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MIASTO – WERSJA 2.0

„Posłuchaj! To…. to jest pomyłka. Jestem po prostu rozbudowanym programem. Pra-
cuję przy oszczędnościach i pożyczkach! Nie mogę grać w gry komputerowe” – pró-
bował wytłumaczyć się Crom. „Jasne, że możesz! Wyglądasz na urodzonego atletę jak 
dla mnie” – nie dawał za wygraną strażnik, Crom wciąż się jednak usiłował wymigać: 
„Kto, ja? Chyba żartujesz? Nie, ja zajmuję się odsetkami na rachunkach, a i to zapiera mi 
dech w piersiach. Posłuchaj, ty i twoi kumple sprawicie, że mój Użytkownik, Pan Hen-
derson, będzie bardzo niezadowolony. On jest wpływowym kierownikiem”. W tym mo-
mencie strażnik pokiwał głową poirytowany: „Świetnie. Kolejny religijny świr”. Jakiś 
czas później Crom spotkał Rama, który zapytał go: „Czy wierzysz w Użytkownika?”. 
Crom odpowiedział: „Oczywiście że tak! Gdybym nie miał Użytkownika, to kto by mnie 
zaprogramował?

Opisana powyżej scena pochodzi z fi lmu Tron, który został wyprodukowany w 1982 
roku przez wytwórnię Walta Disneya. Reżyserem był Steven Lisberger. Główny boha-
ter ulega w tym fi lmie „cyfracji” – zostaje przeniesiony do wnętrza komputera – który, 
jak się okazuje, żyje własnym życiem i rządzi się swoimi prawami. W świat tego fi l-
mu science fi ction świetnie wprowadzają widza napisy początkowe: „To jest opowieść 
o dwóch światach i istotach, które w tych światach mieszkają. Jedną z tych rzeczywisto-
ści jest nasz świat, ten sam, który dostrzegamy i odczuwamy wokół siebie. Świat «Użyt-
kowników». Leży on po naszej stronie ekranu”. Na kolejnej planszy czytamy: „Drugi 
świat, świat elektronicznej mikrocywilizacji, żyje i oddycha tuż pod naszym nosem. 
To jest świat «Programów». Ponieważ my, Użytkownicy stworzyliśmy ten drugi świat, 
fragmenty naszej osobowości są w nim obecne, żyją w nim…”. Na trzeciej, ostatniej 
planszy można zobaczyć napis: „…PO DRUGIEJ STRONIE EKRANU”.
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Film, jak już wspomniałem, nakręcony został w 1982 roku. Wtedy też zaliczono go 
do kategorii fi lmów science fi ction. Jednak od tamtego czasu wiele się w naszej rzeczy-
wistości zmieniło. Coraz częściej i bardziej pewnie mówi się o wirtualnym życiu, cywi-
lizacji informacyjnej, sztucznej inteligencji czy wręcz wirtualizacji człowieka. Dyskurs 
o ponowoczesnym technożyciu nie jest już domeną twórców fantastyki naukowej, zajęli 
się nim naukowcy. I co chyba najważniejsze, w pracach tych naukowców coraz chętniej 
rezygnuje się z czasu przyszłego…

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć jeden niezwykle ciekawy element 
tych wirtualnych metaświatów: miasto w wersji 2.0 [miasto ver 2.0] – miasto wirtu-
alne, miasto nierzeczywiste, metamiasto, cybermiasto, quasi-miasto, miasto wyrwane 
z kontekstu, interaktywne, hipertekstualne, programowalne i deskryptywne. Czym jest 
ten byt? Czy jest tworem aktualnym, czy jedynie teoretycznym wymysłem futurologów?

NIERZECZYWISTOŚĆ JAKO PARADYGMAT NAUKI

Neil Postman – autor teorii technopolu – wyróżnił dwa wyraźne okresy w dziejach, jeśli 
chodzi o wpływ narzędzi na nasze życie. Kiedyś narzędzia pomagały człowiekowi w wy-
konywaniu jego codziennych obowiązków – służyły mu. Dzisiaj to człowiek musi się 
dopasowywać do maszyn. Kompetencja technologiczna staje się niezbędna w procesie 
komunikacji. Bez umiejętności używania komputerów jesteśmy wykreśleni z pewnej hi-
perrealnej przestrzeni kulturowej. Nasze możliwości komunikacyjne zostaną ograniczo-
ne. Wytworzył się dyktat techniki – wyłoniły się nowe elity zdolne do posługiwania się 
nowymi technologiami, zdolne do szybszej integracji i częstszego porozumiewania się1. 

