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ERA KOMPUTERYZACJI 
 

WPROWADZENIE 
https://doi.org/10.37240/FiN.2020.8.1.0 

 
Prezentowana pierwsza część tegorocznego tomu czasopisma FILOZOFIA  

I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne jest monotematyczna: 
zawiera rozprawy i studia poświęcone problemom komputeryzacji.  

 
Twierdzi się, że ludzkość żyje obecnie w fazie antropocenu, globalizacji,  

w erze zagłady klimatycznej, epoce post-humanum lub w erze komputeryzacji. 
Cztery pierwsze z dominujących pięciu diagnoz świata są pesymistyczne: uzna-
ją teraźniejszość za okres tragiczny – inicjujący zmierzch cywilizacji lub nawet 
zagładę ludzkości spowodowaną narastaniem źle wytyczonych roszczeń, żądz  
i interesów oraz zwykłej głupoty części ludzi, w tym suwerenów. Mówi się, że 
stary świat się rozpada, a na jego miejsce wkracza nowy – odhumanizowany, 
zawierający samozagładę już w swym bazowym projekcie. Na różne sposoby te 
cztery wglądy wieszczą globalną katastrofę ludzkości.   

Tylko piąte ujęcie teraźniejszości jako ery komputeryzacji (zwanej też 
epoką informatyczną, digitalizacji lub cyfryzacji) tchnie optymizmem, niesie 
nadzieję wśród tych tragicznych prognoz, a nawet już diagnoz status quo. 
Jest kolejnym świadectwem siły ludzkiego rozumu i determinacji człowieka 
w realizacji wielkich idei, w tym przypadku idei o stworzeniu inteligentnej 
maszyny. Piszą o tym autorzy prezentowanego zbioru. Równie wielka jak 
sam wynalazek komputera jest skala różnorodności jego zastosowań, sukce-
sywnie powiększanych, coraz bardziej kreatywnych, i jego powszechność. 
Rewolucja informatyczna jest też świadectwem wielkości nauki, tak często 
obecnie marginalizowanej w świadomości zbiorowej i pozbawianej autono-
miczności.  

Jest truizmem, także dla laików, że rewolucja informatyczna gruntownie 
zmieniła wszystkie dziedziny w ludzkim świecie: od sztuki do nauki, od sfery 
ekonomicznej i wszelkich systemów w organizowaniu i funkcjonowaniu pań-
stw i społeczności do prywatnego czasu wolnego, a także przekształciła spo-
soby poznawania i komunikowania się. Do wszystkich dziedzin wkroczyły  
i je przeobrażają nowe formy tworzenia i organizowania rzeczywistości wy-
generowane przez informatykę. Rewolucja ta zmieniła też człowieka – prze-
kształciła jego indywidualną i zbiorową świadomość oraz, szerzej jeszcze, 
jego modus existendi.    
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Chociaż komputery towarzyszą codziennie setkom milionów ludzi, kryją 
one zagadki. Przede wszystkim nie jest satysfakcjonująco rozpoznana natura 
niezwykłego skoku, w wyniku którego komputery, będące początkowo tylko 
maszynami liczącymi, stały się „inteligentne” i w wielu obszarach przedłuża-
ją lub zastępują – twierdzi się – rozmaite ludzkie kompetencje i zdolności. 
Traktuje się je jako niemal wywołujące skok ewolucyjny: od człowieka do 
cyborga, tj. człowieka zespolonego z komputerem, zależnego od niego we 
wszelkiej podejmowanej aktywności.  

Mimo zaawansowanej wiedzy technicznej i informatycznej o funkcjono-
waniu komputerów, kryją one ciągle kardynalne tajemnice.  Nie ma filozo-
ficznie zadowalającego wyjaśnienia oszałamiającej emergencji. Nie wiadomo 
mianowicie, jak to się dzieje, że ciągi zero-jedynkowe i prawa elementarnej 
logiki, stanowiące bazę programów komputerowych, są zdolne do symulo-
wania trudnego do ujęcia bogactwa treści i obrazów: całej wiedzy naukowej 
o rzeczywistości, filmów, opowieści, idei i projektów rozmaitego typu, pro-
wadzenia badań naukowych, przedsięwzięć biznesowych itd. Zagadką jest, 
jak w oparciu o tak ubogie środki tworzy się nieogarnialną wręcz rozmaitość 
artefaktów, obiektów kulturowych i niematerialnych rzeczywistości opano-
wujących ludzki umysł. Nie chodzi tu o ludzką myśl i ludzkie kompetencje 
twórcze, które współformują te procesy. Chodzi o to, jak możliwa jest – 
przeprowadzana za pomocą programów komputerowych – przemiana 
dwóch liczb: zera i jedynki w symulacje świata zastanego i tworzenie cyber-
przestrzeni. Jak, zawężając problem, z zer i jedynek kreowane są kolory, 
kształty, dźwięki, itd.? Itd. W którym miejscu tej drogi emergencji i jak wy-
łaniają się pojęcia, a także pojęciowo wyrażane treści i obrazy, także „ru-
chome”? Problem ten implikuje pytanie odwrotne: o redukcję wszelkich 
ludzkich wytworów, treści świadomości i kultury do prostych operacji lo-
gicznych, przeprowadzanych na dwóch liczbach. W ten sposób problem 
komputeryzacji odsyła do i wiąże się z zagadnieniem natury ludzkiego my-
ślenia i tworzenia. 

Powstanie, rozwój i postępujący wzrost zastosowań komputerów są  
fascynującym wyzwaniem intelektualnym dla podstaw informatyki, ale także 
socjologii, psychologii, antropologii kulturowej, nauk o komunikacji, zaś 
równolegle w filozofii – dla filozofii informatyki, filozofii matematyki, filozo-
fii społecznej, filozofii kultury, antropologii filozoficznej i filozofii umysłu.   

Analogicznie jak w innych sytuacjach problemowych, filozofia zadaje 
swoiste pytania dotyczące komputeryzacji i odpowiada na nie przy użyciu 
specyficznych dla niej pojęć i perspektyw, jednak współdziałając w tym za-
daniu z relewantnymi dziedzinami nauki, głównie informatyki, a ponadto 
odpowiednimi subdziedzinami innych nauk wymienionych powyżej. Trans-
formacja do filozofii zarówno pierwotnych idei, intuicji naukowców jak  
i wiedzy informatycznej i z innych nauk nie polega ani na ich syntetyzowa-
niu, ani klasyfikowaniu, ani też na interpretowaniu. Polega ona na ujawnia-
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niu istoty rzeczy, poprzez szczególną redukcję, swobodnie rzecz biorąc, typu 
ejdetycznej. Znaczy to, że eksplorowanie przez filozofów kwestii komputery-
zacji, podobnie jak badanie innych kwestii, nie idzie szlakiem twardego na-
turalizowania.  

Podkreślmy przy tym – widać to też z tekstów zamieszczonych w prezen-
towanym zbiorze – że to intuicje, wiedza i studia informatyków oraz innych 
profesjonalnych znawców fenomenu informatyzacji są koniecznym funda-
mentem filozofowania o nim. Bez takiego zewnętrznego oparcia filozofia  
w swym deliberowaniu o informatyzacji byłaby narażona na zasadny zarzut 
dyletanctwa.  

Nietrudno stwierdzić, że filozoficzne badania komputeryzowania są ciągle 
in statu nascendi – mają otwarte zasoby problemów, inkorporują ciągle nowe 
idee i projekty rozstrzygnięć – idąc i za rozwojem nauk szczegółowych w tym 
obszarze, i czerpiąc z inspiracji oferowanych przez filozoficzną tradycję.  

Autorzy zbioru ERA KOMPUTERYZACJI – zarówno filozofowie badający 
fenomen informatyzacji jak i informatycy – poprzez nieskrępowane wybory 
tematów swych rozpraw wskazali, co jest w problematyce ważne, interesują-
ce, domagające się dalszych badań i/lub otwierające ich nowe drogi. Nie 
podążają oni za aktualnie dominującymi trendami, za tematami modnymi.  
Oryginalność podnoszonych zagadnień i ich uwarunkowań jest niezbywalną 
wartością tych prac.  

Jedną z wybijających się kwestii obecnych w większości rozpraw jest za-
gadnienie genezy: samej informatyki, idei komputera, konstrukcji kompute-
rów oraz ich ekspansji. Rozciągnięta w czasie geneza okazuje się ważnym 
czynnikiem ujawniającym naturę komputeryzacji.  

 
W Polsce ukazały się w ostatnim okresie dwa zbiory tekstów poświęco-

nych filozoficznym problemom informatyzacji, z elementami interdyscypli-
narnymi: Człowiek a światy wirtualne, pod redakcją Andrzeja Kiepasa, 
Marioli Sułkowskiej i Magdaleny Wołek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Ka-
towice 2009, oraz monotematyczny zeszyt półrocznika „Studia Metodolo-
giczne”, pod redakcją Pawła Zeidlera, ze słowem wstępnym Sławomira Le-
ciejewskiego, 38 (2017), s. 9–203. Opublikowano ponadto wiele artykułów  
i rozpraw rozproszonych.  Z uwagi na rangę i dynamiczny rozwój problema-
tyki potrzebne są jednak ciągle nowe opracowania – i stricte filozoficzne,  
i „pograniczne” (zwane inaczej interdyscyplinarnymi) badania nad naturą 
informatyzacji oraz jej antropologicznymi i społecznymi konsekwencjami.  
 

 
* * * 

 
Zbiór zatytułowany ERA KOMPUTERYZACJI jest przede wszystkim 

osiągnięciem autorów tekstów.  Zespół redakcyjny czasopisma FILOZOFIA  
I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne jest usatysfakcjonowany, 
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że w tym przedsięwzięciu publikacyjnym wzięli udział autorzy o najwyższych 
kompetencjach, że przygotowali cenne materiały w krótkim czasie i, w ostat-
niej fazie, w niesprzyjających warunkach pandemii. Redakcja FiN dziękuje 
wszystkim uczestnikom, także recenzentom, którzy muszą pozostać anoni-
mowi.  
 

Małgorzata Czarnocka 
Mariusz Mazurek  
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Jacek Koronacki 
 
 

SZTUCZNA INTELIGENCJA  
W ODCZAROWANYM ŚWIECIE 

https://doi.org/10.37240/FiN.2020.8.1.1 

 
STRESZCZENIE 

  
Niniejsze rozważanie jest pisane przez inżyniera. W pierwszych dwóch punktach 

artykułu znajdujemy narysowany kilkoma kreskami szkic metodologicznych podstaw 
sztucznej inteligencji (SI) i czym dziś SI jest. W dalszych punktach zasygnalizujemy 
kształt najbliższej przyszłości SI, umieścimy SI w kontekście kultury, odnotujemy fe-
nomen tzw. silnej sztucznej inteligencji i zakończymy całość paroma uwagami. 

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, silna sztuczna inteligencja, uczenie ma-
szynowe, świat odczarowany. 

 
 

NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT MAXA WEBERA? 
 
Słynny monachijski wykład Maxa Webera z roku 1917, opublikowany dwa 

lata później, zawierał takie stwierdzenia:  
 

„Wzrastająca intelektualizacja i racjonalizacja nie oznacza […] wzrostu po-
wszechnej wiedzy o warunkach życiowych, którym podlegamy. Oznacza ona 
coś innego: wiedzę o tym, albo wiarę w to, że gdyby tylko człowiek tego chciał, 
to mógłby w każdej chwili przekonać się, że nie ma żadnych tajemniczych, 
nieobliczalnych mocy, które by w naszym życiu odgrywały jakąś rolę, ale 
wszystkie rzeczy można – w zasadzie – opanować przez kalkulację. Oznacza 
to odczarowanie świata. [podkreślenia autora] 
[…]  Wszystkie nauki przyrodnicze dają nam odpowiedź na pytanie, co po-
winniśmy czynić, aby opanować życie w sposób techniczny. Nie dają one  
jednak odpowiedzi na pytanie […]: czy naprawdę chcemy i czy powinniśmy 
opanowywać życie w ten sposób oraz czy ma to w ogóle jakiś sens?”1 

 
Opisany przez Webera proces opanowywania świata przez racjonalizację 

instrumentalną, zwaną też celowościową (Zweckrationalitȁt) lub kalkula-

————————— 
1 Wissenschaft als Beruf (tłum. polskie Nauka jako zawód i powołanie), w: idem, Polityka jako 

zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Wyd. Znak 1998. 
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cyjną ma być kontynuowany w dużej mierze dzięki rozwojowi sztucznej inte-
ligencji (dalej skrótem dla terminu „sztuczna inteligencja” będzie SI albo  
z angielskiego AI).  Opracowana przez międzyresortowy zespół analityczny  
w roku 2019 i przedstawiona do konsultacji społecznych „Polityka rozwoju 
sztucznej inteligencji w Polsce (na lata 2020–2027)” zawiera w swojej części 
wstępnej taką diagnozę: 
 

„Sztuczna inteligencja jest kolejną – po wynalezieniu druku, broni palnej, 
maszyny parowej, silniku spalinowym, elektryczności, radiu czy komputerach 
– technologią przełomową o potencjale zaburzającym (disruptive), która 
może gwałtownie zmienić świat, w którym żyjemy. Technologie przełomowe 
są podstawą doniosłych innowacji, które mają naturę kreatywnej destrukcji. 
Innymi słowy, ich zastosowanie w dłuższym okresie przynosi duży wzrost go-
spodarczy i dobrobytu ludzi, czy potęgi państw lub bloków międzynarodo-
wych, ale jednocześnie wiąże się z masowym zanikiem dotychczas znanych 
aktywności gospodarczych lub istniejących przewag politycznych [podkreśle-
nia autorów].”2 
 
Z kolei pierwsze zdania opracowania Fundacji digitalpoland pt. Strategia 

rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce z roku 2018 brzmią: 
 

„Stoimy u progu rewolucji, która zmieni nasz świat nie do poznania. Trzy 
wcześniejsze rewolucje przemysłowe wywróciły produkcję do góry nogami, 
ale ta czwarta, dotycząca sztucznej inteligencji przewartościuje życie każdego 
z nas. Wywoła wstrząs, który będzie większy niż ten spowodowany rewolucją 
przemysłową czy upowszechnieniem elektryczności. Eksperci nie mają wąt-
pliwości, że AI zmieni nasz świat nie do poznania.”3 
 

Nieco dalej możemy tamże przeczytać: 
 

„Państwo Środka do 2030 roku chce być technologicznym liderem w obszarze 
AI, a chiński rynek sztucznej inteligencji ma być wart blisko 150 miliardów 
dolarów. A może bliżej nam jednak do strategii Francji? Rząd Emmanuela 
Macrona, do 2022 roku planuje przeznaczyć 1.5 miliarda euro na rozwój tej 
technologii i wsparcie nauki. […] Z kolei rząd USA na nieutajnione B+R w ob-
szarze AI wydał 1,2 miliarda dolarów w 2016 roku, 30 miliardów dolarów  
sięgnęły inwestycje sektora prywatnego. […] wydatki federalne wyniosły 2 mi-
liardy dolarów.”  
 
W stosunku do swojego potencjału ekonomicznego ogromne pieniądze na 

rozwój SI chcą wydawać wszystkie kraje mające ambicję unowocześniania 

————————— 
2 Materiał opracowany przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny, ustanowiony na 

podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji 
i Rozwoju. 

3 Zob. https://www.digitalpoland.org/assets/publications/przegl%C4%85d-strategii-rozwoju-
sztucznej-inteligencji-na-swiecie/przeglad-strategii-rozwoju-ai-digitalpoland-report.pdf 
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swoich gospodarek. Jeśli więc SI ma odgrywać tak istotną rolę w opisanym 
przez Webera procesie, to przynajmniej pobieżnie należy przyjrzeć się, co ów 
rozwój ma przynieść i zapytać czy ma to w ogóle jakiś sens. 

Autorem niniejszych rozważań jest inżynier, a ściślej przedstawiciel nauk 
ścisłych i technicznych, którego zainteresowanie układami automatycznego 
sterowania, modelowaniem matematycznym i statystyką matematyczną 
zaprowadziło wiele już lat temu do badań nad metodami uczenia maszyno-
wego, o których dalej będzie jeszcze mowa. W kolejnych dwóch punktach 
artykułu znajdziemy narysowany ledwie kilkoma kreskami szkic źródeł SI  
i czym dziś SI jest. W dalszych punktach zasygnalizujemy kształt najbliższej 
przyszłości SI, umieścimy SI w kontekście kultury, odnotujemy fenomen 
tzw. silnej sztucznej inteligencji i zakończymy całość paroma uwagami. 

 
 
SZTUCZNA INTELIGENCJA – SKĄD JEST I W CZYM JEJ SIŁA 

 
 Pojęcie sztucznej inteligencji tak się zadomowiło w świadomości spo-

łecznej, że właściwie nie mu już potrzeby jej ścisłego definiowania, tym bar-
dziej, że nie ma w tym przypadku definicji jednej i powszechnie przyjętej. 
Przypomnijmy jednak jej operacyjne określenie zaproponowane przez jed-
nego z pionierów tej dyscypliny, Nilsa J. Nilssona: „Sztuczna inteligencja jest 
efektem ludzkiego działania, zmierzającego do uczynienia maszyn inteli-
gentnymi; zaś inteligencja jest tą jakością, która pozwala danemu bytowi 
działać właściwie i przewidująco w jego otoczeniu.”4 

To operacyjne i ogólne opisanie samej inteligencji pasuje tak samo do-
brze do inteligentnej maszyny jak i do człowieka. Tyle że to człowiek stwarza 
maszynę. Chcąc ją uczynić inteligentną, człowiek wyposaża maszynę w pa-
mięć, w której zapisana zostaje informacja z przeszłości, np. wszystkie dotąd 
spisane dzieła oraz tysiące rozegranych w przeszłości gier w szachy czy po-
chodzącą z Chin grę go. Także w czasie bieżącym zapisywane są kolejne in-
formacje docierające z otoczenia do maszyny. Maszyna musi być także zdol-
na uczyć się – musi być wyposażona w algorytmy pozwalające tak przetwa-
rzać posiadaną przez nią informację, by posiąść zdolność wykonywania 
pewnych zadań, np. grupowania podobnych do siebie obiektów czy odróż-
niania obiektów jednej klasy od innych, czy też grania w szachy albo pisania 
powieści podobnych do wcześniej załadowanych do jej pamięci. Zdolność 
maszynowego uczenia się musi zawierać w sobie umiejętność doskonalenia 
własnego działania dzięki powiększaniu się zasobów posiadanej informacji, 
w tym na podstawie zdobywanego własnego doświadczenia, np. na podsta-
wie rozgrywanych przez uczącą się maszynę gier w szachy, raz wygranych, 

————————— 
4 N. J. Nilsson, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, Cam-

bridge University Press 2010. 
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innym razem przegranych. Dzisiejsze maszyny są np. zdolne do pisania no-
wych wierszy, zwłaszcza naśladujących dzieła konkretnego poety. Zaczynają 
być zdolne generować własne, zgoła sensowne teksty. Grają dziś w szachy 
lepiej od najlepszego szachisty na świecie. I zaczynają być również zdolne do 
modyfikowania wbudowanych w nie algorytmów uczenia się. 

Wszystko to jest zgoła normalnym i niemającym w sobie nic tajemniczego 
efektem naukowego postępu, choć w istocie zadziwiające jest jego tempo. 
Jest to wszystko owocem pracy naukowców i inżynierów zajmujących się od 
dekad dyscypliną o nazwie „maszynowe uczenie się”; dziś częściej mówi się  
o „uczeniu maszynowym”. Zbudowane przez nich maszyny wykonują takie 
same zadania jak człowiek, przy tym coraz częściej lepiej od człowieka. Po-
dobnie rzecz się już ma lub wkrótce będzie miała z humanoidalnymi robo-
tami. 

Rzeczone uczenie maszynowe (w skrócie, z angielskiego ML) jest dziś 
technicznym filarem sztucznej inteligencji. W bliższej albo dalszej przyszło-
ści kolejnymi filarami SI mają się stać genetyka, biologia molekularna i mo-
lekularna nanotechnologia. Algorytmy ML są dziś wbudowane w najróżniej-
sze urządzenia i stają się wszechobecne w naszym otoczeniu.  

Marzenia o stworzeniu humanoidalnych robotów sięgają starożytnej Gre-
cji. Oświecenie przyniosło wiarę w nieograniczony postęp naukowy i przy-
najmniej od początku doby nowoczesności także technologiczny. W swoim 
dziele z 1793 roku, Enquiry Concerning Political Justice, and It’s Influence 
on General Virtue and Happiness, William Godwin przewidywał „całkowite 
wyeliminowanie ułomności naszej natury” oraz przedłużenie ludzkiego życia 
„poza wszelkie granice, jakie jesteśmy w stanie wyznaczyć”. Postęp miał 
uwolnić człowieka nie tylko od cierpienia i choroby, ale także gnuśności, 
melancholii, agresji i nienawiści.  

Siedemdziesiąt lat później, w artykule Darwin among the Machines Sa-
muel Butler pisał już o maszynach wyposażonych w „mechaniczne życie”, 
wierzył w ich ewolucję i osiągnięcie przez nie dominującej pozycji na Ziemi. 
Tak jak w onym czasie człowiek posługiwał się zwierzętami hodowlanymi, 
tak w przyszłości – przewidywał Butler – maszyny przejmą rolę człowieka, 
któremu pozostanie status podobny do statusu owych zwierząt. Zarazem 
człowiek miał pozostać spokojny o swój los: maszyny będą dlań dobre, po-
nieważ będą potrzebować jego usług. Butler wydawał się łączyć w jedno wia-
rę w ewolucję, która doprowadzi do zastąpienia człowieka przez inne stwo-
rzenia, jego zdaniem mechanicznej natury, oraz – zdaniem piszącego te sło-
wa – prorocze spojrzenie na człowieka oddającego się we władanie maszyn.5 

Jest faktem szeroko znanym, że narodziny SI jako dziedziny wiedzy się-
gają roku 1930, gdy myśl o niej niejako musiała się nasunąć Alanowi Turin-

————————— 
5 S. Butler, Darwin among the Machines, Christchurch, New Zealand, 13 June, 1863; 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1906 
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gowi, kiedy tworzył teorię obliczeń, i ku której prowadziły Johna von Neu-
manna jego badania. Obydwaj spotkali się w owym czasie w Princeton, by 
dyskutować nad podwalinami SI.6  

W latach 40-tych dwudziestego wieku von Neumann dyskutował z Nor-
bertem Wienerem o modelu neuronu. Ten ostatni stworzył wówczas na MIT 
zespół badań kognitywistycznych, między innymi z Warrenem McCullochem 
i Walterem Pittsem. Kolejne dwie dekady przyniosły bardziej złożone kon-
strukcje sztucznych sieci neuronowych (w skrócie ANN). Ówczesne sieci nie 
przyniosły jednak sukcesów, jakich się po nich spodziewano. Skądinąd wy-
bitni wizjonerzy chcieli osiągnąć zbyt wiele zbyt małymi środkami – potrze-
ba było czasu na pogłębienie koncepcji oraz na pojawienie się komputerów 
pozwalających te koncepcje zaimplementować.  

Pamiętamy, że termin SI wprowadził w roku 1955 wybitny informatyk 
John McCarthy, współpracujący m.in. z Allenem Newellem i Herbertem 
Simonem, którzy w tym samym czasie, z pomocą Johna C. Shawa, opraco-
wali pierwszy komputerowy język programowania do dowodzenia twierdzeń, 
Logic Theory Machine (znany też pod nazwą Logic Theorist).7 Program był 
zdolny dowodzić prawdziwości elementarnych twierdzeń rachunku zdań. 
Tak otworzona została metodologia programowania w logice, czyli pisania 
programów nie w postaci sekwencji kroków prowadzących do rozwiązania, 
lecz narzucania warunków logicznych, jakie końcowe rozwiązanie musi 
spełniać. Od tamtego czasu programowanie w logice jest słusznie uznawane 
za część SI. 

Dalsze losy badań SI związały się z konstrukcją nowych paradygmatów 
uczenia się maszyn oraz komputerowej implementacji tych paradygmatów. 
Warto odnotować pionierski udział w tym okresie rozwoju SI osiadłych  
w USA Polaków, przede wszystkim Ryszarda Spencera Michalskiego (1937–
2007, w USA od 19718). Ich podejście wyrastało z logiki matematycznej i, jak 
to ujmował Michalski, za swoją oś miało naturalną indukcję.9 Indukcja, albo 
lepiej uczenie (rozumowanie) indukcyjne mówi o procesie algorytmicznego 
generowania wiedzy z dostarczonych maszynie przykładów i zarazem na 
————————— 

6 Tu należy przypomnieć zupełnie niezwykłą jak na ów czas, niedokończoną i wydaną rok po 
śmierci von Neumanna książeczkę The Computer and the Brain, New Haven 1958; na polski przeło-
żył ją Klemens Szaniawski; została opublikowana pod tytułem Maszyna i mózg ludzki, PWN 1963.  

7 Newell był informatykiem i psychologiem kognitywistą, Simon – ekonomistą zainteresowanym 
teorią i praktyką zarządzania oraz kognitywistyką, Shaw był informatykiem, znakomitym program i-
stą systemowym.   

8 Ryszard Michalski, przez dekady profesor George Mason University, przybrał drugie imię po 
przybyciu do USA, korzystając z możliwości zmiany nazwiska przy okazji uzyskiwania amerykań-
skiego obywatelstwa i dając w ten sposób wyraz swojej ówczesnej fascynacji myślą Herberta Spence-
ra. Stosunkowo wczesnym, ale już monograficznym ujęciem jego i jego współpracowników podejścia 
jest książka: R. S. Michalski, J. G. Carbonell, T. M. Mitchell, Machine Learning: An Artificial Intel-
ligence Approach, Morgan Kaufmann 1983. 

9 Por. J. Wojtusiak, K. A. Kaufmann, Ryszard S. Michalski: The Vision and Evolution of Machine 
Learning, oraz K. J. Cios, Ł. Kurgan, Machine Learning Algorithms Inspired by the Work of 
Ryszard Spencer Michalski, w: Advances in Machine Learning, t. 1, J. Koronacki et al. (red.), 
Springer 2009. 
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podstawie posiadanej – również załadowanej do komputera – wiedzy dzie-
dzinowej. Naturalny charakter owej indukcji miał być równoznaczny z przy-
daniem jej wynikom formy przyjaznej człowiekowi, łatwej do przyswojenia, 
np. mającej postać czytelnych i zrozumiałych reguł. Mówiąc bardzo ogólnie  
i jednocześnie trochę upraszczając, obszar ML miał obejmować nie tylko 
budowę i analizę działania oraz doskonalenie komputerowych systemów 
ML, które uczą się rozwiązywać konkretne zadania, ale także badanie i kom-
puterową symulację ludzkich procesów uczenia się.    

Nieprosta i może mniej znana jest historia związków ML ze statystyką 
matematyczną i statystyczną analizą wielowymiarową. Przedmiotem staty-
stycznej analizy są zaobserwowane zbiory danych (przykładów), np. zbiór 
pacjentów, z których każdy opisany jest w jakiś ustrukturalizowany sposób, 
wspólny dla wszystkich. Początkowo przyjmowano, że oryginalne dane – bez 
ich jakiegoś przetworzenia – są opisywane przez wektory w pewnej prze-
strzeni pomiarowej, np. każdy pacjent jest opisany przez swoją płeć, wiek, 
ciśnienie tętnicze skurczowe, ciśnienie rozkurczowe i wybrane inne „para-
metry” jego organizmu. Dużo później dopuszczono inne, bardziej złożone 
struktury danych, które dopiero po odpowiednim przetworzeniu można było 
poddać działaniu algorytmów ML. Od początku, podstawowym paradygma-
tem statystyki było i pozostało założenie losowego charakteru danych – ich 
rozkład w przestrzeni, w której „żyją”, jest jakimś rozkładem prawdopodo-
bieństwa. Wszak praktycznie wszystkie zjawiska i obiekty, które badamy, 
charakteryzują się jakimś stopniem niezdeterminowania (np. stężenie trój-
glicerydów w surowicy zdrowej dorosłej osoby nie musi wynosić i prawie 
nigdy nie wynosi dokładnie 150 mg/dl, mimo że taką wartość uznaje się za 
normę dla zdrowej osoby). 

Bujny rozkwit nowoczesnej statystyki nastał z początkiem XX wieku.  
W 1901 roku Karl Pearson, ojciec równie co on wybitnego Egona, zapocząt-
kował tzw. analizę składowych głównych, wyszukującą w przestrzeni danych 
te „kierunki”, wzdłuż których skupiają się zaobserwowane przykłady.  
W 1909 roku antropolog Jan Czekanowski podał oryginalną metodę takso-
nomiczną – w przypadku jego badań odniesioną do antroposystematyki, ale 
w istocie stosowalną do dowolnych danych – która była pierwowzorem tych 
późniejszych metod numerycznej taksonomii, które obecnie noszą nazwę 
metod analizy skupień. Celem tych metod jest podzielnie zbioru przykładów 
na podzbiory (skupienia) przykładów do siebie podobnych i zarazem wyraź-
nie odmiennych od przykładów z innych skupień.10 Wspomniane w tym 
miejscu dwie przykładowe metody należą do szerokiej palety metod składa-
————————— 

10 W roku 1963 Robert R. Sokal i Peter H. Sneath opisali w monografii Principles of Numerical 
Taxonomy metodę bardzo podobną do metody Czekanowskiego bez odnotowania tego podobień-
stwa, jakkolwiek w innym miejscu monografii wspomnieli, że „współczynnik Czekanowskiego” został 
użyty przez matematyków wrocławskich do skonstruowania w 1951 r. tzw. taksonomii wrocławskiej. 
Widać Sokal i Sneath sięgnęli do prac Wrocławian, ale nie zainteresowali się bliżej pionierską pracą 
Czekanowskiego.   
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jących się na dział statystyki zwany statystyczną analizą wielowymiarową. 
Już te przykłady pokazują, że ów dział ma za swój filar analizy geometrycz-
ne; poszukuje się odpowiedzi na takie czy inne pytania o sposób  ułożenia się 
danych w przestrzeni, w której „żyją”. Czynione założenia probabilistyczne 
są minimalne. Nie jest ważne, jaki dokładnie rozkład prawdopodobieństwa 
rządzi ułożeniem się danych w przestrzeni, a tylko, jakie są pewne cechy tego 
rozkładu, np. w jakich obszarach dane się skupiają, a w jakich ich (prawie) 
nie ma. Jest jasne, że taka analiza jest naturalnym sposobem maszynowego 
uczenia się np. tego, co charakteryzuje chorobę A, co chorobę B, i co je od 
siebie odróżnia. Jest też jasne, że takie „geometryczne” wyjaśnienie samo w 
sobie nie ma nic wspólnego z modelowaniem przyczynowo-skutkowym, np. 
nie mówi, dlaczego chorobie A odpowiada ta właśnie wykryta charakterysty-
ka pacjenta. Taka jest cena i zaleta analizy eksploracyjnej, która nie przyj-
muje z góry żadnego modelu przynajmniej z grubsza opisującego badane 
zjawisko. Inną zaletą zaś jest to, że analizę można przeprowadzić nawet wte-
dy, gdy taki model jest zupełnie nieznany. I dopiero ekspert dziedzinowy, 
zobaczywszy wyniki analizy eksploracyjnej, może pokusić się o zrozumienie 
źródeł pochodzenia tych wyników (np. źródeł otrzymanej charakterystyki 
choroby A).11  

Co ciekawe, statystycy bardzo długo nie dostrzegali potencjału, jaki dla 
rozwoju ML ma ich analiza wielowymiarowa. Może dlatego, że jednocześnie 
– i zresztą słusznie – pracowali także nad rozwojem tego działu statystyki, 
który dziś nazywamy statystyką matematyczną.12 Ale ta ostatnia, traktowana 
jako rdzeń badań statystycznych, a nie jeden z metodologicznych fundamen-
tów tych badań, musiała przegrać z realiami. Zaś te realia mówiły o rosną-
cych w niebywałym tempie zbiorach danych wymagających analizy oraz o 
tym, że dane te są generowane przez zjawiska coraz bardziej złożone i coraz 
mniej znane. Kto potrafi podać model charakteryzujący członków grupy 
terrorystycznej i przewidzieć zamiar dokonania terrorystycznego zamachu? 
W sieci – nie dla wszystkich i z pewnymi ograniczeniami – widoczne są 
przepływy pieniędzy między osobami, rozmowy telefoniczne, zakupy biletów 
lotniczych itd., itp., ale zachowania typowego dla terrorystów i nietypowego 
dla innych osób może się nauczyć jedynie inteligentny program ML. Podob-
————————— 

11 Rzecz jasna, jeśli to tylko możliwe, z modelowania przyczynowo-skutkowego nie powinno się 
rezygnować. Ad spór między pragmatystami-nominalistami (rezygnacja z modelowania) a arystote-
lesowskimi realistami (modelować, jeśli się potrafi) zob. J. Koronacki, M. Draminski, Empirical 
Model Building Revisited, w: Models and Reality: Festschrift for James Robert Thompson, J. Do-
bleman (red.), Chicago, IL: T&NO Company 2017. 

12 Bardzo dynamiczny rozwój statystyki matematycznej rozpoczął się w latach 20-tych ubiegłego 
wieku. Jej punktem wyjścia jest przyjęcie z góry ogólnego modelu probabilistycznego – jakiejś klasy 
rozkładów prawdopodobieństwa – rządzącego badanym zjawiskiem i, na podstawie zebranych 
(zaobserwowanych) danych zweryfikowanie adekwatności przyjętego modelu oraz oszacowanie 
wartości tych parametrów modelu, które zostały uznane za a priori nieznane. Taki paradygmat 
statystyki matematycznej przenosił zadanie uczenia się na człowieka – dziedzinowego eksperta. To 
on stawiał hipotezę o modelu, zaś statystyk tylko tę hipotezę weryfikował. I jeśli ją statystyk sfalsyfi-
kował, to eksperta zadaniem stawało się zaproponowanie innego modelu.  
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nie rzecz się ma z wykrywaniem kradzieży kart kredytowych. Przykłady tego 
typu, przykłady z przemysłu i biznesu można by mnożyć. Na polu nauki np. 
dane genetyczne i epigenetyczne pacjentów są tak dziś bogate, że bez pomocy 
programów ML nie sposób im się dokładniej przyjrzeć, by lepiej poznać me-
chanizm danej choroby. Jednym słowem, klasyczne podejście matematyków 
statystyków do problemów współczesnego świata i współczesnej nauki było 
anachronizmem.13 Co innego podejście wyrastające ze statystycznej analizy 
danych, które dziś leży u podstaw obecnych sukcesów ML w SI i poza nią. 

Kilku wybitnych badaczy statystyków i probabilistów dostrzegło ten fakt 
w latach 80–tych dwudziestego wieku14, w 90-tych rozpoczął się imponujący 
rozwój statystycznych metod ML, zresztą realizowany wspólnie przez nich  
i informatyków jak też tych, którzy już wówczas zajmowali się ML od dekad. 
Na przełomie lat 80-tych i 90-tych na tyle już była rozwinięta kognitywisty-
ka, w tym, co najważniejsze, neurokognitywistyka, że odżyła myśl o wyko-
rzystaniu wyników tych badań w obszarze ML.  Maszynowe uczenie się jako 
filar SI jest obszarem wedle starych podziałów interdyscyplinarnym.  

Zaiste, obecny sukces tego, co wyrasta z myśli o ANN oraz statystycznych 
metodach maszynowego uczenia się, nie byłby możliwy bez rozwoju mocy 
obliczeniowych, technologii budowy i działania współczesnych komputerów 
(zaczynając od wielordzeniowych i wielowątkowych procesorów oraz organi-
zacji i pojemności pamięci wewnętrznej i zewnętrznej). Bez tego rozwoju nie 
byłoby dziś mowy o paradygmatach tzw. głębokiego uczenia się ANN i np. 
uczenia z przenoszeniem (ang. transfer learning; umożliwia ono kompute-
rowi przeniesienie wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu jednego zadania na 
uczenie się, jak rozwiązać podobne, ale inne zadanie). Także uczenie ze 
wzmocnieniem (czyli „nagradzaniem” uczącej się maszyny za jej sukcesy) nie 
mogłoby przebiegać tak efektywnie, jak przebiega. Te nowe paradygmaty 
pozwoliły np. na zbudowanie nowej reprezentacji wiedzy o języku natural-
nym, nieznanej jeszcze kilkanaście lat temu. I to ta reprezentacja, oparta na 
statystycznym modelu produkcji językowych i zaimplementowana w głębo-
kich ANN15, daje już dziś niezwykle obiecujące wyniki m.in. na polu prze-
————————— 

13 Por. L. Breiman, Statistical Modeling: The Two Cultures, Statistical Science, 16 (2001), s. 199–
231.  

14 Niech tu za przykład posłuży książka Leo Breimana, Jerome’a H. Friedmana, Richarda A. Ol-
shena i Charlesa J. Stone’a, Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA 1984,  
o drzewach decyzyjnych, czyli znakomicie przyjaznych użytkownikowi regułowych systemach 
decyzyjnych. W Polsce pierwsza konieczność zmiany podejścia do statystyki dostrzegła Elżbieta 
Pleszczyńska, prof. em. Instytutu Podstaw Informatyki PAN.   

15 Punktem wyjścia dla takiej reprezentacji jest zauważenie, że jakkolwiek wypowiadane i zapisy-
wane zdania nie mają same w sobie nic wspólnego z jakimiś obliczeniami, to przecież już sama 
„goła” analiza milionów dokumentów tekstowych (lepiej miliardów, a te są w zasobach takich potęg 
jak Google) pozwala – via modele probabilistyczne – przenieść słowa ze wszystkich dokumentów do 
wielowymiarowej przestrzeni, w której słowa są tej przestrzeni punktami, tym sobie bliższymi, w im 
węższych kontekstach wspólnie występują. I to jest tylko początek budowy reprezentacji języka 
umożliwianej przez przejście od takiego „płytkiego” paradygmatu opartego na „odległościach” mię-
dzy słowami do paradygmatu „głębokiego”, który np. pozwala na znalezienie przez maszynę kolejne-
go słowa w dotąd wygenerowanym przez nią tekście.   
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twarzania języka naturalnego – maszynowego tłumaczenia tekstów, odpo-
wiadania na pytania, streszczania dokumentów, czy generacji tekstów  
w języku naturalnym.16 Wykorzystywanie stale rosnącej wiedzy neurokogni-
tywistycznej – modeli pamięci krótkotrwałej, przenoszenia informacji z pa-
mięci długotrwałej do krótkotrwałej – sprawia, że można być pewnym  
dalszego, najpewniej dramatycznego postępu na polu maszynowego „rozu-
mienia” i przetwarzania języka naturalnego.17 

Ostatnie zdanie jest równie słuszne w odniesieniu do wszystkich innych 
pól zastosowań ML w SI. Jeśliby chcieć opisać paradygmat głębokiego ucze-
nia się w możliwie najprostszy sposób, to wystarczyłoby powiedzieć, że re-
prezentacja wiedzy zawartej w danych powstaje wielowarstwowo. Jest to, 
powtarzając za Ianem Goodfellowem, Joshuą Bengio i Aaronem Courvil-
le’em „zagnieżdżona hierarchia pojęć, gdzie każde pojęcie jest zdefiniowane 
w relacji z prostszymi pojęciami, i reprezentacje bardziej abstrakcyjne są 
obliczane w terminach reprezentacji mniej abstrakcyjnych”18 (taka zagnież-
dżona hierarchia nie wyklucza wywoływania przez wyuczone, bardziej ogól-
ne pojęcia modyfikacji pojęć mniej ogólnych). Autorzy ci zwracają uwagę, że 
tym sposobem pojęcie głębokiego uczenia się wykracza poza perspektywę 
znaną neuronaukom i buduje ramy ML, które nie muszą być inspirowane 
przez te nauki.   

