, że nieuchronnym skutkiem jest sympli�ikacja; 
powszechne i konieczne upraszczanie162. W ten sposób wracamy do kategorii 
zbiorowości jako tej, która jest zdolna objąć całe wydarzenie w obrębie ujedno-
licającej re�leksji; koło się zamyka. Uwięzienie w idei społeczności wydaje się 
nie do przekroczenia.

Jest jednak coś potencjalnie ważniejszego: dyskursywne możliwości tego 
rodzaju „narracji”, jaka się dzięki nowym mediom snuje – sprawność syste-
mu modelowania i symulacji. Lyotard proroczo umieścił problem w obszarze 
języka, sugerując poza elastycznością i otwarciem także nieuchronne ograni-
czenia163. Ekskluzywności rzeczywistości wirtualnej sprzyjają i jednocześnie 
pozwalają korzystać z jej niezwykłej panekspresji, zdolnej obejmować i prze-
twarzać dowolny rodzaj treści, twarde wymagania: „ceną, jaką należy zapłacić 
za włączenie w ten system, jest przystosowanie się do jego logiki, jego języka, 
jego punktów wejścia, jego kodowania i dekodowania” [Castells 2010, s. 403]. 
Trzeba się zastanowić, czy symulacyjna, „kartezjańska”, modelująca metoda re-
konstrukcji rzeczywistości jest zawsze możliwa i czy ta, która jest stosowana, 
nie ulega znaczącym ograniczeniom. O ile na poziomie technologicznym nie ma 
takiej wątpliwości, o tyle trudniej o odnalezienie skutków na poziomie bardziej 
oddalonym i ogólnym. 

Posłużę się tutaj dwoma śladami, które mogą wskazywać możliwe kierun-
ki poszukiwań. Pierwszego dostarcza Lev Manovich, który w swoim Języku 
nowych mediów [Manovich 2006] próbuje właśnie dokonać analizy formalnej 
konstruktu, który służy mu za tytuł pracy. „Językoznawstwo” Manovicha jest 
swoiste, dostosowane do rozpoznanych przez niego porządkujących założeń, 

161 Ten pozorny paradoks bierze się stąd, że stosowanie ścisłego modelu opisu świat do-
prowadza do jego szczegółowości i wyrazistości składowych elementów. Łatwo wtedy tworzyć 
realizacje.

162 To niewątpliwie ma na myśli Andrew Keen, autor książki pt. Kult amatora. Jak internet 
niszczy kulturę, wydanej w roku 2007 (polskie wydanie: Warszawa 2007).

163 W podobnym duchu, choć znacznie prościej, widzi sytuację Neil Postman, autor przera-
żającej wizji technopolu z początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku, pytając: „jakie zmiany 
w języku wymuszają nowe technologie oraz co zyskujemy i co tracimy z ich powodu?” [Post-
man 2001, s. 61].
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zastępujących tradycyjne kategorie opisu zupełnie nowymi. Zamiast leksyko-
logii, morfologii, syntaktyki itp. pojawiają się interfejs, operacje, iluzje i formy. 
Z tego punktu widzenia powinna to być praca, która doskonale może de�inio-
wać problem, o którym mówimy. Jednak Manovich, korzystający z inspiracji ki-
nem i jego teorią, nie zanurza się zbyt głęboko w specy�ikę tworzywa języka 
nowych mediów, a szczególnie w jego matematyczną i informatyczną naturę. 
Mimo to pewne spostrzeżenia wydają się trafne, choć wymagałyby rozwinięcia. 
Należy do nich zidenty�ikowanie bazy danych jako podstawowej formy kultu-
rowej, rozumianej jako zasady, „zgodnie z którymi kultura przedstawia ludz-
kie doświadczenia oraz świat i obecność człowieka w tym świecie” [Manovich 
2006]164. 