Każde narzędzie niesie ze sobą pewną ideologię, pewien przekaz. Komputer stał 
się światem, a programista bogiem komunikacyjnej matrycy. To od jego kaprysu zale-
ży nasza zdolność do sprawnego komunikowania się. To on ustala ramy komunikacji 
i funkcjonowania jednostki we współczesnym świecie. Programista jest twórcą funda-
mentów cyberkultury. Derrick de Kerckhove twierdzi, iż „wszyscy stajemy się cyborga-
mi. Co więcej, jest to podejście zdrowe, nie patologiczne, bo jesteśmy zdolni zintegro-
wać urządzenia z naszą tożsamością, a nawet z naszym ciałem […] nasze ciała, których 
technologia stała się immanentną częścią, a nie jedynie dodatkiem, są posthistoryczne, 
transludzkie i pozaziemskie. […] Poddajemy się technologii na co dzień i z pewnością 
proces ten będzie coraz intensywniejszy, pora przestać traktować cyborgi jak mutanty. 
Są wszędzie”2. W dzisiejszych czasach już nie gliniana tablica, nie papirus, nie kart-
ka papieru, lecz klawiatura staje się przedłużeniem nas samych, a zapisane i przesłane 
innej osobie informacje tekstowe stają się egzemplifi kacją naszych myśli. Czy w toku 
ewolucji przygotowujemy się do rezygnacji z „ludzkiego mięsa”, które przestaje być 
nam potrzebne? Derrick de Kerckhove uważa, że: „Bycie cyborgiem to etap na drodze 
do wirtualizacji. Na razie bowiem, aby zwirtualizować nasze ciała, najczęściej musimy 
je oprzyrządować, dozbroić. Bez względu na to, czy będzie to hełm, okulary […] czy 

1 Por. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2004.
2 D. de Kerckhove, Powłoka kultury, tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1996, s. 22.
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jedynie klawiatura komputera pozwalająca na dostanie się do Sieci, szukamy przedłużeń 
do naszych cielesnych możliwości, by za chwilę, przewrotnie, ciało porzucić”3. W swo-
istym rite de passage – rytuale przejścia – zgadzamy się, by nasze ciało uległo dema-
terializacji – cyfracji, zamieniamy organiczne atomy w bity. W dalszym ciągu jednak 
nasze ciało, nasz umysł fi zyczny projektuje informacje, więc, jeżeli można zaryzykować 
twierdzenie o dematerializacji ciała, to na pewno nie można mówić o dehumanizacji. 
Nasz ludzki umysł wciąż jest ogniskiem komunikacji. Słowa Kerckhove’a, które dla 
wielu czytelników zapewne wydają się bardziej fantastyką naukową niż relacją o naszej 
rzeczywistości, wymagają zatem komentarza. Z pewnością część z nas stała się już „cy-
borgami” – ale nie mam tutaj na myśli tworów rodem z Terminatora czy Łowcy androi-
dów. Raczej o sytuację, gdy do komfortowego życia niezbędne staje się używanie telefo-
nów komórkowych, a do planowania dnia i komunikowania się z najbliższymi używamy 
komputera. Wielu z nas urządza dom, dobiera stroje, w które się ubiera, ale wybiera także 
pasujący do swojej osoby dzwonek w telefonie i ustawia odpowiednią tapetę na ekranie 
komputera. Po „odłączeniu od sieci”, czy to komórkowej, czy internetowej, bardzo wiele 
osób czuje się niepewnie. Ta niepewność dowodzi, że te elementy rzeczywistości stały 
się dla człowieka znaczące – jeszcze nie immanentne, ale na tyle istotne, że wyraźnie 
odczuwa ich brak. Czy proces ten będzie powszechniejszy? Wszystko wskazuje na to, że 
tak. Czy doprowadzi do wirtualizacji części ludzi? Te słowa Kerckhove’a niech na razie 
zostaną potraktowane jako nieszkodliwa futurologiczna ciekawostka.

Stanisław Lem w swoim klasycznym tekście z 1964 roku, Summa technologiae, 
pisze: „Fantomatyka to wprowadzenie człowieka w świat przeżyć, których nieauten-
tyczności wykryć nie można”4. Fantomatyka staje się swoistym Matrixem – światem 
idealnej iluzji – światem, który poprzez pobudzanie zmysłów spreparowanymi bodźca-
mi – impulsami elektronicznymi – nie różni się niczym w odbiorze od świata, który nas 
otacza. Fantomatyka jednak to coś więcej: „Fantomatyka oznacza bowiem utworzenie 
połączeń dwukierunkowych między «sztuczną rzeczywistością» a jej odbiorcą. Innymi 
słowy, fantomatyka jest sztuką ze sprzężeniem zwrotnym. Ktoś mógłby naturalnie wy-
nająć aktorów, przebrać ich za dworaków z XVII wieku, a siebie za króla francuskiego 
i wspólnie z przebranymi, w odpowiedniej oprawie [np. starego, wynajętego zamku] od-
grywać swe «panowanie na tronie Ludwika». Działania takie nie są nawet fantomatyką 
prymitywną, choćby dlatego, że można z ich sfery wyjść”5. 

Od zawsze ludzi pasjonowało przenikanie się jawy i snu. Obrazowo ujął to często 
cytowany chiński fi lozof, Czuang Tse: „Jeżeli przyśniło mi się, że jestem motylem, to 
skąd mam mieć pewność po obudzeniu, czy jestem Czuang Tse, któremu śniło się, że jest 
motylem, a nie na odwrót – że jestem motylem, który śni teraz, że jest Czuang Tse?”. Na 
temat przenikania się „jawy” i „snu”, sfery „on-line” i „off-line” wypowiadał się też Jean 
Baudrillard. Twierdził on, iż „rzeczywistość współczesna krok za krokiem, właściwie 
w niezauważalny sposób przerosła wirtualnością jak jakiś przeplataniec”6. Hiperrzeczy-
wistość, w której, według Baudrillarda, już żyjemy, charakteryzuje się zanikiem granicy 
między tym, co jest prawdą, a tym, co tylko udaje, że nią jest: „Mamy tu raczej do 