Na koniec tego punktu taka jeszcze uwaga. Rewolucja informacyjna … 
dopiero nabiera rozpędu. A to za sprawą niesłychanej rozbudowy farm ser-
werów i centrów danych największych korporacji (Google, Microsoft, Ama-
zon i innych) oraz niezwykłych prędkości przesyłania danych w sieci coraz 
dokładniej oplatającej świat.  

 
 

SI DZISIAJ… 
 
Jest rok 1997. Specjalnie zaprogramowany komputer Deep Blue koncer-

nu IBM wygrywa sześciomecz w szachy z arcymistrzem Garrim Kasparovem 
3,5:2,5. Zafascynowany tym wynikiem arcymistrz otwiera typ gier, w których 
człowiek może posługiwać się pomocą komputera w grze z innym człowie-
kiem. Z inicjatywy arcymistrza zaczynają być organizowane gry szachowe  
„w stylu wolnym”, gdzie przeciwko sobie występują „centaury”, inaczej zwa-
ne „cyborgami” – przeciwko sobie stają drużyny szachistów wspomaganych 
w czasie gry komputerowymi programami. Nie ma dziś liczącego się na 
————————— 

16 Chodzi tu o system GPT-2, zob. A. Radford, J. Wu et al., Language Models Are Unsupervised 
Multitask Learners, Technical Report, OpenAI 2019;   

https://cdn.openai.com/better-language-
models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf 

17 Por. J. L. McClelland et al., Extending Machine Language Models toward Human-Level Lan-
guage Understanding, Technical Report, 2019; https://arxiv.org/pdf/1912.05877.pdf 

18 I. Goodfellow, J. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press 2016; przekład polski: 
Głębokie uczenie. Systemy uczące się, PWN 2017. 
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świecie szachisty, który nie rozgrywałby treningowych partii z komputerem, 
albo lepiej powiedzieć komputerami, ponieważ każdy program uczy się grać 
na podstawie innych gier z przeszłości i przeto każdy program rozgrywa par-
tie szachowe w (nieco) innym stylu. Dotyczy to także aktualnie najlepszego 
szachisty na świecie, Magnusa Carlsena. Nota bene, niejako w opozycji do 
Garri Kasparowa, stary arcymistrz Ronald Fisher zaproponował wprowa-
dzenie do szachów elementu losowego, by „zwrócić” tę grę człowiekowi.  

Czternaście lat później, w roku 2011 komputer IBM Watson pokonuje 
dwóch amerykańskich mistrzów gry w Jeopardy, quizie wymagającym rze-
czywiście szerokiej wiedzy ogólnej, w której trójka zawodników słyszy odpo-
wiedzi, zaś ich rola polega na zadaniu właściwego pytania, przy czym głos 
udzielony zostaje zawodnikowi, który pierwszy poprosił o prawo sformuło-
wania pytania. Poziom quizu, szybkość reakcji zawodników, zwłaszcza Wat-
sona i to zwłaszcza w rundzie trudniejszej, zapierały dech w piersiach. Zwy-
cięstwa mistrzów w łatwiejszej rundzie stąd się głównie brały, co przyznał 
jeden z nich, że zgłaszali chęć odpowiedzi natychmiast, nim zdążyli pomy-
śleć nad właściwym pytaniem. Twórcy Watsona przeprogramowali go,  
w ostatnich latach załadowali doń wiedzę onkologiczną i dziś Watson dobrze 
sobie radzi wspomagając onkologów w diagnozowaniu różnych przypadków 
chorobowych. 

Trzeba tu podkreślić, że – jak to w systemach ML czy szerzej SI – Watso-
na baza danych jest ciągle wzbogacana, Watson się doskonali (uczy) i tym 
sposobem jego wiedza stale rośnie. Uznany obserwator technologicznego 
postępu Kevin Kelly ma na pewno rację stwierdzając, że „[j]eśli SI potrafi 
pomóc ludziom w staniu się lepszymi graczami w szachy, to ma rację bytu 
myśl, iż  może także pomóc nam zostać lepszymi pilotami, lekarzami, sę-
dziami, czy nauczycielami (tłum własne)”.19  

W roku 2015 program AlphaGo firmy DeepMind (przejętej w 2014 przez 
Google) rozgromił zawodowego gracza w chińska grę go, nieporównanie 
trudniejszą niż szachy. Dwa lata później badacze firmy Facebook udostępnili 
program zdolny do prowadzenia dialogu i negocjacji w języku naturalnym.20 
Podajemy ten przykład m.in. dlatego, że algorytm uczący się negocjacji oka-
zał się zdolny dokonywać pewnego oszustwa, przy czym przeciwnikiem algo-
rytmu byli ludzie nie wiedzący, że negocjują z komputerem.  

Zadanie polegało na wynegocjowaniu przez dwie strony akceptowalnego 
dla nich podziału zadanego zbioru towarów, przy czym wartość każdego  
z tych towarów może być inna dla każdej ze stron i dana strona nie wie, jaką 
wartość ma dany towar dla strony drugiej. Każda ze stron maksymalizuje 
————————— 

19 K. Kelly, The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Fu-
ture, Viking Press 2016; wydanie polskie: Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą 
przyszłość, Poltext 2017.  

20 Patrz M. Lewis, D. Yarats et al., Deal or No Deal? End-to-End Learning for Negotiation Dia-
logues, 2017; https://arxiv.org/abs/1706.05125; oraz D. Yarats, M. Lewis, Hierarchical Text Gener-
ation and Planning for Strategic Dialogue, 2017, https://arxiv.org/abs/1712.05846  
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sumaryczną wartość wynegocjowanych przez nią towarów pod warunkiem 
dojścia przez obydwie strony do porozumienia i zgodnego zakończenia ne-
gocjacji. Ku zaskoczeniu jego autorów, algorytm (wykorzystujący ANN  
i oparty na paradygmacie uczenia się ze wzmocnieniem) nauczył się sugero-
wać w pewnych sytuacjach drugiej stronie (negocjującemu człowiekowi), 
wbrew prawdzie, że dany towar jest dla niego bezwartościowy, by potem 
łatwiej ów towar od drugiej strony odzyskać i zakończyć za obopólną zgodą 
negocjacje.   

Drugą przyczyną, która sprawiła, że opisaliśmy powyższe zadanie, jest 
odnotowanie, iż był to pierwszy poważny krok w kierunku otrzymania chat-
botów (programów komputerowych zdolnych do prowadzenia dialogu  
z ludźmi), które mają być w stanie prowadzić w zastępstwie człowieka dzia-
łania bardziej złożone niż np. udzielanie odpowiedzi zadawanych telefonowi 
komórkowemu czy prowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami do pracy 
(jak to się dziś w Polsce mówi, rozmowami prowadzonymi przez dział HR).    

W poprzednim punkcie wspomnieliśmy już o wielkim postępie na polu 
zastosowania SI do przetwarzania i generacji tekstów w języku naturalnym. 
Dodajmy, że przywołany tam system GPT-2 ma wbudowanych w siebie oko-
ło półtora miliarda parametrów dostrajanych przez algorytm w trakcie jego 
uczenia się. Jakość generowanych na zadany temat tekstów była tak wysoka, 
że twórcy udostępnili ogółowi użytkowników sieci jedynie uproszczoną wer-
sję systemu o złożoności około 150 milionów parametrów. System GPT-2 
mógłby być np. użyty do produkowania fałszywych wiadomości (fake news). 
Nie trzeba dodawać, że taki system jest produktem znacznie bardziej wyrafi-
nowanym niż program piszący wiersze podobne do wierszy wybranego poe-
ty, czy muzykę podobną do utworów wybranego kompozytora.   

Dodajmy też, że New Scientist doniósł w październiku 2019 o odczytaniu 
przez program firmy DeepMind zniszczonych starożytnych tablic greckich,  
z którym to zadaniem gorzej sobie radzili badacze.21 W tym przypadku trze-
ba było sięgnąć po głębokie ANN nie tylko uczące się analizować tekst, ale 
także analizować obrazy. Warto jeszcze nadmienić, że korporacja Google 
dysponuje dobrze się sprawdzającym programem, który automatycznie ge-
neruje podpisy pod obrazami (zdjęciami). No i jeśli o analizie obrazów mo-
wa, to dodajmy na koniec, że rozpoczęty został nowy rozdział maszynowego 
uczenia się – mianowicie uczenia się kształtów – przedmiotów, liter – na 
podstawie nie bardzo wielu, a jednego, czy kilku przykładów. W tym przy-
padku znowu istotną rolę odgrywa głębokie uczenie się ANN i/albo modelo-
wanie probabilistyczne.22  
————————— 

21 https://www.newscientist.com/article/2220438-deepmind-ai-beats-humans-at-deciphering-
damaged-ancient-greek-tablets/ 

22 Zob.  G. Koch, R. Zemel, R. Salakhutdinov, Siamese Neural Networks for One-shot Image 
Recognition, Proc. 32nd International Conference on Machine Learning, Lille, France, 2015, t. 3, 
JMLR: W&CP; oraz B. M. Lake, R. Salakhutdinov, J. B. Tenenbaum, Human-level Concept Learn-
ing through Probabilistic Program Induction, Science, 11, t. 350, zeszyt 6266, 2015. 
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Cele, którym służą systemy SI/ML, nie zawsze są bezsprzecznie świetla-
ne. Wspomniani właśnie użytkownicy sieci to miliardy osób. Dzisiejsze ser-
wery pozwalają na gromadzenie wprowadzanych do nich przez te osoby naj-
różniejszych danych. Tym razem chodzi o ogół, a nie np. o pacjentów onko-
logicznych, o których informacje zbiera IBM Watson. I oto najpotężniejsze 
koncerny usług internetowych wiedzą dziś o nas prawie wszystko za sprawą 
algorytmów ML. Nie znają naszych myśli, ale wiedzą, co lubimy, a czego nie, 
jakie są nasze zainteresowania, potrafią stworzyć mniej lub bardziej trafny 
profil psychologiczny każdego z nas. Wszystko to na podstawie gromadzo-
nych w pamięciach komputerów naszych listów elektronicznych, pisanych 
przez nas (jeśli je piszemy) tekstów na portalach Facebooka, Twittera, zdjęć 
ładowanych do Instagramu, czy sposobów wykorzystywania przez nas inter-
netowych wyszukiwarek oraz platform do elektronicznego handlu. Ludzie 
uzależniają się od SI, ale też najczęściej czynią to z ochotą, radzi przyjąć su-
gestie systemu rekomendacyjnego polecającego film, czy systemu podsuwa-
jącego reklamę butów podobnych do oglądanych wcześniej w internetowym 
sklepie. 

Lepszą ilustracją możliwości uzależnienia człowieka od SI jest opracowa-
na przez Nicka Fostera (badacza z Google X) w 2016 roku koncepcja syste-
mu informatycznego o nazwie Selfish Ledger. Koncern zarzeka się, że nie ma 
zamiaru projektu realizować, ale pomysł odnotować warto. Zapamiętane 
przez sieć informacje o każdym z nas – naszych preferencjach, sposobach 
reagowania na zdarzenia zewnętrzne, sposobach radzenia sobie z nadwagą 
albo nadmierną chudością, leczeniem depresji, itd., itp. – przestają być pry-
watną własnością. Odpowiednio przetworzone przez komputerowy program 
mogą stać się nieomal niezastąpionym doradcą użytkownika sieci, tego  
z nadwagą, albo nie wiedzącego w co zainwestować oszczędności, albo szu-
kającego dowolnej innej, w tym psychologicznej porady. I takim doradcą, 
stale się doskonalącym na podstawie ocen jego dotychczasowego działania 
oraz powiększania się jego zasobów wiedzy, mógłby stać się system Selfish 
Ledger. 

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by dostrzec, jak potężny potencjał władzy 
znalazł się w rękach panujących nad Internetem. Potencjał dziś jawnie wy-
korzystywany przez rząd Chin, niejawnie przez inne rządy albo osoby ubie-
gające się o władzę. Nie przypadkiem wśród najbliższych doradców Donalda 
Trumpa, wówczas kandydata na urząd Prezydenta, znalazły się – o co nie 
mam zresztą do niego pretensji – najważniejsze osobistości z Doliny Krze-
mowej i rynków finansowych, i nie przypadkiem znakomita firma softwa-
re’owa jednej z nich profilowała obywateli USA z myślą o wspomożeniu 
kampanii przyszłego prezydenta. Rząd Chin zainicjował w roku 2014 po-
wstanie komputerowego, inteligentnego systemu oceny obywateli Państwa 
Środka o nazwie China Social Credit, z myślą o uzależnieniu np. wydania 
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pozwolenia na budowę domu czy licencji na prowadzenie rikszy od oceny 
wygenerowanej przez system.23  

 
 

…I JUTRO WSZĘDZIE 
 
Ostatnie dekady przynoszą stale postępującą wirtualizację rzeczywistości, 

w której żyje człowiek. Jasne jest, że SI ma w tym ciągle rozwijanym procesie 
coraz bardziej istotny udział, co już zostało zasygnalizowane, ale też wspo-
mnieć jeszcze należy np. o tworzeniu wirtualnych światów (albo życiu  
w świecie wirtualnych gier). Nie zatrzymując się dłużej nad analizą owego 
procesu, tu przypomnijmy takie jego podsumowanie dane u schyłku ubie-
głego wieku przez Manuela Castellsa: 
  

„W ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, skoncentrowana wokół informacji re-
wolucja technologiczna zmieniła sposób, w jaki myślimy, produkujemy, kon-
sumujemy, handlujemy, zarządzamy, komunikujemy się, żyjemy, umieramy, 
kochamy się. […] Kultura rzeczywistej wirtualności, skonstruowana na bazie 
coraz bardziej interaktywnego świata audiowizualnego, przeniknęła wszędzie 
mentalne zdolności reprezentacji i komunikacji, scalając różnorodne kultury 
w jednym elektronicznym hipertekście. Przestrzeń i czas, będące materialny-
mi podstawami ludzkiego doświadczenia, także uległy przemianie, ponieważ 
przestrzeń przepływów dominuje dziś nad przestrzenią miejsc, zaś bezczaso-
wy czas zastępuje zegarowy czas epoki przemysłowej.”24 
 
Życie w środowisku informacji przesyłanych przez komputerową sieć zry-

wa z kulturą dotąd znaną, zawsze mocno osadzoną w danym miejscu  
i czasie. Przez całą historię wartości i cele społeczeństwa rodziły się na styku 
wiary i objawienia oraz codziennego doświadczenia, zmagania się człowieka ze 
światem, związków między ludźmi, którzy żyli w określonym miejscu  
i czasie. Ale paradygmaty wieku informacji są zupełnie inne. Jak pisał Castells, 
zresztą z pewną tego aprobatą, zaczął się marsz ku rzeczywistej wirtualności.  
A rzeczywista wirtualność jest częścią nowej kultury niesionej przez SI.  

Na naszych oczach nabiera rozmachu proces o równie fundamentalnym 
znaczeniu. To proces inteligentnej robotyzacji, czyli otaczania człowieka 
coraz większą liczbą robotów, botów (programów zdolnych wykonywać 
pewne czynności zamiast człowieka) i innych urządzeń o pewnych zdolno-
ściach poznawczych. Wspomniany już Kelly nazywa ten proces kognifikacją 
(cognifying). Owe zdolności poznawcze będą za każdym razem bardzo ogra-

————————— 
23 Ad inne przykłady „inteligentnego” działania państw autorytarnych: A. Kendall-Taylor,  

E. Frantz, J. Wright, The Digital Dictators: How Technology Strengthens Autocracy, Foreign Af-
fairs, March–April 2020. 

24 M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, t. 1–3, Wiley-Blackwell 1996 
– 1997.  Przekład polski pod kierunkiem Mirosławy Marody, PWN 2007–2009. 
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niczone, inteligentne urządzenie będzie – i takie już są – zdolne zastępować 
człowieka w wykonaniu bardzo konkretnej czynności. Ma rację Kelly twier-
dząc, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie mowy o urządze-
niach przypominających inteligencję ogólną, a więc zdolnych do działania na 
różnych polach, wcześniej nie wpisanych w software urządzenia, i w różnych 
warunkach. Urządzenia takie – jak dzieje się już obecnie – będą „myśleć” po 
swojemu i „myślenie” to nie będzie miało nic wspólnego z myśleniem czło-
wieka. Najczęściej będą to urządzenia o bardzo ograniczonych możliwo-
ściach poznawczych, jeśli w ogóle ich zdolności będzie można nazwać po-
znawczymi. Na przykład już dziś mamy pacjentów wyposażonych w różne 
sensory, mierzące różne parametry organizmu, przekazujące ich wartości 
programowi zdolnemu wychwycić sytuacje zagrażające właściwemu stanowi 
zdrowotnemu pacjenta. Nieporównanie bardziej złożonymi bytami, ale na-
dal bardzo ograniczonymi w swoich poznawczych zdolnościach i również już 
dziś obecnymi, są roboty zdolne wykonywać zadania u boku i wspólnie  
z człowiekiem, „ostrożne” i dbające o to, by nie potrącić swojego ludzkiego 
współpracownika.  

Możemy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na szosach 
flotylle ciężarówek, z których tylko pierwsza i ostatnia będą kierowane przez 
ludzi, zaś pozostałe nie będą miały kierowców. Innym zadaniem o podob-
nym stopniu skomplikowania jest opracowywany przez badaczy z MIT sys-
tem „przyjaznego” wspomaganiem kierowcy w jego jeździe, gdzie ów przyja-
zny charakter pomocy ma oznaczać „wczuwanie się” w emocjonalny stan 
kierowcy – dostrzeżenie spadku stopnia koncentracji czy zdenerwowanie 
kierowcy (a to przez obserwowanie ruchu gałek ocznych, grymasów twarzy 
itd.).25 Nota bene, pojawienie się na szosach prawdziwie autonomicznych 
pojazdów nie będzie możliwe jeszcze przez dekady, jeśli w ogóle będzie zisz-
czalne bez przebudowy szos oraz zreorganizowania zasad poruszania po nich 
i wokół nich.       

Ale społeczne problemy, jakie owa kognifikacja będzie stwarzać, leżą 
gdzie indziej. Po pierwsze, w tym, że normalnych człowiek – właśnie, nor-
malny – nie żył nigdy otoczony robotami, np. przygotowującymi jedzenie w 
McDonaldzie oraz innymi obsługującymi go i sprzątającymi w tymże. Osoba 
ludzka woli ludzką osobę serwującą jej lekarstwo w szpitalu, a nie robota 
wykonującego tego typu obowiązki. Nade wszystko woli osobę wyrażającą 
emocje, a nie robota te emocje (do jakiegoś stopnia) naśladującego.26  

Po drugie, parafrazując Kelly’ego, kognifikacja obejmie swoim zasięgiem 
tyle urządzeń, ile kiedyś objęła elektryfikacja. Będziemy tak samo otoczeni 

————————— 
25 L. Fridman, Human-Centered Autonomous Vehicle Systems: Principles of Effective Shared Autonomy, 

Technical Report, 2018; https://www.researchgate.net/publication/328063361_Human-Centered_Autono-
mous_Vehicle_Systems_ Principles_of_Effective_Shared_Autonomy   

26 Por. A. Stępnik, Emocje a maszyny. O możliwościach i konsekwencjach stworzenia inteligent-
nych emocjonalnie maszyn, Studia Metodologiczne, s. 38, 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/328063361_Human-Centered_Autonomous_Vehicle_Systems_
https://www.researchgate.net/publication/328063361_Human-Centered_Autonomous_Vehicle_Systems_
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takimi urządzeniami, jak dziś żyjemy pośród urządzeń pobierających energię 
elektryczną. Problem natomiast w tym, że człowiek będzie doświadczać ich 
wszechobecności w niemałej mierze w zastępstwie kontaktu z innymi ludź-
mi.  

Po trzecie, jest oczywiste, że społeczeństwa rozwiniętych państw czeka 
rewolucja w strukturze zatrudnienia. Roboty, chatboty, koboty (collabora-
tive robots, czyli roboty współpracujące z człowiekiem), w tym urządzenia 
wyłącznie software’owe, odbiorą pracę znacznej liczbie robotników przemy-
słowych, pracowników najszerzej pojętych usług (od pomocniczego persone-
lu medycznego i przemysłu farmaceutycznego, poprzez pracowników sekto-
ra transportu po cały sektor usługowy sensu stricto), czy pracowników dba-
jących o dobro  finansów w biznesie (księgowość, prowadzenie transakcji 
biznesowych, zapobieganie oszustwom na tym polu, i nie tylko). Novum  
w tej materii na tym będzie polegać, że nie jest jasne, gdzie te bezrobotne 
osoby zostaną skierowane przez przyszły rynek pracy. Prawdą jest, że u po-
czątków Stanów Zjednoczonych Ameryki tylko kilka procent obywateli nie 
pracowało na roli (na marginesie, do USA sprowadzono około 400 tysięcy 
niewolników z Afryki, nie więcej), że procent osób żyjących z rolnictwa wy-
nosił około 60% w roku 1850, a dziś wynosi około 2%. Ale wówczas farmerzy 
i ich pomocnicy byli wysysani przez rynek, na których czekała praca gdzie 
indziej. W Anglii, kolebce rewolucji przemysłowej, ludzie kierowali się ze wsi 
do miast w poszukiwaniu szans na lepsze życie. Obecna rewolucja ma na 
razie jedynie odebrać wielu ludziom możliwość pracy.   

I po czwarte, co będzie zupełnym novum – jeśli się spełnią zapowiedzi – 
równie albo szczególnie dojmującym, mają stać się pewne zasady przyszłej 
współpracy ludzi i robotów. Na przykładzie: Na przełomie wieków amery-
kańska agencja DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) zai-
nicjowała projekt skonstruowania domózgowych implantów (brain/machi-
ne interfaces), które pozwolą ludzkiemu operatorowi sterować na odległość 
np. robotem albo dźwigiem. Przypuszcza się, że doprowadzi to do rozmycia 
granicy oddzielającej człowieka od mechanicznego sprzętu – z czasem zaan-
gażowany w to sterowanie fragment kory mózgowej uzna maszynę za kolejną 
przez nią poruszaną kończynę. 27  

Krótko zaś podsumowując czym jest i będzie SI, należy zacząć od tego, że 
inteligencja nie odwołuje się do niczego, co istniałoby jako takie – w sobie,  
z siebie i dla siebie. Odnosi się ta uwaga do inteligencji naturalnej i, niejako 
tym bardziej, do inteligencji sztucznej. Inteligencja, o której tu mowa, jest 
względną miarą efektywności wykonywania zadań. Następnie należy pod-
kreślić, że SI w niczym dziś nie wykracza – i w dającej się przewidzieć przy-
szłości nie wykroczy – poza to, co daje zwykły, jakkolwiek imponująco szyb-
ki, postęp technologiczny, który korzysta z nauk ścisłych, inżynierskich  

————————— 
27 Ad plany DARPA: C.T. Rubin, Man or Machine, The New Atlantis, 4, 2004. 
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i biologicznych (neurokogniwistyki). Nieprawdą jest, iż urządzenia ML albo 
szerzej SI, realizując zadania im powierzone, naśladują sposób rozwiązywa-
nia przez człowieka podobnych zadań. Dalece czym innym jest naśladownic-
two czegoś oraz wykorzystywanie wiedzy o jakimś aspekcie czegoś. Korzysta-
jąc z przykładu użytego przez Kelly’ego, samolot nie dlatego lata, że naśladu-
je ptaka. To fizyczne prawa rządzące zdolnością ptaka do fruwania zostały 
użyte do zbudowania samolotu, który nie macha skrzydłami, lecz inaczej  
z owych praw korzysta. Nota bene z tego, że samolot wykonuje swoje zada-
nia pod pewnymi względami lepiej od ptaka – np. szybciej, potrafi unieść 
ciężar ważący tony – nie wynika, że jest od ptaka lepszy. Jest samolot bytem 
istotowo różnym od ptaka, i tyle.       

 
 

W ŚWIECIE BEZ LOGOSU 
 
Jest wiele racji w twierdzeniu, że obecne i nadchodzące dekady są czasem 

wielkich, fundamentalnych zmian cywilizacyjnych i kulturalnych. Kelly 
zwraca uwagę, że rozwój SI stawia przed nami pytanie, po co jest człowiek. 
Pisze też, że to SI pomoże nam zdefiniować, czym jest człowieczeństwo. 
Ostatnie sformułowanie o tyle jest nietrafne, że nie chodzi tu o jakąś redefi-
nicję, zdefiniowanie człowieczeństwa na nowo, ale o przypomnienie sobie, 
czym człowieczeństwo jest i że potrafiła to przez całe tysiąclecie wyrażać 
chrześcijańska cywilizacja Zachodu. Jeśli ma w tym pomóc SI, niech tak się 
stanie. Ale moc jej przekonywania może mieć charakter jedynie negatywny – 
uświadamiając człowiekowi, że stoi na krawędzi przepaści.28 

Książka Kelly’ego jest jednym z wielu dowodów na to, że techne zastąpiło 
logos. Na początku XX wieku to człowiek kontynuował proces odczarowy-
wania świata, jeszcze ciągle widział się w centrum kosmosu, czyniąc Ziemię 
sobie poddaną. Ale też nie mylił się Weber bolejąc nad tym, że procesowi 
„odczarowania świata” będzie towarzyszyć utrata poczucia sensu jednostki  
i szeroko opisywał nieuniknione konsekwencje tego procesu – postępujące 
jednostki zniewolenie. Nie wiedział tylko, że obecna, pochrześcijańska cywi-
lizacja Zachodu uzna, iż wszystko co jest technologicznie możliwe – być mo-
że poza nowymi środkami prowadzenia wojen – jest dobre. I pozwoli ta cy-
wilizacja prowadzić się technologii, zgodzi się uznać, iż samym rdzeniem 
cywilizacji Zachodu jest technologiczny rozwój.  

W tym samym kontekście Yuval Levin, znakomity obserwator społecznej 
współczesności, zwłaszcza amerykańskiej, pisze o odrzuceniu antropologii 
ciągłości pokoleń na rzecz antropologii innowacji. Ta pierwsza implikuje 
kultywowanie cnót i życie we wspólnocie wiążącej pokolenia, ta druga czyni 
————————— 

28 Tak stan Zachodu przedstawiali Jürgen Habermas i Joseph Ratzinger  podczas debaty w Katol-
ickiej Akademii Bawarii w styczniu 2004 roku. Patrz też J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie 
kultur, Libreria Editrice Vaticana oraz Edycja Świętego Pawła 2005.  
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fetyszem innowacje z przyszłością niezakotwiczoną w przeszłości i teraźniej-
szości?29  

Rzecznik antropologii innowacji jest dzieckiem nowożytnego gnostycy-
zmu, ale żyjącym już po końcu historii, ku któremu kiedyś prowadziła kon-
templacja Hegla przemieniona w działanie przez Marksa, Engelsa i innych.30 
Nowość tej gnozy, zwłaszcza w wydaniu transhumanizmu na tym polega, że 
w dzisiejszym świecie z Bogiem uśmierconym i bez logosu prowadzi ku oba-
leniu człowieka i nicości.  

Szerzej tę ostatnią kwestię poruszam gdzie indziej31 i w tym miejscu po-
wtórzę tylko tyle: 
  

„Filozofia, zrodzona z umiłowania bytu, została zastąpiona przez antyfilozofię, 
która ogłosiła się posiadaczką całej wiedzy o świecie i w nim człowieku. W do-
skonale zsekularyzowanym świecie ubóstwiła autonomicznego człowieka  
i ostatecznie […] musiała zawołać o nadczłowieka.32 […] Co jednocześnie wcale 
nie zaskakujące, niektórzy z »proroków« SI, chwalców społeczeństwa sieci  
i guru transhumanizmu postulują nowe niby-religie. No cóż, bez mitu – w ro-
zumieniu Leszka Kołakowskiego33 – ani rusz. Słusznie Alan Jacobs (w The New 
Atlantis, 58, Spring 2019) zwraca uwagę, że oto na naszych oczach technolo-
giczny rdzeń naszej cywilizacji ma się przekształcić w jej rdzeń quasi-mityczny. 
Kiedyś miał to być kult Rozumu, potem religia Ludzkości, dziś ma to np. być 
dataizm Yuvala Harariego34. Erik Davis cieszy się, że jego książka Techgnosis: 
Myth, Magic & Mysticism in the Age of Information z końca lat 1990–tych 
miała swoje kolejne wznowienie w roku 2015. Davis widzi w sieci ogarniającej 
nasz glob i wszystkie społeczeństwa źródło jakiegoś »technomistycyzmu«.  
W przedmowie do wydania książki z 2015 roku, filozof i medioznawca Eugene 
Thacker odnajduje w Davisa przedstawieniu technologii – jej historii i dnia dzi-
siejszego – coś boskiego, »religię wyrażoną innymi środkami«.”35 

————————— 
29 Patrz Y. Levin, Imagining the Future, The New Atlantis, 4, 2004. Levin odnosi swoją analizę 

głównie do postępu w obszarze biotechnologii, ale równie dobrze obejmuje ona problematykę nas tu 
interesującą. 

30 Ów koniec historii „co do zasady” zdawał się dobrze dostrzegać Alexandre Kojéve, por. P. A. 
Lawler, Postmodernism Rightly Understood: The Return to Realism in American Thought, Lan-
ham-Boulder, New York 1999; p. też J. Koronacki w portalu Teologii Politycznej: O końcu historii  
i transhumanizmie oraz Idee mają konsekwencje; https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-o-
koncu-historii-i-transhumanizmie oraz https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-idee-maja-
konsekwencje  

31 J. Koronacki, Posthumanizm a technologia, w: W poszukiwaniu nowego człowieka, M. Szula-
kiewicz (red.), XXIV Colloquia Torunensia, Toruń 2020 (w druku).  

32 Pisząc w tamtym omówieniu o ambicjach filozofii świadomie pominąłem kwestię filozofii skoń-
czoności. Ale też chyba trudno nie zgodzić się, że najważniejsze, co filozofowie skończoności mieli 
nam do powiedzenia, to zdekonstruowanie naszych teoriopoznawczych ograniczeń (choć wszyscy 
mówili na różne sposoby prawie to samo) oraz – paradoksalnie – de facto przyznanie, że bez spoj-
rzenia ku nieskończoności i odwołania do osądu moralnego nic o sobie sensownego powiedzieć nie 
jesteśmy w stanie (por. np. doskonała synteza Włodzimierza Lorenca, Filozofie skończoności, War-
szawa 2016). 

33 Zwłaszcza Obecność mitu, Paryż 1972. 
34 Por. jego Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, San Francisco 2017. 
35 Vide też M. Hetmański, Informatyka jako nauka społecznie użyteczna, Studia Metodologiczne, 

s. 38, 2017. 

https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-o-koncu-historii-i-transhumanizmie
https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-o-koncu-historii-i-transhumanizmie
https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-idee-maja-konsekwencje
https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-idee-maja-konsekwencje
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Podsumowując i w ramach tego podsumowania przywołując jedynie dia-
gnozę Rémiego Brague’a, choć można by tu zacytować myślicieli wielu:  
W ramach dominujących prądów myślowych nie jest możliwe uprawomoc-
nienie istnienia człowieka. Pal licho godność człowieka, albo jej brak, chodzi 
o coś więcej – nie można odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy źle, że 
człowiek istnieje. I na pewno jest człowiek z technologicznej perspektywy 
bytem przestarzałym, jeśli nie zbędnym. Z tym, że ta perspektywa jest chora 
i – miejmy nadzieję – jest jeszcze czas, by ją zmienić.36 Nie jest to pewne. 
Antropologia innowacji działa jak zasłona oddzielająca prawdę o człowieku 
od rzeczywistości sztucznej, zaprasza człowieka do przejścia na stronę tej 
drugiej, bez możliwości spojrzenia za siebie.37 

Rozwój technologiczny jest nieunikniony i jest potrzebny. Jak i w prze-
szłości, rozwój ten niesie wiele dobra, ale jednocześnie ma też dziś wyjątko-
wo groźne oblicze. Z tym że to groźne oblicze jest konsekwencją upadku kul-
tury i kryzysu cywilizacyjnego, a nie wynikiem immanentnego zła ukrytego 
w technologicznym rozwoju.  

 
 

CZY CZŁOWIEK JEST MASZYNĄ? 
 
Gdy mówimy o ML i SI, mamy na myśli ten obszar badań i zastosowań, 

które John Saerle nazwał 40 lat temu słabą sztuczną inteligencją. Ta słaba 
SI, obecna wśród nas dziś i której rozwój potrafimy przewidywać, nie ma nic 
wspólnego z tym, co Searle nazwał mocną sztuczną inteligencją. Ta pierwsza 
mówi o tym, o czym tu dotąd była mowa i co doskonale mieści się w palecie 
naszych inżynierskich dokonań i planów rozwoju, i co w tym artykule zostało 
zasygnalizowane. Ta druga to tak naprawdę my i ewentualnie, jeśli już sensu 
stricto sztuczna, to superinteligencja wymarzona przez trans- i posthumani-
stów. Dlaczego my? Ponieważ u podstaw myśli o mocnej sztucznej inteligen-
cji leży założenie, że człowiek jest li tylko maszyną przetwarzającą informa-
cję, komputerem, jakkolwiek my sami jeszcze nie potrafimy tego komputera 
skonstruować. Naturze już to się udało, jakoby via ewolucja, my musimy to 
zrobić na nowo albo jakoś odtworzyć tamtą historię, by – tego chcą trans-  
i posthumaniści – oddać władzę owej mocnej sztucznej inteligencji, która 
ewolucję poprowadzi dalej, ku rzeczonej superinteligencji. 

Ale zostawmy na boku  marzenia – czy rojenia – trans- i posthumani-
stów.38 Spójrzmy na to, co proponują nam filozofie umysłu.39 Znakiem na-
————————— 

36 Por. Le Propre de l’Homme: Sur une legitimate ménacée, Paryż 2013 (tłum. ang., z którego ko-
rzystałem: The Legitimacy of the Human, South Bend, Indiana 2017); zob. też np. zbiór wykładów 
Brague’a wydany w 2019 pod wspólnym tytułem Curing Mad Truths: Medieval Wisdom for the Modern Age, 
Notre Dame, Indiana, oraz Modérément moderne, Paryż 2014; tłum. ang. Moderately Modern, South 
Bend, Indiana 2017. 

37 Tę ostatnia uwagę zawdzięczam prof. Beniaminowi Gołdysowi z University of Sydney.  
38 Por. J. Koronacki, Posthumanizm a technologia, op. cit. 
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szego czasu, właściwie począwszy od oświecenia, jest naturalizm, albo raczej 
scjentyzm. Niczego, co wykraczałoby poza naturę, nie ma, nie ma zewnętrz-
nej racji istnienia i nie ma innego sensu niż obecny w naturze (czyli sens 
praw natury, jeśli ten określić owym mianem). Wybitni filozofowie umysłu 
potrafią bronić mechanicyzmu i komputacjonizmu, trafnie widząc w nich 
dobry fundament, na którym można oprzeć modele funkcjonowania mózgu  
i pewnych aspektów poznania, ale nie twierdzą zarazem, że tym sposobem 
docierają do istoty umysłu. Inni, jak John Searle, wolą wyjść ponad teorie 
obliczeniowe i kierują się ku biologicznemu naturalizmowi oraz emergenty-
zmowi. Fascynujące analizy tych stanowisk można znaleźć u Edwarda Fese-
ra, czy Jamesa D. Maddena.40 Wyjątkowej wagi analizę znajdujemy u Tho-
masa Nagela41, który będąc ateistą i naturalistą, jednocześnie w sposób  
fundamentalny sprzeciwia się obowiązującej tradycji myśli nowożytnej  
i nowoczesnej. Przekonująco i precyzyjnie uzasadnia, iż to co mentalne i to 
co fizyczne istnieje obiektywnie, ale jedno jest doskonale nieredukowalne do 
drugiego – są to rzeczywistości różne, z tym co mentalne nie dającym się 
opisać przez współczesne nauki szczegółowe. Nagel jest przekonany, że za 
pokolenie czy dwa będący już zresztą w kryzysie neodarwinizm – co ciekawe, 
kryzysie wymuszonym przez imponujący rozwój zwłaszcza biologii – zosta-
nie ostatecznie wyśmiany. Liczy na powstanie nowych paradygmatów nauki, 
które zbliżą nas do wyjaśnienia tajemnicy umysłu – świadomości, poznania, 
przekonania o obiektywnej prawdziwości czegoś – choć może tej tajemnicy 
nie pojmiemy nigdy. Można rzec, że intuicja podpowiada Nagelowi to, co 
doskonale ujął Stanisław Krajewski pisząc o filozoficznych konsekwencjach 
twierdzenia Gödla.42  

Kończąc te rozważania warto jeszcze przypomnieć dziełko Rogera Scru-
tona On Human Nature (Princeton–Oxford 2017) i słowa Leszka Kołakow-
skiego, którymi kończył swój esej Horror metaphysicus: „I czyż nie narzuca 
się podejrzenie, że gdyby »być« nie było »do czegoś«, a świat pozbawiony 
sensu, to nie tylko nigdy nie zdołalibyśmy wyobrazić sobie, że jest inaczej, 
lecz nawet pomyśleć nie bylibyśmy w stanie tego właśnie, że być nie jest  
w istocie »do czegoś«, a świat pozbawiony sensu?”43 

 

                                                                                                                                        
39 Zob.  np. M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Karków 2012; zob. 

też np.: M. Miłkowski, From Computer Metaphor to Computational Modelling: The Evolution of 
Computationalism, Minds and Machines, 28, 2018, 515–541; idem, Objections to Computational-
ism: A Survey, Roczniki Filozoficzne, LXVI,  3, 2018. 