Inny trop wskazuje Lisa Gitelman, która rozważa media jako:

[…] zrealizowane społecznie struktury komunikacji, które obejmują zarazem formy 
technologiczne, jak i związane z nimi protokoły i sprawiają, że komunikowanie się 
jest pewną kulturową praktyką, zrytualizowanym połączeniem różnych osób w ob-
rębie tej samej mentalnej mapy, podzielającej i angażującej rozpowszechnione onto-
logie reprezentacji” [Gitelman 2006, s. 7].

Ten sposób rozumowania sprawia, że media stają się „skomplikowanymi 
i unikalnymi historycznymi obiektami”, których techniczne podłoże służy wy-
pracowaniu swoistych „protokołów”, będących „rozległymi składnicami zasad 
normatywnych i wyjściowych warunków” gromadzących się wokół „technolo-
gicznego jądra”. W przypadku telefonu jest to połączenie powitalnego: „Halo?”, 
miesięcznego cyklu rozliczeń oraz elektrycznych kabli i połączeń; dla poczty 
elektronicznej to techniczne zaplecze Internetu, ale także klawiatura QWERTY 
i podzielane powszechnie przekonania, czym jest e-mail; kino z kolei obejmuje 
cały zestaw elementów: od perforacji taśmy �ilmowej do specjalnego typu za-
chowań wiążących się z wykorzystaniem do obejrzenia �ilmu domowego wideo 
itd. Protokoły bywają narzucone odgórnie przez stosowne instytucje państwo-
we lub �irmy, inne wydają się związane z medium w sposób naturalny, nie są 
również stabilne. Co więcej ich technologiczne jądro nie jest także niezmienne, 
ulega nieustannym zmianom, starzeniu się i nieobliczalnej dynamice moderni-
zacyjnej [Gitelman 2006, s. 8]. W tych okolicznościach musi się pojawić pytanie 
o determinizm technologiczny. Dla Gitelman media są skutkiem pewnych eko-
nomicznych i społecznych sił, a ich „technologiczna logika” jest jedynie pozor-
nie wewnętrzna – swoista, immanentna, deterministyczna; wynika z nacisku 
owych zewnętrznych presji. Ale „materialność” mediów wchodzi z ich społecz-
nym kontekstem w intensywny związek. Osiągalny dla nas sens historycznego 
stanu nie daje się odłączyć od złożonego doświadczenia związanego z użytko-
waniem mediów, także tych najnowszych. Aby ten związek zbadać, Gitelman 

164 Ciekawej obserwacji może dostarczyć porównanie logiki bazy danych, którą możemy 
odnaleźć już w historycznej prezentacji Douga Engelbarta, pokazanej w 1968 roku w San Fran-
cisco z okazji Fall Join Computer Conference, z inspirowaną ideami Francisa Bacona Wielką En-
cyklopedią Francuską, a zwłaszcza jej stroną zawierającą taksonomię ludzkiej wiedzy.



209Kolektywna inteligencja Pierre’a Lévy’ego – zbiorowość i wiedza

poddaje analizie aspekt historyczności Internetu, zarówno jako zmieniającej 
się sieci, jak i rozwoju tematyzowania jego problematyki: rozumienia upływu 
czasu, kategorii starości i nowości, sensu teraźniejszości i przeszłości czy na-
wet idei końca pojawiającego się w sieci [tamże, s. 21].

Ten swoisty rodzaj re�leksji, który prezentuje Lisa Gitelman, ma niezwykle 
cenną cechę: pozwala oderwać się od płaskiej analizy i próbuje syntetyzować 
poglądy na podwyższonym, abstrakcyjnym poziomie odpowiednio dobranej 
płaszczyzny interpretacyjnej. Pretekstu dostarcza wprowadzone przez nią po-
jęcie „protokołu”, które ujednolica różne aspekty medium: techniczne, społecz-
ne, obyczajowe, kulturowe, polityczne i inne, praktycznie dowolne. Rozpina je 
w dodatku na historycznym szkielecie, unikając strukturalnego błędu unieru-
chomienia, zachowując ich procesualność i indeterminizm; widać tutaj wpływ 
przywoływanej przez Lisę Gitelman ważnej i sławnej pracy Jaya Davida Boltera 
i Richarda Grusina pt. Remediation. Understanding New Media, w której autorzy 
powołują się na pojęcie genealogii i związaną z nim pewną strategię badawczą, 
otwarcie przyznając się do inspiracji pochodzącej od Michela Foucaulta [Bolter 
2000, s. 21]. 