3 Tamże, s. 432–433.
4 S. Lem, Summa technologiae, Kraków 1964.
5 Tamże, s. 211–212.
6 Wielka Sieć, e-seje z socjologii Internetu, J. Michalska [red.], Warszawa 2006, s. 11–12.
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czynienia z zastąpieniem samej rzeczywistości znakami rzeczywistości, czyli z sytuacją 
powstrzymywania każdego rzeczywistego procesu przez jego operacyjną kopię, meta-
stabilną, deskryptywną, programowalną i nieomylną maszynę, która dostarcza wszel-
kich znaków rzeczywistości oraz wymija wszelkie jej zmienne koleje losu. Już nigdy 
rzeczywistość nie będzie miała okazji, żeby zaistnieć. […] Odtąd hiperrzeczywistość 
zabezpieczona zostaje przed tym, co wyobrażone, jak też przed wszelką możliwością 
odróżniania tego, co rzeczywiste, od tego, co wyobrażone”7.

Na podsumowanie tej teoretycznej wykładni metaświatów warto przywołać słowa 
Stanisława Jerzego Leca: „Śniła mi się rzeczywistość, z jaką ulgą się obudziłem”. 

„LOKACJA” WIRTUALNYCH MIAST 

O lokowaniu tradycyjnych miast decydowało najczęściej dogodne położenie geografi cz-
ne: bliskie akweny wodne, surowce mineralne, trakty handlowe. Kreowanie przestrzeni 
miejskiej bez korelacji z przestrzenią naturalną było wyjątkiem, eksperymentem, nie za-
wsze udanym. Jako dwa skrajne przypadki można wymienić Las Vegas – miasto wybu-
dowane na pustyni, wykreowane jako centrum rozrywki, oraz Brasilię – stolicę państwa 
wpisaną w krajobraz zupełnie do przyjęcia miasta nieodpowiedni – ubogi i wyizolowany.

Jak wygląda proces lokowania metaświatów? Miasto ver 2.0 jest tworem cyfrowym,  
zapisanym w pamięci komputera i wpiętym w sieć – Internet. Jeśli miasto to ma funk-
cjonować, mieszkańcy muszą do niego trafi ć i chcieć w nim zamieszkać. O lokacji prze-
strzeni miejskiej decyduje więc bardzo często przepustowość serwera. Innymi słowy 
szybkość, z jaką dany komputer-serwer jest w stanie przesłać użytkownikom-miesz-
kańcom, informacje o tym, co się w danym mieście dzieje. Im sprawniejszy serwer, im 
szybsze łącze, im bardziej przemyślana architektura sieci, tym miasto lepiej funkcjonuje. 
Najczęściej za naprawdę szybkie serwery trzeba zapłacić, natomiast te darmowe nie ofe-
rują dużych możliwości. Ludzie posiadający kapitał – analogicznie do świata realnego 
– mają więc większe możliwości.

Klasyczne miasta lokowane były w przestrzeni, określanej przez długość i szerokość 
geografi czną. Następnie człowiek nadawał wykreowanej przez siebie strukturze miej-
skiej nazwę. Podobnie dzieje się w Internecie. Długość i szerokość geografi czna zostaje 
jednak zastąpiona przez adres IP – Internet Protocol. Jest to ciąg 11 cyfr, które okre-
ślają położenie serwera i zapisanych na nim informacji, na przykład 212.77.100.101. 
Posiadając tego typu ciąg znaków, możemy dotrzeć do każdej internetowej przestrzeni, 
ciężko jest jednak zapamiętać tego typu ciągi [podobnie jak problematyczne byłoby za-
pamiętywanie długości i szerokości geografi cznej]. Nadaje się więc ciągom IP nazwy, 
tzw. domeny, które pozwalają na łatwiejsze zlokalizowanie danej metaprzestrzeni. Przy-
toczony wyżej ciąg IP posiada domenę: www.wp.pl [portal Wirtualna Polska]. Domeny 
pozwalają na łatwiejsze przemieszczanie się w wirtualnej przestrzeni. Podobnie jednak 
jak z szybkością serwerów – naprawdę atrakcyjne domeny wymagają nakładów fi nan-
sowych.

7 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 7.
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BUDULCE METAŚWIATÓW

Metaświaty są elementami wirtualnej siatki komunikacyjnej zbudowanej na podstawie 
cyfrowych przekaźników danych. Co z tego wynika? To, że ich najprostszym elementem 
konstrukcyjnym są przerwania. Prąd może płynąć bądź nie płynąć. Ta banalna zasada 
umożliwia sprawne kodowanie informacji w oparciu o system binarny – zerojedynkowy, 
w którym cyfra 0 sygnalizuje stan niepłynięcia prądu, zaś cyfra 1 – sytuacje, gdy prąd 
płynie. Ten najbardziej pierwotny budulec metaświatów nosi nazwę bita. Bit jest w uni-
wersum cyfrowym odpowiednikiem atomu w świecie materialnym.

Dość ciekawie istotę bita ukazał opisywany we wstępie fi lm Tron. W jednej ze scen 
pojawia się mała iskierka – Bit, który rozpoczyna dialog z głównym bohaterem Kevinem 
Flynnem:

„Kevin Flynn: Hej! Zatrzymaj się na chwilę!
Bit: Tak.
Kevin Flynn: Co rozumiesz przez «tak»?
Bit: Tak.
Kevin Flynn: Czy to wszystko, co możesz powiedzieć?
Bit: Nie.
Kevin Flynn: Znasz jeszcze coś?
Bit: Tak.
Kevin Flynn: Dodatni i ujemny, heh. Jesteś bitem, czyż nie?
Bit: Tak.
Kevin Flynn: Cóż, gdzie jest twój program? Czy nie tęskni za tobą?
Bit: Nie.
Kevin Flynn: JA jestem twoim programem?
Bit: Tak.
Kevin Flynn: Kolejna gęba do wykarmienia.
Bit: Taktaktak!”