40 Patrz E. Feser, Philosophy of Mind: A Beginner’s Guide, Oxford 2005 oraz: idem, Aristotle’s 
Revenge: The Metaphysical Foundations of Physical and Biological Science, 2019 editiones scho-
lasticae, Neunkirchen-Seelsheid;  J. D. Madden, Mind, Matter & Nature: A Thomistic Proposal for 
the Philosophy of Mind, Washington, DC, 2013. 

41 T. Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Al-
most Certainly False, Oxford 2012. 

42 S. Krajewski, Umysł a metalogika, w: Przewodnik po filozofii umysłu, op. cit., oraz Twierdzenie 
Gödla i jego interpretacje filozoficzne, Warszawa 2003. 

43 L. Kolakowski,  Horror metaphysicus,  Res Publica, Warszawa 1990. 
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ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 
 
Andrew Lytle, ważny reprezentant amerykańskiego Południa, pisał  

w 1930 roku, iż  
 
„…dążenie do szczęścia zostało zastąpione kręceniem się w kółko, pozbawio-
nym nawet tej logiki, jaką kieruje się pies goniąc własny ogon. 
 […] 
Jest to sprawa konfliktu między ludźmi a nienaturalnym pokłosiem geniuszu 
inwencji. Jest to wojna na śmierć i życie między techniką a zwykłym ludzkim 
funkcjonowaniem. Prawa do takiego funkcjonowania są naturalnymi prawa-
mi człowieka, ale dziś, w XX a nie XVIII wieku, są to prawa zagrożone po raz 
pierwszy w historii. […] jesteśmy świadkami spektaklu zaiste tragicznego: wi-
dzimy ludzi oszalałych pod wpływem własnej inwencji, zastępujących samych 
siebie nieożywionymi przedmiotami. Ostatecznie jest to moralne i duchowe 
samobójstwo, po którym nastąpi destrukcja fizyczna.”44 
 
Podobnie wówczas pisali angielscy dystrybucjoniści, wielki Gilbert Keith 

Chesterton i jego przyjaciel Hilaire Belloc, zaś 18 lat później tak pisał Wil-
helm Röpke – współtwórca niemieckiego cudu gospodarczego, ekonomiczny 
liberał, ale też ordoliberał i orędownik ekonomii „na ludzką skalę”: 

 
„Nie ma wątpliwości, że w końcu osiągniemy punkt, w którym niemożliwe już 
będzie sprawienie, by postęp techniczny nadal służył ludzkiemu szczęściu  
w jego najszerszym i najmądrzejszym znaczeniu. [...] Nadchodzi czas, w któ-
rym trzeba będzie przypomnieć sobie, iż maszyna jest tylko instrumentem,  
i konieczne będzie zadanie pytania czy w interesie ludzkości „postęp” tech-
niczny nie powinien zostać odrzucony, tak jak przedkładamy najbardziej nie-
racjonalną kuchnię domu rodzinnego nad najbardziej racjonalną stołówkę.”45  
 
Ludzkie losy są złożone. Gdyby Amerykanie posłuchali Lytle’a, to w koń-

cu XX wieku ich południowe stany byłyby republikami bananowymi. Nie 
należy też postępu technicznego odrzucać, ale potrzebna jest siła kultury 
służącej okiełznaniu tego postępu. Warto na przykład zapytać, czy w ogóle 
chcemy mieć roboty do złudzenia przypominające piękne dziewczyny, peł-
niące rolę czułych pielęgniarek w szpitalu. I należy pochylić się nad tym, co 
w świeżo wydanej książce pisze nie jakiś nostalgiczny marzyciel, lecz wybitny 
amerykański politolog, George Friedman, analizując źródła oraz fakt pogłę-
biającego się kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz instytucjonalnego: 

 
————————— 

44 Andrew Nelson Lytle, The Hind Tit, w:  I’ll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradi-
tion, New York 1930. 

45 Wilhelm Röpke, Civitas Humana: A Humane Order of Society, Londyn 1948 (tłum. z nie-
mieckiego); pod zmienionym tytułem The Moral Foundations of Civil Society, Londyn i Nowy Jork 
1966.  
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 „Adwokaci SI myślą, że byłby to [chodzi o wszechobecność SI w ludzkim 
świecie – przyp. JK] triumf ludzkości. Ale poza takimi problemami jak utrata 
stanowisk pracy oraz komputerowe błędy, SI zredukowałaby ludzką potrzebę 
życia we wspólnocie, jednego człowieka z drugim. Tworzymy wspólnoty z ko-
nieczności ekonomicznej i z innych konieczności. Pozostajemy związani ze 
sobą, ponieważ czerpiemy radość z tego, iż obydwoje jesteśmy ludźmi. Gdyby 
zadziałała, SI podkopałaby te konieczności, które nas wiążą. W sercu ludzkiej 
inteligencji leży przypadkowy, nieoczekiwany wgląd i takież spotkanie. 
Sztuczna inteligencja, gdyby mogła być stworzona, zniszczyłaby je swoją nie-
ludzką skutecznością.”46  
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ABSTRACT 
 
 This is a modest endeavour written from an engineering perspective by a non-

philosopher to set things straight if somewhat roughly: What does artificial intelli-
gence boil down to? What are its merits and why some dangers may stem from its 
development in this time of confusion when, to quote Rémi Brague: “From the point 
of view of technology, man appears as outdated, or at least superfluous”? 
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ABSTRACT 

 
Science means here mathematics and those empirical disciplines which avail 

themselves of mathematical models. The pragmatic approach is conceived in Karl 
R. Popper’s The Logic of Scientific Discovery (p. 276) sense: a logical appraisal of 
the success of a theory amounts to the appraisal of its corroboration. This kind of 
appraisal is exemplified in section 6 by a case study—on how Isaac Newton justified 
his theory of gravitation. The computational approach in problem-solving processes 
consists in considering them in terms of computability: either as being performed 
according to a model of computation in a narrower sense, e.g., the Turing machine, 
or in a wider perspective—of machines associated with a non-mechanical device 
called “oracle” by Alan Turing (1939). Oracle can be interpreted as computer-
theoretic representation of intuition or invention. Computational approach in an-
other sense means considering problem-solving processes in terms of logical gates, 
supposed to be a physical basis for solving problems with a reasoning. 

Pragmatic rationalism about science, seen at the background of classical ration-
alism (Descartes, Gottfried Leibniz etc.), claims that any scientific idea, either in 
empirical theories or in mathematics, should be checked through applications to 
problem-solving processes. Both the versions claim the existence of abstract objects, 
available to intellectual intuition. The difference concerns the dynamics of science: 
(i) the classical rationalism regards science as a stationary system that does not need 
improvements after having reached an optimal state, while (ii) the pragmatical ver-
sion conceives science as evolving dynamically due to fertile interactions between 
creative intuitions, or inventions, with mechanical procedures. 

The dynamics of science is featured with various models, like Derek J. de Solla 
Price’s exponential and Thomas Kuhn’s paradigm model (the most familiar instanc-
es). This essay suggests considering Turing’s idea of oracle as a complementary 
model to explain most adequately, in terms of exceptional inventiveness, the dynam-
ics of mathematics and mathematizable empirical sciences. 

Keywords: algorithm, behavioral (vs declarative) knowledge, computability, cor-
roboration, innate knowledge, intuition, invention, logic gates, oracle, pragmatic (vs 
classical) rationalism, problem-solving, reasoning, symbolic logic, Turing machine. 
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1. WHAT DOES IT MEAN “COMPUTATIONAL”  
AND WHAT “PRAGMATIC”? 

 
1.1.  

This essay is meant to sketch some fundamentals of the computational 
worldview—as one being best suited to the realities of the era of computeri-
zation.1 Such a modern worldview gets realized in a possibly best way by 
what I call computational and pragmatic rationalism. This is the conten-
tion of the present essay. 

 Let us start from realizing that we happen to live in a new civilizational 
period—the era of computerization. Each era, in spite of diversity of opin-
ions, ideologies, programs, etc. is featured with a characteristic Zeitgeist, 
and it finds expression in some dominating worldview. This can be said 
about the Middle Ages, Renaissance, Enlightenment, the industrial era, and 
so on. Such a Zeitgeist depends from the current state of knowledge, social 
and economic conditions, common opinions and endeavours. 

 At all the listed points the time of ours has brought far-reaching changes, 
even revolutionary, which require an effort to form a worldview for new 
times, ready to answer its unprecedented challenges. The choice of the  
term computational worldview is motivated by the obvious reason that 
“computation” and “computability” are key concepts in the era of computer-
ization. 

 However, there a single and unique system of assertions to deserve this 
naming does not exist. The name “computational worldview” encompasses  
a fairly diversified class of views. They have in common a concept of compu-
tation, but may differ considerably with regard to the preferred model of 
computation, relations between different models, and so on. 

 In that class of computing-oriented worldviews there is one which de-
serves to be called modern rationalism. An inspiring sketch of topical ration-
alism is found by Kurt Gödel. Well suited for developing Gödel’s approach is 
the model of computation devised by Alan Turing (1939). It was meant by 
Turing as a sequel to the computing model known as the Universal Turing 
Machine (for short UTM), defined in the fundamental study (1936). It is this 
enhancement what I am to to discuss here, jointly with Gödel’s ideas. 

 Such an attempt to synthesize Gödel’s and Turing’s contributions—as far 
as I know—is rather innovatory, not likely to be found in the current litera-
ture. As being fairly new, this project may be debatable. Such a debate 
should check if the suggested here synthesis is well-founded. 

————————— 
1 See (Stacewicz 2016). Stacewicz’s term “informational worldview” is equivalent with the adopted 

in this paper “computational worldview.” Numerous proposals and comments on this issue take 
place at the academic forum CAFE ALEPH – Polemics and Chats about Computational Worldview. 
The set-theoretical term “Aleph” alludes to Turing’s (1936) proof concerning uncountable numbers 
which deals with a relation between Aleph-zero and Aleph-one. See also (Stacewicz 2019).  
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To explain the role of the word “modern,” we need to consider it at the 
historical background of classical rationalism, typically represented by Plato 
and the great thinkers of the 17th century, mainly Descartes and Gottfried 
Leibniz. The both branches have in common the claim about the existence of 
abstract objects (sets, numbers, etc.), available to intellectual intuition. 
However, in the modern approach the concept of intuition is split into two 
distinct abilities. One of them I am to call “inventive,” and the other “innate” 
or “inborn.” 

 The inventive intuition does not appear in any system of classical ration-
alism, while the innate is the subject of intense reflection on the knowledge  
a priori assumed to be an inborn ability. Reflections concerning the exist-
ence and infallibility of "a priori" form an important chapter in the doctrine 
of traditional rationalism. 

 On the other hand, according to the modern rationalism the inventive 
intuition plays a key role in the progress of science—conceived as the in-
crease of power to solve ever more problems and ever harder ones. In this 
context, solvable means capable of being solved with mechanical (algorith-
mic) computation. Here we see again a deep reason to apply the term “com-
putational” to the modern rationalism. 

The distinction between two varieties of intuition, the attributing of dis-
tinct functions to each of them, and connecting this differentiation with two 
historical types of rationalism, is yet another novelty contributed with this 
essay, and one that invites a critical discussion.  

 
1.2. 

A next innovation that may seem controversial consists in noticing a rela-
tionship between these two features attributed to modern rationalism. To 
wit: being computational and being pragmatic. 

The latter term refers to the epistemological doctrine of pragmatism as 
stated, mainly, by Charles Sanders Peirce and Henry James. Pragmatism 
decidedly opposes the claim characteristic of classical rationalism: that there 
are judgments beyond any doubt, endowed with the virtue of absolute infal-
libility. Such are—according to that claim—evident principle given a priori to 
the mind, and those which are entailed by such principles. As stressed by the 
17th century rationalists, such are axioms of mathematical theories and their 
consequences. This view, an integral part of classical rationalism, is called 
infallibilism. 

Obviously, the view denying infallibilism merits the name of fallibilism. 
It was Peirce who has laid the foundations of fallibilism when observed that 
that there was no need of infallible principles of a general nature, addressed 
to the whole mankind. For, it in the nature of any inquiry, that is, of a pro-
cess of problem solving, that as a researcher I have no chance, no possibility, 
to start from premises not being my own. Thus, even if there were principles 
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regarded by other people as infallible, but not convincing for myself, I would 
be entirely unable to take of them any advantage or assistance. Thus there is 
no need of any universal infallibilist creed. What is necessary to properly fix 
one’s own belief, is by Peirce expressed in his seminal article where he states 
the following:  
 

“It is a very common idea that a demonstration must rest on some ultimate 
and absolutely indubitable propositions. These, according to one school, are 
first principles of a general nature; according to another, are first sensations. 
But, in point of fact, an inquiry to have that completely satisfactory result 
called demonstration, has only to start from with propositions perfectly free 
from any actual doubt. If the premises are not in fact doubted at all, they can-
not be more satisfactory than they are” (Peirce 1877, 6). 
 
This is a typically pragmatic argument from impracticability, that is, the 

impossibility of doing something effectively. Peirce addresses every re-
searcher with the following message: do not bother whether the premises 
used in your demonstration belong to some infallible principles. Even if they 
were so, but were doubted by you personally, it would be practically absurd 
to make any use of them, when you possess certainties of your own, entirely 
sufficient to be used as premises. 

In confrontation with indisputable empirical facts, or with new well-
founded achievements in mathematics, such personal certainties have to 
recede, and be replaced by credible new data. Then the researcher, if get 
convinced about a new reliable result, does revise his premises to gain new 
chances of cognitive success. Again, in such a strategy, no need arises to 
resort to some principles supposed to be infallible.  

 
1.3. 

Infallibilism happens to be associated with the epistemological analytic-
synthetic dichotomy, where infallible propositions are at the analytic side, 
and fallible on the synthetic. Unfortunately, the conceptual situation is en-
tangled for the unclear status of analytic propositions, e.g., their relation to  
a priori judgments, especially in the face of Kant’s conception of synthetic  
a priori statements. These, according to Kant, are factual (synthetic) and, at 
the same time, universally and necessarily true, hence infallible, as exempli-
fied with the basic propositions of geometry. The issue of real definitions 
still contributes to the puzzle, since as real they ought to be synthetic, while 
as definitions—analytic. As a special case of real definitions may be seen 
axioms in their role of characterizing the senses of primitive concepts of  
a theory. 

Anyway, when being aware of such complications, we can bypass them 
with assumption that in the standard (i.e., non-pragmatist) epistemologies 
some propositions are regarded as infallible, and they are dichotomously 
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separated from those being fallible. Only the existence of such a dichotomy 
is what matters in the present discussion, independently of how the ele-
ments of dichotomy are conceived. 

As for pragmatism, it denies the dichotomy of fallible and infallible items 
of knowledge, the former represented by empirical sciences, the latter—by 
logic and mathematics. Instead of the dichotomy, the rationalistic pragma-
tism, championed by Kurt Gödel and Willard Van Orman Quine (1953), sug-
gests to see the set of scientific theories as ordered according to the degrees 
of fallibility. Thus the least fallibility amounts to the highest reliability being 
attainable, but not necessarily requires an entire lack of fallibility. 

For example, let us compare as to the degree of reliability: set theory, 
number theory and logic. Set theory is below the two remaining, e.g., for its 
problem with antinomies, and for involving such controversial items as the 
axiom of choice and the continuum hypothesis. 

Giuseppe Peano’s arithmetic advantage over set theory can be explained 
in a typically pragmatist way—its successful countless applications in the 
practice since thousands of years, without ever committing a smallest error. 
However, among various PA variants there appears a gradation. For in-
stance, some mathematicians have a greater trust in the reliability of the 
first-order axiom of induction, than in the cases its higher orders. 

Such a gradation has not only a due theoretical justification, but also  
a methodological advantage, over dichotomy. Even if the scale of degrees of 
reliability does not yield a linear order, then a partial order will do to make 
reasonable choices between propositions or whole theories. If, for instance, 
a nominalist refuses to accept the second-order axiom of induction, then he 
is free to rely on the first-order version as supposed by him—according to 
his philosophical belief—to have a higher degree of reliability. 

In the presence of such a ladder of reliability degrees, there arises the 
question: which discipline or theory may enjoy the highest attainable relia-
bility? This is to mean: which of them is the closest to the top, namely, to the 
ultimate (i.e. absolute) reliability which amounts to infallibility? The candi-
date most likely to win is the first-order classical logic of predicates. Such 
highest precedence is to mean that in the case of contradiction between  
a logical law and any other statement, it is the latter which should be reject-
ed as false. 

How such a dominance could be explained? What about attributing  
logic the feature of being innate? If it proves to be innate, then how is this 
feature related to being a priori? These issues are to be discussed in the next 
section. 
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2. HAS SYMBOLIC LOGIC THE HIGHEST RELIABILITY DUE  
TO IMPLEMENTATION OF LOGIC GATES IN BRAIN CIRCUITS?  
 

2.1. 
There was mentioned (1.1) the importance of intuition which is featured 

by creative inventiveness in solving problems, but not always privileged 
with high reliability, that is, not unlikely to fail is a process of problem solv-
ing. Now it is in order to focus on another kind: not inventive intuition but 
having, instead, the advantage of highest reliability. 

The argument to be offered in what follows is to the effect that there  
exists a kind of intuition even if not infallible, then closest to infallibility. 
However not so much spiritual (as Plato or Descartes believed) but rooted in 
some inborn structures in animal brains. And that logic, even as sophisticat-
ed as modern symbolic logic is rooted in those biological traits that we ac-
quired, first as part of our primate heritage, and further developed as we 
evolved. 

An important route of evolution leads from instinctive protological  
behavior up to the hights of symbolic logic and computer science. I take 
advantage of the term “protological,” as defined in Lexico UK Dictionary: 
relating to an early, basic, or undeveloped form of logic. 

This handy concept is what we need in the present discussion. It makes 
possible to consider degrees of logical competence, and use this term to de-
note its lowest degrees in which no verbal expression and even no awareness 
is involved. Then we can trace the evolutionary chain of links which leads 
from the lowest to the highest level. 

When observing a problem-solving behavior of an animal in their search 
for food, fights with rivals, escaping dangers, etc., we perceive the strategy 
which looks as guided by logical rules, in particular: generalization, instanti-
ation, detachment, transposition. 

What a conclusion should be drawn by a logician making such observa-
tions? Suppose, he is aware that his own strategies in the problem-solving 
behavior would be like those adopted by animals. Both in the cases of in-
stinctive or automated thoughtless problem-solving, as in the cases of solv-
ing the same problem thoughtfully and with awareness of inference rules, 
the logician finds the same logical rules. 

If the problem, for instance, to find a method to reach an object which in 
the moment is beyond the reach is given to a chimp, to a logician, and to  
a computer, their process of problem-solving reveals the same logical sche-
ma. A report concerning reasonings of non-human animals is given by Mar-
ciszewski (1994/2012, chap. 7) who comments on the famous Köhler’s re-
search in the intelligent behavior of a chimpanzee named Sultan. 

In order to solve the problem of reaching a fruit being in the moment be-
yond the actual reach, Sultan behaves is such a way as if knew the logical 
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rules: of forming conjunction, of instantiation and of detachment. In the 
mentioned book the author attempts to simulate Sultan’s reasoning with the 
use of computer. The intention was to check the correctness of this reason-
ing (with the checker called Mizar-MSE), and to learn whether there is  
a parallelism between the supposed pieces of behavioral logic and of sym-
bolic logic implemented in the computer.  

 
2.2. 

The experiment of simulating on computer chimp’s problem-solving  
suggests a conjecture to explain the likeness of logical schemas in the rea-
sonings of humans, animals and machines. The familiar von Neumann’s 
architecture contains logic gates implementing Boolean functions, and those 
provide symbolic logic with firm algebraic foundations. Owing to them, 
computers can compute and reason in an infallible way. 

Independently of von Neumann’s computer architecture, where logic gates 
are basic element of computing and reasoning machines, analogous structures 
were detected in the central nervous system by the logician Walter Pitts and 
the neurologist Warren McCulloch. This surprising result was published in 
the article bearing the much speaking title: A Logical Calculus of Ideas Im-
manent in Nervous Activity (1943). In computers logic gates are connected 
with wires, in brains they are nerve cells connected with axons. 

This result has revealed that the operations of reasoning and calculating 
are ruled by the laws of Boolean algebra, on an equal footing in humans and 
in machines. The logic based on this algebra provides means to formalize 
any computing or reasoning, and once something can be formalized it can 
be mechanized, either with electronic or with biological machines. 

An intriguing question with which philosophers would wish to address 
biologists and cognitive scientists, is concerned with computing and reason-
ings performed by non-human animals: are their brains equipped with logic 
gates too? 

If the answer were in the affirmative (as it seems to be in some research 
reports), then philosophers would be ready to claim that logic is omnipres-
ent in the live nature. On this basis the pragmatist argument could be coined 
that the nature provided a lot of its creatures with logic as excellent means 
to fight for survival. Their successful applications in that fight would con-
vincingly confirm the validity of Boolean rules of reasoning, independently 
of their intellectual evidence. Having had so countless empirical confirma-
tions, logic could pride oneself on winning much more scores than other 
science in the endeavour to possibly highest reliability. 

Such a key role of logic gates in the animal world could be also used as  
a case for nativism—a significant constituent of rationalistic philosophies. 
The competence owed to logic gates, inherited after parents and a chain of 
ancestors, would testify the innateness of logical skill. 
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The above remarks are a kind of thought experiment to account for the 
existence of logical knowledge in the naturalistic vein as recommended, e.g., 
by Jan Woleński (2016). He tries to bridge logic and cognitive science from  
a naturalistic point of view, to oppose classical rationalism—criticized firstly 
by Peirce. 

When conjecturing the existence of logic gates in the brains of non-
human animals, I do this with the intention of checking its mettle. Let us do 
our best to support this bias toward naturalistic epistemology, and look to 
what degree is it feasible. In such an inquiry it will be in order to confront 
the naturalistic approach to nativism with its opposite, represented by clas-
sical rationalism in several versions, each rooted in a different metaphysical 
vision. 

There is Plato’s answer taking advantage of the legend of the soul’s preex-
istence and remembering (anamnesis) the knowledge attained in that phase. 
There is Augustinus’ claim in terms of divine illumination. And that of Des-
cartes who instead of divine illumination speaks of lumen natural—the light 
somehow endowed by Nature to human minds. Descartes extensively and 
systematically featured the role of what he called intuitus. 

As for Leibniz, his Monadology presents monads conceived as prepro-
grammed living entities—divina automata, or divinae machinae (his own 
words) with a suitably equipped memory. It is Leibniz who merits attention 
as a forerunner of nativism worth to be remembered in the era of computer-
ization. There is a thought-provoking analogy between his point and the 
definition of the adjective preprogrammed in current dictionaries. This 
definition, when referred to living creatures, runs as follows: prepro-
grammed = genetically biased towards a particular behaviour. Thus nativ-
ism, when associated with the idea of automaton or machine, manifests  
itself as a likely component of computational rationalism. 

If there is a bias toward a conditioned genetically behaviour, then it be-
longs to the innate traits. Combining genetics and the theory of automata, 
somehow on the Leibnizian pattern, Chomski revolutionized the current 
linguistics and philosophy of language, pioneering thereby the modern ra-
tionalism. His concept of linguistic competence denotes the ideal language 
system that enables speakers to produce and understand an infinite num-
ber of sentences in their language, and to distinguish grammatical sentences 
from ungrammatical sentences. The infinity should be understood here as 
an countably infinite set.  

 
2.3. 

Analogously to Chomski’s concept of linguistic competence there ap-
peared in cognitive psychology, and philosophy of mind, the notion of logi-
cal competence to name cognitive mechanism that enables to complete logi-
cal tasks. For instance, Paula Quinon writes in her paper Logical Compe-
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tence: “Systems of core cognition correspond to what is called competences. 
[...] Systems of core cognition are present in infants and also shared with 
many non-human animals. This means they are pretty deeply inserted in the 
brain structure (Quinon, no date of publication).” 

The phrase “logical competence” is convenient for an analogy with 
Chomski’s notion of linguistic competence, and agrees with defining it in 
dictionaries as ability to do something efficiently. The stress put on biologi-
cal foundations of logical competence and their innativeness (as inborn to 
infants and animals) does seem justified in the light of current knowledge 
about brain structures. 

However, there is a significant disparity between linguistic and logical 
competences. The former is a feature of human minds alone, while the lat-
ter—as remarked in the above comment—is possessed also by non-human 
animals. 

Some people doubt whether non-human animals, even so intelligent as 
cats, dogs, chimps etc. are capable of having a logical competence. The 
doubt may arise when no distinction is made between behavioral 
knowledge (often called procedural) and declarative knowledge. In  
a more idiomatic form, popularized by Gilbert Ryle (1949), the counterparts 
of these technical terms are, respectively, “knowing how” and “knowing 
that.” 

The distinction is nicely mirrored in the domain of logic with regard to 
humans. Every human being avails himself with behavioral logic while pro-
fessional logicians and their audiences know additionally its declarative 
counterpart such as symbolic logic. Though the latter is beyond any reach of 
non-human animals, are there really any reasons to refuse them behavioral 
logic? Even everyday observations, as well as professional experimental in-
quiries, hint at the animal abilities of solving problems in such a way as if 
they knew inference rules of detachment, transposition, instantiation, etc. 
(compare the story of Sultan told in 2.1). 

Human beings share such a behavioral logic with chimps as if a kind of 
protological anticipation. At the same time, however, they are privileged 
with an enormous advantage—that of being language-speaking creatures. 
Owing to that, they could make an astonishing evolutionary leap—to trans-
form their behavioral logic into declarative logic, symbolic and formal, and 
thus enter a decisive route of civilizational development. 

The first system of formal logic, that of Aristotle, in its long historical de-
velopment has led to Boolean algebra which contributed to the rise of 
Gottlob Frege’s axiomatic system of logic. That, in turn, together with Ber-
trand Russell’s and Giuseppe Peano’s achievements, led to David Hilbert’s 
program. It stimulated the astonishing Gödel’s and Turing’s discoveries, 
paving the way to the theory of computability and the rise of computer sci-
ence. 
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Such an immense civilizational epic wouldn’t happen if the mankind did 
not inherit after its animal ancestors the innate behavioral logic which was 
to become the source and truth warrant for declarative formal logic. The 
maximal reliability of such a warrant stems from the fact that behavioral 
logic has found an unimaginable number of confirmations, having been so 
successfully applied by animals in their fight for survival during the millions 
years of evolution. This is the best possible pragmatic check of the highest 
reliability of logical intuitions displayed in an unconscious logical behaviour 
of animals. 

 
 

3. HILBERT’S PROBLEM OF THE DECIDABILITY OF LOGIC, 
TURING’S FORMAL MODEL OF THE DYNAMICS OF SCIENCE  

 
3.1. 

The most consequential problem about mathematical intuition put Hil-
bert (1928) under the name Entscheidungsproblem. Immediately it is con-
cerned with the power of algorithms apt to be expressed in predicate logic, 
but indirectly it has far-reaching consequences for the concept of intuition. 
Before discussing the issue more extensively, it will be in order to sketch the 
core of argument. 

This is the problem of algorithmic decidability of formalized predicate 
logic: does there exist a mechanical procedure to decide about any of its 
formulas whether it is a logical tautology or is not. When in their 1928 text-
book Hilbert and Ackermann stated the question, such procedures were 
already invented for propositional calculus, but not for predicate logic. The 
authors emphasized that the problem is of fundamental significance, and 
seemed to expect its positive solution in a not distant future. 

The solution appeared after few years, due to several authors who inde-
pendently in the same year 1936 published their results. The most seminal 
were the results of Turing whose the basic part appeared in (1936) and the 
sequel in (1939). The former has brought the most influential model of 
computing known as the Universal Turing Machine, mentioned in 1.1. As 
commonly known it is in no need to be here reported. 

The study of 1939 (also announced in 1.1) will be now discussed from the 
angle of its relevance to the issue of scientific dynamics which entered  
a dramatically new phase through Turing’s discovery of algorithmic unde-
cidability of symbolic logic and analyzing its epistemological consequences 
in the study on ordinal logics. Its full title reads: Systems of Logic Based on 
Ordinals (1939), and the main idea is the following:  
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To grasp this main idea, one should focus on considering an infinite or-

dered sequence of logical systems ever stronger, that is, having ever greater 
problem-solving ability. To get more to the heart of the matter, the above 
fundamental statement should be read in the light of the following passage 
in section 4: 
 

“Let us suppose that we are supplied with some unspecified means of solving 
number theoretic problems; a kind of oracle as it were. We will not go any fur-
ther into the nature of this oracle than to say that it cannot be a machine; with 
the help of this oracle we could form a new kind of machine (call them  
o-machines), having as one of its fundamental processes that of solving a giv-
en number theoretic problems.” 

 
Through this suggestive picture of oracle Turing introduces the revolu-

tionary idea of relative computability to highlight the busy road of the pro-
gress of mathematics (that supports significantly the progress of the rest of 
knowledge). Since in formalized systems, including Turing machines, com-
puting is the universal method of problem solving, the relativeness of com-
putability entails relativeness of solvability. 

Before there appeared these surprising results, no scientist imagined 
such a gradation of solvability. Optimists like Hilbert believed in the maxim 
in der Mathematik gibt es kein “ignorabimus,” while those less optimistic 
divided the set of problem into disjoint and closed classes: solvable and non-
solvable. 

Thus, for long time the potentiality of such dynamic migration of unsolv-
able problems to the class of solvable was weakly felt by a majority of schol-
ars. The growth of such awareness can be observed among computer scien-
tists, as suggestively expressed Salomon Feferman’s (1992) article entitled: 
Turing˙s Oracle: From Absolute to Relative Computability and Back. More 
details about the impact of the idea oracle Feferman gives (2006). Martin 
Davis (2006) states that Turing’s use of a computing oracle has proven to be 
highly influential in theoretical computer science, e.g., in the polynomial 
time hierarchy.  

While mathematicians and computer scientists more and more appreci-
ate the idea of oracle, as Feferman reports in the cited article (2016), philos-

The well-known theorem of Gödel shows that 
every system of logic is in a certain sense in-
complete, but at the same time it indicates 
means whereby from a system L of logic a more 
complete system L’ may be obtained. By repeat-
ing the process we get a sequence L, L1 = L’, L2 = 
L’1, L3 = L’2,... of logics each more complete than 
the preceding.  
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ophers try to interpret this new mathematical idiom in terms of epistemolo-
gy, epistemology, psychology, philosophy of mathematics. 

How far have we progressed in these domains owing to the notion of ora-
cle? Does such a vision represent a realistic model of dynamics of science? 
May there exist, in the real world, physical or mental entities to form such 
an infinite sequence of ever more potent problem-solvers? 

In the literature dominates interpretation to the effect that oracle is an 
idealized model of mathematical intuition. This approach is shared by such 
experts as Roger Penrose and Andrew Hodges (see (Copeland 2008) re-
ferred to in footnote 2). 

There is an impressive evidence given by Max H. Newman who in 
a biographical memoir on Turing, identifies the oracle with mathematical 
intuition. Newman was Turing’s collaborator, and had to know his inten-
tions—to the effect that the oracle enables to see the truth of a formally un-
provable Gödel statement; in this task human intuition does succeed.2 

Turing (1939) also connected achievements of mathematical intuition 
with the progression of ordinal logics, when making the following comment: 
 

“Owing to the impossibility of finding a formal logic which will wholly 
eliminate the necessity of using intuition we naturally turn to ‘non-
constructive’ systems of logic which not at all the steps are mechanical, some 
being intuitive. An example of a non-constructive logic is afforded any ordinal 
logic. When we have an ordinal logic we are in a position to prove number 
theoretic theorems by the intuitive steps.”  
 

3.2. 
It would be welcome to get acquainted with concrete instances of the en-

visioned by Turing progression of ever stronger problem-solvers. From this 
point of view, there seem to be relevant Gödel’s consideration of the infinite 
ordered sequence of logics of ever higher orders. The higher is the order of  
a system, the greater its deductive power—exactly in the sense defined by 
Turing: a system marked by a natural number, say n denoting the order of  
a logic, is able to solve every problem solvable by those bearing a number 
lesser than n, and additionally some problems that cannot by solved by any 
of its antecessors.  

Moreover, such a new system has the very desirable merit not having 
been mentioned by Turing. The increase of the deductive power results in  
a significant shortening of problem-solving procedures. Here is Gödel’s own 
statement. It has been demonstrated, not by Gödel himself, but by other 
authors some years later. It was S. R. Buss (1994) who produced a detailed 

————————— 
2 See: https://www.ics.uci.edu/ welling/teaching/271fall09/Copeland—TheMathematicalObjec 

tion.pdf—Jack Copeland (2008) created a very useful and interesting collection of statements on 
intuition and creativity made by Turing, Gödel, Post and Penrose, entitled The Mathematical Objec-
tion: Turing, Gödel, and Penrose on the Mind. 
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proof, while George Boolos offered a nice exemplification in his seminal 
study A Curious Inference (1987). A philosophical comment on Boolos’ in-
ference is found in (Marciszewski 2006), while its computer implementation 
of this inference is due to Benzmüller and Brown (2007). 

The latter research demonstrates enormous advantages of higher-order 
logic (or a corresponding system of set theory) with regard to the length of 
proof. They powerfully demonstrate what Gödel (1936) says about shorten-
ing of proofs “by an extraordinary amount” in the following statement. 
 

 
As to the power of the higher-order logic, a striking exemplification can 

be found in case of arithmetic. Consider arithmetic formulated in the lan-
guage of second-order logic. The belonging to that order makes it possible to 
quantify not only over natural numbers (as individuals) but also over sets of 
natural numbers. Since real numbers can be represented as infinite sets of 
natural numbers, and since second-order arithmetic allows quantification 
over such sets, the theory of real numbers can be formalized in second-order 
arithmetic; see (Sieg 2013, 291). Such a close assimilation to the theory as 
powerful as mathematical analysis is a remarkable achievement of the sec-
ond-order logic. 

How is related the Gödel’s claim to the idea of oracle? Certainly, the for-
malized systems of logic of ever higher orders can be regarded as machines, 
since formalization, practically, equals mechanization, as suggestively ex-
pressed by Gregory Chaitin (2006): “Gödel’s 1931 work on incompleteness, 
Turing’s 1936 work on uncomputability, and my own work on the role of 
information, randomness and complexity have shown increasingly emphati-
cally that the role that Hilbert envisioned for formalism in mathematics is 
best served by computer programming languages, which are in fact formal-
isms that can be mechanically interpreted (Chaitin 2006).”  

The above account is an attempt to exemplify the general Turing’s sche-
ma with concrete cases. How far such concretizations are relevant to the 
issue of mathematical intuition as a source of potent algorithms, it is the 
issue open to a further penetrative discussion. 

 
 

Thus, passing to the logic of the next higher 
order has the effect, not only of making provable 
certain propositions that were not provable be-
fore, but also of making it possible to shorten, 
by an extraordinary amount, infinitely many of 
the proofs already available. 
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4. MODERN RATIONALISM AS AN OPTIMISTIC, AS WELL  
AS REALISTIC, VISION OF THE DYNAMICS OF SCIENCE 

 
4.1. 

Does science progress? Those who have grown in the cultural environ-
ment of the 20th and the present century may be surprised that somebody 
puts such a question. It seems as pointless, as if somebody asked, for in-
stance, whether a triangle should contain three angles. For we conceive the 
scientific progress as belonging to the very nature of science like the triangu-
larity to the essence of a triangle. 

A different concept of science was characteristic, in particular, of the 
Middle Ages. Then the whole work of scholars was devoted to the preserva-
tion, transmission and commenting the body of knowledge inherited from 
antiquity. The long process toward our current awareness was due to many 
intertwined factors. 

The one especially relevant to the present discussion it is the growing 
demand for new, ever more efficient and more numerous methods of calcu-
lation. This pression, typical for civilizational development, was coming 
from astronomy, engineering, navigation, economy, etc. In the 20th century 
it culminated inside mathematical logic in the idea of great reform of math-
ematics. How there has come to this brainchild, is a story to be told in this 
discussion. 

Why logic played a major role? The road from a prescientific, solely intui-
tive, mathematical theory, as practiced, say, in the ancient Egypt, Babylon, 
etc. up to its doing in a mechanized way, as in our era of computers, leads 
through two preparatory phases: axiomatization, and then formalization in 
a language in which we could express the whole of mathematics. 

Such a language, envisioned by Leibniz, has been accomplished first by 
Frege (1879), and then by Russell, Peano, Hilbert, Gerhard Gentzen, and 
Polish logicians. This is the language of predicate logic, capable of express-
ing—with the help of suitable definitions and substitutions for variables—
every mathematical proposition. Half century after Frege, owing to the ge-
nius of Turing (1936), we have got the message that the predicate logic is 
capable of being implemented in a machine to prove theorems and compute 
mathematical functions. 

However, Turing’s achievement which fulfilled the hope in the possibility 
of mechanizing calculations and reasonings, at the same time brought entirely 
unexpected result about serious limitations of computing machines. Using 
Cantor’s diagonal method, Turing proved the existence of uncomputable func-
tions. When asked about the value of such a function, the machine does not 
bring any result, and cannot halt the procedure, making infinite loops. 

This amounts to the undecidability of predicate logic–the issue men-
tioned above (2.2) in connection with the problem of ascertaining logical 



 The Computational and Pragmatic Approach to the Dynamics of Science 45 

truths. Every process of computing the value of a function can be interpret-
ed as the proof of an arithmetical theorem. If the value of a function cannot 
be computed, this means that the corresponding theorem cannot be proved. 
The existence of unprovable theorems amounts to undecidability of logic.  

 
4.2. 

However, Gödel believed in human reason’s ability to make a concept 
more and more precise, up to the point in which it can be characterized by 
axioms of a theory. The fact of its being formalized ensures an algorithmic 
procedure to solve problems which were unsolvable before axiomatization 
and formalization. Such a process can be nicely exemplified by the history of 
making the concept of set ever clearer—from a vague idea up to the stage of 
formalization, e.g., with Zermelo-Fraenkel set theory. 

Tu sum up, Hilbert’s claim that [H] there is an algorithm to computa-
tionally solve every mathematical problem, has been replaced by Gödel’s 
claim that, owing to intellectual intuition, [G] for each mathematical prob-
lem there can be found an algorithm to solve it. This difference becomes 
more conspicuous when expressed with logical formulas; in the following, 
the variable a runs over the set of algorithms, while p – set of problems.  