Protokoły Lisy Gitelman otwierają bardzo obiecującą perspektywę bada-
nia subtelnych, ale niezwykle silnych i wpływowych, ukrytych determinantów 
kulturowego funkcjonowania nowych mediów, wśród których technologia nie 
może zostać pominięta. Niniejsza praca proponuje zbadać poziom ciągle ukryty 
i mało znany. Z pewnością dlatego, że rozpościera się on wewnątrz strefy za-
strzeżonej dla matematyki. Kiedy jednak odważymy się spojrzeć z perspekty-
wy, z której także ona należy do wspólnego obszaru wiedzy ludzkiej i podlega 
ujednolicającej interpretacji, a asumpt do tego postępowania ostatecznie upra-
womocnił jej kryzys i rozkwit na przełomie XIX i XX wieku, wprowadzający 
metare�leksję, dystans, a przede wszystkim znoszący poczucie niezachwianej 
pewności, otóż kiedy odważymy się, niepewnie i z poczuciem pewnego lęku, 
dokonać uogólnienia, możemy osiągnąć punkt widzenia dotychczas mało zna-
ny, a bardzo płodny w nowe obserwacje.
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Summary

The so-called new media have constituted the subject of research since at least 
the 1980s; and there already exists an extensive body of literature on the sub-
ject, which is attested to by the identi�ication of many aspects of its presence 
and functioning. Its development has also been accompanied by a growing list 
of concepts describing this complex phenomenon. The present book attempts 
to supplement what appeared to be a complete set, directing the reader’s at-
tention towards problem areas that are usually not addressed when analysing 
the effects of information technology. This sphere that has been passed over is 
the technological embroilment of the new media in the �ield of knowledge and 
cognition – a region of reality that is super�icially distant; an area of preposi-
tions shaping the image of the world, ones leading to a speci�ic means of de-
scription, equally by means of science. The discussion documenting the crisis 
within this �ield is relatively young when placed against the backcloth of the 
so-called humanities developed in the second half of the twentieth century. 
Its origins are, however, much earlier and appeared at least at the turn of the 
twentieth century within the �ield of a science alien to humanists – that of 
mathematics. This moment was to be of momentous signi�icance for convic-
tions on the intellectual property of constructions created by man and their 
ability to capture the phenomena of the real world. In the �ield of mathemat-
ics this was to take the shape of questions as to the reliability of mathematics 
itself; within the area of philosophical re�lection – the examination and analy-
sis of the role of language. The latter moved roughly in the direction of the so-
cial determination of linguistic entities, which were identi�ied as the only re-
ality accessible to man. In the framework of meta-mathematical re�lection key 
�indings turned out to be conclusions depriving mathematical constructions of 
metaphysical certainty, leaving them merely the right to an intensional and re-
stricted cohesion.

The new media, as mentioned, has embraced since the start of the twenty-
�irst century, as a result of its exceptional popularity, almost all areas of hu-
man activity, which has resulted in the commencing of research into its social 
effects: effects which have moved to the fore in the process of the shaping of 
civilisation and culture. The fundamental concept applied in their description 
is that of social media. This deep and universal in�luence has been recognised 
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while the question – somewhat old fashioned – of an acquaintance with the 
speci�ic immanent properties determining this in�luence has been left aside. 
Meanwhile the conceptual design of the machine which has enabled the ap-
pearance of new media – the computer – is no matter of chance. Although it 
possesses a long history documented by the list of inventors who preceded it, 
the meaning of its existence appeared somewhere else: in the bosom of mathe-
matical, abstract constructs although ones vitally connected with natural scien-
ti�ic curiosity. The impression of a lack of relevance may bestow on this prob-
lem area controversy as to so-called technological determinism; controversy 
proceeding chie�ly within the sphere of media studies, although it is not merely 
them that it has touched, which is after all its serious simpli�ication.