Bajt jest to strumień danych złożony z ośmiu bitów. Jest on o tyle ważny, że za jego 
pomocą można zakodować pojedynczy znak: cyfrę, literę bądź znak interpunkcyjny. Za 
pomocą ośmioelementowego systemu przerwań [np. 11010010] możliwe jest wygene-
rowanie pierwszego złożonego symbolu – są to jak dotąd tylko znaki, mimo wszystko 
jest to zdecydowany postęp, ponieważ stanowi punkt wyjścia do tworzenia symboli nie-
literalnych.

Wykorzystując znaki, użytkownicy komputerów zaczęli tworzyć pierwsze wyob-
rażenia ikoniczne. Początkowo były one związane z tzw. socjoemocjonalną odwilżą 
– procesem oddolnych zmian dążących do ocieplenia suchych, zimnych, zbudowanych 
jedynie ze znaków komunikatów wysyłanych innym użytkownikom. W tradycyjnych 
relacjach twarzą w twarz emocje są zakodowane między innymi w systemie komuni-
kacji parawerbalnej i niewerbalnej, w narracji literackiej ujawniają się przez rozbudo-
wane opisy sytuacji i stanów psychicznych. Proces komunikacji tekstowej [sytuacja, 
w której język pisany zastępuje język mówiony w procesie synchronicznej komunikacji] 
wymaga do swojej efektywności ograniczenia do minimum wysyłanych ciągów znaków. 
Rozbudowana narracja nie sprawdza się – komunikaty muszą być krótkie i treściwe, 
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gdyż zbyt długie oczekiwanie na przesłanie wiadomości w komunikatorze interneto-
wym zniechęca do rozmowy. W procesie komunikacji asynchronicznej [e-maile, fora 
dyskusyjne] również zachodzi proces redukowania znaków, choć w trochę mniejszym 
stopniu. Tak zredukowane komunikaty znakowe mają ograniczone możliwości oddania 
emocji. W celu przekazania stanów emocjonalnych zaczęto więc stosować tzw. emoti-
cony, nazywane w Polsce „buźkami”. Były to proste zbitki znaków interpunkcyjnych, 
które symbolizowały śmiech, płacz, smutek… Dzięki temu język ciała wkroczył w świat 
cyfrowy. Jednak był to dopiero początek tworzenia tzw. ASCII art – czyli systemu eks-
presji ikonicznych opartych na kombinacjach wygenerowanych na ekranie komputera 
liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych.

Jednym z najprostszych ASCII artów jest róża: @->-- . Użytkownicy tworzyli jed-
nak, i tworzą nadal coraz to nowe zbitki znaków reprezentujące emocje, ale i postacie, 
przedmioty, bohaterów realnych i fi kcyjnych. Twory ASCII art stawały się coraz bar-
dziej kompleksowe. Już nie 3, nie 7, nie 20, ale tysiące znaków tworzyło obrazy, które 
czasami nie ustępują kunsztem eksponowanym w galeriach dziełom sztuki.

Z czasem system kodów ASCII przestał wystarczać. W monochromatycznym uni-
wersum pojawił się kolor – system kodów ANSI – litery, cyfry – znaki, które oprócz 
kształtu wyróżniały się także systemem barwnym. Działo się to w drugiej połowie lat 80. 
Był to punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych systemów grafi cznych.

Pierwsze komputerowe systemy grafi czne opierały się na systemie grafi ki rastro-
wej  – tzw. bitmap. Charakteryzuje się ona tym, że poszczególnym elementom matrycy
-ekranu przypisuje się położenie i kolor. Taki najmniejszy element rastrowej mozaiki 
nosi nazwę „piksela”. Im więcej pikseli na danej jednostce przestrzeni, tym lepsza ja-
kość obrazu. Analogicznie – im większa paleta barw – czyli im więcej różnych odcieni 
można zakodować na danym pikselu – tym obraz komputerowy wydaje się bardziej 
realny. Niezależnie jednak od rozdzielczości [czyli zagęszczenia pikseli] i palety barw 
obrazy rastrowe zawsze będą ograniczone – przy powiększaniu tych obrazów prędzej 
czy później obraz stanie się nieczytelny – są to także przedstawienia grafi czne trudne do 
modyfi kacji – sztywne, chciałoby się rzec – sztuczne. Każdy obraz zeskanowany, prze-
niesiony ze świata realnego do wirtualnego, każde zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym 
jest tworzone właśnie przy wykorzystaniu grafi ki rastrowej.

Kolejnym punktem na drodze ewolucji komputerowych systemów grafi cznych jest 
grafi ka wektorowa [obiektowa], w której obraz opisany jest za pomocą fi gur geome-
trycznych [w przypadku grafi ki dwuwymiarowej] lub brył geometrycznych [w przypad-
ku grafi ki trójwymiarowej], umiejscowionych w matematycznie zdefi niowanym ukła-
dzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.