[H] ∃a∀p(aSp)  
Computational Non-Pragmatic Rationalism – CNPR  
[G] ∀p∃a(aSp)  
Computational Pragmatic Rationalism – CPR  
Formula G expresses just a part of CPR. It hints at the difference with H 

which consists in the order of quantifiers. For the full characterization of 
CPR, it should be added that the algorithm a to solve problem p is not al-
ways at hand (as is in the case of CNPR), but has to be found in a process 
which starts from an act of intuition. Thus the existential quantifier in G 
means something like potential existence. That such a potentiality is real, is 
an optimistic feature of CPR. Gödel advocated CPR as an “optimistic ration-
alism” (his own phrase). This optimistic attitude is penetratively analyzed by 
Stacewicz (2019, sec. 5). 

Such an optimism involves the conjecture about the reliability of mathe-
matical intuitions. However, there are philosophers and even circles of phi-
losophers, as the Vienna Circle, that do not admit any trace of intuition as  
a factor in what they call “scientific philosophy.” They reject intuition as mis-
leading and needless. Nowadays such opinions remain influential not so 
much among mathematicians, as among some representatives of humanities.  

 
4.3. 

The inquiry into the said issue leads to acknowledging the indispensabil-
ity of mathematical intuition on par footing with the indispensability of al-
gorithms, in the drive of science toward ever higher solvability. This drive is 
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admirably efficient, as we see in the history of science and in our everyday 
lives. And its efficiency speeds up every year, in particular, in natural scienc-
es and technology. Why there is so? 

The first step towards the answer is to realize that nowadays both, sci-
ence and technology, enjoy a solid and extensive mathematical basis, one 
that didn’t exist, neither was thinkable in any earlier time. Owing to such an 
excellence, it can bring ever more numerous and more surprising results. 
Let me hint as the two astonishing and spectacular cases. 

Among them there was in 2015 the detection of gravitational waves which 
round hundreds years earlier were predicted by Einstein on the purely mathe-
matical ground as equations of general relativity, but up to the year 2015 con-
jecture fact could not be approached experimentally for the lack of suitably 
sensitive instruments. 

In turn, Einstein’s theory would not arise in 1915, if there did not exist  
a perfectly suited for such a purpose non-Euclidean elliptic geometry, creat-
ed in 1866 by Riemann for pure theoretical reasons, without any inkling 
about revolutionary empirical applications to come in a future. 

The case is exceptionally intriguing for its nexus with the issues of geo-
metrical intuition. Let us consider the following remark in WolframMath-
World:3 
 

“In three dimensions, there are three classes of constant curvature geome-
tries. All are based on the first four of Euclid’s postulates, but each uses its 
own version of the parallel postulate. The ‘flat’ geometry of everyday intuition 
is called Euclidean geometry (or parabolic geometry), and the non-Euclidean 
geometries are called hyperbolic geometry (or Lobachevsky-Bolyai-Gauss ge-
ometry) and elliptic geometry (or Riemannian geometry). Spherical geometry 
is a non-Euclidean two-dimensional geometry. It was not until 1868 that Bel-
trami proved that non-Euclidean geometries were as logically consistent as 
Euclidean geometry.” 
 
Without any polemical comment, I would just encourage those who dis-

like talking of intuitions that them try to replace the phrase “everyday intui-
tion” by any other, being more “scientific” according to their standards of 
scientific exactness. 

Anyway, let us take for granted the existence of everyday geometrical in-
tuition, akin (presumably) to some rudiments of procedural (imperative) 
knowledge possessed by other mammals. Higher animals seem to enjoy  
a similar orientation in space, though they did not study Euclid. It looks as if 
were an inborn rudiments of geometry in animals. 

This is not to mean that non-Euclidean geometries contradict the every-
day geometrical intuition—presumed in Euclid’s work. At the bottom of 

————————— 
3 See: http://mathworld.wolfram.com/Non-EuclideanGeometry.html 
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non-Euclidean approaches there are other intuitions, connected with astro-
nomical observations, as exemplified with the case of Ptolemy. He was 
aware that the area of a triangular region on the sphere is precisely the 
amount by which its angle sum exceeds 180 degrees.4 

Thus geometrical intuitions stemming from an astronomical experience 
differ from those of everyday experience, but there does not occur between 
them any contradiction (see the passage of MathWorld cited above). Any-
way, to start a cognitive process, we have to rely on some primordial in-
sights.  

 
4.4. 

Having had devoted a bit of attention to geometrical intuition, it is in or-
der to mention the issue of intuition in arithmetic—as much as needed to 
highlight a pragmatic approach to the problem. 

As we can observe in primitive tribes and in children, arithmetic starts 
from perceiving small sets of physical things. A child perceives differences of 
set size (number of elements) in some cases and size identity (equinume-
rosity) in other ones. The latter is necessary to form the notion of (cardinal) 
number. The other factor, not less necessary is person’s capability of ab-
stracting. 

This capability should be acknowledged as an inborn ability, indispensa-
ble for learning a native language through the procedure of ostensive defini-
tions. The role of abstraction in the procedure of ostensive defining is too 
extensive theme to be considered in this essay. A fairly exhaustive treatment 
is found in the book by Marciszewski (1994, chap. 8) in the chapter entitled 
“The ostensive procedure as a paradigm of definition.” 

After gaining the notion of natural number, people are able to imagine 
the successor of any number, and successor of that successor, and so on, 
potentially up to the infinity. It is a remarkable and even mysterious feature 
of humans, one that made them able to climb higher and higher the ladder 
of mathematical abstraction. 

Quite different is an approach to arithmetic which has been popular be-
cause of having a famous author—Immanuel Kant. He regarded arithmetic 
as the knowledge based on the pure intuition of time. This way of thinking is 
presently continued in the philosophy of mathematics termed intuitionism. 
However, this doctrine does not seem to accord with what we know about 
cultural evolution of mankind: the process which starts from sensory obser-
vations of small sets, not having yet the concept of zero. Then due to  
a long evolution the awareness of humans (at least some of them) reaches 
the heights of set theory, and logic with arithmetic logic of arbitrarily high 
order, and so on. 

————————— 
4 See: http://www.math.brown.edu/ banchoff/Beyond3d/chapter9/section03.html 
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These impressive achievements are not confined to pure theory. As  
a rule, such intellectual insights lead to a well-confirmed empirical theories 
by devising a calculus suitable for the domain in question, in order to com-
pute functions which render empirical laws—natural, social, mental, etc. 
Such was the case of Isaac Newton, Albert Einstein, Werner Heisenberg, 
Erwin Schrödinger, von Neumann etc. For instance, to establish an algo-
rithm of rational decision making (for economics, praxiology, etc.), we need 
the calculus of probability, while physics resorts to geometrical models, dif-
ferential calculus, etc. 

Let us sum up the role of intuition in the algorithm-oriented progress of 
science with Chaitin’s suggestive statement to run as follows:  
 

“There is no limit to what mathematicians can achieve by using their intuition 
and creativity instead of depending only on rules of logic. Any important 
mathematical question could eventually be settled, if necessary by adding 
new fundamental principles to math, that is, new axioms or postulates. This 
implies that the concept of mathematical truth becomes something dynamic 
that evolves, as opposed to the traditional view that mathematical truth is 
static and eternal” (Chaitin 2006). 
 
 

5. EXTENSIONAL VS INTENSIONAL EQUIVALENCE  
OF MODELS OF COMPUTATION FROM THE ANGLE  

OF SCIENCE DYNAMICS  
 
This distinction is to the point in the debate about the strong AI project 

and its influence on the understanding of the dynamics of science. It allows 
to briefly express the strong AI claim by saying that the human brain is ex-
tensionally equivalent to the Universal Turing Machine, without being 
equivalent intensionally. 

As for alternative computation models, as cellular automata, artificial 
neural nets, analog computers, etc., they—according to the Strong AI doc-
trine—should be reducible to UTM. Reducing means here: to regard those 
alternatives as extensionally equivalent with UTM (as the paradigmatic 
case). 

To briefly explain the distinction, I avail myself with its concise formula-
tion by Paweł Stacewicz who sums up a more detailed text by Hajo Greif 
Invention, Intension and the Extension of the Computational Analogy post-
ed on “Cafe Aleph”—an academic forum to discuss philosophy of computer 
science:5 
 

“Two models of computation are extensionally equivalent if they have the 
same class of solvable problems (regardless of how these problems are 

————————— 
5 Both texts are available when addressed: http://marciszewski.eu/?p=10558 
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solved). Thus: the Universal Turing Machine (UTM) model is equivalent to 
both the recursive functions model and the quantum computation model. In 
contrast, the UTM model is not extensionally equivalent to the analog-
continuous model of computation (described by means of real recursive  
functions). The latter, theoretically speaking, allows to solve the TM halting 
problem (unsolvable under the UTM model). It is therefore extensionally 
stronger” (Stacewicz, see footnote 5).  

 
To extend the list of main extensional equivalences with UTM, let us 

complete it with Church’s lambda-calculus and Post’s systems. The same 
cases are also examples of intensional non-equivalence—the term needed to 
account for the fact that some models, though extensionally equivalent  
obtain the same results in a different way. The Strong AI doctrine holds that 
the human brain is extensionally equivalent to UTM, but admits that it may 
be not equivalent intensionally. 

Let us employ the phrase “scientific robot” to name any Turing machine 
programmed to do science. According to the Strong AI doctrine, such robots 
can be produced when the complexity of electronic agents will match that of 
human brains. Some Strong AI adherents, for instance Ray Kurzweil, hold 
that the ability to produce such agents should appear soon, near 2050. 

Suppose that after 2050 the task of doing science should be performed by 
scientific robots. Thus their producers have to solve the problem of equip-
ping them with the trait of inventiveness. This would be a crucial issue for 
predicting the future dynamics of science. If the project does succeed, then 
the dynamics of science will be like that having been hitherto. If it happens 
to fail, then the Strong AI project proves utopian, and the task of dynamical-
ly forwarding science would remain with humans, since there is no progress 
of knowledge without creative invention. 

The distinction we here discuss, though useful in comparing models of 
computation, demands a more precise explication. It turned out so, for in-
stance, when there occurred a problem with publishing Turing’s (1936) 
study. The editor was not sure whether the study was duly original, or it 
repeated—only with a different terminology—Alonzo Church’s result stated 
in terms of lambda-calculus. 

This meant the doubt whether their results are equivalent not only exten-
sionally (what later proved evident) but intensionally as well; were the latter 
the case, this would mean lack of originality. Only after Turing submitted 
additionally a proof of intensional non-equivalence, the study on computa-
tional numbers could accepted for publication. 

Let it be added that the very term “extensional”—whose understanding  
is needed to grasp the meaning of “extensional equivalence of computation 
models”—is pretty familiar to logicians. The historical origin of this concept 
goes back to Frege and his famous comparison of the phrases “morning  
star” and “evening star”—equivalent extensionally and different intensional-
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ly. Persons less familiar with the issue, may consult relevant reference 
works.6 

The opposition discussed above provides the opportunity to render con-
cisely this essay’s main point that is as follows. If there existed extensional 
equivalence between UTM and the mind/brain as a model of computation, 
and the science would be done by scientific robots, then the dynamics of 
science would disappear. This would be unavoidable for the lack of curiosity, 
imagination and inventiveness as being the privilege of humans alone. This 
point is developed in the two next sections. 

 
 

6. WOULD THERE BE ANY DYNAMICS OF SCIENCE,  
IF THE SCIENCE WERE BEING DONE BY MACHINES?  

NEWTON’S GRAVITATION AS A CASE STUDY  
 

6.1. 
The title of this essay promises considering the progressive dynamics of 

science which more and more furthers its frontiers. In the preceding sec-
tions only the dynamical evolution of mathematics was handled, hence now 
it is in order to pay attention to empirical sciences. 

The former so extensive treatment of mathematics is dictated by the fact 
that it was metamathematics in which one worked out the conceptual appa-
ratus to deal with progress in terms of the efficiency of problem-solving 
methods. In turn, this speedup of solvability was explained with reference 
to the logico-mathematical notion of computability. The latter does not be-
long to the standard vocabulary of the methodology of empirical science 
where solvability is addressed with some related concepts: induction, prob-
ability, confirmation, corroboration, etc. 

Nevertheless, the issue of computability is firmly present in the deep 
structure of empirical theories. Mainly in physics, but also in some social 
sciences, as economics. Hence it is not unlikely that these two methodolo-
gies get closer to each other, and create a common conceptual framework to 
analyze the dynamics of science in general. 

It is not possible to propose such a framework here; this would require 
separate extensive studies. Instead, I propose a thought experiment. It 
should give just a first glance at Turing’s (1939) idea of oracle as a mathe-
matical model of inventive problem-solving. 

Let us imagine that an ingenious engineer of strong AI produces a scien-
tific robot (as defined in section 5) to simulate with UTM the historical Isaac 
Newton, to wit Newton’s mechanical avatar, so to say. Let the proper name 
of that artefact be "T-Newton" to indicate its Turingian (1936) nature. 
————————— 

6 For instance, the article Extension by Marciszewski in: Dictionary ..., W. Marciszewski (ed.), 
1981 (2013). Available through books.google.pl after filling the search box with the term Extension. 
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When programming T-Newton’s brain, the designer must decide about 
the period of life in which acts such an artificial agent: should T-Newton be 
like young Newton, or more mature, or otherwise? Assume that the designer 
chooses Isaac Newton (1643–1727) in the age of twenty two, having the fol-
lowing properties: (1) already got to perfectly know mathematics, physics 
and astronomy as were available then to men of learning, but (2) he did not 
discover yet the universal law of gravitation. Shortly after, the twenty-three-
year-old Newton made his famous legendary observation of falling apple. 
Let’s capture that moment. 

In a flash of intellectual enlightenment young Newton understood that 
the same force of gravity that pulled the apple to Earth kept the moon in 
orbit. Would it be likely in the case of T-Newton? 

In order to try a response to this question, the AI-constructor would have 
endowed T-Newton’s memory with identical content as that possessed by 
the real, twenty three years old, Newton. There must have been arithmetics, 
geometry and algebra, all of them highly in that time advanced, and besides 
the rules of logic necessary to prove theorems. 

However, that is not all. Something more should be taken into considera-
tion in order to appreciate the degree of Newton’s inventive genius in com-
parison with T-Newton’s abilities. A story to shed light at this issue is told 
below.  

 
6.2. 

The story should deliver a relevant example for debating on the inventive 
potential of Turing machine, personified in our tale by T-Newton. Let us 
assume that T-Newton’s memory includes the principle of impossibility of 
any action at a distance. It says the following. 

 

 
The abbreviation NAD stands for the most concise Latin version: Nulla 

Actio in Distans. How obvious, certain and convincing seemed this principle 
to the most eminent thinkers, testifies the list of its adherents: Thomas 
Aquinas, Descartes, Leibniz, Broad, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, 
Hendrik Lorentz, Heinrich Hertz, Albert Einstein. 

Among them it was Leibniz who not only sticked firmly to NAD, but ve-
hemently attacked and even ridiculed Newton’s theory of gravitation for its 
giving up that inviolable and sacred principle. Leibniz’s harsh satire bears 
the following title: Antibarbarus Physicus pro Philosophia Reali contra 

NAD: It is not possible for anybody to affect the 
other: (1) at any distance, (2) without requiring 
any portion of time, and (3) without any medi-
um to carry the interaction. 
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renovationes qualitatum scholasticarum.7 This means. “Anti-barbaric Phys-
icist in defense of realistic knowledge against the revival of occult qualities.” 

English lexicons define “barbaric” as “marked by crudeness or lack of so-
phistication,” and this is what meant Leibniz when accused the Newtonian 
gravitation of being as crude, that is, lacking of sophistication, like naive 
explanation of Nature by the medieval schoolmen. In the Middle Ages this 
was a common expedient: properties lacking a known rational explanation—
for example, magnetism—were considered occult qualities. 

In the times close to those of Leibniz (1646–1716), it was Descartes 
(1596–1650) who claimed to eliminate occult qualities in favor of mechanis-
tic explanation. This was exactly what also Leibniz defended as realistic 
knowledge (philosophia realis), and blamed the idea of gravitation as “chi-
merical.” 

To see how much such a criticism was due to the Zeitgeist of the 17th 
century, let us notice its presence even in, so to say, “pop culture” of that 
time. It was Molier (1622–1673), comedy writer, who derided medician s of 
Sorbonne who biological phenomena, difficult for them to understand, 
treated in terms of occult forces: a scholastic doctor asked why opium makes 
one sleepy, replays: “for there is in it the force to make one sleepy”; instead 
of a scientific explanation—a linguistic trick. 

While mechanism was endorsed then by progressive thinkers as the new 
paradigm to pave the way to the flourishing of science, Newton—now re-
garded the founder of mechanism in physics, seemed to betray that para-
digm with his idea of gravitation. How to understand such a stance?8 

Before answering this question, it is worth while to account for concep-
tion of mechanism worded by Leibniz. He devised the list of concepts of 
natural science which he regarded primary and fundamental, and apt to 
define remaining concepts of natural sciences. There he enumerated: num-
ber, measure, mass, shape, movement, and the relation of contiguity (max-
imal proximity) between bodies. 

Significant is Leibniz’s claim that whatever happens in the physical uni-
verse, should be made conceivable in terms of contiguity and movement. 
This is why he could not believe in the reality of the gravitational force as 
moving bodies without their being in the relation of contiguity. 

Leibniz did not deny a physical reality to such forces as those of mag-
netism, elasticity, etc. However he denied their being primary, i.e. funda-
mental. Instead, he allowed to use them as derived concepts, defined in 
terms of such primitive ones as movements and shapes—the sources of 
those secondary phenomena. His crucial statement is: “Permissum est ag-
noscere vires magneticas, elasticas aliaque sed ea lege ut intelligamus eas 
————————— 

7 In: Die Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, von E. J. Gerhardt (ed.), vol. 
VII, Georg Olms, Hildesheim 1961, pp. 337–343, passim. 

8 As for Newton mechanism, see (Schiemann 2008, 36–38). 
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non esse primitivas sed ex motibus figurisque ortas” (see in: Gerhard 1961, 
338). 

This was a kind of reductionism which Leibniz agreed to apply to gravita-
tion. In the case of such reduction, there was no need to assume that a body 
affects another one (1) at any distance (2) without requiring any portion of 
time, and (3) without requiring any medium to carry the interaction—as 
assumed by Newton.9 

 
6.3. 

Let me repeat the question taken as the title of the present section: 
Would there be any dynamics of science, if the science were being done by 
machines? The answer should be in the negative: if the science were being 
done by machines, then there would be no dynamics. 

 

 
The law of gravitation is like a new axiom added to the existing body of 

knowledge. Newton decided to do so in spite of seeing arguments for NAD. 
It is an interesting question whether T-Newton, programmed by his design-
er, would be able, after a reflection, to make such a choice—between prag-
matism and fundamentalism—on his own. Fortunately for the future of sci-
ence, he proved to prefer the pragmatist option. 

We cannot learn his motivation, but leaving apart any psychological  
consideration, and judging just from a methodological point of view, we 
should appreciate his choice for the high level of corroboration characteriz-
ing his theory. I take the term “corroboration” in the sense defined by  
Karl Popper in his opus magnum—The Logic of Scientific Discovery (1959, 
chap. X). 

However, Leibniz’s belief in NAD has been supported by the most recent 
results in physics. Item 2 of NAD (see text box in 6.2) is to the effect that any 
physical interaction requires a portion of time was predicted by the Ein-
steinian theory of gravitation, but up to recently it remained beyond any 
experimental support. Only in 2015 the Laser Interferometer Gravitational-

————————— 
9 Compare the wording of NAD in the text box at the beginning of this section (6.2).  

It should be so, provided two assumptions: (A) 
“machine” means the universal Turing machine 
without oracle; (B) the dynamics of science does 
not consist in deriving new consequences from 
the axioms already existing, but in the inventing 
new axioms—such that some problems not be-
ing solvable on the basis of the former axioms 
become solvable after adding new ones. 
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wave Observatory (LIGO) has detected gravitational waves which, according 
to Einstein’s theory of gravitation are ripples in space and time. Hence grav-
itation proves to be a spatio-temporal phenomenon, as postulated by Leib-
niz; the speed of gravitational waves equals that of light.10 

 
6.4. 

The opinion that T-Newton, for the lack of invention, would not be able 
to make discoveries, and so contribute to the dynamics of science, might be 
objected with the following argument. The recent progress in programming 
makes it possible to build up systems with the capacity for adaptation, pro-
vided with mechanisms to allow them to decide what to do according to 
their objectives. Would it be enough to endow T-Newton with such a capaci-
ty that he effectively simulates the brain of historical Newton in all phases of 
his development? 

Such T-Newton would then belong to the category called autonomous 
agents. They can react to events in their environment, to take the initiative 
according to their goals, to interact with other agents, to learn from past 
experiences to achieve current goals, to have propositional attitudes (belief, 
intention, desire etc.).11 

The crucial question is to the effect: does a list like that above include 
agent’s capacity to act against algorithmic instructions present in his pro-
gram? Is it possible that the capacity to disobey the implemented program 
be acquired through self-programming, that is, a kind of learning? These 
questions arise from what we know about Newton’s hesitations about NAD. 
Somehow he shared Leibniz’s belief in the validity of that principle. 

We know from biographical sources that Leibniz’s intuition was not for-
eign to Newton. He had no reason to give it up before discovering the law of 
gravitation which refers to space (distance) but does not involve any men-
tion of time—as demanded by NAD when rewritten as the following rule of 
research. 

 
R-NAD can be easily applied by a machine in a syntactic manner charac-

teristic of algorithmic instructions. For example, the sentence “the gravita-
tional force does not need any portion of time in order to affect a body”—
contradicting item 2 in NAD—should be prohibited in any physical theory 
————————— 

10 To learn more on this subject, see the page “LIGO detects gravitational waves for third time” by 
Massachusetts Institute of Technology. 

11 See J. M. Corchado et al. (eds.), Web Engineering: International Conference, 2003. Proceed-
ings, Springer Science & Business Media, 2003, Chap. “Agent-Based Web Engineering.” 

R-NAD: Do not attach to a system of asser-
tions any sentence that does not meet the 
conditions 1-3 listed in NAD. 
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(contradiction is a syntactic relation ascertainable with comparing strings of 
symbols). 

Assume that the brain of historical Newton is a Turing machine (without 
any oracle!), as claimed in the strong AI approach. Assume that R-NAD is  
an algorithmic instruction implemented by a programmer to steer this  
machine’s (Newton’s brain) performances. Is it possible for a Turing ma-
chine not to obey R-NAD? It is the Key Question—KQ for short—in our case 
study.  

 
6.5. 

When taking for granted the assumptions stated above, together with the 
instruction R-NAD (in the text box in, §6.4), KQ should be answered in the 
negative. Such a disobedience is not likely to happen in the world of ma-
chines. 

What, in fact, did happen to real Newton? As we can learn from his intel-
lectual biography, he did not reject either NAD or R-NAD. So what hap-
pened? The closest to truth is the answer that he suspended his stance  
toward NAD. Would this be possible for T-Newton? Obviously not; this is 
forbidden to a machine to deny the validity of an algorithmic instruction. 
But what about the state of suspension? 

This is a question to be addressed to experts in software engineering. 
However, from a philosophical point of view, in the domain of human rela-
tions such a suspension would be an act of disobedience. Imagine a clergy-
man in a religious community who does not reject its dogmas, but neither 
rejects them nor affirms them as valid, and remains in the mental state of 
suspension, or hesitation. This implies that he is not true to his obligations 
as a clergyman. 

Let us regard this situation as analogical to that in which a machine stops 
to fulfill a specific instruction of its program, remaining able to realize  
the other ones; and—assuming furthermore—this disobedience proves  
much advantageous for handling problems to be solved. Should we (A) still 
remain convinced that we deal with a machine, or rather should we (B) 
come to the conclusion that the system in question is a certain non-
mechanical entity? 

It is B, the latter option, that is being argued for in the present essay, on 
the basis of the following historical evidence. 

As mentioned above in 6.4, that objections like those of Leibniz were 
considered by Newton too. Before formulating his law of universal gravita-
tion, he shared NAD as conviction, common to empirical scientists and phi-
losophers. After attaining at the idea of gravitation he did not reject NAD, 
but rather took the position of suspending it, i.e., not taking it into account. 
Let this option be called strategy of neutrality. Now KQ (as raised at the 
end of 6.4) can be rewrite as follows.  
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KQ*: Is it possible for a Turing machine to adopt the strategy of indif-
ference with respect to R-NAD written into the machine’s program?  

Such an indifference (neither accepting nor rejecting) was the policy of 
historical Newton with respect to the idea of gravitation. Could it be adopted 
by the artificial T-Newton? To solve this problem, one has to find Newton’s 
motivation, and then think whether such a motivation be attainable for T-
Newton? 

Newton’s motive can be summed up with the phrase: success of corrobo-
ration. The notion of cognitive success as considered in epistemology goes 
back to Peirce’s pragmatism, enhanced by Kazimierz Ajdukiewicz (p. 9 ff). It 
is fittingly employed in William Harper’s 1998 essay Isaac Newton on Em-
pirical Success and Scientific Method. The kind of the success in question is 
named here corroboration, following Popper (1959, chap. X) who as first 
introduced this notion to the methodology of empirical sciences. 

Everybody is familiar with the Popperian concept of falsification: an at-
tempt at falsifying a hypothesis is a search for counterexamples, while its 
failure increases the degree of corroboration of that hypothesis. On the other 
hand, if falsification does succeed, this means the lack of corroboration. 

However, the fact that a theory has withstood all rigorous tests for a long 
period of time does not mean a definitive corroboration. It just evidences 
that so far the theory of question has received such a degree of corrobora-
tion that it can be retained as hitherto the best available theory. Yet this does 
not imply its being safeguarded against a possible refutation in a future. 

The more general is a hypothesis h and the more precise (i.e., free of 
vagueness) are concepts involved in it, the more it has empirically testable 
consequences, that is, ones exposed to the risk of proving false. If a conse-
quence proves false, this falsifies its premise h, according to the logical law 
of transposition:  

((h⇒ e)⊥ ¬ e)⇒ ¬ h  
where h represents the hypothesis under test, and e reports an experi-

ence intended to test h.  
Newton’s gravity hypothesis turned out to have an enormous reach. It 

gave birth to an immense set of consequences in the scale of the whole uni-
verse—something impossible to imagine from the beginnings of science up 
to the 17th century. 

This meant an enormously high degree of falsifiability, and thereby test-
ability. For, in such a multitude of empirical consequences, each of them is 
exposed to the risk of getting falsified with experiments, or other empirical 
observations performing the task of honest severe tests. Since in all the ap-
plied tests the gravitation hypothesis proves its mettle, it ought to be recog-
nized as having an exceptionally high degree of corroboration. 

Thus it becomes evident how to understand Harper’s [1998] phrase 
“Newton’s empirical success.” It means an enormously high degree of cor-
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roboration. Newton himself so accounts his achievement (quoted after Har-
per 1998). 

 
 

The phrase “it is enough” seems to indicate that he did not see any need 
to justify his attitude of indifference with respect to NAD. This pragmatic 
attitude neutralized fundamentalist scruples with which he “privately” (so to 
say) might have felt. Nevertheless finally he has been certain that what really 
matters it is the power of his theory to account for all the motions of bodies.  

 
6.6. 

Newton’s coming to such a success can be explained in the terms of com-
putability and pragmatism—listed in the title of this essay as main factors 
to drive the dynamic progress of science. Pragmatism may be briefly ren-
dered with the Chinese proverb: “Black cat or white cat: if it can catch mice, 
it’s a good cat.” The effect of catching is by Newton featured with the as-
sessment that the theory of gravitation “abundantly serves to account for all 
the motions of celestial bodies.” 

The Newton case features how astonishing may be efficiency of pragma-
tist strategy to drive the progress of science. Imagine that Newton would 
have decided to scrupulously conform to NAD. Then he should have aban-
doned creating and publishing the theory of gravitation as incompatible 
with the principle whose inviolability was unanimously in that time 
acknowledged. Such a capitulation would have halted the splendid devel-
opment of physics in which without Newton would have been no Einstein. 
This historical lesson reveals the enormous advantage of pragmatic strategy 
over the policy of fundamentalism. 

However, with a paradoxical turn of history there happened that the 
principle NAD revived with Einstein’s general relativity as dealing with the 
cosmological scale of magnitude. While in our mundane scale the light wave 
does not seem to need any time to travel any distance, it may take millions 
of years at interstellar distances. 

The same applies to gravitational waves. Their existence was inferred by 
Einstein a hundred years ago from the equations of his theory of relativity, 
while experimental confirmation of this prediction occurred for the first 
time in 2015. The speed of this undulation proves to be like that of light 
waves. This discovery confirms item 2 in the NAD statement (text box in 

“It is enough that gravity does really exist and 
acts according to the laws I have explained, 
and that it abundantly serves to account for all 
the motions of celestial bodies” 
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section 6.2), and possibly item 3 (id depends on how we understand "medi-
um"), and so it resembles Leibniz’s stance. 

Einstein’s theory would not have been arisen if not preceded by that of 
Newton. Thus in the 21st century we would have neither Newtonian nor 
Einsteinian understanding of the universe, both being a fruit of Newton’s 
pragmatism. 

In turn, let us consider the computational rationalism from the nowadays 
perspective and compare it with Newton’s stance. Newton was a rationalist 
at least in that restricted sense that in his research he did not endorse such a 
radical empiricism as that suggestively articulated in the 20th century with 
the Vienna Circle. His practice displays a tint of Popper’s critical rationalism 
since it is far from applying any logic of induction as postulated by the 20th 
century empiricists, esp. Hans Reichenbach. 

Instead, Newton practiced something like the Popperian hypothetico-
deductive realism. He does not try to justify a hypothesis by inferring it as  
a logical consequence from sensory observations (as demanded by inductive 
logic). He uses just deductive logic to derive observational consequences; if 
they do not disprove the hypothesis in question, it becomes to some degree 
corroborated. 

Where do the hypotheses come from if they are not inferred from obser-
vational statements? The answer is brief: they arise from scientific inven-
tiveness. It may consist in an intellectual intuition, as claimed by Gödel, or 
in a play of imagination, as stressed by Einstein. What does matter, is not 
their mental origin, but testability and the increase of corroboration after 
successively passing appropriate tests. 

Thus we come to a point related to the title of the present section: would 
there be any progress of science, if the science were being done by ma-
chines? The answer might be in the affirmative, if the dynamics of science 
were due to the inductive strategy. T-Newton, as a specimen of Turing ma-
chine not being supported by an oracle, would obtain observations from, 
say, a camera. Then it would transform the obtained pictures into observa-
tional reports, and from them conclude a hypothesis using an algorithm of 
inductive logic. 

However, one has to take into account that a logic of induction such as 
would be needed by T-Newton, serving the purpose of establishing universal 
laws of the universe, did not arise yet. Just a creative invention, able to pro-
duce testable hypotheses is the key factor to drive the dynamics of science. 
And the attribute of invention remains so far a privilege of humans alone, 
not of machines. 

In turn, it is in order to combine the study of Newton’s case, paradigmat-
ic for empirical science, with what has been formerly (sections 1–4) said 
about dynamics of mathematical inquiries. Thus we recognize the same key 
factor characteristic of scientific dynamism in both areas. This decisive fac-
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tor is represented by hypercomputational model defined by Turing (1939), 
to wit ORACLE—defined in section 3.1., the text box and then the indented 
quotation. 

Turing is here dense in content but sparing in words. Anyway it is for him 
beyond any doubt that the oracle: (1) cannot be a machine; (2) with its help 
we can form a new kind of machine (o-machine), having as one of its  
fundamental processes that of solving a given number theoretic problems; 
(3) its answers are mostly, though not always, reliable solutions. 

The so defined oracle is the key factor of the scientific dynamics. It is 
what overcomes the hitherto existing limits of knowledge, pushing its fron-
tiers further and further. In mathematics this model gets realized with in-
venting new concepts and new axioms, while in empirical sciences—
inventing new concepts and new hypotheses. Such a perspective on the evo-
lution of science is worthy to be called computational and pragmatic. 

Computational—in a broader sense. Not in the sense of reducing the 
model of science to the universal Turing machine (UTM) as a canonical par-
adigm of research procedures. This approach consists in dividing the class of 
problem-solving processes into those for which simple UTM is a sufficient 
device, and those which require an adequate sequence of oracle-machines. 
Both categories involve in their definitions the notion of computability. 

If we look at the world as an immense system of problem-solving pro-
cesses, for instance in the vein of A. N. Whitehead’s processualism, and as-
sume the above computation oriented classification of processes, then such 
a vision deserves to be called computational worldview. 

The justification of the term “pragmatic” is given above to characterize 
Newton’s approach, with commenting the maxim: “black cat or white cat: if 
it can catch mice, it’s a good cat.” Newton’s case makes us aware that the 
pragmatic approach, even at the cost of disregarding what seems a funda-
mental intuition, may be awarded with obtaining a highly informative and 
highly corroborated theory. 

Let me conclude with a tale about the fulfillment of the dream of strong 
AI adherents. They dream about the mechanical T-Newton that would be 
indistinguishable from the living Newton, as to the scientific achievements, 
and as to the way he came to them. In order to perfectly simulate real New-
ton, his mechanical avatar T-Newton should have had the following history.  

A) Besides all the mathematical, physical and astronomical knowledge 
possessed by Newton in the age of 23, T-Newton should have believed in 
NAD and should have had in his memory the instruction R-NAD within the 
program implemented by the designer.  

B) After having seen the legendary falling apple, he should have experi-
enced a flash of enlightenment that there does exist the force of gravitation 
which acts—in any distance and without needing any time and any medium 
—between arbitrary bodies in the universe.  
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C) Having been aware of the inconsistency between R-NAD and this new-
ly invented idea, he should have suspended the former, and so acted against 
the intention of his programmer; otherwise he would not have become the 
discoverer of gravitation.  

Now any adherent of the strong AI project has to decide whether such an 
inobedience does accord with the definition of purely automatic (i.e., with-
out oracles) Turing machine. He is not obliged to project T-Newton accord-
ing to UTM model, but then he ought to reveal what other kind of machine 
would satisfy his intention: in such a way that an artificial Newton discovers 
the force of gravitation. 

 
 

7. A FURTHER OUTLOOK:  
THREE MODELS OF THE DYNAMICS OF SCIENCE  

 
7.1. 

“Curiosity is more important than knowledge.” — said Albert Einstein. 
More important for what? The answer proposed in this essay reads: for the 
progressive and accelerating dynamics of scientific knowledge.  

Why more important than knowledge? Human curiosity brings about in-
ventiveness—the main source of the accelerating dynamics of science.  

Non-human animals have a knowledge, partly instinctive, partly acquired 
with experience, necessary to survive and to satisfy some biological needs. 
However, with chimps, cats, dogs, etc., such a knowledge does not result in 
the curiosity, and the elicited with it inventiveness, while from such attrib-
utes alone there could be born Platon’s philosophy, Euclid’s geometry, Co-
pernicus’ astronomy, Frege’s logic. 

Such a singularity resulted in the surprising dynamics of science. This 
phenomenon has become the subject of an intense study in the past century, 
and has forerunners already in the 19th century, but a flamboyant develop-
ment started up in sixties of the 20th century in two separate directions. 
One of them has been initiated by de Solla Price (1963) the other one—by 
Thomas Kuhn (1962). There were quite a number of other penetrative stud-
ies on modelling the progress of science, carefully analyzed by Paweł Polak 
in his 2004 book entitled Dynamika nauki [Dynamics of Science]. 

That book influenced the present essay considerably by supplying  
a clear and comprehensive overview of scientific dynamics models. I take an 
essential advantage of this survey. It perfectly serves as a contrastive back-
ground which makes it easier to point to one more model. This one has not 
been discussed hitherto under the title “dynamics of science,” for its having 
been classified under the label of the logico-mathematical theory of com-
putability. However, for anyone who happens to be interested both in the 
issues of computability and in the historical development of science, the 
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nexus between them is evident. The present author’s intention is to make 
this evident for a wider audience as well. 

Professor Polak discusses no less than fifteen models, but for the present 
comparative task it will suffice to consider just two of them—those men-
tioned above, one due to de Solla Price, the other to Kuhn. Such a selection 
is justified by their pioneering role (see above) and by the fact that they  
enjoy incomparably more attention and influence than the remaining  
approaches. 

The following abbreviations should make the discourse shorter and more 
transparent:  

exp-model — de Solla Price’s exponential model. 
par-model — Kuhn’s paradigm model.  
orc-model — Turing’s oracle model.  
They are to be defined, and compared with each other, in the next sub-

sections.  
 

7.2. Models of the dynamics of sciences:  
exp-model compared orc-model 

  
The exponential model is applied to characterize the speed of growth of  

a population, that is, the set of individuals, items, or data from which a sta-
tistical sample can be taken. When speaking of science, we have to do with 
the sets of scientists, publications, theories, academic journals and institu-
tions. It was de Solla Price (1963) who considered the dynamics of such 
populations from the half of the 17th century up to the half of 20th century, 
and for that period has found instructive generalizations. 

In each of these populations the dramatic exponential growth occurred. 
To wit, systems that exhibit exponential growth have a constant doubling 
time. The quantity increases slowly at first, and then very rapidly. The rate 
of growth becomes faster as time passes. Thus the size of science measured 
with number of scientists, or number of publications, doubles every 10 to 15 
years. As a result, science has been constantly exploding, increasing its size 
at a rate faster than the increase of total humans able to conduct it. 

However, de Solla Price assumes that the exponential growth rate may be 
starting to diminish. This is to mean that that the growth may proceed until 
it reaches a maximum size and then ceasing to grow. If science had contin-
ued to grow at an exponential rate in 1962, then by now there would be 
more scientists than people. Thus the exponential growth rate previously 
observed must break down at a point in the future, and this breakdown may 
be associated with an upper bound to the size of science reached in the peri-
od of the flamboyant expansion. 

This de Solla Price’s exp-model is the subject of a sophisticated statistical 
theory, having plenty of fertile applications in sociology, information scienc-
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es, politics, etc. That fact should not be obscured by the paucity of the ac-
count given above. This account is restricted to what is indispensable to 
compare exp-model with Turing’s orc-model in a most crucial point. 

It is the point of a further outlook. In orc-model it is shaped with Turing’s 
(1939) idea of oracle. In the present text, this idea is found at the very front 
of the key concepts’ list (as having ca. 30 occurrences in the present text). In 
the section 3.1 there are mentioned the authoritative Turing’s utterances 
concerning the nature and role of this device in problem-solving processes 
(see the text box, and then the paragraph distinguished with indenting). 