The crisis and the development of mathematics from the start of the twen-
tieth century gave reason for a complete reformulation of the cognitive para-
digm which had been in force within Western culture from at least the times 
of Galileo and which had obviously become the subject of philosophical re�lec-
tion starting from questions connected with the legal validity of science, and 
questioning in essence the cognitive ability of man in general. The new media, 
and strictly the computer, register themselves within this story with the im-
portance that they derive from re�lections on the foundations of man’s cogni-
tive competences and the speci�ic means of their application. This should be 
understood as its own speci�ic determination of the image of the world they 
utilise (there exists a grounded anxiety that we have only access to this im-
age; the world itself lies beyond the limits of our possibilities). The source of 
this determination resides in diagnoses commenced at the time of the recalled 
paradigmatic breakthrough which afresh de�ined the cognitive possibilities 
of the natural sciences based on mathematics, though its form is paradoxical: 
this recedes to the times of a mechanism and determinism signi�icantly earli-
er in origin, to the beliefs still shaped by Leibniz, Descartes and Newton. For 
in turning to a mathematical heritage, yet in that part where the fundamental 
epistemological questions are raised, it allows one to understand and grasp 
the details of its shape. Such questions appeared thanks to the achievements of 
mathematicians like David Hilbert, Kurt Gödel, Alan Mathison Turing and oth-
ers, creating at the same time the conceptual bases of the computer, but also 
inspiring thinkers such as Jean-François Lyotard and Claude Lévi-Strauss. Its 
traces should be also expected everywhere where the computer has taken on 
an assisting role or one enabling the comprehension and understanding of an 
instrument, particularly where this takes on a mass character and takes over or 
creates new social forms. The present book assembles proofs on the existence 
of this phenomenon and attempts to describe it.

The problem area herein sketched is fundamental in character, hence the 
idea of dividing the text into two parts. In the �irst part the starting point is the 
apparatus – the electronic component of the computer serves in the operat-
ing of theatre light and is designated for the servicing of real instruments and 
devices. It imposes at the same time limitations of various natures being the 
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result of its technological, IT speci�icity. Their consistent and intentional com-
bination is described in the book, which allows one ultimately to derive the 
theoretical model of its functioning – the inspiration for which was Michał Hel-
ler’s formal model of phenomenological processes – and even to formulate the 
concept of the pseudo subjectivity of the digital computer. Premises for these 
generalisations appear also at other levels of a computer’s functioning, and 
most fully are formulated by programmers, IT specialists and others practically 
involved with this device, particularly at the beginnings of its history – at the 
speci�ic moment of the absorption of new technology, which the book equally 
attempts to take into consideration and generalise.

In the second part, investigations are carried out into the traces of the con-
ceptual dependence of certain philosophical constructions, ones important for 
civilisation and contemporary culture, such as postmodernism and structural-
ism, on meta-mathematical sources, expressis verbis formulating, after all, the 
signi�icant presence of information technologies. Amongst which extensive 
recourse is made to the constructions created by Jean-François Lyotard and 
Claude Lévi-Strauss, which continues, however, currents present in a notably 
earlier philosophy, one present in the works of Horkheimer and Adorno, Hus-
serl and others. The work is accompanied by an introduction to the meta-math-
ematical problem area: the idea of formalization created within the framework 
of generalised cognitive re�lection. The �inal chapter deals with the problem 
that is the most current: the idea of knowledge being shaped thanks to the 
presence of the Internet and recounts the concepts creating from this idea the 
category that is the fundamental instrument for understanding the role of the 
civilization global network. Possibly the most important and most frequent 
amongst them is the concept of Pierre Lévy, which is here subjected to critical 
review within the framework of the wide context of its social aspect.
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