Obraz opisany jest za pomocą tzw. obiektów, które zbudowane są z podstawowych ele-
mentów nazywanych prymitywami, czyli prostych fi gur geometrycznych, takich jak od-
cinki, krzywe, okręgi, wielokąty. Obiekty takie mają także określone atrybuty mówiące na 
przykład o grubości i kolorze linii, kolorze wypełnienia fi gury, stopniu przezroczystości. 

W przeciwieństwie do grafi ki rastrowej grafi ka wektorowa jest grafi ką w pełni skalo-
walną, co oznacza, iż obrazy wektorowe można nieograniczenie powiększać oraz zmie-
niać ich proporcje bez uszczerbku na jakości odtwarzania. Jakość obrazu uzależniona 
jest wyłącznie od dokładności opisu obrazu przez prymitywy: czarne włosy przedsta-
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wianej postaci można określić jako zamkniętą krzywą wypełnioną na czarno, choć moż-
na też opisać każdy włos krzywą o względnie niewielkiej grubości i czarnym kolorze.

W przypadku grafi ki rastrowej obrót obrazu może zniekształcić go, powodując utratę 
jakości [zwłaszcza jeśli nie jest to obrót o wielokrotność kąta prostego]. Typowe edyto-
ry grafi ki wektorowej pozwalają oprócz zmiany parametrów i atrybutów prymitywów 
także na przekształcenia na obiektach, na przykład: obrót, przesunięcie, odbicie lustrza-
ne, rozciąganie, pochylanie, czy zmianę kolejności obiektów na osi głębokości. Jest to 
więc kolejny stopień opisu obrazu ideowego, nie zaś literalnego. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ realistyczne metaświaty [światy wirtualne] można tworzyć tylko na podsta-
wie grafi ki wektorowej, która jest w pełni modulowalna. Opierając się na powyższych 
zestawieniach, można wysnuć wniosek, że w świecie wirtualnym najbardziej realne są 
nie przedmioty, obiekty przeniesione ze świata realnego, ale te, które zostały od podstaw 
stworzone w cyfrowym uniwersum. Jeśli chcemy budować metaświaty, to musimy je 
tworzyć od podstaw, żadne uproszczenia, żadne importowanie, kopiowanie budulców nie 
zdaje egzaminu. Realność można osiągnąć, zaczynając od pojedynczych atomów – bitów, 
droga na skróty bowiem jest tylko iluzją łatwą do obalenia. Fantomatyka wymaga pracy.

METAŚWIATY I ICH METAMIESZKAŃCY

W tym momencie chciałbym przyjrzeć się ludziom, którzy wchodzą w skład tzw. spo-
łeczeństwa informacyjnego. Nie jest to grupa jednorodna i wciąż ewoluuje. Konieczna 
była więc pewna typologia „e-mieszkańców”, którą w tym miejscu przedstawię.

Na początku było słowo, później pojawił się komputer, ale nie było jeszcze sieci. 
Etap ten nazwałem więc „pustelnią”. Człowiek stał się użytkownikiem, programista 
– kreatorem komputerowej matrycy. Użytkownik mógł operować w świecie danym mu 
przez specjalistów-magików, którzy operowali skomplikowanymi kodami programi-
stycznymi, by zapewnić użytkownikom środowisko pracy lub zabawy. Dzięki magicz-
nemu słowu „enter” metaświaty zaczynały funkcjonować. Programiści oferowali użyt-
kownikom gotowy program, na który owi użytkownicy [userzy] nie mieli już większego 
wpływu, o ile sami nie byli programistami. Ingerencja w kod źródłowy programu była 
niemal niemożliwa. Nie były to jednak światy całkiem „deistyczne”. „Modlitwy” użyt-
kowników, czyli feedbacki – zażalenia co do funkcjonowania metaświatów docierały 
do programistów, którzy mogli na nie odpowiedzieć, wypuszczając łatki [patche], które 
z kolei poprawiały funkcjonowanie światów cyfrowych. Usuwały one niedociągnięcia 
– błędy w kodzie programowym. Pierwotna wersja programu określana była jako wersja 
1.0 [ver. 1.0]. Każda kolejna modyfi kacja zmieniała oznaczenie wersji: ver 1.25, 1.7, 2.0. 
Łatka poprawiała światy wirtualne, podnosiła ich wersję.

Niezależnie jednak od doskonałości funkcjonowania metaświatów na etapie pustel-
ni, użytkownik wciąż był ich jedynym myślącym mieszkańcem. Był alienowany, zob-
ligowany do kontaktu ze środowiskiem sztucznym, deskryptywnym, programowalnym 
i w gruncie rzeczy przewidywalnym – danym przez programistę i niemożliwym do mo-
dyfi kacji. Dialogi, interakcje, wszelkie wydarzenia użytkownik przeżywał w środowisku 
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zamieszkanym przez kody programistyczne. Wciąż były to tylko działania w obrębie 
zaprogramowanych możliwości.

Dużo bardziej kompleksowe zjawiska towarzyszyły pojawieniu się Sieci, która łą-
czyła komputery i umożliwiła komunikację między nimi. Internet stał się najbardziej 
rozbudowaną Siecią, która połączyła niemal całą kulę ziemską. Etap sieci nie był jednak 
tak jednorodny jak poprzedzający go etap pustelni. Wyodrębniłem następujące po sobie 
cztery stadia rozwoju kultury sieci: e-nomadów, e-wiosek, e-klanów, e-miast.