There are two facets of comparison between exp-model and orc-model: 
how to understand and measure the size of science, and how to predict its 
future development. In either respect these models are complementary. The 
exp-model is concerned with what can be termed external size while orc-
model—internal size. The former is measured through various quantities, as 
listed above; let us focus on the quantity of publications in a given point of 
time (let it be the year of publication). 

The latter is to be seen as the function of two variables: (1) how big is the 
increase of the number of problems having been solved by a new publica-
tion, (2) how much difficult, and how much important, are the offered solu-
tions (this is a very sketchy featuring, but it will do in the present discus-
sion). 

Let us look at some most dramatic instances, those of Newton, Einstein 
and Frege. Newton’s Principia appeared in 1687. The external size of the 
physical science increased thereby by one item only; not more than in the 
case of, say, a typical doctoral dissertations published in the same year. As 
for the increase of internal size, Newton’s work should be assessed with the 
possibly highest index. The same ought to be said about Einstein’s 1915 
work on general relativity (the geometric theory of gravitation), and in field 
of logic about Frege’s Begriffsschrift (1879). In each case the increase by  
one in the external size has resulted in the immense increase of the internal 
size. 

Correspondingly, we should distinguish between the external dynamics 
of science that consists in a considerable increase of external size, and the 
science’s internal dynamics—considerable increase of internal size. 

Such a striking difference between these two notions concerning the size 
of science sheds light on the issue of their further outlook. When the growth 
of external size has to slow or even stop for exhausting necessary physical 
resources, such limitations do not appear in the case of internal size when 
considered in terms of orc-model; theoretically there is thinkable an unend-
ing progress into infinity. To explain such a disparity, we have to inspect  
a bit deeper into the nature of orc-model.  
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7.3. Models of the dynamics of sciences:  
par-model compared with orc-model 

  
Kuhn’s par-model (1962) has won a wide acceptance in academic circles. 

In order to estimate the mettle of his theory, we should consider it separate-
ly for mathematics and for empirical sciences. As for the former, par-model 
is directly contradicted by orc-model which does not envisage any scientific 
revolution—for Kuhn the basic notion in considering paradigm shifts. 

The latter notion denotes—with Kuhn—a fundamental change in the 
basic concepts and practices of a scientific discipline. The paradigm shift 
characterizes scientific revolution, contrasted with the activity of normal 
science, that is, scientific work done within a prevailing framework or para-
digm. Paradigm shifts arise when the dominant paradigm under which 
normal science operates is rendered incompatible with new phenomena, 
facilitating the adoption of a new paradigm. 

Let us try to adopt this characterization to what we know about the  
history of mathematics. As the first and absolutely dominant at any time 
paradigm we should acknowledge Euclid’s Elements. It is a perfect oppor-
tunity to put some questions which may prove troublesome for Kuhn’s  
adherents. 

Did a shift of this paradigm happen at any time? If one tried to imagine 
such an event, at most two facts in the history could be considered. (1) This 
might be modern axiomatizations: of geometry, like that by Hilbert, and  
of arithmetic, like that by Peano. (2) It might be as well the rise of  
non-Euclidean geometries. Let us suppose that these are questions open  
to discussion. As its participant, in both cases I would answer in the nega-
tive.  

— Hilbert did not oppose Euclid’s paradigm of axiomatization, but just 
perfected it with the help of modern logic. Should this be regarded as a sci-
entific revolution?  

— Non-Euclidean geometries (e.g., hyperbolic) can be interpreted within 
Euclidean geometry. Should this be regarded as a scientific revolution?  

— Peano’s axiomatization did not change any theorem of arithmetic, it 
just added a new method of proving theorems. Should this be regarded as  
a scientific revolution?  

— Frege’s mathematical logic evolved—via Leibniz’s design of logic, and 
Boolean algebra—from the traditional Aristotelian logic which has been then 
absorbed by modern logic as its small chapter. Should this be regarded as  
a scientific revolution?  

I cannot answer in the affirmative to any of the above and similar ques-
tions. If anybody can, her/his voice will be welcome. Kuhn’s idea of scientific 
revolutions was intended itself as a revolutionary manifest against the cu-
mulative vision of science. However, in confrontation with historical facts, 
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the latter proves its mettle, while the revolutionary appears as utopian.  
Cumulativeness means that upper storeys of science are put over the lower 
and lower ones, up to foundations. 

Raine and Heller (1981) rightly notice that in the historical development 
a newer theory happens to involve an older one on the pattern of a more 
advanced generalization. This was the case of Einstein’s theory of gravita-
tion which encompassed the Newtonian as a special case—a useful approxi-
mation in certain conditions. Is there any reason to regard such a transfor-
mation as a revolutionary overturn? Let us note that such a thrilling ap-
proach (as in the sensational press) makes us unable to trace evolutionary 
processes in order to understand mechanisms which cause the passing from 
one stage to another. 

However, the appreciation of the rule of cumulativeness (as with Raine 
and Heller (1981)) does not suffice to grasp the explanatory power of Tu-
ring’s orc-model. We need a bit more detailed insight into the evolutionary 
pattern of science dynamics. 

There is the English term "mavericity" coined from the name of Maver-
ick, a legendary Texas pioneer who applied very unusual methods in breed-
ing his cattle. Hence mavericity denotes a quality to generate unusual,  
uncommon, interconnections between ideas or to do something unexpected 
(cp. Runge 2014, 280). 

The highest internal dynamics of science (cp. Section 7.2)—that exempli-
fied with Newton’s and Einstein’s gravitation, quantum theory, Frege’s logic, 
Gödel’s incompleteness theorem, Turing machine—does result from an en-
counter of new ideas is marked with a high degree of mavericity. 

Newton’s theory of gravitation stems from the encounter of (1) Kepler’s 
planetary model, (2) invented by Newton Calculus, (3) Newton’s flash of 
understanding the nexus between falling fruits and planetary movements to 
satisfy Kepler’s model. 

Einstein’s theory of gravitation would not arise without the encounter of 
his principle of equivalence (of gravitational and inertial mass) and Rie-
mannian elliptic geometry.  

 
7.4. On how the computer science has emerged from  
the encounter of several surprisingly inventive ideas 

  
When availing myself with the term “inventive” as a highly significant key 

notion in the present context, I was wondering what adjective might render 
the highest possible degree of this trait: exceptional, uncommon, unusual? 
“Surprising” seemed the best. Namely, for its connection with the theory of 
probability and information in which “surprise” happens to be used to idio-
matically hint at a great novelty of message, that is, a great amount of in-
formation. 
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In slangish American, as mentioned above, there is a word close in its 
meaning to “surprising inventiveness.” It is: mavericity (cp. 7.3). Such  
a single word is more handy in a frequent use, hence I allow myself to use it 
as a convenient abbreviation. 

Mavericity is a specific feature of creative humans, the ability to do some-
thing unexpected, by no means attainable for any kind of automata. When 
an agent or device has been programmed, i.e. acting according to an algo-
rithm, it cannot do anything unexpected. When can, it is not mechanical, 
and this is exactly what Turing says about any oracle—as being an agent 
capable of solving mavericitly some problems whose solution cannot be ex-
pected from any machine. 

Turing’s featuring of oracle is done in abstract mathematical terms. As 
mentioned above (3.1, footnote 2) there is a convincing interpretation of 
oracle in a mentalistic way—a mathematical intuition. However, the sharing 
of that interpretation does not exclude proposing still another one. What  
I am to suggest deserves to be called a historical interpretation of oracle, and 
should provide an oracle-oriented model of scientific dynamics. 

Historical mavericity appears when (2) there is a number of ideas,  
each having been developed without any connection with other ones, and 
(3) there comes the moment when they encounter dynamically, combine 
with other and affect mutual gravitation. From such tectonic events happen 
to emerge new unexpected whole. The result of such an emergence is worth 
to be termed oracle in a historical sense—as much as it brings significant 
solutions of some problems, having been had no chance of solution without 
such a dramatic encounter. 

As historical examples it has been mentioned in 7.3 the encounters of 
Newton’s and Einstein’s theories of gravitation with needed by them geome-
tries. As a more complex case of encounter in which quite a number of par-
ticipants appears, we can take the long process leading to the emergence of 
computer science. The process has the physical and the logico-mathematical 
side. Leaving apart the former, in the latter we notice at least seven stories. 
Their list would include the following items:  

Aristotelian logic 
Leibniz’s project of conceptual writing 
Algebraic ideas: Viete, Peacock, Boole 
Frege: conceptual writing, axiomatized logic 
Cantor’s diagonal method of proof 
Gödel’s arithmetic coding of the language of logic 
Universal Turing Machine 
A story about the processes of connecting and mutual support of these 

ideas would take an extensive treatise. Let it be only noted that it was Frege 
who combined Leibniz’s ideas of a perfect “characteristica universalis” and 
“calculus ratiocinator,” with basing his logical calculus on the Boolean alge-
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bra which, in turn, emerged from combining Aristotelian logic with algebra-
ic achievements, going back to François Viète, George Peacock etc. The con-
struction of Turing machine involved Cantor’s method of diagonal proof and 
Gödel’s coding. 

Even such a drastically sketchy account allows to see that no single item 
at the above list, if taken apart, could solve the problem of “how to construct 
computer,” while their sophisticated combination with each other and with 
relevant idea of physics resulted in so potent computing machines. 

Thus we obtain an exemplification of the powerful and unstoppable dy-
namics of science, reflected by the model of oracle, and being due to the 
power of surprising inventiveness (mavericity) of human beings. 
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IDEA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
https://doi.org/10.37240/FiN.2020.8.1.3 

 
Nothing is more important than to see the sources of 
invention which are, in my opinion more interesting 
than the inventions themselves. 

G. W. Leibniz1 
Profesorowi Janowi Woleńskiemu 

na 80. urodziny w darze 

 
 

STRESZCZENIE 
 

Sztuczna inteligencja, nadzieja na wielki postęp a zarazem obawa przed niezna-

nym i niewyobrażalnym, ma początki w ludzkich marzeniach, których urzeczywist-

nianie dokonuje się przez racjonalny wysiłek intelektualny. Zarodka intelektualnej 
idei sztucznej inteligencji dopatrujemy się w pomysłach Lullusa. Rozwój sztuki lullu-

sowej, ars combinatoria, był udziałem wielu. Szczególną postacią w tym łańcuchu 
entuzjastów i badaczy był Athanasius Kircher. Okres kształtowania się idei sztucznej 
inteligencji kończy Gottfried Leibniz, a zarazem od niego zaczyna się historia sztucz-

nej inteligencji jako nauki we współczesnym rozumieniu. 
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, Lullus, Athanasius Kircher, Gottfried 

Leibniz.  

 
 

WSTĘP 
 
Poniższy tekst został napisany przez człowieka a nie przez maszynę. Nie-

którzy pionierzy sztucznej inteligencji przewidywali, że w XXI w. maszyny 
będą „myślały”. W lutym 2019 r. OpenAI informowało o stworzeniu algo-
rytmu GPT-2, który m.in. pisze kompetentne, rozsądne eseje.2 GPT-2 nie 
jest jednak udostępniane publicznie z powodu możliwych nadużyć. To, że 
maszyny jeszcze nie (wszystko) ,,publikują”, byłoby dla tych przewidywań 
————————— 

1 Cyt. za (Watkins 1974).  
2 J. Vincent, Report: Open AI’s New Multitalented AI Writes, Translates, and Slanders. A Step 

Forward in AI Text-generation That Also Spells Trouble; https://www.theverge.com/2019/ 
2/14/18224704/ai-machine-learning-language-models-read-write-openai-gpt2 Przykładem tekstu 
napisanego przez GPT-2 może być https://lionbridge.ai/articles/this-entire-article-was-written-by-
an-ai-open-ai-gpt2/ [02.02.2020]. 

https://www.theverge.com/2019/%202/14/18224704/ai-machine-learning-language-models-read-write-openai-gpt2
https://www.theverge.com/2019/%202/14/18224704/ai-machine-learning-language-models-read-write-openai-gpt2
https://lionbridge.ai/articles/this-entire-article-was-written-by-an-ai-open-ai-gpt2/
https://lionbridge.ai/articles/this-entire-article-was-written-by-an-ai-open-ai-gpt2/
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rozczarowujące. Autor niniejszego tekstu jednak nie tylko, że pisał go na 
komputerze, to korzystał z automatycznego wsparcia jak choćby sprawdza-
nie zgodności ze słownikiem, unikając w ten sposób błędów leksykalnych. 
Bibliografia została sporządzona automatycznie według zadanego wzorca  
z danych pozyskanych z bazy bibliograficznej. Ponadto korzystał z internetu, 
podejmując decyzję, czego szukać, z czego skorzystać i jak usystematyzować 
pozyskaną wiedzę i wyciągnąć wnioski, do jakich ta i inna wiedza dostarczyła 
racji. 

Sztuczna inteligencja, AI, jest wyzwaniem i jak wierzył w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku John McCarthy (1927–2011) przełom może do-
konać się w okresie od pięciu do 500 lat, lecz nigdy nie można z tego wyzwa-
nia zrezygnować. 

Termin “artificial intelligence” (AI) ukuł John McCarthy w 1955 r.3  
w związku z projektem badawczym. We wniosku czytamy4: „Badanie opiera 
się na domyśle, że każdy aspekt uczenia się lub innej właściwości inteligencji 
może w zasadzie być tak precyzyjnie opisany, że może być wykonana maszy-
na, która go symuluje. Będzie podjęta próba wskazania jak zrobić maszyny, 
używające języka, tworzące abstrakcje i pojęcia, rozwiązujące problemy za-
rezerwowane teraz dla ludzi, a ponadto samo ulepszające się.”5 

Konferencja w Dartmouth “The Summer Research Project on Artificial 
Intelligence” w 1956 r. jest pierwszą konferencją poświęconą sztucznej inte-
ligencji. Na niej doszło do odejścia od fizycznego modelu, modelu cyberne-
tycznego myślenia maszynowego do modelu niefizycznego; logicznego, sym-
bolicznego systemu sformalizowanego. 

Przez AI rozumiemy zarówno urządzenie, maszynę, jak i teorię działania 
tego urządzenia. Kontekst użycia terminu „AI” powinien ujednoznaczniać 
jego rozumienie. Celem AI jako dziedziny wiedzy jest pozyskanie wiedzy, 
dzięki której możliwe będą konstrukcja AI, ocena jakości funkcjonowania 
oraz ograniczeń teoretycznych i praktycznych. 

Idea tego, co dziś określamy jako sztuczną inteligencję jest – jak choćby 
chce tego Pamela McCorduck (2004) – zakorzeniona w ludzkiej potrzebie 
czynienia czegoś na swój obraz. Jak Bóg stworzył człowieka na swoje podo-
bieństwo, tak człowiek na swoje podobieństwo tworzy sztuczną inteligencję. 
Twórcy AI mieliby znaleźć się w tej długiej tradycji, obejmującej wszystko 
począwszy od czasów pojawienia się Dekalogu, którego pierwsze przykazanie 
zakazywało tworzenia bożków – nie będziesz miał bogów cudzych przede 
mną – przez homunkulusa (Campebll, 2010) Paracelsusa (1493/4–1541), 
Golema stworzonego przez Yehudah Loew ben Bezalel “Maharal” (1512/ 
————————— 

3 https://www.dartmouth.edu/~ai50/homepage.html  
4 http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html [02.02.2020]. 
5 “The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other 

feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to 
simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions 
and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.”  

https://www.dartmouth.edu/~ai50/homepage.html
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
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1526–1609) urodzonego w Poznaniu rabina z Pragi (Mindel, 2007) i Fran-
kensteina (Evert, 1974) wymyślonego przez Mary Shelley (1818). To jednak 
wskazuje jedynie na ewentualne motywy tych, którzy marzyli o stworzeniu 
lub tworzyli w takiej lub w innej formie sztuczną inteligencję. To są impon-
derabilia. One są obecne we wszelkiej ludzkiej aktywności, a w szczególności 
twórczej i naukowej. 

Niniejsze rozważania poświęcimy powzięciu idei sztucznej inteligencji  
i kształtowaniu się tego, co dawało poznawcze podstawy dla badań nauko-
wych lub ewentualnie temu, co ma związek genetyczny z tymi badaniami. 
Zastanowimy się więc nad racjami intelektualnymi i przesłankami poznaw-
czymi badań nad AI. Pominiemy – jeśli nie będzie wiązało się to z aspektem 
poznawczym, w jakim tu rozważamy AI – różne realizacje począwszy od 
mitycznych wyrobów Hefajstosa, chodzącego lwa Leonardo da Vinci (Block 
1925) i inne. 

 
 

1. RAJMUNDUS LULLUS 
 
Idei sztucznej inteligencji można dopatrywać się już u zarania filozofii w 

starożytnej Grecji (Dreyfus 1972, XV–XVII). Dociekaniami greckich filozo-
fów, w szczególności kształtowaniu się idei formalnych reguł rozumowania 
interesował się jeden ze współczesnych twórców AI, Marvin Minsky (1927–
2008) (1967, 106). Kiedy Grecy wymyślili logikę i geometrię fascynowała ich 
idea, że wszelkie rozumowanie może być zredukowane do pewnego rodzaju 
rachunku. Do największych osiągnięć tego starożytnego okresu zalicza się 
Arystotelesa koncepcja logiki formalnej i jego sylogistyka. 

Na początku drogi ku idei sztucznej inteligencji jednak byli marzyciele. 
Ramon Lull (1232/33?–1315/16?), Katalończyk z Majorki – którą w tamtych 
czasach zamieszkiwały znaczne grupy Żydów, a przeważali muzułmanie – to 
jeden z największych prominentnych pisarzy, filozofów i naukowców (Bon-
ner 2007; Priani 2017). 

Na uniwersytecie w Barcelonie utworzone jest centrum badań nad do-
robkiem Ramona Llulla.6 Rozważane jest znaczenie koncepcji Lullusa dla 
rozwoju idei sztucznej inteligencji (Sierra 2011). Badania nad spuścizną Lul-
lusa prowadzone są też na uniwersytecie w Walencji. Lullus uznawany jest 
za najbardziej wpływowego pisarza języka katalońskiego i autora pierwszej 
europejskiej powieści Blanquerna.7 Lullusa Drzewo Nauk używane jest jako 
logo hiszpańskiej Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Wysoka 
Rada Badań Naukowych).8 Nowa edycja dzieł wszystkich Lullusa przygoto-

————————— 
6 http://www.ub.edu/llulldb/index.asp?lang=ca [02.02.2020]. 
7 http://self.gutenberg.org/articles/Blanquerna [25.01.2020]. 
8 https://www.csic.es/es/el-csic http://self.gutenberg.org/articles/eng/Ars_Magna_(Ramon_ 

Llull) [24.01.2020]. 

http://www.ub.edu/llulldb/index.asp?lang=ca
http://self.gutenberg.org/articles/Blanquerna
https://www.csic.es/es/el-csic
http://self.gutenberg.org/articles/eng/Ars_Magna_(Ramon_Llull)
http://self.gutenberg.org/articles/eng/Ars_Magna_(Ramon_Llull)
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wywana przez Raimundus-Lullus-Institut (Freiburg im Breisgau) obejmo-
wać będzie 55 tomów.9 Ostatnie badania ukazują dorobek Lullusa w zakresie 
teorii wyborów, m.in. jest autorem – sformułowanych kilka stuleci później – 
metody Bordy i kryterium Condorecta. Wyrazem uznania dla jego wkładu są 
terminy ,,zwycięski Lull” (Llull winner) i ,,przegrany Lull” (Llull loser) (Sza-
piro 2010, rozdz. 3). 

Określany jest jako Doctor Illuminatus – przydomek ten zyskał po spo-
tkaniu z Dunsem Szkotem w 1297 r. – ale nie jest zaliczony do grona dokto-
rów Kościoła katolickiego. W 1847 r. został beatyfikowany przez papieża 
Piusa IX, choć w 1376 r. jego racjonalistyczny mistycyzm był potępiony przez 
papieża Grzegorza XI i ponownie przez papieża Pawła IV. 100 jego tez było 
potępionych przez inkwizytora Nicholasa Eymericha (ok. 1316–1399) – mi-
mo to Lullus pozostawał w dobrych relacjach z Kościołem. Syntezy prac Lul-
lusa dokonał jego uczeń Thomas Le Myésier (XIII w.–1336) w Electorium 
(1989). 

Do statuy Lullusa w Montserrat wiodą obrazujące porządek boski – wzo-
rowane na rycinie z ,,Logica Nova” (1512) – ośmiostopniowe schody: ka-
mień, płomień, roślina, zwierzę, człowiek, niebo, anioł, Bóg. Symbolizują 
hierarchię nauk (stanów świadomości), którą głosił Lullus. Lullus inspirował 
wielu i nie tylko badaczy sztucznej inteligencji.10 

 W 1265 r., mając 33 lata, Lullus doznał objawienia i został franciszkań-
skim tercjarzem. Głosił, że trzy religie uznające Stary Testament: judaizm, 
chrześcijaństwo i islam powinny zjednoczyć się dla zatrzymania hord napie-
rających z Azji. Zaangażował się w pracę misyjną. Chciał działać za pomocą 
logiki i rozumu. Około 1274 r. doznał oświecenia na górze Puig de Randa 
(Majorka) i powziął pomysł metody, którą następnie opisał w wydanej  
w 1305 r. Ars magna generalis ultima (1970; 2009). Towarzyszyła jej wersja 
skrócona Ars brevis (1985). Sztuka, którą zaprojektował, bazując na zapoży-
czeniach od Arabów – czego nie ukrywał – miała być narzędziem nawraca-
nia niewiernych. Lullus poświęcił lata na zapoznanie się z doktrynami  
Żydów i Arabów. 

Lullus chciał pokazać, że chrześcijańską doktrynę można uzyskać mecha-
nicznie za pomocą ustalonego zasobu idei. Jednym z licznych wymyślonych 
przez Lullusa narzędzi jego metody było volvelle, jak sam nazwał skon-
struowane przez siebie urządzenie. Jeśli przez maszynę logiczną rozumieć 
system przetwarzający dane logiczne, to Arystoteles, tworząc koncepcję logi-
ki formalnej dawał początki symbolicznej maszynie logicznej, a Lullusa 
volvelle może być postrzegana jako fizyczna maszyna logiczna, a to zwykle 
określane jest jako ,,myśląca maszyna”. Nazwa ,,volvelle” wywodzi się z ła-
cińskiego czasownika ,,volvere” co znaczy tyle, co ,,obracać”. Inspiracji moż-
————————— 

9 http://www.theol.uni-freiburg.de/disciplinae/dqtm/forschung/raimundus-lullus [02.02.2020]. 
10 Zob. Modern Fiction; http://self.gutenberg.org/article/WHEBN0000069677/Ramon%20Llull 

[25.01.2020]. 

http://www.theol.uni-freiburg.de/disciplinae/dqtm/forschung/raimundus-lullus
http://self.gutenberg.org/article/WHEBN0000069677/Ramon%20Llull
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na dopatrywać w arabskim przyrządzie astrologicznym zairja (Link 2010). 
Lullus z zairja najprawdopodobniej zapoznał się w czasie wypraw misyjnych 
(Lohr 1984; Urvoy 1980; Urvoy 1980). Zairja używane było przez arabskich 
astrologów średniowiecznych. Termin ,,zairja” (zairjah, zairajah, zairdja, 
zairadja, zayirga) wywodzi się z perskich słów „z¯ a’icha” (horoskop, tabela 
astronomiczna) i „d¯ a’ira” (okrąg, koło) (Link 2010, 216). 

Volvelle wykonane było z papieru lub z pergaminu. Było volvelle, za po-
mocą którego miały być rozstrzygane dysputy religijne. Wytwarzana była 
kombinacja z dziewięciu liter, reprezentujących dziewięć atrybutów Boga 
(które uznają wszyscy monoteiści) zapisanych na ruchomym kole. W zależ-
ności od tematu, takich kół było dwa lub więcej. Inne volvelle, zwane przez 
Lullusa ,,Sferą Nocy”, w czasie nocnych godzin służyło do obliczania czasu 
na podstawie pozycji gwiazd. Umożliwiało określenie godzin, w których 
zgodnie z ruchem ciał niebieskich podawanie lekarstw jest najbardziej sku-
teczne. Ruchome części volvelle ustawiane były na ciała niebieskie na  
czasomierzu lub na atrybuty Boga i argumenty za Jego istnieniem, ale to 
zależało od tematyki. Lull chciał - jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli – zmecha-
nizować proces rozumowania. Twierdził, że jego sztuka prowadzi do bardziej 
pewnych wniosków niż sama logika i z tej racji za jej pomocą w przeciągu 
miesiąca można nauczyć się więcej niż za pomocą logiki w rok. 

Metoda Lullusa zakładała, że liczba prawd podstawowych jest ograniczo-
na i wszystkie prawdy danej dziedziny w ogóle są z nich wyprowadzalne 
przez kombinacje odpowiednich terminów. Maszyna miała zestawiać kom-
binacje i wskazywać, które z nich są prawdziwe. 

Volvelle11 jest też funkcjonalnie pokrewne astrolabium. Astrolabium to 
urządzenie, za którego pomocą obserwowano i obliczano pozycje ciał niebie-
skich. Może być postrzegane jako swoisty komputer analogowy do obliczeń 
astronomicznych. Volvelle, a raczej ci, którzy się nim posiłkowali byli podej-
rzewani o czarną magię. Być może podejście to miało ugruntowanie w mi-
stycznych inspiracjach jego twórcy Lullusa, oraz w tym, że urządzenie było 
wykorzystywane do przepowiadania przyszłości. Liczbom i pomiarom przy-
pisywano znaczenie spirytystyczne i ponadnaturalny potencjał. 

 W czasach Lullusa, szczególnie w Hiszpanii, w społeczności żydowskiej 
rozwijała się kabała, a jej początki mają miejsce w Kataloni w XII w. (Idel 
1988a; 1988b). Według żydowskiej tradycji język hebrajski to język, którego 
Bóg używał stwarzając świat. Sefer Yetsirah (Księga Stworzenia), jeden  
z najwcześniejszych mistycznych tekstów żydowskich o hellenistycznym 
rodowodzie (powstał między II a VII w.), opisuje proces stwarzania jako 
dokonujący się za pomocą 22 liter języka hebrajskiego i liczb kardynalnych. 
Sefer Yetsirah wyjaśniało jak można wyobrazić sobie i ewentualnie powtó-
rzyć kreację przez manipulację literami alfabetu hebrajskiego. Tak tworzony 

————————— 
11 http://blogs.getty.edu/iris/decoding-the-medieval-volvelle/ [25.01.2020]. 

http://blogs.getty.edu/iris/decoding-the-medieval-volvelle/
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był golem (Psalm 139:16). Wierzono, że dając imię golemowi można go oży-
wić i kontrolować jego postępowanie, a wymazując to imię go unicestwić. 

Kabała interpretuje Torę za pomocą anagramów i innych kombinacji lin-
gwistycznych. Lullus może być postrzegany jako ktoś, kto inspiruje się tymi 
technikami w poszukiwaniu nowego sposobu ewangelizacji. O kabale pisał,12 
że jej przedmiotem jest stworzenie lub język. Z tej racji jest jasne, że jej mą-
drość rządzi pozostałymi naukami. One mają w niej swoje korzenie. Z tego 
powodu nauki te są podporządkowane tej mądrości, a zasady nauk i ich re-
guły są podporządkowane zasadom i regułom kabały. Sama argumentacja 
naukowa bez kabały jest niewystarczająca. 

Dał Lullus podstawy średniowiecznej chrześcijańskiej kabale w jej róż-
nych odmianach. W każdym przypadku cel był jeden: stosując zasady kabały 
dowieść, że Jezus był mesjaszem. Ponieważ Bóg stworzył świat, korzystając  
z języka hebrajskiego, kontemplacja tego języka była kontemplacją zarówno 
Boga jak i Jego stworzenia. Lullus używał alfabetu łacińskiego, lecz idea 
kombinacji była ta sama. 

Informatycy uznali Lullusa za kogoś, kto dał (pra)początki informatyce 
(Copleston 1994; Bonner 2007, 290; Knuth 2006, 56). Lullus jest tym, od 
którego można rozpocząć historię idei myślących maszyn, a więc historię 
idei sztucznej inteligencji. 

Pomysł Lullusa był rewolucyjny z dwóch powodów, a mianowicie, że 
volvelle mogło być postrzegane jako ,,sztuczna pamięć”, co uwalniało użyt-
kownika od zapamiętania dużej ilości szczegółowej informacji, a na dodatek 
jej zasoby mogły być wymieniane oraz dlatego, że mogło wytwarzać nową 
wiedzę. Treść tej wiedzy była zależna od zawartości ,,pamięci”. W jakimś 
sensie była to więc idea maszyny uniwersalnej. 

Lullus jest postacią istotną w historii idei AI, przede wszystkim dlatego, 
że oddziałał na wielu wybitnych badaczy, którzy w kolejnych epokach po-
dejmowali na nowo jego pomysł (Bonner, 2007, xii–xiv). Idea ars raymundi 
ożywiała przez kilka stuleci dociekania Europejczyków. Wymieńmy w po-
rządku chronologicznym według daty urodzenia najwybitniejszych lullystów, 
którzy mieli wkład w rozwój idei AI. Pominiemy więc takie postaci jak Mar-
cin Luter (na którego Lullus też oddziałał). 
 

————————— 
12 “The Creation, or language, is an adequate subject of the science of Kabbalah […] That is why it 

is becoming clear that its wisdom governs the rest of the sciences. Sciences such as theology, philos-
ophy and mathematics receive their principles and roots from her. And therefore these sciences 
(scientiae) are subordinate to that wisdom (sapientia); and their [= the sciences] principles and 
rules are subordinate to her [= the Kabbalah] principles and rules; and therefore their [= the scienc-
es] mode of argumentation is insufficient without her [= the Kabbalah]”; www.kabbalah.  
info/eng/content/view/frame/80159?/eng/content/view/full/80159&main) [25.01.2020]. 
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2. LULLYŚCI 
 
Dał Lullus początek koncepcji, która przetrwała przynajmniej do czasów 

Gottfrieda Leibniza (Leinkauf 2001). Spośród wielu wskażmy tych, których 
idee oddziałały najbardziej na koncepcję skonstruowania myślącej maszyny. 
Nie wszystko o wszystkich wiadomo. W XVI w. największym lullystą był 
Franciscan Bernard de Lavinheta. Niewiele jednak o nim wiemy. Wiadomo, 
że jego wydanie prac Lullusa było w ówczesnej Europie najbardziej po-
wszechne (Lull, Bonner 1985, t. I, 80). 

 
 2.1. Giovanni de la Fontana (ok. 1390–1455/56)13  

był wybitnym – jak to dziś powiedzielibyśmy – projektantem. Sztuki in-
żynierskiej uczył się z tekstów greckich i arabskich. W zaszyfrowanym Belli-
corum instrumentorum liber, cum figuris et fictitys litoris conscriptus14 
zilustrował i opisał różne przyrządy wojenne. W Secretum de thesauro expe-
rimentorum ymaginationis hominum (Fontana 2016) udostępnionym czy-
telnikom około 1430 r. – również napisanym w sposób zaszyfrowany – badał 
różne typy pamięci i wyjaśniał funkcję sztucznej pamięci. Zaproponował 
pewne urządzenia do pamiętania i ,,maszyny” o ustalonej strukturze z czę-
ściami mobilnymi i zmiennymi, co umożliwiało kombinację znaków – było w 
tym bezpośrednie nawiązanie do projektu Lullusa. 

 
2.2. Mikołaj Kuzańczyk (1401–1464)  

w De coniecturis (2000) rozwija swoją metodę ars generalis coniectu-
randi. Opisuje sposób dokonywania przypuszczeń, ilustrując to za pomocą 
kołowych diagramów i symboli bardzo podobnych do lullusowych. Wenecja, 
w której żył, weszła w kontakty z Bizancjum i krajami arabskimi. Naturalne 
stało się pytanie, której dwa stulecia wcześniej stawiał Lullus, o język uni-
wersalny dla budowania porozumienia między Wschodem a Zachodem. 

 
2.3. Giordano Bruno (1548–1600)  

wykorzystuje pomysł Lullusa dla stworzenia sztucznej pamięci, a tę 
mnemotechnikę stosuje do dyskursu retorycznego. Komentuje to później 
Kircher (1669, 4). Giordano Bruno rozwija również Lullusa technikę volvelle 
tak, aby można było generować nieograniczoną liczbę zdań (Bruno 1587).  
W jego systemie kombinacje alfabetyczne nie prowadzą do obrazów, lecz 
raczej kombinacje obrazów prowadzą do sylab. Taki system nie tylko ułatwia 
zapamiętywanie, lecz umożliwia też generowanie prawie nieograniczonej 
liczby słów (Eco 2002). 
 
————————— 

13 https://history-computer.com/Dreamers/Fontana.html  
14 https://daten.digitale-ammlungen.de/~db/0001/bsb00013084/images/index.html?id=00013 

084&fip=67.164.64.97&no=4&seite=21 [16.01.2020]. 

https://history-computer.com/Dreamers/Fontana.html
https://daten.digitale-ammlungen.de/~db/0001/bsb00013084/images/index.html?id=00013%20084&fip=67.164.64.97&no=4&seite=21
https://daten.digitale-ammlungen.de/~db/0001/bsb00013084/images/index.html?id=00013%20084&fip=67.164.64.97&no=4&seite=21
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2.4. Thomas Hobbes (1588–1679)  
nie mówi się o nim jako lullyście w sensie odwoływania się do Lullusa. 

Dorobek Hobbesa jest ważny przede wszystkim z powodu pojmowania my-
ślenia jako rachunku i wpływu na Leibniza. Nic też nie jest mi wiadomo  
o kontaktach między wybitnym lullystą Kircherem a Hobbesem. Hobbes był 
o 14 lat starszy od Kirchera. Hobbes interesujące tu nas dzieło, Lewiatan 
opublikował w 1651 r., a Kirchera Ars Magna Sciendi (Kircher 1669) ukazała 
się 18 lat później. 

Hobbes używa terminu ,,ratiocinari” na oznaczenie zarówno rozumowa-
nia jak i rachowania, jako czegoś jednego. Rachowanie pojmował jako skła-
dające się z dodawania i odejmowania, po prostu operacji arytmetycznych. 
Przytaczał różne racje takiego podejścia, powołując się na znaczenia odpo-
wiednich słów w językach greckim i łacińskim (Hobbes, 1651, Rozdz. IV Sub-
ject to Names). Dodawał, że ,,sylogizm” w rzeczy samej oznacza dodawanie, 
sumowanie. Rachunek słów odpowiada gramatyce, syntaktyce języka natu-
ralnego, pojmowanej jako operacja na słowach. 

Hobbes jest pierwszym, który wprost sformułował koncepcję operacji 
syntaktycznej jako rachunku. Procedury syntaktyczne mają naturę arytme-
tyczną. Hobbes uznaje funkcjonalny charakter syntaktyki jako pewnego ro-
dzaju procedury technicznej. Słowa są użyteczne tak jak żetony, tj. jak 
uzgodnione sztuczne znaki. Słynne jest jego powiedzenie (1651, rozdz. IV: 
Names Proper & Common Universal): Words are wise men's counters.15 
Symboliczny charakter słów jest według Hobbesa istotą ich natury od same-
go początku stworzenia. Adam wymyślał słowa ex arbitrio. Chociaż, jak pi-
sze Hobbes (1651, rozdz. IV: Original of Speech): “The first author of Speech 
was GOD himself, that instructed Adam how to name such creatures as he 
presented to his sight”. 

Hobbes  negatywnie oceniał kabałę. Pod koniec rozdziału XL Lewiatana 
(1651) pisał, że kabała przejęła grecką demonologię, a przez kabałę religia 
Żydów stała się bardziej zepsutą („their Religion became much corrupted”). 

O rozumowaniu jako rachunku Hobbes (1651, rozdz. V) pisze:  
 

„Kiedy człowiek rozumuje, nie czyni on niczego innego niż pojmuje jako ca-
łość sumę z dodanych jednostek. Te operacje nie są tylko związane jedynie  
z liczbami; lecz z wszystkimi odmianami rzeczy, które mogą być dodawane ra-
zem i brane jedna z innej. […] logicy uczą tego samego w Konsekwencjach 
Słów; dodają razem dwie nazwy, aby wyrazić stwierdzenie; oraz dwóch 
stwierdzeń, aby uczynić sylogizm; oraz wielu sylogizmów, aby uczynić dowód; 
a z sumy, lub z konkluzji sylogizmu, odejmują jeden sąd, aby znaleźć inny.”16 

————————— 
15 Pełne zdanie jest następujące (Hobbes 1651, Names Proper & Common Universal): “For words 

are wise mens counters, they do but reckon by them: but they are the many of fooles, that value 
them by the authority of an Aristotle, a Cicero, or a Thomas, or any other Doctor whatsoever, if but  
a man.” 

16 “When a man reasons, he does nothing else but conceive a sum total from addition of parcels - 
These operations are not incident to Numbers only, but to all manner of things that can be added 
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Pisze też:  
 

„Z wszystkiego, co możemy zdefiniować, (tj. powiedzieć w sposób określony,) 
czym to jest, co znaczy słowo »rozumowanie«, kiedy zaliczamy to do zdolno-
ści umysłu. Rozumowanie, w tym sensie, jest niczym tylko rachowaniem (tj. 
dodawaniem i odejmowaniem) konsekwencji uzgodnionych na to nazw ogól-
nych, na zaznaczanie i oznaczanie naszych myśli; mówię »zaznaczanie« ich, 
kiedy rachujemy dla nas samych; a »oznaczanie«, kiedy dowodzimy, lub 
aprobujemy nasze rachowanie dla innych ludzi.”17 
 
Pierwszym zadaniem języka jest dyskurs mentalny, a więc jego funkcja 

kognitywna. Drugim zadaniem jest przekazywanie wiedzy innym. Trzecim – 
komunikowanie innym naszej woli, a czwartym jest funkcja zabawowa i ar-
tystyczna (Hobbes 1651, rozdz. IV). Na poglądy Hobbesa na język i rozumo-
wanie istotny wpływ miała mechanika, nowa subdyscyplina fizyki, jakiej 
początki dawał Galileusz (Verburg 1969). Galileusz mówi: universum horo-
logium est (wszechświat jest zegarem). Dla Hobbesa komputacyjne użycie 
naturalnych słów jest po pierwsze, konieczne, aby otrzymać rozumne, tj. 
prawdziwe rozumienia (wglądy), a po drugie, jeśli rachunek wykonany jest 
akuratnie, uzyskać pełną niezawodność i całkowitą pewność. 

 
2.5. Athanasius Kircher (1602–1680)  

– słynny uczony jezuita, nowy Arystoteles, ostatni, kto wiedział wszystko 
(Findlen 2004), mistrz stu sztuk (Reilly 1955; 1974) – ma wieloraki wkład w 
mnemotechnikę, w rozwój mechanizacji rachowania ,,myśli”, projektowanie 
automatów oraz w poszukiwanie języka uniwersalnego, który ostatecznie 
uwolniłby ludzkość od przekleństwa wieży Babel (Leinkauf 2001a). 

Dorobek naukowy Kirchera imponuje zarówno różnorodnością jak i wiel-
kością.18 Jako ciekawostkę można podać, że był pierwszym naukowcem, 
który był w stanie zapewnić sobie utrzymanie ze sprzedaży książek (Kasik 
2015, rozdz. 24: Athanasius Kircher, 96). Findlen  podaje, że już za jego ży-
cia jego książki były w bibliotekach na całym świecie (2004, 329). Poziomu 
jego reputacji nie osiągnął żaden z nowożytnych autorów. W Encyclopedia 
Britannica czytamy, że przez większość swego życia funkcjonował jako swe-
go rodzaju jednoosobowa izba rozliczeniowa dla informacji z dziedzin kultu-

                                                                                                                                        
together, and taken one out of another. […] The Logicians teach the same in Consequences of 
Words; adding together Two Names, to make an Affirmation; and Two Affirmations, to make  
a syllogisme; and Many syllogismes to make a Demonstration; and from the Summe, or Conclusion 
of a syllogisme, they substract one Proposition, to find the other.”  

17 “Out of all which we may define, (that is to say determine,) what that is, which is meant by this 
word Reason, when we reckon it amongst the Faculties of the mind. For Reason, in this sense, is 
nothing but Reckoning (that is, Adding and Substracting) of the Consequences of general names 
agreed upon, for the Marking and Signifying of our thoughts; I say Marking them, when we reckon 
by ourselves; and Signifying, when we demonstrate, or approve our reckonings to other men.”  

18 https://archive.org/search.php?query=creator%3A“Kircher%2C+Athanasius%2C+1602-1680”, 
[02.02.2020]. 



78 Kazimierz Trzęsicki 

ry i nauki pozyskiwanych nie tylko ze źródeł europejskich, lecz także z rozle-
głej w świecie sieci jezuickich placówek misyjnych. 

Zainteresowanie osobą i dorobkiem Kirchera datuje się od lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku. Przez trzy stulecia był zapomniany. Knittela (1644–
1702) Via Regia ad omnes scientias et artes. Hoc est: Ars universalis, scien-
tiarum omnium artiumque arcana facilius penetrandi (1682) była ostatnią 
rozprawą, która otwarcie broniła podejścia Kirchera do wiedzy, które to po-
dejście było wówczas przedmiotem ostrej krytyki. Knittel (1682) jako swoje 
autorytety wskazuje Pitagorasa (ok. 570 – ok. 495 p.n.e.), Arystotelesa 
(384–322 p.n.e.), Raimundusa Lullusa, Sebastiána Izquierdo (1601–1681) 
oraz Kirchera. Via Regia … była bardzo popularna i miała liczne wydania 
(Hubka 1981). W tych czasach Newton, który podobnie jak Leibniz był zafa-
scynowany wieloma pytaniami, które wywoływała koncepcja Kirchera, do-
chodził jednak już do zupełnie innych wniosków. 

Donald Knuth w Art of Computer Programming” wskazuje trzech XVII-
wiecznych autorów, jako tych, którzy dokonali odkryć, z których korzysta 
informatyka (2006, 60–61). Są nimi: Tacquet, van Schooten i wspomniany 
wyżej Izquierdo. Izquierdo jest autorem dzieła Pharus scientiarum ubi qu-
idquid ad cognitionem humanam humanitùs acquisibilem pertinet, uber-
tim iuxtà, atque succinctè pertractaur (1659). 

Współcześni historycy nauki postrzegają dorobek naukowy Kirchera jako 
pomocny w zrozumieniu przejścia od starożytnego do nowoczesnych sposo-
bów myślenia o świecie.19 Realizowane są duże projekty badawcze.20 W The 
Museum of Jurassic Technology21 jest stała ekspozycja poświęcona Kirche-
rowi i jego spuściźnie: ,,Athanasius Kircher: The World Is Bound with Secret 
Knots”. W okresie od 7 marca do 10 kwietnia 2008 w Collegio Romano, w 
miejscu, gdzie było Kircherianum, artystka Cybéle Varela zorganizowała 
wystawę ,,Ad Sidera per Athanasius Kircher” (Do gwiazd przez Athanasiusa 
Kirchera). 

W próbie określenia inspiracji, a także wpływu twórczości Kirchera 
uwzględnić trzeba jego korespondencję. Wśród 686 osób, które do niego 
pisały są m.in. Leibniz, Torricelli, Gasendi.22 Przechowywanych jest 2741 
listów.23 W kontekście niniejszych rozważań interesująca byłaby ewentualna 
korespondencja z Hobbesem. Nie znajduję danych o takiej korespondencji. 
Wśród respondentów nie ma też Kartezjusza (1596–1650). 

————————— 
19 https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies/ 

athanasius-kircher [26.01.2020]. 
20http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher 

https://archimede.imss.fi.it/kircher/index.html 
https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Gregorian_Archives_Texts_Editing_(GATE), Athana-
sius Kircher at Stanford [26.01.2020]. 

21 http://mjt.org/  
22 Athanasius Kircher at Stanford [28.01.2020]. 
23https://archimede.imss.fi.it/kircher/index.html#0 [25.01.2020]. 

https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies/athanasius-kircher
https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies/athanasius-kircher
http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher
https://archimede.imss.fi.it/kircher/index.html
https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Gregorian_Archives_Texts_Editing_(GATE)
http://mjt.org/
https://archimede.imss.fi.it/kircher/index.html#0
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Kircher podejmuje idee Lullusa przede wszystkim w Ars Magna (1669). 
Dzieło składa się z 12 ksiąg. Są księgi, których tytuły bezpośrednio wskazują 
na interesujące nas zagadnienia: III. Methodus Lulliana; IV. Ars Combina-
toria. Kircher nie tylko omawia koncepcję Lullusa, ale również przedstawia 
nową i uniwersalną lullusową metodę kombinacji pojęć. Zdaje się żywić 
przekonanie, że Lullusa sposób kombinacji jest sekretny i mistyczny, że stoi 
za tym ezoteryka. 

Kircher stosował te same koła, co Lullus, lecz różnił się wyborem symboli, 
które miałby być kombinowane. Ta notacja powoduje różnicę. Próbował 
wytwarzać możliwe kombinacje wszystkich skończonych alfabetów (nie tylko 
graficznych, lecz również matematycznych). Kircher był znany ze swoich 
umiejętności kodowania i dekodowania. Próbował odczytać hieroglify, po-
nadto poznał koptyjski i jest autorem pierwszej gramatyki tego języka Pro-
dromus coputs sive aegyptiacus (1636), a w Lingua aegyptica restituta 
(1643) wykazywał, że język koptyjski jest ostatnią fazą rozwoju starożytnego 
języka egipskiego. Bardziej zmatematyzowany sposób podejścia odróżnia 
jego projekt od projektu Lullusa. Język uniwersalny, lingua universalis, nie 
tylko, że umożliwia rozumienie wszystkiego, ale również jest narzędziem 
ścisłości dociekań. 

Idea wiązania cyfr z wyrazami realizowana jest w gematrii, która jest 
składową kabały.24 Nazwa wywodzi się od ,,geometria”. Gematria ma swoje 
początki w asyryjsko-babilońskim systemie kodowania alfanumerycznego. 
Podobne pomysły mieli też inni, m.in. Grecy i Arabowie. 

Kircher nie tylko podejmował zagadnienia teoretyczne szyfracji i deszy-
fracji, ale również zaprojektował maszynę do kodowania i dekodowania. Te  
i inne kolekcjonowane przez Kirchera maszyny i automaty znajdowały się  
w Kircherianum25 (Findlen 1996; 2003). Jest to jedno z pierwszych muzeów 
publicznych, w którym oprócz pozyskanych artefaktów eksponował wiele 
owoców swojej inwencji, m.in. wykonał modele robotów, wyposażając je w 
mówiące tuby tak, że automat witał zwiedzających (Gorman 2001; Waddell 
2010; Leinkauf 1994). W wiekach XIV i XV nie brakowało pomysłodawców  
i projektantów różnego rodzaju maszyn i automatów; kimś takim był np. 
Leonardo da Vinci (1452–1519). 

W 1649 r. Kircher wymyślił pierwszą z arek, inaczej cistae – były to 
drewniane skrzynki, które na listwach miały wypisane liczby, słowa, dźwięki 
(Arca musurgica) (Klotz 1999), w ogóle wszystko, co może być automatycz-
nie przetwarzane przez maszynę, która kombinuje rzeczy zgodnie z logiką 
określoną i zaprogramowaną przez wynalazcę (Knittel 1682, 60; Miniati 
1989). Te organy, jak je również nazywano z powodu podobieństwa do orga-

————————— 
24 http://myjewishlearning.com/article/gematria/ [25.01.2020]. 
25 https://archimede.imss.fi.it/kircher/emuseum.html [25.01.2020]. Zbiór etnograficzny Kirche-

ra znajduje się w Rzymie w Pigorini, w narodowym muzeum prehistorii i etnografii. 

http://myjewishlearning.com/article/gematria/
https://archimede.imss.fi.it/kircher/emuseum.html
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nów muzycznych, tworzyły dopełniający system rozpowszechniania syste-
mów szyfrujących (polygraphic i steganographic) (Findlen 2004, 287). 

W muzeum historii nauki Museo Galileo26 we Florencji przechowywane 
jest Organum Mathematicum,27 które Kircher zaprojektował dla księcia Kar-
la Josepha z Austrii. Zawierało całą niezbędną dla księcia wiedzę matema-
tyczną. Proste obliczenia arytmetyczne, geometryczne i astronomiczne wy-
konywane były za pomocą manipulowania drewnianymi prętami. Za jego 
pomocą można było pisać wiadomości kodem cyfrowym, projektować 
umocnienia, obliczać datę Wielkanocy, a także komponować muzykę. Cho-
ciaż Kircher deklarował, że pozyskiwanie wiedzy matematycznej nie będzie 
uciążliwe, to jednak wiele operacji wymagało sprawności matematycznej  
i zapamiętania długich łacińskich wierszy (Schott 1666).28 

Abacus Harmonicus (Abacum Arithmetico-Harmonicum), tabularyczna 
metoda tworzenia muzyki została opisana w Musurgia Universalis (Kircher 
1650). Do komponowania muzyki metodą aleatoryczną służyła Arca Musa-
rithmica, mogąca – jak się ją opisuje – wytwarzać miliony kościelnych  
hymnów przez kombinację wybranych fraz muzycznych. ,,Muzycznym” po-
mysłom Kirchera uwagę poświęca Donald Knuth w IV tomie The Art of 
Computer Programming. Generating All Trees. History of Combinatorial 
Generation (2006, 52, 53, 59, 74). 

Kircher w Polygraphia nova et universalis, ex combinatoria arte detecta 
(1663) zaprojektował nie tylko polygraphy, język międzynarodowy dostępny 
dla wszystkich, lecz również steganography, sekretny język do szyfrowania 
wiadomości. W tworzeniu polygraphy Kircher stosował – jaki sam pisze – 
Lullusa ars combinatoria. We wstępie do Polygraphia nova et universalis, 
ex combinatoria arte detecta adresowanym do cesarza Ferdynanda III Kir-
cher pisał o polygraphy, że wszystkie języki redukuje do jednego (lingua-
rum omnium ad unam reductio). Każdy, kto będzie stosował polygraphy, 
nawet gdyby nie znał nic poza swoją własną mową, będzie zdolny do kore-
spondencji z każdym innym bez względu na jego narodowość. Tak rozumia-
na polygraphy byłaby właściwie pasiography, tj. projektem pisanego języka 
lub międzynarodowym alfabetem, który nie musiałby być mówiony. 

Te działania motywowane są dążeniem do przywrócenia ludzkości języka 
sprzed pomieszania języków, co jest następstwem wznoszenia wieży Babel. 
Są to pomysły na realizację ludzkiej tęsknoty za idealnym językiem, którym 
posługiwali się Adam i Ewa w raju (Eco 2002, 196–200). Tęsknota za rozu-
mieniem każdego bez względu na to, w jakim mówi języku, jest też przywo-
łana w Nowym Testamencie, kiedy w dniu zesłania Ducha Świętego każdy – 
bez względu na to, z jakiego był kraju i jakim posługiwał się językiem – ro-
zumiał, co głosili apostołowie, choć ci mówili w swoim języku. 
————————— 

26 https://www.museogalileo.it//en [02.02.2020]. 
27 https://archimede.imss.fi.it/kircher/emathem.html [02.02.2020]. 
28 http://www.rarebookroom.org/pdfDescriptions/schioc.pdf [02.02.2020]). 

https://www.museogalileo.it/en
https://archimede.imss.fi.it/kircher/emathem.html
http://www.rarebookroom.org/pdfDescriptions/schioc.pdf
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Odróżnienie przez Kirchera dwóch słowników mogłoby być kojarzone ze 
współcześnie rozważanymi metodami automatycznego tłumaczenia: wszyst-
ko tłumaczone jest na jeden wyróżniony język, a z tego języka dopiero na 
każdy inny. Słownik A służył do kodowania, a słownik B do dekodowania 
komunikatu. Na przykład29 (1663, 9–14): XXVII.36N XXX.21N II.5N 
XXIII.8D XXVIII.10 XXX.20 było dekodowane na łacinę jako: Petrus noster 
amicus, venit ad nos. Co po polsku znaczy tyle, co: Przyszedł do nas Piotr, 
nasz przyjaciel.  

Według Knittela Kircher stworzył clavis universalis, klucz uniwersalny, 
otwierający dostęp do tajemnic wszechświata (Findlen 2004, 5). 

 
2.6. Język uniwersalny 

XVII wiek jest płodny w koncepcje sztucznych języków. Poszukuje się ję-
zyka uniwersalnego, rozumianego jako język, w którym można wyrazić 
wszystkie sądy i pojęcia, a nadto zdatny do rachunkowego przetwarzania. 
Byłby to język inwencji w rozumieniu Hobbesa. 

Zadanie stworzenia języka uniwersalnego postawił sobie John Wilkins 
(1614–1672), jeden z geniuszy tamtych czasów. Znał twórczość Kirchera 
(Wilkins 1668, 452). W An Essay towards a Real Character and a Philo-
sophical Language (1668), gdzie przedstawił swoją koncepcję języka nie ma 
wzmianki o Hobbesie, a przecież był to, podobnie jak Wilkins, filozof angiel-
ski. Nie ma wzmianki o Leibnizu, ale jego Dissertatio de Arte Combinatoria 
(1666) zostało opublikowane dwa lata wcześniej niż Wilkinsa An Essay to-
wards a Real Character and a Philosophical Language.  

Wilkins miał na uwadze język uniwersalny, który w pierwszym rzędzie 
ułatwiłby międzynarodową komunikację uczonych. Miał on zastąpić łacinę, 
choć ta miała za sobą tysiącletnią historię w nauce świata chrześcijańskiego. 
Łacina – jak deklarował – miała być trudna do nauczenia się. Inaczej niż 
inne projekty tamtego czasu, nowy język uniwersalny miał być tylko języ-
kiem pomocniczym. Funkcję lingua franca mógłby pełnić również w przy-
padku dyplomacji, podróży, handlu i innych sytuacji (Wilkins, 1694). Sche-
mat lingua franca oparty na kodowaniu matematycznym w 1630 r. opubli-
kował angielski matematyk John Pell (Malcolm, Stedal 2005, 55). 

 
2.7. Gottfried Leibniz (1646–1716)  

był uczonym, do którego dorobku odwoływało się wielu, w szczególności 
Gottlob Frege, który pisząc Begriffsschrift (1879) realizował idee języka 
uniwersalnego, lingua characteristica i rachunku formalnego, calculus ra-
tiocinator. 

W koncepcji Leibniza skumulowały się wszystkie racjonalne elementy 
dociekań lullystów. Przejął dziedzictwo Hobbes’a arytmetycznej filozofii 
————————— 

29 Jest to fragment zdania rozważanego przez Kirchera: “Petrus noster amicus, venit ad nos qui 
portavit tuas litteras ex quibus intellexi tuum animum atque faciam iuxta tuam voluntatem.” 
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języka. Rozwijał jego idee sztucznego języka i symbolicznego systemu (Fido-
ra, Sierra 2011). W liście do Hobbesa z lipca 1670 r. pisał, że przeczytał pra-
wie wszystkie jego prace i że skorzystał z nich jak z niewielu innych (1989b, 
105–106). Ten list nie został Hobbesowi doręczony a późniejszy pozostał 
tylko jako szkic (Schuhmann 2005). 

 Leibniz jako student zapoznał się z późno-scholastyczną myślą jezuity 
Francisco Suáreza (1548–1617), który cieszył się szacunkiem na luterańskich 
uniwersytetach. Interesujące są relacje Leibniza z innym jezuitą, a mianowi-
cie Athanasiusem Kircherem (Friedländer 1937). W ,,Synopsis Dissertationis 
De Arte Combinatoria”, a więc na samym początku Dissertatio de arte com-
binatoria (1666) powołuje się na Lullusa i jego sztukę. Wiedzę o niej czerpał 
głównie za pośrednictwem prac autorstwa Kirchera. 16 maja 1670 r. napisał 
list do Kirchera (Friedländer 1937, 229–231), a odpowiedź uzyskał 23 czerw-
ca30 (Friedländer 1937, 232–233). Leibniz w liście odwołuje się do swojej Dis-
sertatio de arte combinatoria (1666) i wyraża podziw dla dopiero co opubli-
kowanego dzieła Kirchera Ars Magna (1669). Wartość ars combinatoria do-
strzega w jej funkcji jako logica inventoria i w rozwoju scriptura universalis. 
Pisze o jej wykorzystaniu w wówczas podejmowanych próbach ustanowienia 
nowego porządku i podstaw systemu prawa. Podkreśla jednak jej fundamen-
talną funkcję jako ogólnej podstawy wiedzy naukowej. Było to bliskie Kirche-
rowi, który sam wskazywał na ważną rolę ars combinatoria dla ugruntowania 
tak różnych nauk jak matematyka, medycyna, nauka prawa i teologia. Leibniz 
interesował się też pismami Kirchera na temat Egiptu i Chin. 

Leibniz koncepcję myślenia jako rachunku przejmuje od Hobbesa. Pozo-
staje mu określić, czym są jednostki (parcel), o których Hobbes mówi jako  
o argumentach operacji rachunkowych. Koncepcję sztuki lullusowej wyłożo-
ną w Dissertatio de arte combinatoria (1666)31 zintegrował ze swoją metafi-
zyką i filozofią nauki. Przykładowymi problemami, do których stosuje się ars 
combinatoria są kwestie z prawa, muzyki, Arystotelesa koncepcja czterech 
typów materii (prezentowana w jest postaci diagramu, a więc w sposób ty-
powy dla Lullusa), z których wszystko jest złożone, a przede wszystkim –  
z punktu widzenia interesującego nas tematu, ale i tego, co się ostało próbie 
czasu – to zastosowania do rozumowania. 

Uznawany jest za najwybitniejszego logika od czasów Arystotelesa aż do 
czasu, kiedy to George Boole opublikował The Mathematical Analysis of 
Logic: Being an Essay Towards a Calculus of Deduction Reasoning (1847), 
a Augustus de Morgan Formal Logic: or, The Calculus of Inference, Neces-
sary and Probable (1847). Leibniz chciał, aby język uniwersalny umożliwiał 
nadanie prawom logiki charakteru reguł rachunkowych. Pisał:  

————————— 
30 https://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher  
31 Napisanej w wieku 19 lat – jest to poszerzona wersja dysertacji doktorskiej, którą Leibniz przy-

gotował zanim podjął badania matematyczne; wydanie zostało w 1690 r. wznowione bez zgody 
Leibniza; Leibniz wielokrotnie wyrażał żal, że w obiegu jest wersja, którą uważa za niedojrzałą. 

https://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher
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„Tym samym byłby to rodzaj uniwersalnego języka lub pisma, chociaż nie-
skończenie różnego od wszystkich takich języków, które dotychczas były pro-
ponowane, ponieważ same litery i słowa wskazywałyby kierunek rozumowa-
nia, a błędy – poza tymi, dotyczącymi faktów – byłyby tylko z powodu błędów 
w rachunku. Byłoby bardzo trudno stworzyć lub wynaleźć taki język lub cha-
rakterystykę, lecz bardzo łatwo można byłoby się go nauczyć bez słowników. 
Kiedy brakuje nam wystarczających danych dla uzyskania pewności naszych 
prawd, służyłby do oszacowania stopnia prawdopodobieństwa i zrozumienia, 
co trzeba pozyskać dla tej pewności. Takie oszacowanie byłoby najważniejsze 
dla problemów życiowych i praktycznych rozważań, kiedy nasze błędy w osza-
cowaniu prawdopodobieństwa często wynoszą ponad połowę” (1989a).32 
 
W liście do matematyka G. F. A. L’Hospital’a czytamy (Davis 2001, rozdz. 

1), że część sekretu ,,algebry” zawiera się w charakterystyce, tj. w sztuce wła-
ściwego stosowania wyrażeń symbolicznych. Troska o właściwe użycie sym-
bolu byłaby filium Ariadne, która prowadziłaby badaczy w tworzeniu tej 
charakterystyki. 

W Dissertatio de arte combinatoria (1666) krytykował ,,alfabet” Lullusa 
jako ograniczony i proponował alternatywny, poszerzony, a zamiast liter za 
właściwe uważał raczej użycie cyfr. Jak to pokazaliśmy, takie kodowanie sto-
sowali już inni lullyści, poprzednicy Leibniza. Na przykład proponował, aby 
,,2” reprezentowało przestrzeń, pojęcie ,,między” ma być reprezentowane 
przez ,,3”, a całość przez ,,10”. Takie kodowanie szyfruje ,,odcinek” jako 2.3.10. 
Poprzez zakodowanie cyfrowe wszystkie problemy zostaną zredukowane do 
problemów matematycznych, a ich rozwiązanie dokona się poprzez operacje 
rachunkowe. Ta idea antycypuje współczesne AI (Fidora, Sierra 2011). 

Rzeczywistą nowością w dociekaniach Leibniza w zakresie rozwoju idei 
AI jest koncepcja systemu (a nie tylko kodowania) binarnego opisanego 
wraz z zasadami algorytmicznego (mechanicznego) wykonywania operacji 
arytmetycznych, a także szkic zasad działania maszyny binarnej, wykorzy-
stującej kule i otwory, kijki i bruzdy do ich przemieszczania33 (Leibniz 1679; 
1703; Trzęsicki 2006c; 2006b).34 System binarny jako podstawę liczenia 
wskazuje też żyjący na przełomie XVIII i XIX wybitny angielski wynalazca 
————————— 

32 “At the same time this could be a kind of universal language or writing, though infinitely differ-
ent from all such languages which have thus far been proposed, for the characters and the words 
themselves would give directions to reason, and the errors—except those of fact—would be only 
mistakes in calculation. It would be very difficult to form or invent this language or characteristic 
but very easy to learn it without any dictionaries. When we lack sufficient data to arrive at certainty 
in our truths, it would also serve to estimate degrees of probability and to see what is needed to 
provide this certainty. Such an estimate would be most important for the problems of life and for 
practical considerations, where our errors in estimating probabilities often amount to more than 
half.” 

33 Model maszyny binarnej inspirowanej tekstem Leibniza został zbudowany w latach 2003–2004 
przez E. Stein i G. Weber, Das Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik; 
https://www.ibnm.uni-hannover.de/8.html, Leibniz Universität Hannover https://www.uni-
hannover.de  

34 http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/69-analysis-leibniz.pdf [20.01.2020]. 

https://www.ibnm.uni-hannover.de/8.html
https://www.uni-hannover.de/
https://www.uni-hannover.de/
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Thomas Fowler (1777–1843), który również zaprojektował drewniany 
,,komputer”, działający według zasad systemu ternarnego35 (Vass 2016).  
W styczniu 1697 Leibniz wraz z życzeniami urodzinowymi do swego protek-
tora księcia Rudolfa Augusta z Brunszwika (Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel Rudolph August) przesłał list, w którym omawia system binar-
ny i ideę stworzenia z 0 jako nicością i 1 jako Bogiem (Swetz 2003). 

Dla Leibniza (1697) nicość i ciemność odpowiadają zeru, zaś promieniu-
jący duch Boga odpowiada jedynce. Uważał bowiem, że wszystkie kombina-
cje powstają z jedności i nicości, co jest podobne temu, gdy mówi się, że Bóg 
uczynił wszystko z niczego i że były tylko dwie zasady: Bóg i nicość. Zapro-
jektował medal, którego motywem przewodnim było imago creationis i ex 
nihil ducendis Sufficit Unum. Jedynce odpowiada Słońce, które promieniuje 
na bezkształtną ziemię, zero. Nawiązywał tym do Pitagorasa i Platona.  
Z ducha było to kabalistyczne, miało osadzenie w gematrii. 

Idea kodu binarnego nie jest nowością. Nowością jest opracowanie przez 
Leibniza systemu binarnego, a więc sposobu wykonywania operacji zarówno 
arytmetycznych – co sam opisał – oraz operacji logicznych – co uczynił Boo-
le. Swoim przekonaniem, że wszystko jest stworzone z 0 i 1 antycypował to, 
co realizuje współczesna informatyka, że wszelka informacja daje się zapisać 
binarnie. Teza ontologiczna o świecie jako stworzonym przez 1 za pomocą  
0 otworzyła nowe perspektywy dla połączenia systemu informacji z metafi-
zyką. Zachwalając swoją arytmetykę binarną Leibniz twierdził (Widmaier 
1990): jednak gdy wymyśliłem moją arytmetykę binarną, zanim zaznajomi-
łem się z symbolami Fohy, uznałem w nich najpiękniejszy obraz stworzenia, 
czyli pochodzenia rzeczy z niczego dzięki najwyższej mocy Jedności, czyli 
Boga.36 Idea ta tak bardzo fascynowała Leibniza, że przekazywał ją ojcu 
Grimaldi, matematykowi na dworze cesarza Chin w nadziei, że za jej pomocą 
doprowadzi do nawrócenia cesarza, a wraz z nim chrystianizacji całych Chin 
(Leibniz 1697). 

Koncepcja, że wszystko daje się stworzyć z 0 i 1 jest powodem, dla które-
go twórca algorytmicznej teorii informacji Chaitin – jak pisze nie całkiem na 
serio – proponuje nazwać podstawową jednostkę informacji nie ,,bit” lecz 
,,leibniz” (Chaitin 2004; Trzesicki 2006a).37 Jednostka ,,leibniz” mogła by 
być jednostką (parcel), o której pisał Hobbes. 

————————— 
35 http://mortati.com/glusker/fowler/fowlerbio.htm Bibliografia wydawnictw na ten temat: 

http://www.mortati.com/glusker/fowler/refslinks.htm  
36 “tamen ubi Arithmeticam meam Binariam excogitavi, antequam Fohianorum characterum in 

mentem venirent, pulcherrimam in ea latere judicavi imaginem creationis, seu originis rerum ex 
nihilo per potentiam summae Unitatis, seu Dei.” 

37 “… all of information theory derives from Leibniz, for he was the first to emphasize the creative 
combinatorial potential of the 0 and 1 bit, and how everything can be built up from this one ele-
mental choice, from these two elemental possibilities. So, perhaps not entirely seriously, I should 
propose changing the name of the unit of information from the bit to the Leibniz!”  

http://mortati.com/glusker/fowler/fowlerbio.htm


 Idea sztucznej inteligencji 85 

Leibniz był przekonany, że świat urządzony jest zgodnie z zasadami ma-
tematyki. Myśl tę skrótowo wyraża zdanie (1890a, 191):38 „Cum Deus calcu-
lat et cogitationem exercet, fit mundus.” [Gdy Bóg przemyśliwa rzeczy i ra-
chuje, staje się świat.] Matematyka jest narzędziem Konstruktora świata  
a liczby są materiałem, z którego tworzony jest świat. Jeśli myślenie jest 
rachunkiem, a świat stworzony jest z liczb, to do wszelkiej prawdy, do której 
możemy dojść, dojdziemy drogą rachunkową. Zatem  “Quo facto, quando 
orientur controversiae, non magis disputatione opus erit inter duos 
philosophos, quam inter duos Computistas. Sufficiet enim calamos in 
manus sumere sedereque ad abacos, et sibi mutuo (accito si placet amico) 
dicere: calculemus” (Leibniz 1890b, t. 7, 200).39 

Gdyby spór powstał, dysputa między dwoma filozofami nie wymagałaby 
większego wysiłku niż między dwoma rachmistrzami. Wystarczyłoby bo-
wiem, aby wzięli ołówki w swoje ręce, usiedli przy swoich tabliczkach i jeden 
drugiemu (z przyjacielem jako świadkiem, gdyby zechcieli) powiedzieli: Po-
liczmy. 

Rachowanie jest czynnością, w której maszyna może zastąpić człowieka. 
W 1685 r., omawiając wartość dla astronomów wymyślonej w 1673 r. przez 
siebie maszyny liczącej sprawniejszej niż pascalina i wykonywującej wszyst-
kie podstawowe działania arytmetyczne pisał (Davis 2001, rozdz. I: Leibniz’s 
Dream; Leibniz 1929, 181), że: „Nie godzi się znamienitemu człowiekowi 
tracić godzin jak niewolnik na pracowite rachowanie, kiedy mogłoby być ono 
bez uszczerbku oddane komukolwiek, gdyby użyta była maszyna.”40 Ten 
pragmatyczny argument z powyższymi argumentami natury metafizycznej 
może inspirować informatykę i rozwój jej narzędzi w kierunku sztucznej 
inteligencji. Wszelka prawda ma bowiem reprezentację liczbową, a myślenie 
jest reprezentowane przez operacje liczbowe, a to wszystko może wykonać 
maszyna. 

Frege krytycznie kontynuuje program Leibniza, o czym pisze we wstępie 
do wydanego w 1879 r. Begriffsschrift (Frege 1964a, xi–xii). Także Leibniz 
rozpoznał zalety odpowiedniego sposobu oznaczania, być może je przesza-
cował. Jego pomysł powszechnej charakterystyki, calculus philosophicus lub 
ratiocinator był zbyt tytaniczny, tak żeby próba jego urzeczywistnienia mo-
głaby być osiągnięta przez jedynie przygotowania. Zapał, który ogarnął jego 
inicjatora przy rozważaniu, jak niewyobrażalnie zwielokrotni duchową siłę 
ludzkości, która wypływałaby w samej rzeczy z właściwego sposobu oznacze-
nia, sprawił jego zbyt małe oszacowanie trudności, które takie przedsięwzię-
cie napotkają. Kiedy wzniosły cel za jednym razem nie może być osiągnięty, 

————————— 
38 Więcej na temat tego zapisu na marginesie rozprawki Dialogus (1890a), zob. (Kopania 2018).  
39 Podobne stwierdzenia znajdują się w innych tekstach cytowanego tomu, np. na stronach: 26, 

64–65, 125. 
40 “For it is unworthy of excellent men to lose hours like slaves in the labor of calculation which 

could safely be relegated to anyone else if the machine were used.” 



86 Kazimierz Trzęsicki 

to nie należy przecież zwątpić w zbliżanie się powoli kroczkami. Kiedy zada-
nie w pełnej ogólności zdaje się nierozwiązywalne, to ogranicza się je przej-
ściowo; następnie być może przez stopniowe poszerzanie uzyska się jego 
rozwiązanie. Znaki arytmetyczne, geometryczne, chemiczne można postrze-
gać jako urzeczywistnienie pomysłu Leibniza dla tych poszczególnych dzie-
dzin. Tu proponowane pismo pojęciowe uzupełnia je o nowe i wprawdzie 
znajduje się pośrodku, co wszystkim innym jest bliskie. Stąd zdaje się z tego 
powodu mieć największy widok na sukces wypełnienia tej luki w istniejącym 
języku formuł, przez wypracowanie połączenia poszczególnych i poszerzenie 
na dziedziny, którym tego brakowało.41 

Nie ziściły się projekty zastosowania w naukach języka zaprojektowanego 
przez Fregego. Do idei lingua universalis zbliżają nas języki programowa-
nia. John McCarthy, jeden z inicjatorów współczesnych badań nad AI, stwo-
rzył język programowania LISP.42 Dzisiaj Lisp jest rodziną takich języków. 

Leibniz nie tylko interesował się kabałą, lecz koncepcje kabały, przede 
wszystkim luriańskiej, miały wpływ na jego poglądy i działania głównie za 
sprawą Franciscusa Mercuriusa van Helmonta (1614–1698/1699?), który był 
częstym gościem w Hanowerze i z którym Leibniz spędził wiele czasu.43  
Z kabałą zetknął się już jako student. W XVII w., w czasach Oświecenia, pla-
tonizm, kabalizm i gnostycyzm były popularne, szczególnie w protestanckich 
Niemczech. W przypadku ekumenicznie nastawionych chrześcijan, jak van 
Helmont, kabała miała istotny wpływ na ich optymistyczną niedogmatyczną 
filozofię (Coudert 1999). Leibniz pod koniec życia akceptował radykalną 
kabalistyczną ideę tikkun, z czym wiązała się wiara, że wszystkie rzeczy osta-
tecznie poprzez powtarzalne transformacje osiągną stan doskonałości. 

Wierzył w postęp. Angażował się w działania na rzecz poprawy kondycji 
ludzkiej poprzez działania ekumeniczne, szerzenie postawy tolerancji, roz-
wój edukacji i nauki. Leibniz stosunek do wiedzy wyrażał formułą theoria 
cum praxis, która jest mottem powstałego z jego inicjatywy Kurfürstlich 

————————— 
41 „Auch Leibniz hat die Vortheile einer angemessenem Bezeichnungsweise erkannt, vielleicht 

überschätzt. Sein Gedanke einer allgemeinen Charakteristik, eines calculus philosophicus oder 
ratiocinator war zu riesenhaft, als dass Versuch ihn zu verwirklichen über die blossen Vorbereitun-
gen hätte hinausgelangen können. Die Begeisterung, welche seinen Urheber bei der Erwägung 
ergrift, welch unermessliche Vermehrung der geistigen Kraft der Menschheit aus einer die Sachen 
selbst treffenden Bezeichnungsweise entspringen würde, liess ihn die Schwierigkeiten zu gering 
schätzen, die einem solchen Unternehmen entgegenstehen. Wenn aber auch dies hohe Ziel mit 
Einem Anlaufe nicht erreicht werden kann, so braucht man doch an einer langsamen, schrittweisen 
Annäherung nicht zu verzweifeln. Wenn eine Aufgabe in ihrer vollen Allgemeinheit unlösbar 
scheint, so beschränke man sie verläufig; dann wird vielleicht durch allmähliche Erweiterung ihre 
Bewältignung gelingen. Man kann in den arithmetischen, geometrischen, chemischen Zeichen 
Verwirklichungen des Leibnizischen Gedankens für einzelnen Gebiete sehen. Die hier vorgeschlage-
ne Begriffsschrift fügt diesen ein neues hinzu und zwar das in der Mitte gelegene, welches allen  
anderen benachbart ist. Von hier aus lässt sich daher mit der grösten Aussicht auf Erfolg eine Aus-
füllung der Lücken der bestehenden Formelsprache, eine Verbindung ihrer einzigen und eine Aus-
dehnung auf Gebiete ins Werk setzen, die bisher einer solchen ermangelten.“ 

42 Nazwa utworzona z ,,LIST Processor”. 
43 Sprawą dyskusyjną jest zakres tego oddziaływania (Coudert 1995). 
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Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften (obecnie: Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften44). Leibniz-Sozietät der Wissen-
schaften45 korzysta z motta: theoria cum praxis et bonum commune. Twier-
dził, że jeśli rozważamy dyscypliny w i dla siebie, to wszystkie są teoretyczne; 
jeśli rozważamy je z punktu widzenia zastosowania, wszystkie są praktyczne. 

Ulepszeniu życia miały służyć też społecznie użyteczne pomysły. Żywo in-
teresował się różnego rodzaju wynalazkami, np. korespondował z Papinem, 
który budował maszynę parową – co później komentuje Frege (1964b). Zna-
na jest Leibniza (1929) konstrukcja maszyny liczącej. Pomysł miał od 1672 r. 
Pierwsza konstrukcje, jak wskazują dokumenty, miały miejsce między 1674 r. 
a 1685 r. Tak zwana starsza maszyna była wykonana w latach 1686–1694. 
Młodsza maszyna, która się zachowała, była zbudowana w latach 1690–
1720. Na strychu w Getyndze w 1879 r. odnaleziono oryginał przyrządu. Je-
den spośród skonstruowanych przez siebie egzemplarzy przekazał Leibniz 
Piotrowi Wielkiemu, aby ten dał go cesarzowi Chin. Leibniz projektował 
dużej prędkości powóz, który przemieszczałby się wzdłuż drogi jak łożysko 
kulkowe, projektował odwadnianie w kopalniach Hartzu, system nawigacji, 
utylizację marnotrawionego w piecach ciepła, reformę podatków, usługi  
w zakresie zdrowia publicznego, w tym działań w przypadku epidemii, 
ochrony przeciwpożarowej, fontann na parę, oświetlenia ulicznego, banku 
państwowego. Nawet interesowały go sprawy przyziemne takie jak taczki, 
garnki do gotowania. Projektował buty ze sprężynami, by możliwe było szyb-
sze chodzenie. Pomysły te i projekty były rozważane w towarzystwie van 
Helmonta. 

Leibniza można uznać za ostatniego z tych, dla których idee Lullusa były 
bezpośrednią inspiracją ich koncepcji filozoficznych i które okazały się mieć 
trwałe miejsce w historii nauki i filozofii. 
 
 

3. ZAPOMNIANI 
 
Jak można zakładać mimo znajomości projektów Kirchera, Leibniz nie 

podejmuje prac nad ,,myślącymi maszynami” tak, jak pojmowali je lullyści. 
Owszem, skonstruował maszynę liczącą z nowymi w stosunku do pascaliny 
rozwiązaniami technicznymi. Zaprojektował komputer binarny. Mimo wielu 
innych pomysłów brakuje urządzenia, które realizowałoby idee lullusowe jak 
to było w przypadku Kirchera. Czyżby uznał, że funkcje ,,myślącej” maszyny 
przejmie maszyna licząca, do czego miał podstawy teoretyczne? I że tylko 
taka maszyna będzie zdatna do realizacji celów, jakim mogłaby służyć ars 
combinatoria? 