Pierwszym było stadium e-nomadów. Internet od początku kreowany był jako byt 
dynamiczny, rozległy przestrzennie. Po Internecie się „surfowało”, „przebywało” się 
w nim. Po webstrefach się „wędrowało” i „przeszukiwało” się strony internetowe. 
Początki Sieci związane były z wieczną tułaczką. E-nomadzi to ludzie przemierzają-
cy strony internetowe w poszukiwaniu informacji. Dzięki hipertekstom możliwe było 
przemieszczanie się z jednej webstrefy do drugiej za pomocą jednego kliknięcia mysz-
ką. Mimo że użytkownik cały czas był zakotwiczony przed swoim komputerem, proces 
interaktywnego poszukiwania informacji umożliwiał mu przenoszenie się w przestrzeni 
w sposób niemal nieograniczony, całkowicie odkotwiczony. Ważnym wyróżnikiem tego 
nowego medium informacyjnego jest interaktywność. Człowiek może decydować, ja-
kiego rodzaju informacje chce odbierać. Jeśli nie znajdzie ich na danej stronie interneto-
wej, wędruje na następną. Kreuje to przestrzeń dynamiczną – ciągła pielgrzymka, ciągła 
tułaczka. Zatrzymanie się na 10 minut na stronie ulubionej drużyny piłkarskiej, by po 
kilku minutach poczytać najnowsze wiersze tajwańskiego poety, a na koniec przejrzeć 
meksykańską książkę kucharską...

Surfując po webstrefach, e-nomad utrzymany był jednak w przestrzeni mitologiczno-
-magicznej. Najczęściej odbierał przestrzeń webstrefy dość naiwnie: nie wiedział, jak 
ona powstała, została mu ona dana przez stwórcę-demiurga, czyli programistę. Nawet 
jeśli jakiś bardziej „uświadomiony” użytkownik wiedział, jak tworzy się strony inter-
netowe, i tak nie miał na nie wpływu. Nad światem stron internetowych nie panowali 
internauci. Były one dziełem schowanych przed światem programistów.

Odwołując się do fi lozofi i hinduskiej, można powiedzieć, iż Brahman – ucieleśnienie 
mądrości narzucił na oczy przeciętnych użytkowników maję – zasłonę, ułudę, ładny 
design, pod którym kryje się niezrozumiały kod programistyczny: Java, html, c++ lub 
inny, skomplikowany, zrozumiały tylko dla tych, którzy podejmą wysiłek, by nauczyć 
się zasad kodu programowego, zdecydują się zrzucić przesłonę mai – połączyć poten-
cjał, który kryje się w każdym z nas [Atman] z Brahmanem.

Przestrzenie internetowe zaczęły ewoluować. W obrębie funkcjonujących już stron, 
portali internetowych zaczęły pojawiać się chaty internetowe. Miejsca, które umożliwia-
ły kontakt – interakcję z innymi użytkownikami przemierzającymi webstrefy. Człowiek 
spotkał w trakcie wędrówek drugiego człowieka i nastało stadium e-wiosek. Ludzie 
przerywali swoje tułaczki i z zaciekawieniem obserwowali siebie nawzajem. Zaczęli 
wymieniać tekstowe komunikaty między sobą [czaty]. Klasyczne relacje face to face 
ustąpiły miejsca relacjom interface to interface. Człowiek wciąż jednak funkcjonował 
w przestrzeni mitologiczno-magicznej, gdyż forma i ramy komunikacji zostały mu dane 
przez programistów i nie miał na nie wpływu.

Rozpoczęły się jednak w tym stadium ciekawe procesy socjologiczne. Był to począ-
tek kształtowania się hierarchii społecznej w Internecie. W obrębie czatów funkcjono-
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wali tzw. admini, operatorzy. Osoby, które zostały mianowane na stróżów porządku na 
czatach stały się tymi, którzy mieli władzę. Voice, opy, bany, kicky – to tylko niektóre 
z narzędzi, które mogli wykorzystać, by ukarać osobę łamiącą przyjętą konwencję, na 
przykład obrażając innych rozmawiających na czacie. Z drugiej strony, mogli oni osoby 
szczególnie wyróżniające się nagrodzić, przyznając im określone przywileje.

Dalszym stadium w rozwoju przestrzeni internetowych były e-klany, czyli fora inter-
netowe. Na tego typu stronach spotykały się osoby pragnące podzielić się informacjami 
na z góry określony temat. Istnieją więc fora zajmujące się tematyką gier komputero-
wych, samochodów, ale i internetowe grupy wsparcia. Co jest jednak istotne – na forach 
nie może wypowiadać się każdy. Najczęściej, aby móc uczestniczyć w rozmowach, trze-
ba najpierw zostać zaakceptowanym przez administratora forum. Dopiero po rejestracji 
można zostać przyjętym do danej wspólnoty i uczestniczyć w jej życiu. Osoby „z ulicy” 
nie mogą od razu się wypowiadać.