————————— 
44 http://www.bbaw.de/die-akademie/akademiegeschichte [02.02.20.20]. 
45 http://www.leibnizsozietaet.de/ [02.02.2020]. 

http://www.bbaw.de/die-akademie/akademiegeschichte
http://www.leibnizsozietaet.de/
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Leibniz zdaje się mieć jedynie projekty o celach pragmatycznych, jak to 
było z pascaliną, którą Pascal skonstruował, aby ułatwić pracę ojcu, poborcy 
podatkowemu, tak Leibniz działa, aby uzyskać poprawę kondycji ludzkiej. 
Nawet słynne ,,Calculemus!” może być zinterpretowane, jako narzędzie 
osiągnięcia zgody społecznej, co było jednym z celów, jakie stawiał sobie 
Leibniz. Zafascynowany systemem binarnym poinformował o nim Grimal-
diego, jezuickiego matematyka na dworze cesarza Chin w nadziei, że za jej 
pomocą doprowadzi do nawrócenia cesarza, a wraz z nim chrystianizacji 
całych Chin (Leibniz 1697):  

 
„Przeto, ponieważ pisuję do Chin do ojca Grimaldi, zakon jezuicki, przewod-
niczącego kolegium matematycznego tego samego, z którym poznałem się  
w Rzymie, i który napisał do mnie w drodze powrotnej do Chin, z Goa; więc 
uznałem za właściwe powiadomić go o tym przedstawieniu liczb, w nadziei, 
ponieważ on sam opowiadał, że monarcha tego potężnego cesarstwa jest bar-
dzo wielkim miłośnikiem sztuki rachowania, a także od ojca Verbiest, po-
przednika Grimaldi, nauczył się europejskiego sposobu rachowania; że być 
może to przedstawienie tajemnicy stworzenia mogłoby służyć do tego, aby 
jemu coraz bardziej wspaniałość wiary chrześcijańskiej naocznie przedkła-
dać.”46 
  

W czasach Leibniza najpełniej idee AI realizował Athanasius Kircher. Teza ta 
w żadnej mierze nie pomniejsza naukowych i filozoficznych osiągnięć Leib-
niza. Należy on do tych myślicieli, którym zdarza się przypisywać więcej. 
Przykładem może być sprawa wkładu Leibniza do rozwoju współczesnej 
logiki. Zdaniem Volkera Peckhausa: „Rozwój współczesnej logiki w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech w drugiej połowie XIX wieku może być objaśniany 
tylko jako wpierw nieświadome, a dopiero później świadome nawiązanie do 
programu Leibniza. Stąd oceny znaczenia logiki Leibniza dla rozwoju współ-
czesnej logiki muszą być dalece zrelatywizowane” (2005, 12). W innej wcze-
śniejszej pracy Peckhaus pisał, że rozwój nowej logiki rozpoczął się w 1847 r. 
całkowicie niezależnie od wcześniejszych antycypacji, np. niemieckiego ra-
cjonalisty Leibniza i jego kontynuatorów (Peckhaus 1999, 436). 

Można postawić pytanie, dlaczego dorobek Kirchera uległ zapomnieniu. 
Podobne pytanie można postawić też w przypadku Leibniza, który już za 
życia został zapomniany, a czego symbolem jest udział w jego pogrzebie tyl-
ko osobistego sekretarza. Mimo, że był członkiem Royal Society i Königliche-

————————— 
46 „Daher, weilen ich anitzo nach China schreibe an den Pater Grimaldi, Jesuiter=Ordens, Präsi-

denten des mathematischen Tribunals daselbst, mit dem ich zu Rom bekannt worden, und der mir 
auf seiner Rückreise nach China, von Goa aus, geschrieben; so habe gut gefunden, ihm diese Vor-
stellung der Zahlen mitzutheilen, in der Hoffnung, weilen er mir selbst erzählet, daß der Monarch 
dieses mächtigen Reichs ein sehr großer Liebhaber der Rechenkunst sey, und auch die europäische 
Weise zu rechnen, von dem Pater Verbiest, des Grimaldi Vorfahr, gelernet; es möchte vielleicht 
dieses Vorbild des Geheimnisses der Schöpfung dienen, ihm des christlichen Glaubens Vortrefflich-
keit mehr und mehr vor Augen zu legen.“ 
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Preußische Akademie der Wissenschaften żadna z tych instytucji w żaden 
sposób nie uhonorowała go w związku ze śmiercią, a grób przez ponad 50 lat 
pozostawał zapomniany. Kircher pogrzeb miał katolicki, a więc uroczysty. 
Jego serce złożone zostało w kościele w Santuario della Mentorella. W 1661 
Kircher odnalazł ruiny tego kościoła, który – jego zdaniem – pochodził z cza-
sów Konstantyna. Kircher własnym sumptem doprowadził do odbudowy. 

Co spowodowało trwające trzy stulecia zapomnienie osoby i dorobku Kir-
chera? Jak to się stało, że ,,a giant among seventeenth-century scholars” 
oraz ,,one of the last thinkers who could rightfully claim all knowledge as his 
domain” (Cutler 2003, 68) popadł w zapomnienie na trzy stulecia? Karte-
zjusz ogłosił Kirchera za bardziej szarlatana aniżeli mędrca. Jako kogoś  
z aberracyjną wyobraźnią. Okazją do takich opinii był Kirchera opis ekspe-
rymentu z heliotropizmem roślin, który – jak się okazuje – nie został przez 
Kartezjusza zrozumiany. Kircher wskazywał na magnetyczny związek między 
Słońcem a roślinami, eksperymentując ze słonecznikiem dryfującym w wo-
dzie na korku. Kiedy kwiat kręcił się za słońcem, wskazówka wskazywała 
czas. Kircher jak powód niedokładności wskazywał blokowanie przyciągają-
cej siły światła przez szkło, które chroniło przed niedokładnością, jaką mógł-
by spowodować wiatr. Descartes zinterpretował opis Kirchera jako odnoszą-
cy się do wcześniejszych spekulacji przypisujących heliotropiczne właściwo-
ści ziarnom słonecznika pływającym w filiżance ze skalą. Chociaż Kircher 
opisywał eksperymenty z innymi heliotropicznymi roślinami, Descartes po-
został przy swoim i przypuścił niepohamowany atak na Kirchera. Autorytet 
Kartezjusza w tworzącej się nauce według racjonalistycznego paradygmatu 
był tak wielki, że trwale ucierpiała reputacja Kirchera. Nawet Nicolas-Claude 
Fabri de Peiresc (1580–1637), wieloletni zwolennik Kirchera, stał się  
podejrzliwy. Mimo krytyki Kircher podtrzymywał swoją wersję zegara sło-
necznikowego, okazjonalnie modyfikując i demonstrując właściwe jego 
funkcjonowanie.47 W Magnes, sive de arte Magnetica (1641) zauważał, że 
ten rodzaj zegara działa zaledwie miesiąc, nawet, gdy jest pielęgnowany  
z największą troską – nic nie jest doskonałe w każdym aspekcie. 

W Mundus subterraneus (1678) Kircher pisze o przeróżnych stworach, 
które żyją pod ziemią, w tym smokach, w które sam wierzył chyba jako 
ostatni uczony. Racjonaliści są mniej spontaniczni, ale przecież Kircher był 
też na dobrej drodze, aby za przyczynę chorób uznać drobnoustroje, odkryć 
zasady wulkanizmu a nawet sformułować jakąś prototeorię ewolucji. 

 Huygens w liście do Descartes’a z 7 stycznia 1643 czyni marginalną a lek-
ceważącą wzmiankę o magnesie Kirchera48 (Descartes, 1897–1919, t. II, 
802). W odpowiedzi Kartezjusza czytamy (Descartes 1897–1910, t. III, 803–
804):  
————————— 

47 http://www.mjt.org/exhibits/sunflower.htm  
48 Za wskazanie oryginalnych tekstów Kartezjusza i ich przetłumaczenie, a także dodatkowe dane 

dziękuję Jerzemu Kopani.  

http://www.mjt.org/exhibits/sunflower.htm
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„Wiem, że nie masz nic wspólnego z tymi księgami, ale ponieważ nie obwi-
niasz mnie, że spędzam zbyt dużo czasu na ich czytaniu, więc nie chciałem ich 
już dłużej zatrzymywać. Miałem dość cierpliwości, by je przejrzeć, i myślę, że 
widziałem wszystko, co zawierają, chociaż zwróciłem uwagę tylko na ich tytu-
ły i wskazania na marginesach. Ten jezuita ma w sobie wiele z dziecka i bar-
dziej jest szarlatanem niż uczonym. Mówi między innymi o kwestii, którą, jak 
twierdzi, otrzymał był od arabskiego kupca, który obraca dzień i noc w stronę 
słońca. Gdyby tak było, sprawa byłaby ciekawa, jednak w ogóle nie wyjaśnia 
on, o co tu chodzi. Ojciec Mersenne napisał mi w przeszłości, około 8 lat te-
mu, że są to nasiona heliotropu, w co nie wierzę, poza tym, że to ziarno ma 
większą siłę w Arabii niż w tym kraju, jako że miałem wystarczająco dużo cza-
su, aby przeprowadzać doświadczenia, ale mi się nie udało. Jeśli chodzi o wy-
chylanie się magnesu, zawsze uważałem, że pochodzi to tylko od nierówności 
ziemi, tak że igła obraca się w stronę, w której znajduje się najwięcej materii, 
która jest odpowiednia, by ją przyciągnąć; a ponieważ ta materia może zmie-
nić miejsce na dnie morza lub we wklęsłościach ziemi, czego ludzie nie mogą 
wiedzieć, wydawało mi się, że ta zmiana wychylania się zaobserwowana  
w Londynie, a także w kilku innych miejscach, jak donosi Kircherus, była je-
dynie kwestią stanu faktycznego, a ta cała filozofia niewiele miała tu na rze-
czy.”49  

 
Kircher poznał opinię Kartezjusza. Adrien Baillet, biograf Descartesa  
pisze:  
 

„O. Kircher niedługo zmienił swoje uczucia do p. Descartes’a i za pośrednic-
twem o. Mersenne’a szukał z nim przyjaźni; ale p. Descartes, oprócz komple-
mentów i dawanych mu rad, wciąż podtrzymywał to, co napisał o naturze  
i działaniu magnesu, jak też dokonał pewnych obserwacji, które zostały znale-
zione po jego śmierci wśród jego dokumentów.”50 Jeszcze jedna negatywna 
ocena znajduje się w liście do Colviusa (Descartes 1897, t. IV, 718): „Minęło 
dużo czasu, odkąd przeczytałem pobieżnie Kirkerusa; ale nie znalazłem tam 

————————— 
49 “Je sais bien que vous n’avez point affaire de ces gros livres, mais affin que vous ne me blasmiez 

pas ’employer trop de temps à les lire, je ne les ai pas voulu garder d’avantage. J’ai eu assez de 
patience pour les feuilleter, et je croy avoir vû tout ce qu’ils contienent, bien que je n’en aie gueres 
leu que les titres et les marges. Le Jesuite a quantité de forfanteries, il est plus charletan que 
sçavant. Il parle entre autres choses d’une matière, qu’il dit avoir eu d’un marchand Arabe, qui 
tourne nuit et jour vers le soleil. Si cela etait vrai la chose serait curieuse, mais il n’explique point 
quelle est cete matière. Le pere Mersenne m’a ecrit autrefois, il y a environ 8 ans, que c’etait de la 
graine d’heliotropium, ce que ie ne crois pas, si ce n’est que cete graine ait plus de force en Arabie 
qu’en ce païs, car ie fus assez de loisir pour en faire l’experience, mais elle ne reussit point. Pour la 
variation de l’aimant, i’ai toujours cru qu’elle ne procedait que des inégalitez de la terre, en sorte que 
l’aiguille se tourne vers le coté oú il y a le plus de la matiere qui est propre à l’attirer: et parce que 
cete matière peut changer de lieu dans le fonds de la mer ou dans les concavites de la terre sans que 
les hommes le puissent savoir, il m’a semblé que ce changement de variation qui a eté  observé  
à Londres, et aussi en quelques autres endroits, ainsi que raporte votre Kircherus, etait seulement 
une question de fait, et que la philosophie n’y avait pas grand droit.”  

50 “Le Pére Kircher ne fut pas long-temps sans changer de sentiment à l’égard de M. Descartes, 
dont il rechercha l’amitié par la médiation du P. Mersenne; et M. Descartes, outre des compliments 
et des recommandations de lui, reçût encore ce qu’il avait écrit de la nature et des effets de l’aiman, 
et y fit quelques observations qui se sont trouvées après sa mort parmi ses papiers.” 
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niczego solidnego. Nie ma tam niczego oprócz dziecinnych sztuczek włoskich, 
mimo że jest on Niemcem” (Descartes 1897, t. IV, 413).51  

 
Może nie jedynie opinia Kartezjusza, ale też duch epoki. Również Descartes, 
zresztą wychowanek jezuitów, zrównywał jezuicki intelektualizm z inkwizy-
cją, która uwięziła Galileusza i skazała Giordano Bruno (Kasik 2015, 95–96). 

      Dlaczego po czterech stuleciach od narodzin Kirchera pojawiło się za-
interesowanie jego osobą i twórczością. Czy z powodu eklektyzmu i pewnego 
podobieństwa do postmodernistycznego sposobu myślenia? John Glassie 
(2012, 272) jako powód wskazuje52 jego wysiłki do zdobycia wiedzy  
o wszystkim i do podzielenia się tą wiedzą, stawianiu tysiąca pytań o otacza-
jący go świat, znajdowaniu się tak wielu innych, którzy pytali o jego odpo-
wiedzi; stymulowanie, jak również wprawianie w zakłopotanie i nieumyślnie 
rozbawianie tak wielu umysłów; bycie źródłem tak wielu idei-trafnych, nie-
trafnych, na wpół trafnych, nie dopracowanych, absurdalnych, pięknych  
i wszystko obejmujących. 

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Na osobie i osiągnięciach Leibniza kończy się czas kształtowania idei 

sztucznej inteligencji, a zaczyna się historia sztucznej inteligencji. Od Leib-
niza prowadzi droga do Turinga nie tylko, jeśli chodzi o uniwersalny kompu-
ter (Davis 2000), lecz także jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Leibniz wie-
rzył w jej realizację. Pisał (1989a), że zaryzykowałby dodanie, że gdyby się 
mniej rozpraszał lub gdyby miał młodszego utalentowanego młodego czło-
wieka, który by mu pomógł, to mógłby wciąż mieć nadzieję, że stworzy jakie-
goś rodzaju universal symbolistic [spécieuse générale], w którym wszystkie 
prawdy rozumu byłby zredukowane do pewnego rodzaju rachunku.53 

Rozwój i zastosowania AI zmieniają nasze życie tak, jak tego chciał Leib-
niz, gdy pisał, że będzie to (characteristica universalis) ostatnim wysiłkiem 
ludzkiego ducha, bowiem gdy projekt zostanie zrealizowany będzie miał 
człowiek narzędzie powiększające możliwości rozumu tak, jak teleskop, któ-
ry uzdalnia widzenie i mikroskop, który umożliwił ujrzenie wnętrza przyro-
dy. Dzięki niemu (2006, Leibniz an Heinrich Oldenburg (1673–1676), 373–

————————— 
51 “Il y a longtemps que j’ai parcouru Kirkerus; mais je n’y ai rien trouvé de solide. Il n’a que de 

forfanteries à l’italiene, quoi qu’il soit Allemand de nation.” 
52 “[H]is effort to know everything and to share everything he knew, for asking a thousand ques-

tions about the world around him, and for getting so many others to ask questions about his an-
swers; for stimulating, as well as confounding and inadvertently amusing, so many minds; for hav-
ing been a source of so many ideas—right, wrong, half-right, half-baked, ridiculous, beautiful, and 
all encompassing.” 

53 “I should venture to add that if I had been less distracted, or if I were younger or had talented 
young men to help me, I should still hope to create a kind of universal symbolistic [spécieuse gé-
nérale] in which all truths of reason would be reduced to a kind of calculus.”  
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381): „…inter loquendum ipsa phrasium vi lingua mentem praecurrente 
praeclaras sententias effutient imprudentes, et suam ipsi scientiam miran-
tes, cum ineptiae sese ipsae prodent nudo vultu, et ab ignarissimo quoque 
deprehendentur.” 

[… w trakcie mówienia, samą mocą sformułowań, gdy język będzie pro-
wadził umysł, nawet głupcy będą wygłaszać wielce inteligentne zdania, dzi-
wując się sami swojej wiedzy, bez trudu pokonując swą umysłową niemoc,  
a będzie owe wypowiedzi rozumiał nawet ktoś najgłupszy.]54 

 Przychodzi nam teraz dokonać osądu, do którego wzywał Leibniz, gdy pi-
sał (2006, Leibniz an Heinrich Oldenburg (1673-1676), 373–381): „Quan-
tam nunc fore putas felicitatem nostram si centum ab hinc annis talis lingua 
coepisset.” [Osądź, jak wielkie będzie nasze szczęście, jeśli za sto lat od tej 
chwili język taki powstanie.]55 

Dla swojej machina arithmetica Leibniz zaprojektował medal z napisem 
(Leibniz 1843, 307–308):56 
 

SUPRA HOMINEM – temu, co przewyższa człowieka. 
 
Współcześnie sztuczna inteligencja im bardziej staje się realna, tym więcej 
budzi obaw niż nadziei. 
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THE IDEA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
  

ABSTRACT 
 
Artificial Intelligence, both as a hope of making a substantial progress, and a fear 

of the unknown and unimaginable, has its roots in human dreams. These dreams 
were materialized by means of rational intellectual efforts. We see beginnings of 
such a process in Lullus’s fancies. Many scholars and enthusiasts participated in the 
development of Lullus’s art, ars combinatoria. Amongst them, Athanasius Kircher 
was distinguished. Gottfried Leibniz ended the period in which the idea of artificial 
intelligence had been shaped, and started a new one when artificial intelligence 
could be considered a part of science, according to today’s standards. 

Keywords: Artificial Intelligence, ars combinatoria, Ramon Lullus, Athanasius 
Kircher, Gottfried Leibniz  
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STRESZCZENIE  

 
Celem tego studium jest odpowiedź na pytanie, czy informatyka stanowi dziedzi-

nę czy tylko dyscyplinę wiedzy. Przeprowadzono analizę problemów informatycz-

nych, z której wynika, że informatykę w Polsce należy traktować jako dziedzinę. 
Podkreślono, że angielski termin computer science stanowi tylko jedną ze specjaliza-

cji informatyki, słowo „informatyka” zaś powinno być kojarzone znacznie szerzej niż 
nawet information technology (IT w USA i ICT w Europie prócz Francji, gdzie stosu-

je się termin l’informatique). Jak pokazano, wąskie traktowanie informatyki utrud-

nia pełny jej rozwój. W praktyce oznacza to ograniczenie w podejmowaniu ambit-

nych zadań oraz większe koszty jej rozwoju. Społeczne implikacje potwierdzają, że 
mimo wielu zdolnych informatyków Polska nie doczekała się (poza grami kompute-

rowymi) własnych trwałych innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Stąd wynika 
więc potrzeba opracowania krajowej strategii informatyzacji, gdyż sama strategia 
cyfryzacji nie wystarcza do zapewnienia sukcesów. 

Słowa kluczowe: informatyka, społeczne implikacje informatyki. 

 
  

WPROWADZENIE  
 
Działalność badawcza na ogół ogniskuje się w wybranych obszarach zain-

teresowań, w których to poszukuje się nowej wiedzy i sposobów jej wykorzy-
stania w praktyce. Takie trwale ukształtowane obszary zainteresowań mogą 
odnosić się do szerokiego zakresu badań i wówczas nazywa się je dziedzina-
mi nauki. Dziedzinami nauki są np. nauki społeczne, nauki matematyczne, 
nauki medyczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze czy nauki tech-
niczne. Każda z dziedzin na ogół zawiera kilka dyscyplin; i tak do nauk  
technicznych czy inżynieryjno-technicznych należą m.in. elektronika, tele-
komunikacja, automatyka i robotyka. Dyscypliny są więc wyodrębniane ze 
względu na przedmiot i cel badań. Mogą też być rozdrabniane na specjalno-
ści, np. w informatyce można wyróżnić architekturę komputerową czy inży-
nierię oprogramowania. Specjalności są wprowadzane w celu skoncentro-
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trowania uwagi na wybranych aspektach danego obszaru badawczego i wy-
korzystaniu szczególnych metod badawczych. Wprowadzenie klasyfikacji 
dziedzin i dyscyplin umożliwia też sprawniejsze zarządzanie nauką i ocenę 
naukowców czy zespołów badawczych, a także właściwe dofinansowanie 
priorytetowych dyscyplin czy w końcu rozróżnienie zakresu tytułów i stopni 
naukowych nadawanych przez odpowiednie komisje naukowe. 

Klasyfikacja dziedzin, dyscyplin czy specjalizacji naukowych wynika za-
równo z tradycji, jak i postępu badań. Zgodnie z zasadą panta rhei przyjęte 
klasyfikacje powinny mieć jedynie orientacyjny charakter. Istotne jest pozo-
stawienie pewnej dowolności interpretacji zwłaszcza w przypadku granicz-
nych obszarów zainteresowań. Dlatego docenia się obecnie interdyscypli-
narność czy nawet transdyscyplinarność badań, co oznacza przeprowadzanie 
badań z pogranicza pokrewnych obszarów czy nawet tych bardziej odległych. 
To umożliwia osiągnięcie bardzo interesujących wyników, często o istotnych 
walorach praktycznych. Usztywnianie klasyfikacji badań naukowych może 
mieć dość poważne konsekwencje, w tym może prowadzić do regresu nau-
kowego bądź badawczo-rozwojowego. 

W dalszym ciągu rozważań zajmiemy się jedynie informatyką, która ge-
neralnie dotyczy przetwarzania informacji pochodzącej z różnych źródeł. 
Informacji, która może przyjmować różną postać i mieć różne znaczenie dla 
analizowanych obszarów badawczych. Rodzi się pytanie, czy informatykę 
należy traktować szeroko jako dziedzinę wiedzy czy wąsko jako tylko jedną  
z dyscyplin. Z jednej strony metody informatyczne są na tyle uniwersalne 
(np. algorytmy czy aplikacje), że znajdują szerokie zastosowanie w różnych 
dziedzinach bądź dyscyplinach. Z drugiej zaś strony to w różnych dziedzi-
nach i dyscyplinach rodzą się ciekawe rozwiązania informatyczne, np.  
w medycynie analiza zdjęć przyczynia się do rozwoju nowych algorytmów 
ich rozpoznawania, w robotyce zaś buduje się systemy autonomiczne, które 
wymagają nowego spojrzenia również w informatyce. Jak więc, uwzględnia-
jąc tę specyfikę, poprawnie zaliczyć informatykę albo do danej dyscypliny, 
albo do samodzielnej dziedziny? Sprawa nie jest łatwa, decydować może 
własny punkt widzenia, dominujące metody wykorzystywanych badań czy 
charakterystyka obszarów zastosowań. 

Zakładamy, że informatyka nie jest specjalizacją techniczną wąskotoro-
wą, a ogarnia swym zastosowaniem całe społeczeństwo, podobnie jak służba 
zdrowia, transport, edukacja, motoryzacja itp. Obejmuje fazy projektowania, 
konstruowania, eksploatacji produktów informatycznych, wykorzystywa-
nych w organizacjach bądź przez indywidualnych użytkowników. Nie tylko 
wspiera cywilizacje, ale konwertuje je w cywilizację globalną1 i wirtualną2, co 
dzieje się już na naszych oczach. Skrócona historiozofia światowego rozwoju 
————————— 

1 A. Targowski, Global Civilization in the 21st Century, NOVA Science Publishers, New York 
2014. 

2 A. Targowski. Virtual Civilization in the 21st Century, op. cit. 2015. 
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informatyki zostanie przedstawiona od początku jej powstania, aby dać po-
czucie jej wielorakości i złożoności.  

Informatyka, a de facto maszynowe przetwarzanie informacji odczuwalne 
przez społeczeństwo, datuje się od pierwszego spisu ludności na maszynach 
analitycznych (na kartach dziurkowanych) w 1890 r. w USA, co oznacza, że 
rozwija się ono na ważnych podstawach społecznych prawie od 130 lat. Jest 
to bardzo krótki okres na ustabilizowane zdefiniowanie tej wszechobecnej  
i skomplikowanej dziedziny życia społeczeństwa. Przykładowo dziedzina 
budownictwa rozwija się od ponad 6000 lat.  

Informatyka kojarzona jest z zaawansowanym zawodem (uzyskiwanym 
na studiach), rzemiosłem (wymagającym świetnych kwalifikacji, choć nieko-
niecznie wspartych wyższymi studiami), a także z różnymi narzędziami 
wspomagającymi działania i nowe poznania przeciętnych ludzi. Jest wspie-
rana naukami informatycznymi, ale jako cała dziedzina nauką nie jest, tak 
jak służba zdrowia nie jest nauką, tylko opiera się na naukach medycznych. 

Obserwuje się również istotny postęp w samych naukach informatycz-
nych. Początkowo zajmowano się tylko algorytmami sekwencyjnymi, potem 
zaś istotne stały się algorytmy równoległe i rozproszone (z uwagi na wielo-
procesorowe komputery liczące omal równolegle, a także często rozlokowane 
w różnych miejscach, ale zachowujące się jako wspólna całość), a obecnie w 
zastosowaniach dominują już algorytmy interaktywne umożliwiające bezpo-
średnią interakcję człowieka z systemem. Podobnie typowe implementacje 
algorytmów określane jako programy przybierają coraz bardziej postać od 
popularnych aplikacji i usług do różnego typu narzędzi, platform i systemów 
informatycznych, coraz częściej wykonywanych na platformach mobilnych.  

Wiele aplikacji jest już traktowanych jako scenariusze działań, gdzie ich 
elementami są właśnie usługi informatyczne typu SOA (service-oriented 
architecture). Takie scenariusze realizuje się nie w jednorodnym środowisku 
przetwarzania, ale raczej w heterogenicznych przestrzeniach cyfrowo-
inteligentnych. Tego typu przestrzenie coraz bardziej będą stanowiły inte-
gracje różnego typu systemów informatycznych pochodzących z różnych 
dziedzin czy obszarów zastosowań. Przenikanie osiągnięć informatyki  
w inne dziedziny życia jest już dzisiaj oczywistością. Czy w związku z tym 
informatyka może utracić własną tożsamość? W artykule będziemy starali 
się odpowiedzieć na tego typu pytania, często nawiązując do kontekstu pol-
skiej informatyki. Z uwagi na rolę informatyki w rozwoju innych dziedzin  
i dyscyplin wiedzy postulujemy, by zachowała ona swoją tożsamość i była 
uważana za dziedzinę nauki. Przedstawimy, jak wyodrębnić różne dyscypli-
ny informatyczne, które w rozmaity sposób wpływają na inne dziedziny na-
szego życia, zachowując przy tym własną specyfikę, ubogaconą nie tylko 
zastosowaniami, ale i filozofią ich zastosowania. 
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HISTORIA ROZWOJU PRZESYŁANIA  
I PRZETWARZANIA INFORMACJI3 

 

Na rozwój cywilizacji zasadniczy wpływ miało zorganizowane życie ple-

mienne. Polegało ono m.in. na umiejętności zliczania żon, dzieci, inwenta-

rza, zapasów i podobnych zasobów. Najpierw posługiwano się kamykami, 
muszelkami, patykami, potem powstała tabliczka rachunkowa nazwana aba-

kiem. Pierwsze doniesienia o jej istnieniu pochodzą gdzieś sprzed 5000 lat  
z doliny Eufratu i Tygrysa (obecnie teren Iraku).  

Zbliżone do siebie urządzenia stosowane np. w Peru wiązano supełki na 
sznurkach, co stosowano do niedawna także na chusteczkach do nosa (forma 
pamięci). W paręset lat po abaku (ok. 2600 r. p.n.e.) Chińczycy wynaleźli 
liczydła pod nazwą suanpan, które stosowali także Japończycy, nazywając je  
soroban. Mimo upływu paru tysięcy lat urządzenie to jest używane do dzi-

siaj.  

Wprawdzie wielu próbowało zmechanizować liczydła, jak się jednak oka-

zało, było to niemożliwe wskutek trudności liczenia w niepozycyjnym, bez 

zera, systemie liczb rzymskich. Nieprogramowalna maszyna miałaby znacz-

ne trudności w dodaniu MCMXIV do MCVIII. Poważne sukcesy na tym polu 
osiągnął Francuz Gerbert d’Aurillac (późniejszy papież Sylwester II, 999–
1003)4, który w przebraniu mahometanina uczęszczał na mauretański uni-

wersytet (w Cordobie w Hiszpanii), gdzie odkrył dla Europejczyków zero 
arabskie. Sam d’Aurillac zbudował maszynę do dodawania z tysiącem liczni-

ków opartych na liczbach arabskich, ale maszyna nie przyjęła się w praktyce. 

Ideę papieża podchwycili Hiszpan Albert Magnus i Anglik Roger Bacon 
(XIII w.) – zbudowali sumator w kształcie głowy, gdzie liczby pokazywały się 
na wysuwanym języku. Księża, w tym Tomasz z Akwinu, byli tym urządze-

niem przerażeni, uznali je za nadludzkie i kazali je zniszczyć. Trwałym osią-
gnięciem w budowie urządzeń rachujących były tabliczki Szkota Johna Na-

piera (1550–1617) ułatwiające mnożenie, powstałe w 1617 r. Konstruktor ten 
uważany jest za współtwórcę logarytmów. Dzięki pozycyjnemu systemowi 
liczb arabskich, w tym z zerem, stało się możliwe zmechanizowanie rachun-

ków przez Blaise’a Pascala (1623–1662) w kilkaset lat po „odkryciu” zera  
w Europie. Pierwszy zmechanizowany arytmometr wprowadził więc do 
użytku Francuz Pascal w 1642 r.  

Arytmometr Pascala dodawał i mnożył szeregowo, cyfra po cyfrze. Był 
praktycznie pierwszą działającą maszyną liczącą. Prace nad maszyną finan-

sował kanclerz Francji, dając konstruktorowi wyłączność na produkcję tego 

————————— 
3 Ta część opracowania jest oparta na publikacji: A. Targowski. Historia – teraźniejszość – przy-

szłość informatyki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 16–28.  
4 Papież Sylwester II był doradcą cesarza rzymsko-niemieckiego Ottona III. Obaj przyczynili się 

do ustanowienia w Polsce pierwszego biskupstwa kierowanego przez św. Wojciecha, a tym samym – 
do powstania późniejszego Królestwa Polskiego.  
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urządzenia. B. Pascal liczył, że dorobi się fortuny na jego sprzedaży. Niestety 
użytkownicy uznali, że maszyna jest zbyt skomplikowana (każde koło usta-
wiało się oddzielnie i oddzielnie się obracało) i że w przypadku awarii mógł-
by je zreperować tylko sam Pascal. Natomiast bankierzy obawiali się, że sze-
rokie wprowadzenie maszyn Pascala doprowadzi do bezrobocia we Francji.  

Do europejskich prac nad arytmometrami przyłączył się Anglik Samuel 
Morland, który ok. 1666 r. zastąpił tabliczki Napiera dyskami umieszczony-
mi na wspólnej osi. Urządzenie działało sprawnie, a sam Morland wkrótce 
został sekretarzem Oliviera Cromwella, a następnie nadwornym mechani-
kiem króla Karola II. Podobną funkcję w Niemczech na dworach arystokracji 
pełnił genialny uczony Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), twórca ra-
chunku całkowego i różniczkowego (1675), który w 1664 r. oddał do użytku 
arytmometr czterodziałaniowy, liczący równolegle, co oznacza, że wszystkie 
cyfry sumowanych liczb dodawane były równocześnie.  

Leibniz udoskonalił arytmometr Pascala, korzystając z pomysłu równole-
głości obliczeń, zastosowanego przez Samuela Morlanda. Wszystkie koła 
obracały się równolegle dzięki wspólnej korbce, szeroko później stosowanej 
przez innych. W owym czasie ów geniusz matematyki widział w zapisie 
dwójkowym interpretację religii. Bogu przypisywał 1, a nicości – 0. Będąc 
dyplomatą elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego, próbował przy zasto-
sowaniu systemu dwójkowego nawrócić cesarza Chin. Pozostałe 40 lat życia 
Leibniz poświęcił życiu historyka, opisując losy rodziny Brunszwików  
(w mieście Hanower).  

Niewątpliwie Leibniz wniósł olbrzymi kapitał wiedzy do matematyki  
i techniki obliczeniowej, ale talenty jego, jak również Pascala oraz Morlanda 
zostały zmarnowane. Świat gospodarki i nauki bowiem nie był gotowy na 
zastosowanie techniki obliczeniowej w formie maszynowej. Wprawdzie ist-
niało pewne zapotrzebowanie na rachmistrzów i arytmometry, ale umysły tej 
miary co Pascal i Leibniz szybko zniechęcały się do rozwijania techniki obli-
czeniowej, zajmując się innymi wyzwaniami nauki i polityki. Zresztą Pascal 
zmarł dość młodo – w wieku 39 lat. Natomiast Leibniz podróżował wiele po 
europejskich dworach, służąc doradztwem w sprawach od polityki do eko-
nomii i historii rodzin włącznie, narażając się swym mecenasom (obciążony 
zbyt wieloma projektami, nie dotrzymywał terminów), którzy nawet nie za-
uważyli jego śmierci. 

W problemach konstruowania aparatów obliczeniowych należy uwzględ-
nić konstrukcję systemów przekazywania zakodowanej informacji. Ludność 
Afryki, która jest kolebką narodzin rodzaju ludzkiego, jest również kolebką 
powstania takiego systemu. To tam ludzie mówiący językiem Kele w Kongo 
stosowali system bębnów do szybkiego dźwiękowego przekazywania infor-
macji.5 W Europie system przekazywania zakodowanej informacji został 

————————— 
5 J. Carrington, The Talking Drums of Africa, Carey Ringsgate, London 1949. 
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wynaleziony przez Francuza Claude’a Chappe’a w 1793 r. Jego celem była 
obrona rewolucji francuskiej przed interwencją wewnętrzną i zewnętrzną. 
System ten wynalazca nazwał telegrafem. Składał się z 20-metrowych wież  
z optycznymi urządzeniami nadawania zakodowanego komunikatu (składają-
cego się z optycznych sygnałów, odpowiadających pisanej informacji w języku 
francuskim) do następnej wieży, na której stał operator, czytający przesłaną 
informację i nadający ją po ponownym przekodowaniu-przepi-saniu w sygnał 
optyczny do następnej wieży. Kiedy Napoleon Bonaparte doszedł do władzy  
w 1799 r., rozkazał zbudowanie tego typu wież w większych miastach Francji 
od Calias i Paryża do Toulonu i Mediolanu. Ponieważ informacja była zako-
dowana, Napoleon nie obawiał się, że jego intencje będą znane ludności.  
W 1838 r. francuski telegraf został ulepszony przez Amerykanina Samuela 
Morse’a, który zaprojektował tzw. kod Morse’a, a w 1844 r. skonstruował elek-
tryczny telegraf. Kod ten jest prosty, stosuje się go na morzu do dziś.  

Podczas II wojny światowej podjęto prace nad zaawansowanymi syste-
mami kodowania informacji w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. 
W wyniku tych prac Amerykanin Claude Shannon sformułował w 1945 r. 
teorię kodowania informacji – w opracowaniu A Mathematical Theory of 
Cryptography, które zostało utajnione. Jego ulepszona wersja pod bardziej 
uniwersalnym tytułem Mathematical Theory of Communication została 
opublikowana w 1948 r. w Bell System Technical Journal. Teoria ta stała się 
podstawą do dalszego rozwoju komputerów i transmisji informacji na odle-
głość. W ten sposób powstały podstawy budowy nowego urządzenia, zwane-
go telefonem. 

Rozwój zastosowań informacji w oparciu o aparaty do przetwarzania in-
formacji został zintensyfikowany, gdy rewolucja przemysłowa w XIX w. 
skomplikowała system społeczny, odtąd oparty na rozbudowanym systemie 
fabrycznym, finansowym, militarnym i politycznym. Potrzeby wynikające  
z intensyfikowania się zastosowań informacji spowodowały rozwój kon-
strukcji aparatów do liczenia i przetwarzania informacji, czemu sprzyjała 
idea rewolucji przemysłowej, polegająca na szerokim zastosowaniu maszyn  
i urządzeń zwiększających produktywność i efektywność ludzkiego działania. 

Stopniowo wraz z rozwijającą się rewolucją przemysłową w XIX w. do-
skonaliła się technologia wytwarzania mechanizmów liczących oraz wraz  
z rozwojem biurokracji rosło zapotrzebowanie na udoskonalanie konwen-
cjonalnych rachunków. Przykładem tego jest arytmometr skonstruowany 
przez Francuza Charles’a Xaviera Thomasa de Colmara (1785–1870). Od 
1820 r. został wyprodukowany w liczbie 1000 sztuk, stając się pierwszym 
wyrobem informatycznym, który odniósł sukces handlowy. Arytmometr ten 
był produkowany do 1914 r.  

Znaczący przełom w konstrukcji arytmometrów nastąpił w 1873 r., kiedy 
szwedzki inżynier Willgodt Theophil Odhner (imigrant w Rosji) wynalazł 
rozwiązanie w postaci „szpilkowego koła”. Konstruktor założył fabrykę  
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w Petersburgu, którą po rewolucji w 1917 r. przeniesiono do Szwecji. Jeszcze 
po II wojnie światowej (1945) Związek Radziecki produkował ten model 
kalkulatora (w sumie ok. 300 000), eksportowany do krajów Europy 
Wschodniej, w tym do Polski.  

Obok wymienionych prac nad maszynami liczącymi należy wymienić do-
świadczenia z maszynami wykorzystującymi sekwencyjne sterowanie. Dopiero 
oba te kierunki doprowadziły do fundamentalnej analizy „silnika analityczne-
go” Babbage’a, a następnie komputerów. Idea sterowania sekwencyjnego, 
polegająca na tym, że maszyna może wykonywać złożone działania, składające 
się z prostych operacji, była znana od XIV w. Mechanizmy tego typu stosowa-
no do obracania figurkami w zegarach kościelnych, a następnie używano ich  
w organach. Mechanizm cylindrowy był integralną częścią urządzenia i nie był 
oddzielony jako jednostka sterowania. Rozdzielenie tych mechanizmów wy-
stąpiło dopiero w maszynach tkackich, a potem w szafach grających.  