Procesy te wytwarzają trwalsze więzi społeczne. Ludzie wracają do tych przestrzeni, 
których mieszkańcy ich zaakceptowali. Rozmawia się wciąż z tymi samymi osobami. 
Powstają pierwsze internetowe społeczności – grupy ludzi, dla których Internet stał się 
fundamentem komunikacji, a forum internetowe spoiwem. Im dłużej funkcjonuje się 
w takiej grupie społecznej, tym bardziej emocjonalne więzi się wytwarzają. Z czasem 
bardzo trudne staje się opuszczenie takiej grupy, w której ma się lepszych i gorszych 
znajomych, niekiedy przyjaciół. Są to również przestrzenie, które dają się w pewnym 
stopniu kreować. Człowiek powoli opanowuje „dziką przyrodę” – pierwotny Internet 
stworzony przez programistów-specjalistów. Może proponować nowe kategorie i wpro-
wadzać nowe tematy. To, co odbierają inni użytkownicy, w pewnym stopniu jest tworem 
każdego z nich. Nie jest to jeszcze całkowite panowanie nad przestrzenią, ale powoli 
człowiek zaczyna być panem „przyrody”.

Tym sposobem dotarliśmy do ostatniego stadium – stadium e-miast. Zastępczą nazwą 
dla tego stadium może być WEB 2.0 lub portale społecznościowe. Serwisy tego typu 
zmieniają paradygmat interakcji między właścicielami serwisu i jego użytkownikami, 
oddając tworzenie większości treści w ręce użytkowników. Ci ostatni opanowali całko-
wicie „dziką przyrodę”, zaczynają więc sami kreować przestrzeń, w której funkcjonują.

Przykładem tego typu portalu społecznościowego jest Wikipedia – interneto-
wa encyklopedia, której hasła są redagowane przez użytkowników Internetu. Portal 
wiadomości24 w całości opiera się na tzw. dziennikarstwie obywatelskim. YouTube 
funkcjonuje dzięki internautom, którzy chcą emitować swoje fi lmy. Istnieją także porta-
le społecznościowe typu FaceBook, Epuls, Grono, GoldenLine, których zadaniem jest 
tworzenie i utrwalanie więzi między ich użytkownikami-mieszkańcami. Każdy „oby-
watel” epuls.pl ma możliwość stworzenia strony, na której umieści swoje zdjęcia, na 
której opisze siebie, napisze co lubi, a czego nie lubi robić. Zaprosi na stronę swoich 
znajomych i doda ich do listy kontaktów. Zacznie redagować pamiętnik dostępny dla in-
nych użytkowników. Będzie mógł także wstąpić do różnych grup: mieszkańców danego 
miasta, miłośników kotów lub muzyki metalowej, na których będzie mógł poznać ludzi 
o podobnych zainteresowaniach, podobnej historii. Zostanie wplątany w komplekso-
wą siatkę zależności – konstrukt samych użytkowników-mieszkańców e-miasta. Portale 
społecznościowe żyją, funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki swoim mieszkańcom, to oni 
ożywiają te przestrzenie.
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Celem twórców Web 2.0 jest to, żeby sieć WWW dawała użytkownikom jak naj-
większą możliwość interakcji i integracji. Środek ciężkości stron WWW zostaje przesu-
nięty w kierunku użytkownika. Autorzy przygotowują serwis, ale jądrem jego funkcjo-
nowania są użytkownicy, którzy dostarczają zawartości [zdjęcia, pliki wideo, linki do 
ciekawych stron internetowych] oraz tworzą społeczność użytkowników, która zaczyna 
ze sobą współpracować i „żyć własnym życiem”.

W związku z tymi procesami możemy mówić o wytworzeniu się trwałego społeczeń-
stwa on-line. Jest to grupa ludzi, którzy odbywają interakcję w środowisku wirtualnym. 
Mają oni cel, opierają się na technologii i kierują się normami i przepisami. Co cieka-
we, amerykański tygodnik „Time” przyznał społeczności internetowej tytuł „Człowie-
ka Roku”. Za wzorcowe przykłady „Time” wymienił społeczności Wikipedii, MySpace 
i YouTube, honorując w ten sposób masowy rozwój internetowych treści i społeczności, 
tworzonych poprzez Sieć. Treść uzasadnienia brzmiała: „Za przejęcie sterów globalnych 
mediów, za ustanowienie i kształtowanie nowej, cyfrowej demokracji; za pracę za darmo 
i ogranie profesjonalistów w ich własnej grze – Ty zostajesz Człowiekiem roku 2006 
«Time»”. Na okładce zaś widniał napis: „Ty – tak, Ty! Ty kontrolujesz epokę informacji. 
Witam w Twoim świecie”8.

DOKĄD DOSZLIŚMY – WIRTUALNE CYBERMIASTA

Portale społecznościowe to jednak nie jedyne, nie najbardziej zaawansowane przykłady 
metamiast. Chciałbym poświęcić jeszcze chwilę uwagi wirtualnym cyberprzestrzeniom 
– grafi cznym wyobrażeniom przestrzeni miejskich. Cyberprzestrzeń to coś więcej niż 
strona internetowa, portal – to kolejny krok ku pełnej fantomatyce, to obrazy, które mają 
imitować rzeczywistość. Jako wzorcowy przykład można potraktować Second Life.

„Second Life to właściwie już nie gra, to rzeczywiście drugie życie”, „Second Life 
– TWÓJ ŚWIAT – TWOJA WYOBRAŹNIA” – głoszą hasła na polskiej stronie Second 
Life9. Second Life to trójwymiarowy wirtualny świat, udostępniony publicznie w 2003 
roku przez fi rmę Linden Lab, mieszczącą się w San Francisco, założoną przez Phili-
pa Rosedale’a – byłego dyrektora ds. technicznych fi rmy RealNetworks. Gra zawiera 
narzędzia, umożliwiające użytkownikom [nazywanym mieszkańcami – ang. residents] 
modyfi kację świata Second Life oraz uczestniczenie w jego wirtualnej gospodarce. Pod 
koniec sierpnia 2007 roku, według ofi cjalnych danych, zarejestrowanych było ponad 
9 mln graczy, z czego około 1,5 mln aktywnych w ciągu ostatnich 60 dni.

Postać, stworzona w Second Life, nie posiada jakichkolwiek statystyk czy profesji. 
Informacje zawarte w profi lu postaci [zwanej w grze awatarem – ang. avatar] podobne 
są do informacji, dostępnych zazwyczaj w portalach społecznościowych [krótki opis 
postaci, zainteresowania, obrazek postaci, przynależność do grup użytkowników]. Ce-
lem funkcjonowania w Second Life nie jest wykonywanie żadnych misji, nie ma z góry 
ustalonego zadania – chodzi tylko o to, by żyć, być. Przeniesienie życia ze sfery off-line 

8 L. Grossman, Time’s Person of the Year: You, „Time” [13.12.2006].
9 http://www.second-life.pl [20.04.2008]. 
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do on-line staje się możliwe dzięki podniesieniu interaktywności na najwyższy możliwy 
poziom. Dowolność działań jest naprawdę ogromna, interaktywne kreowanie zarówno 
siebie, jak i przestrzeni.

Postacie–awatary nie żyją w próżni – funkcjonują w wirtualnych cyberprzestrze-
niach, cybermiastach tworzonych przez samych użytkowników. Istnieje możliwość za-
kupu lub wynajęcia parceli i postawienia na niej swojego domu lub siedziby fi rmy. Moż-
na realizować własne projekty lub zlecić zadanie profesjonalnym architektom.

Coraz częściej funkcjonowaniem w Second Life interesują się fi rmy, instytucje, a na-
wet kraje. 30 maja 2007 roku Szwecja jako pierwszy kraj Unii Europejskiej otworzyła 
swoją ambasadę przy wirtualnym świecie Second Life10, wcześniej zrobiły to Malediwy. 
Wiele fi rm oraz uniwersytetów, nawet tak znanych jak Harvard i Oxford, używa platfor-
my Second Life do celów edukacyjnych i treningowych11.

W wirtualnym Second Kraków, prócz realistycznego odzwierciedlenia Rynku Głów-
nego, Sukiennic, kościoła Mariackiego znajduje się także Instytut Dziennikarstwa UJ, 
Instytut Kościuszki, gdzie można składać doniesienia o korupcji do urzędnika dyżuru-
jącego w postaci swojego awatara. Znajduje się tu także siedziba wydawnictwa ZNAK 
i redakcja „Tygodnika Powszechnego”.

W dość ciekawy sposób wirtualne przestrzenie Second Life wykorzystała sieć ho-
teli Starwood Hotels. Przed postawieniem realnych budowli zaczęli oni przenosić je 
do Second Life, by sprawdzić, w jakim stopniu spełnią one oczekiwania potencjalnych 
klientów i co ewentualnie można w nich jeszcze poprawić12. Second Life służy więc 
także jako platforma generująca kształt budowli, które powstaną w realnej przestrzeni. 
Następuje sprzężenie zwrotne – wirtualność zaczyna przenikać do rzeczywistości.

MIASTO VER 2.0

Jaki jest najbardziej prawdopodobny rozwój miast przy wykorzystaniu technologii in-
formacyjnej? Jeden z mitów związanych z erą Internetu mówi o końcu realnych miast, 
końcu metropolii. Miasta jednak, mimo wciąż rosnącej roli Internetu, nadal się rozwijają.

Prorokuje się także nadejście WEB 3.0, chociaż nikt dokładnie nie wie, jak miałaby 
wyglądać kolejna era rozwoju. Mówi się, że miałby to być Internet bez ludzi, samore-
gulujące się układy, tworzone na bazie architektury sieci neuronowych, samokreujące 
się wirtualne przestrzenie. Inni znowuż, a wśród nich i ja, zakładają, iż WEB 3.0 będzie 
stanem, w którym przestrzenie wirtualne i realne zaczną funkcjonować na jednej płasz-
czyźnie. System sprzężenia zwrotnego pozwoli na równych prawach zaistnieć temu, co 
wydawało się iluzjonistyczne, w świecie rzeczywistym. Granica między jawą a snem 

10 Sweden’s Second Life Embassy ready for opening, [w:] The Local Sweden News in English, http://www.
thelocal.se/7347/20070518/ [18.05.2007].

11 A second look at the school life, [w:] Eduaction Guardian – e-learning, http://education.guardian.co.uk/
elearning/story/0,,2051195,00.html [6.04.2007].

12 Starwood Hotels Explore Second Life First, [w:] „Business Week”, http://www.businessweek.com/
innovate/content/aug2006/id20060823_925270.htm [23.06.2006].
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zaniknie. Z pomocą implantów lub innych wynalazków techniki być może przyjdzie 
nam funkcjonować w świecie programowalnym?

Wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do wizji, którą zakreślił już w 1972 roku 
Yoneji Masuda: „Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie 
cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywili-
zacją informacyjną [...] opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w mi-
niaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu”13.

13 Y. Masuda, Computopia, cyt za: L. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne 
i polityczne, Warszawa 1992, s. 159–161. 