Zastosowanie taśmy dziurkowanej, sterującej ruchem czółenka tkackiego, 
przy wyborze odpowiedniej nitki przypisuje się Francuzowi Basile’owi Bou-
chone’owi, który to rozwiązanie po raz pierwszy zastosował w 1725 r. W 1750 r. 
Jacques de Vaucanson zbudował w pełni automatyczny warsztat tkacki. Owe 
rozwiązania zostały udoskonalone przez sławnego konstruktora francuskich 
maszyn tkackich Jesepha Marie Jacquarda w 1801 r.  

Jakkolwiek prace nad komputerami w cywilizacji zachodniej zostały pod-
jęte 100 lat po pionierskich pracach Ch. Babbega, to jednak prace nad me-
chanizacją przetwarzania danych zostały świetnie zorganizowane i prowa-
dzone na maszynach analitycznych, potocznie zwanych maszynami na karty 
dziurkowane (punched cards machines). Z tego względu można stwierdzić, 
że najdonioślejszym wynalazkiem XIX w. w dziedzinie przetwarzania infor-
macji był system kart dziurkowanych (Rys. 1), w których kolumnach dziurki 
odpowiadały liczbom od 0 do 9, które następnie były odczytywane elek-
trycznymi szczotkami i sortowane albo tabulowane przez odpowiednie ma-
szyny. System ten został wynaleziony przez Amerykanina Hermana Holleri-
tha (1860–1929) w 1884 r. i opatentowany w 1889 r. 

 

 
 

Rys. 1. Karta dziurkowana 80-kolumnowa na prawie 100 lat zrewolucjonizowała przetwarza-
nie danych masowych na maszynach liczących, w tym na komputerach (XIX–XX w.); obecnie,  

w XXI w., dane wprowadza się zdalnie i bezpośrednio (online) z klawiatur komputerów 
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Herman Hollerith rozdzielił proces przetwarzania danych na grupy ope-
racji, które były wykonywane przez dziurkarki i sprawdzarki kart, sortery 
oraz tabulator liczący i drukujący wyniki. Spis powszechny w USA w 1890 r. 
został zmechanizowany tym systemem przy pomocy 56 000 000 kart. Sys-
tem spotkał się z krytyką społeczeństwa, wykazał bowiem, że jest mniej lud-
ności, niż sądzono. W 1911 r. firma Holleritha przyjęła nazwę Computing 
Tabulating Recording Company. W 1915 r. Thomas J. Watson Sr. po opusz-
czeniu firmy NCR został prezydentem C-T-R Company, zatrudnionym przez 
właściciela. Nowy szef firmy zmienił jej nazwę na IBM w 1924 r.  

Natomiast firma Powers Tabulating Machine Company (założona w 1911 r. 
w New Jersey) została wykupiona przez Remington Typewriter Company  
w 1927 r. i w połączeniu z Rand Kardex utworzono koncern Remington 
Rand. W 1951 r. jego pion UNIVAC wyprodukowała pierwszy handlowy 
komputer Univac I. Także maszyny analityczne dały podwaliny firmom, któ-
re potem były sławne z wyprodukowania pierwszych handlowych (czyli ma-
sowo sprzedawanych) komputerów. 

Po sukcesie amerykańskiego spisu powszechnego w 1890 r. system na 
karty dziurkowane wykorzystała do spisu powszechnego Kanada i Austria. 
W 1895 r. Hollerith odwiedził Moskwę i przyczynił się do tego, że jego ma-
szyny zostały wykorzystane do pierwszego rosyjskiego spisu powszechnego 
w 1897 r. Podobnie jak przy pierwszym amerykańskim spisie powszechnym 
w 1890 r. – mimo że ludność rosyjska była w opozycji, obawiając się jakichś 
machinacji ze strony cara. 

Rozwój cywilizacji przemysłowej i nauk przyrodniczych stwarzał stale ro-
snący popyt na maszyny analityczne. Można tu wymienić ich wykorzystanie 
do badań antropometrycznych w 1891 r. przez Francisa Galtona (kuzyna 
Darwina), założenia ewidencji odcisków palców na kartach dziurkowanych 
przechowywanych w FBI w 1934 r., ubezpieczeń społecznych przez Pruden-
tial Life Insurance Company, księgowości, rozliczeń rachunkowych i analiz 
w przemyśle i handlu oraz transporcie.  

Był to okres rozwoju naukowego zarządzania (scientific management), 
którego głównym promotorem był Fryderyk Taylor w firmie Henry’ego For-
da, sprzyjającego zastosowaniom maszyn analitycznych. Także rozwój staty-
styki jako nauki powodował rosnące zainteresowanie opracowywaniem ma-
sowych danych. Duży wkład w tym zakresie ma Anglik Karl Pearson, twórca 
biometryki i innych zastosowań statystyki. Wart jest odnotowania jego 
Traktat dla komputerów z 1919 r., dotyczący osób trudniących się oblicze-
niami.  

Droga rozwojowa systemów technicznych liczenia wiodła przez rozwój 
maszyn analitycznych, jeśli chodzi o przygotowanie organizacyjne użytkow-
ników, i przez rozwój nauki i techniki, w których szukano „automatów lo-
gicznych”. Wynika to z tego, że pod koniec XIX w. rozwój nowoczesnej filo-
zofii wszedł w fazę rozumowania opartego na logice zmatematyzowanej,  
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w której prym wiedli Bernard Russell (1872–1970), Alfred Tarski (1901–
1983) i Jan Łukasiewicz (1887–1956). Ich modele logiki sformalizowanej 
sprowokowały szereg techników do budowania automatów logicznych.  

Za pierwszą próbę budowy takiego aparatu można uznać maszynę logicz-
ną (opartą na obwodach elektrycznych) wykonaną przez Amerykanina  
Allana Marquanda (1853–1924) na Uniwersytecie w Princeton w 1882 r.,  
w której przedstawione sformułowanie było analizowane pod względem 
sprzeczności w nim zawartych. W czasie wystawy sprzętu elektrycznego  
w Paryżu w 1900 r. powstała opinia, że „dynamo opanuje świat”. Historyk  
A. Adams już wysunął tezę o możliwości zbudowania automatu do gry  
w szachy, który wprawdzie nie wygra z jego twórcą, ale może go zabić.  

Myślą przewodnią w automatach logicznych była koncepcja sprzężenia 
zwrotnego. Nie została ona sformułowana, jak powszechnie sądzi się w cy-
bernetyce, ale już 40 lat wcześniej, w 1910 r., była ona stosowana w kon-
struowaniu żyroskopów, służących do naprowadzania torped i samolotów. 
Natomiast już w 1918 r. Hannibal Ford zbudował urządzenie zegarowe, zwa-
ne też mechanicznym komputerem, które po uwzględnieniu zbieżności celu  
i lotu samolotu oraz obliczeniu koniecznego czasu wyzwalało mechanizm 
wyrzutu bomby z samolotu. Także linie montażowe w fabrykach Henry’ego 
Forda stosowały już od 1913 r. system sprzężenia zwrotnego. 

Wielkim twórcą automatów logicznych był Hiszpan L. Torres y Quevedo 
(1852–1936), który po raz pierwszy zastosował termin automatyzacja  
(automatique) w pracy pod tytułem Essays on Automatics, opublikowanej  
w 1913 r. Zbliżone prace do L. Torresa y Quevedo prowadził zamerykanizo-
wany Rosjanin Nicolas Minorsky (1885–1970), który, pracując w USA  
w latach 1918–19506, zaprojektował okrętowy żyroskop szeroko stosowany 
na statkach, zwany Metal Mike. Opublikowaną przez niego pracę w 1922 r. 
na temat „stabilności kierunkowej automatycznie sterowanych ciał” można 
uznać za podwaliny przyszłych systemów automatyki kompleksowej,  
szerzej uruchamianych w latach 30., a następnie ulepszanych pod koniec  
XX w.  

Prace amerykańskiego psychologa Waltera B. Cannona (1871–1945) do-
prowadziły do sformułowania roli homeostazy jako elementu ciała w stanie 
wewnętrznej równowagi, stanowiącej główny element układu cybernetycz-
nego (zdefiniowanego potem przez Norberta Wienera). Pracą tą była Orga-
nizacja psychologii homeostazy, opublikowana w 1922 r. Natomiast książkę 
tego autora pt. Mądrość ciała (1932) na temat celowego zachowania układu 
(człowieka) można uznać za kanwę prac Wienera (1884–1964) w zakresie 
cybernetyki. Jego podstawowa praca pt. Cybernetyka czyli sterowanie  
i komunikacja u zwierząt i maszyn (1948) dała dalsze naukowe podstawy 
do rozwoju logicznych automatów. 

————————— 
6 N. Minorsky w 1950 r. przeniósł się do Francji, a potem do Włoch. 
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Równocześnie z pracami naukowymi rozwijały się w Ameryce przemy-
słowe zastosowania automatyki. Spowodowały one falę dyskusji na temat ich 
roli w społeczeństwie. W 1933 r. Henry Scott opublikował pracę na temat 
energetyki, w której postawił tezę, że wszystkie społeczne czynności można 
regulować według praw fizyki. Stwierdzenie to uznano za credo ruchu tech-
nokratycznego, postulującego oddanie władzy w ręce inżynierów, którzy 
mogliby ustalać ceny i płace na podstawie zawartych w towarze „cząstek 
przepływającej energii”. Miało to miejsce w czasach tzw. New Deal (1932–
1936), polityki prezydenta Franklina D. Roosevelta, która, aby wyjść z wiel-
kiego kryzysu (1929), uruchomiła wiele publicznych robót i projektów na 
wielką skalę, jak np. hydroelektrownia w stanie Tennessee czy Zapora 
Hoovera na rzece Kolorado na granicy stanów Arizona i Nevada. Projekty te 
wymagały największej sztuki inżynierskiej w ich realizacji. Stąd rola sztuki 
inżynierskiej była znacząca, jej celem było także zmniejszenie roli tzw. biu-
rokracji. 

Bardzo znamienna stała się ponadto rola twórców teatralnych i kina. 
Czech Karl Capek wystawił w Pradze w 1922 r. sztukę pt. Rur (Rozumny 
Uniwersalny Robot), w której Rozumny Robot produkuje inne roboty, które 
go wreszcie zabijają. Warto dodać, że słowiański, konkretniej czeski, termin 
„robot” przyjął się w skali międzynarodowej jako termin angielski. De facto 
po przetłumaczeniu winien brzmieć „jober”. 

W latach 30-tych XX w. powstała cała seria robotów, które w związku  
z kryzysem światowym jeszcze bardziej utrudniały politykę zatrudnienia. 
Stąd twórcy filmowi produkowali filmy nawiązujące do dyskusyjnej roli ro-
botów w społeczeństwie. Świetny reżyser Fritz Lang w filmie Metropolis 
(1927) przedstawił Robota jako Molocha pochłaniającego wszystko niczym 
Smok Wawelski. Także Charles Chaplin w swym filmie Nowoczesne Czasy 
(1936) naśmiewa się ze zmechanizowanego świata. Temat ten podejmie 
francuski reżyser Rene Clair w filmie Do nowej wolności (1931).  

W latach 60-tych powstało wiele filmów na temat roli komputerów  
w społeczeństwie. Francuski film Alpheville traktuje o komputerze, który 
kieruje miastem, czy amerykański klasyczny film Dr Strangelow, gdzie sza-
lony uczony trzyma w szachu rządy, czy też pastisz westernu Świat Dzikiego 
Zachodu ze świetnym Yul Brynnerem, który gra rolę doskonałego automatu, 
nieposłusznego wobec swoich twórców. Film Odyseja 2001 także fascynuje 
doskonałością, ale i zawodnością komputerów. Natomiast następną falę fil-
mów otwiera klasyk Gwiezdne wojny, który prezentuje omal nieograniczone 
możliwości ludzi czy à la ludzi posługujących się supertechniką. W XXI w. 
większość filmów jest wykonywana w atelier komputerowych, które oszczę-
dzają na scenach batalistycznych czy katastroficznych. Tak jak to ilustruje 
film Avatar (2009), czy 1917 (2019).  

Jak widać z tego przeglądu rozwoju maszyn do przetwarzania informacji  
i związanych z tym nauk i technik na początku XX w., istniało spore zaanga-
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żowanie naukowców i techników w tej tematyce. Było ono kontynuowane 
jeszcze intensywniej w okresach dwóch wojen światowych. Potrzeby bowiem 
sprzętu wojskowego zwykle powodują postęp w nauce i technice. Np. Niem-
cy podczas II wojny światowej, rozwijając produkcję i zastosowania rakiet V1 
i V2, zaczęli stosować w broni elementy programowalnego sterowania.  

I wojna światowa (1914–1918) zaangażowała administracje rządowe, 
szczególnie w USA, w bezpośrednie zajęcie się sprawami produkcji wojsko-
wej, dystrybucji i transportu na dużą skalę. Spowodowało to zwiększone 
zapotrzebowanie na sprzęt liczący. Wówczas stały się modne testy dla rekru-
tów w USA, z których można by wybrać np. 600 szoferów mówiących po 
francusku czy 105 malarzy ulicznych (szpiegów). Sama służba medyczna 
opracowała 100 000 kart dziurkowanych dla zdefiniowania typorozmiarów 
umundurowania. 

Reasumując, wpływ informacji na człowieka można dostrzec w następu-
jących pięciu fazach rozwojowych: 
1. Rozwój języka mówionego, który doprowadził do powiększenia pojemno-

ści mózgu i zwiększenia jego zdolności do rozumowania czy kreowania 
pojęć, okres ten trwał ok. kilkuset tysięcy lat. 

2. Rozwój języka pisanego, który doprowadził do wymiany informacji  
w dokumentowanej formie między ograniczoną liczbą ludzi, okres ten 
trwał ok. 5500 lat. 

3. Rozwój druku i pojawienie się książki, które doprowadziły do rozkwitu 
nauki i kultury, okres ten trwa ponad 500 lat. 

4. Rozwój Internetu oraz danych cyfrowych, który doprowadził do zalewu 
informacji wśród ludzi; okres ten trwa od 30 lat, a zalew ten powiększa 
się z dnia na dzień. Z jednej strony powoduje, że ludzie są lepiej poinfor-
mowani (np. dzięki korzystaniu z Wikipedii), z drugiej zaś – stają się bar-
dziej zdezorientowani z uwagi na trudności oceny jakości tych danych.  

5. Rozwój superszybkich komputerów, które będą zaprogramowane tak, by 
radzić sobie z ogromną ilością danych i „myśleć” szybciej niż ludzie, ale 
pewnie jeszcze nie mądrzej, co przewiduje się już ok. 2025 r. 
 
Przedstawiony powyżej rozwój metod przesyłania informacji i przetwa-

rzania danych oraz procesów ich automatyzacji miał ogromny wpływ na 
postęp w informatyce. Taki postęp rodzi jednak nowe dylematy (np. cyber-
bezpieczeństwo), które bez odpowiedniego informatycznego zaplecza nie 
będą mogły być rozwiązywane. To będzie powodować, że rola człowieka  
w takiej cyberprzestrzeni może maleć. Z punktu widzenia człowieka sensow-
ne jest więc ograniczenie roli informatyki do rozważnego wspomagania 
ludzkiej działalności. W kolejnych częściach tego studium przyjrzymy się 
temu dokładniej. 
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TECHNICZNY POSTĘP  
ZAPEWNIAJĄCY WYKORZYSTANIE INFORMATYKI 

 
W wyniku postępu w rozwoju technologii cyfrowych umożliwiających bu-

dowę coraz bardziej skomplikowanych urządzeń i systemów komputerowych 
(Tab. 1) wystąpiła potrzeba opisu ich efektywnego wykorzystania, co z kolei 
doprowadziło do powstania całej gamy języków programowania (Tab. 2), 
umożliwiających przedstawianie różnych procedur działania systemów za 
pomocą programów sekwencyjnych czy współbieżnych (na superkompute-
rach z równoległymi procesorami). W celu ułatwienia użytkowania dostęp-
nych aplikacji rozwinęły się metody współpracy między systemami a użyt-
kownikami, w formie graficznych interfejsów oraz systemów wizualizacji 
(Tab. 3). Tego typu postęp umożliwił powszechne zastosowanie informatyki. 
Dotyczyło ono przede wszystkim gier komputerowych, aplikacji związanych 
z zakupami w Internecie czy operacji bankowych. W konsekwencji zrodziła 
się inżynieria oprogramowania (Tab. 4), której celem było opracowanie za-
sad, metod i platform wytwarzania oprogramowania w jak najkrótszym cza-
sie, o jak najmniejszym koszcie oraz o jak najwyższej jakości. Dzięki temu 
oprogramowanie systemowe i aplikacyjne stawało się coraz bardziej wydajne 
i przydatne dla użytkowników. Z czasem pojawiło się mnóstwo usług i apli-
kacji mobilnych funkcjonujących na smartfonach dotyczących załatwiania 
wielu spraw administracyjnych (np. zdalna rejestracja do lekarza bądź do 
różnych urzędów) czy wspomagających podejmowanie pewnych decyzji ży-
ciowych (zmiana miejsca pracy bądź też miejsca zamieszkania).  

Z uwagi na wielość i zakres dokonywanych zmian w czterech kolejnych ta-
belach (1–4) ograniczono się do przedstawienia bazowych osiągnięć, które 
istotne były w ostatnich ośmiu dekadach, poczynając od roku 1940 do począt-
ku roku 2020. Tempo tego rozwoju (zob. Tab. 1–4) jest ogromne, wręcz nie-
wyobrażalne; np. od wynalezienia tranzystora do programowalnych urządzeń 
cyfrowych i mobilnych systemów mikrokomputerowych umożliwiających 
kreowanie różnego typu przestrzeni cyfrowych typu IoE (Internet of Eve-
rything) minęło tylko 70 lat! Podobnie szybką drogę przeszliśmy od opraco-
wania języków asemblerowych specjalizowanych dla różnych typów urządzeń 
programowalnych (jak np. termostaty czy rejestratory optyczne procesów) do 
uniwersalnych języków programowania wysokiego rzędu, które można stoso-
wać na różnego typu komputerach i urządzeniach kontrolnych. Rozwinęły się 
też języki bazodanowe i internetowe, umożliwiające opisanie różnego typu 
scenariuszy działań (definiowanych często wyrażeniami języka potocznego lub 
mówionego) w złożonych cyberprzestrzeniach. W przypadku grafiki kompute-
rowej postęp jest również olbrzymi, od prostych algorytmów prezentacji 
obiektów statycznych, następnie obiektów dynamicznych, do przygotowywa-
nia różnego typu filmów cyfrowych i interaktywnych gier komputerowych 
stanowiących obecnie jedną z intratnych form biznesu.  
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Wszystkie te rozwiązania są możliwe dzięki ogromnemu postępowi w roz-
wijanej i szeroko pojętej inżynierii oprogramowania, która dopracowała  
się skutecznych metod wytwarzania aplikacji i systemów informatycznych  
w oparciu o zespoły skupiające zarówno specjalistów informatyki (systemow-
cy, programiści, koderzy, testerzy), jak też ekspertów dziedzinowych, a także 
specjalistów od marketingu i biznesu. Szczególnie imponujący jest rozwój 
Internetu, w tym całej gamy narzędzi, serwisów i platform wspierających pra-
cę zarówno zespołów wytwarzających oprogramowanie, jak i systemów wspo-
magających określone obszary ludzkiej działalności zawodowej czy życiowej. 
Obok świata rzeczywistego konsekwentnie powstaje świat wirtualny, w któ-
rym łatwiej się zagubić, nie zdając sobie sprawy z wynikających z tego konse-
kwencji. Przykładem jest tracenie zdolności komunikowania się w rzeczywi-
stości (F2F, Face-to-Face), co staje się zmorą współczesnych młodych ludzi.  

 
Tab. 1. Ewolucja rozwoju urządzeń cyfrowych 
 

Lata Rozwiązania techniczne 

1940+ Półprzewodniki, komputer lampowy ENIAC, tranzystor 

1950+ Układy scalone, komputer UNIVAC oferowany do sprzedaży, rozwój techno-
logii MSI, LSI, przetwarzanie współbieżne 

1960+ Masowa produkcja uniwersalnych komputerów IBM (1400 i 360/370), 
minikomputerów, elektroniczne przetwarzanie danych, rozwój sieci kompu-
terowych (w tym ARPA) 

1970+ Mikrokomputery, telewizja cyfrowa, protokół sieciowy TCP/IP, mikrokom-
putery osobiste (Apple I) 

1980+ Rozwój komputerów osobistych, oprogramowanie Microsoft, Internet, hi-
pertekst, WWW, wyszukiwarki 

1990+ Mikroprocesory Pentium + system operacyjny Windows, laptopy, paltopy, 
roboty, telefony komórkowe, serwery sieciowe, strony internetowe 

2000+ Dominacja firmy Intel w produkcji układów LSI, VLSI oraz firmy Microsoft 
w oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym, rozwój smartfonów, inter-
netu wszechrzeczy 

2010+ Komputery z dotykowym ekranem, tablety, sieci SDN, radio cyfrowe, kom-
putery kwantowe, chmura obliczeniowa, usługowe serwisy IT, usługowe 
wielkie centra danych, programowalne urządzenia cyfrowe, szybkie urzą-
dzenia komunikacji międzyludzkiej i międzyprzedmiotowej 

 
Tab. 2. Ewolucja rozwoju języków programowania 
 

Lata Języki programowania 

1950+ Asemblery, ok. 200 języków niskiego poziomu, Fortran, kompilatory, inter-
pretery 

1960+ BASIC, LISP, Algol, COBOL, APL, SIMULA 

1970+ Ada, Prolog, C, Pascal, Cobol, Modula – różne wersje, SQL (język baz da-
nych), HTML (język znaczników) 
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1980+ dBase, Ada, C++, Pearl, SGML, Latex, Mathematica 

1990+ Java, Visual Fortran, Ruby, Java Script, HTML, XML (opis dokumentów), 
UML (opis systemów), MySQL, PHP wersja 1–3 

2000+ C#, Open GL, J2ME, MatLab, SQL, BPMN, PHP wersja 4–6 

2010+ WSDL, PHP wersja 7, komponenty Java beans – EJB 

 
Tab. 3. Rozwój grafiki komputerowej i cyfrowej wizualizacji informacji 
 

Lata Osiągnięcia, produkty 

1950+ Wyświetlanie teksów i obrazów na ekranie monitora, zastosowanie light pen 
– pióra świetlnego 

1960+ Komputerowy model sylwetki ludzkiej, tworzenie rysunków za pomocą linii i 
figur geometrycznych, rasteryzacja krzywych płaskich oraz obrazowanie 
okręgów i łuków, gry komputerowe, sztuka ASCII Art., renderowanie obiek-
tów trójwymiarowych 

1970+ Animacje komputerowe, model oświetlenia, cieniowanie obrazu, programy 
graficzne 3D Care Graphics 

1980+ Programy graficzne na komputerach osobistych, wykorzystanie krzywych 
Béziera, program do edycji grafiki Photoshop 

1990+ Rozwój grafiki 3D Corel, PhotoPoint, 3D Studio, Playstations, generowanie 
filmów, pierwsze gry komputerowe 

2000+ Lawinowy rozwój konsoli i gier, a także filmów, powstanie platform cyfrowej 
dystrybucji 

2010+ Gry na telefony i smartfony, realizacja usług mobilnych, cyfrowa holografia i 
inne 

 
 

Tab. 4. Rozwój inżynierii oprogramowania i systemów IT 
 

Lata Osiągnięcia, produkty 

1940+ Programowanie z zewnętrznych tablic typowych dla maszyn na karty dziur-
kowane np. na ENIAC-u, zalążki inżynierii oprogramowania na poziomie 
assemblerów (autokodery) 

1950+ Początek rozwoju systemu operacyjnego dla pojawiających się konfiguracji 
komputerowych (UNIVAC i IBM), prostych narzędzi edycyjnych, a także 
podstaw oprogramowania użytkowego 

1960+ Rozwój oprogramowania wspomagającego: autokodery, interpretatory 
(BASIC), translatory, kompilatory, edytory, testery, programy sortujące; 
rozwój systemów operacyjnych: OS/360, DOS/360, MVT, oraz języków 
algorytmicznych FORTRAN, COBOL; biblioteczne komponenty oprogra-
mowania dostępne na rynku w celu uniknięcia indywidualnego programo-
wania – COSTS 

1970+ Rozwój uniwersalnego systemu operacyjnego UNIX, idea graficznego inter-
fejsu użytkownika (GUI), języki oprogramowania wysokiego poziomu, itera-
cyjno-przyrostowe metody „przemysłowego” wytwarzania oprogramowania, 
metody wytwarzania zwinnego (agile) i szybkiego (rapid) 
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1980+ System operacyjny DOS oraz Windows dla pecetów, języki obiektowe  
i graficznie, poczta elektroniczna, rozwój narzędzi inżynierii oprogramowa-
nia – CASE, komputerem wspomagane projektowanie (CAD), komputerem 
wspomagana obróbka przedmiotów na obrabiarkach (CAM), a także kompu-
terem wspomagana zintegrowana produkcja (CIM=CAD+CAM) 

1990+ Domena Google, przeglądarki (Firefox i inne), popularyzowanie systemu 
UNIX, pojawienie się otwartych licencji oprogramowania oraz platform do 
wytworzenia aplikacji – PRINCE, SPICE, systemy wydawnicze – CAP, szerokie 
zastosowanie systemów wspomagania obrabiarek – CAM, systemy wspomaga-
jące decyzje – DSS, systemy eksperckie, platformy zintegrowanego wytwarza-
nia oprogramowania (Integrated Development Environment – IDE), Internet 
w komunikacji międzyludzkiej – IRC, przeglądarka Netscape, portal Yahoo, 
WWW – World-Wide-Web, platforma handlowa online e-Bay i inne 

2000+ Popularyzacja metod zwinnego i szybkiego (agile and rapid) wytwarzania 
oprogramowania, oprogramowanie urządzeń mobilnych, koncepcje usługo-
wych architektur informatycznych – SOA (Service – Oriented Architectu-
res), systemy wytwarzania oprogramowania .NET, Eclipse, Net Beans, Zend 
Studio dla PHP, społecznościowe platformy internetowe typu Facebook, 
kompleksowe systemy przedsiębiorstwa (typu ERP) i inne;  HotBot, serwisy: 
handel detaliczny – AMAZON, telefonia – Skype, wideo – YouTube, zdalne 
szkolenie i kształcenie 

2010+ Rozwój aplikacji mobilnych, sieci społecznych, publiczny gmail, pojawienie 
się sklepów aplikacji, uniwersalnych platform (cross-platforms) umożliwia-
jących wykonanie aplikacji implementowanych w różnych językach progra-
mowania; platformy chmurowe – Google, Amazon, Microsoft, AZURE i 
inne; drony; wykorzystanie sieci społecznych do marketingu handlowego i 
politycznego, systemy lokalizacji – GPS, elektroniczne drukowanie mate-
rialnych części produktów w 3D, wzrost publikowania e-książek, zdalne 
systemy kształcenia (VLE – Virtual Learning Environment, MOOC – Mas-
sive Open On-line Courses), platformy informacyjne (Onet, WP) 

2020+ Popularyzacja dronów handlowych (dostawy towarów do domów)  
i bojowych, rozwój robotyki i autonomicznych pojazdów, postęp nad ultra-
szybkimi komputerami kwantowymi, rozwój autonomicznych pojazdów (np. 
ściąganie aut z oddalonych parkingów przez kierowcę wychodzącego ze 
sklepu czy restauracji), popularyzowanie płacenia przez smartfony w skle-
pach i restauracjach, dominacja handlu przez „e-sklep” AMAZON (sprzedaje 
100 000 000 produktów i usług z dostawą pod drzwi wejściowe nawet na 
piętrach), wizja gospodarki bezpracowniczej, dominacja BIG FOR TECH 
(Google, Facebook, Microsoft i AMAZON) 

 
Mimo tak ewidentnego postępu człowiek ciągle poszukuje nowych, coraz 

bardziej wyszukanych rozwiązań związanych z jego rzeczywistymi możliwo-
ściami. Przykładem takich dokonań jest sztuczna inteligencja (Tab. 5). To 
obszar informatyki zajmującej się tworzeniem modeli inteligentnych zacho-
wań oraz programów komputerowych symulujących te zachowania na wzór 
ludzkiego postępowania. Na ogół system inteligentny prawidłowo interpre-
tuje dane dostarczane z zewnątrz, na tej podstawie tworzy właściwą wiedzę 
w celu wykonania niezbędnych i adekwatnych czynności. Innymi słowy: 
postępuje często podobnie jak człowiek.  

Największe sukcesy osiąga się obecnie przy analizie i syntezie języków na-
turalnych, w tym tłumaczeniu tekstów z różnych języków bądź symultanicz-
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nym tłumaczeniu mowy. Sztuczną inteligencję stosuje się też w obsłudze 
klienta (help), w dowodzeniu twierdzeń (racjonalne rozumowanie), syste-
mach diagnostycznych (rozpoznawanie chorób) czy zarządzaniu wiedzą (ba-
danie zdolności kredytowych), a także w sterowaniu (autonomiczne pojazdy) 
czy automatyzacji życia codziennego (roboty domowe). W porównaniu do 
ludzkiego działania systemy autonomiczne mają przewagę w szybkości działa-
nia, dzięki czemu analizują znacznie większe zbiory danych, zapewniają szyb-
szą analizę i uczenie się ruchów przeciwnika w różnego typu grach oraz  
redefinicji własnej strategii postępowania. Sztuczną inteligencję można też 
zastosować w makroskali do budowy inteligentnych miast (czego przykładem 
jest Dubaj) czy smartmetropolii. W takich rozwiązaniach zapewniony jest 
odpowiedni monitoring czuwający nad bezpieczeństwem mieszkańców czy 
policyjne roboty reagujące na nadciągające zagrożenia. Występują również 
negatywne zjawiska, takie jak cenzurowanie opinii głoszonych w sieciach spo-
łecznościowych, rozwijanie się kultury hejtu, cybernetycznych przestępstw czy 
wojen albo wypieranie handlu tradycyjnego lub tradycyjnej gospodarki, pro-
wadzące do bezrobocia i niezadowolenia społecznego. 

Sztuczna inteligencja odbiega jeszcze znacznie od możliwości ludzkich, 
nie są bowiem wyczerpująco zbadane ludzki mózg i umysł. Dalszy postęp 
zależy od rozwoju nauk informatycznych, a także kognitywistyki, w szcze-
gólności jej częścią zajmującą się obserwacją i analizą działania zmysłów 
oraz modelowaniem zachodzących tam procesów, a także neuroinformatyki, 
mającej za zadanie transfer umysłów, co oznacza skopiowanie i przeniesie-
nie świadomości człowieka do komputera poprzez precyzyjne zmapowanie 
wszystkich połączeń neuronalnych i wierne odtworzenie ich działania. Nale-
ży podkreślić też sukcesy neurochirurgii umożliwiającej wszczepianie im-
plantów do mózgu i przejmowanie pewnych funkcji ciała (np. w przypadku 
sztucznej dłoni), a nawet oddziaływanie na jego funkcjonowanie (np. popra-
wianie ludzkiego nastroju).  

 
Tab. 5. Rozwój sztucznej inteligencji stosowanej w informatyce 
 

Lata Osiągnięcia, produkty 

1950+ Badania ludzkiego mózgu, cybernetyka, pojawienie się terminu sztuczna 
inteligencja, uczące się myszy, program szachowy 

1960+ Modele mózgu i algorytmy uczące z warstwą pojedynczą, 
modele pamięci asocjacyjnych, program ELIZA – chatbot 

1970+ Badanie zachowania się żywych komórek i sieci neuronowych, program 
MYCIN – diagnoza chorób krwi, autonomiczny samochód StanfordCard 

1980+ Sieć Hopfielda, maszyny Boltzmanowskie, uczenie maszynowe na podstawie 
wstecznej propagacji błędów i przewidywania rozwiązań, systemy eksperc-
kie, rozpoznawanie mowy – Dragon System 

1990+ Algorytm uczenia się bez nadzoru, robot Polly – oprowadzanie gości MIT, Ro-
boCup – gra w piłkę nożną, wygrana w szachy Deep Blue z arcymistrzem sza-
chowym (G. Kasprow), sprzedaż robotów uszatków uczących się angielskiego 
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2000+ Automaty komórkowe, układ sztucznej siatkówki oka, robot humanoidalny 
Asimo chodzący na dwóch nogach, semantyczna wyszukiwarka Wolfram 
Alfa, pojazdy autonomiczne, systemy doradcze 

2010+ Głębokie konwolucyjne sieci neuronowe, wygrana superkomputera Watson  
w teleturnieju Jeopardy, autonomiczny samochód Google’a dopuszczony do 
ruchu w stanie Nevada, samochody autonomiczne sterowane przez aplikację 
iPhona, wygrana programu komputerowego AplhaGO z legendarnym mi-
strzem świata (Lee-Se-Dol), myślenie wspomagane superkomputerami połą-
czone online z transplantami interfejsowymi w mózgu, kopiowanie mózgu 

 
Tabele 1–5 ukazują podstawowe praktyczne osiągnięcia w informatyce, 

które z jednej strony zapewniają jej rozwój, z drugiej zaś – stymulują do 
nowych badań. Można więc stwierdzić, że nauki informatyczne żyją w sym-
biozie z praktycznymi rozwiązaniami, zdecydowanie bardziej widocznymi  
i spektakularnymi dla społeczeństwa. Rys. 2 przedstawia zakres nauk infor-
matycznych dotyczących teorii, metod i narzędzi rozwijanych podczas badań 
naukowych zorientowanych na rozwiązania informatyczne. Dzięki uściśleniu 
wielu pojęć, zaproponowaniu odpowiednich definicji, opracowaniu ade-
kwatnych modeli przetwarzania oraz zasad funkcjonowania systemów uzy-
skujemy znaczną poprawę praktycznych propozycji w sensie jakościowym.  
I tak np. zdefiniowanie zakresu zainteresowań inżynierii oprogramowania 
czy sztucznej inteligencji przyczyniło się do szybkiego rozwoju bardzo wielu 
aplikacji powszechnego użytkowania (np. porównanie cen produktów, wy-
bór miejsca na urlop, wybór linii lotniczej czy wybór hotelu). 

 

 
Rys. 2. Typologia zakresu nauk informatycznych, względnie odosobnionych. Wprawdzie 

niektóre metody i techniki zostały najpierw wprowadzone przez biznes, to jednak z biegiem czasu 
nauka wzięła je „pod lupę” i rozwija teraz podejście naukowe w tych zakresach 
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Wpływ nauk informatycznych można rozpatrywać poprzez ewolucję mo-
deli przetwarzania, co przekłada się na następujące okresy rozwojowe nauk 
informatycznych: 

— Okres zorientowanych maszynowo obliczeń (1890–1960). W pierw-
szym okresie rozwoju informatyki istotnym wsparciem badań naukowych 
było jak najszybsze i jak najwiarygodniejsze wykonywanie obliczeń (machi-
ne-centric computing). Przede wszystkim dotyczyło to teorii obliczeń, algo-
rytmów numerycznych i kombinatorycznych, a także sprzyjało rozwojowi 
metod modelowania i symulacji różnych zdarzeń czy zjawisk fizycznych. Na 
ogół to wyniki obliczeń stanowiły podstawę weryfikacji przyjętych założeń, 
wspartych dodatkowo podejściem zdroworozsądkowym. 

— Okres zorientowanego aplikacyjnie przetwarzania danych (1960–
2000). W tym drugim okresie rozwoju informatyki koncentrowano się na 
integracji metod telekomunikacyjnych i informatycznych w celu budowy 
komputerowych systemów rozproszonych, oferujących różnego typu usługi 
dla społeczeństwa (application-centric computing). Rozwijano koncepcję 
aplikacji komponentowych, wielowarstwowych oraz agentowych. Badania 
formalne przyczyniały się do analizy poprawności działania takich rozwiązań 
oraz do usprawnienia metod zarządzania zarówno zasobami systemu, jak  
i jego użytkownikami. 

— Okres zorientowanego usługowo środowiska użytkowego (2000+). 
Oznacza to nie tylko udoskonalanie istniejących i opracowywanie nowych 
języków programowania czy metod wytwarzania webowych aplikacji, ale 
także powstawanie zintegrowanych środowisk obliczeniowych (service-
centric computing), w tym chmury obliczeniowej czy usługowych centrów 
danych. Takie platformy są utrzymywane poza obszarem zainteresowań 
użytkowników i udostępniane im poprzez usługi na zasadach rynkowych. 
Oznacza to zagospodarowywanie przez informatykę coraz nowych obszarów 
bez obciążania użytkowników problemami utrzymania wykorzystywanych 
usług i aplikacji, a także ekonomiczne wykonywanie obliczeń (green compu-
ting). 

— Okres interaktywnego podejścia, w którym decyzje człowieka są włą-
czone bezpośrednio w funkcjonowanie systemów (2010+). Takie podejście 
zakłada wykorzystanie różnego typu interaktywnych algorytmów, efektywnej 
komunikacji oraz całej gamy usług internetowych, zaś o przebiegu głównego 
scenariusza działań decyduje człowiek (human-centric computing). Różne 
istniejące systemy IT dostarczają mu jedynie odpowiednią pomoc w postaci 
wykonania żądanych funkcji, dostarczania wymaganych danych czy uzupeł-
nienia brakującej wiedzy. Wymaga to aranżacji dostępnych systemów IT  
w odpowiednią cyberprzestrzeń częściowo zintegrowaną i sterowaną przez 
odpowiednie scenariusze działań wspomaganych ludzkimi decyzjami. Jed-
nym z głównych problemów jest zapewnienie wiarygodności i cyberbezpie-
czeństwa. 
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Oczywiste jest, że te cztery okresy rozwojowe pierwotnie występowały  
w przedstawionej powyżej kolejności. Obecnie, mimo że są one wszystkie 
ciągle dynamicznie rozwijane, w coraz większym stopniu zaczyna domino-
wać podejście ostatnie, przede wszystkim z uwagi na rozwój efektywnych 
systemów mobilnych. Stosowanie na wielką skalę aplikacji smartfonowych 
otwiera nowe możliwości wykorzystania informatyki zależnie od bieżących 
potrzeb. Usługi i aplikacje są uruchamiane i nadzorowane w takich środowi-
skach nie tylko przez wykwalifikowanych administratorów. Ich użytkowni-
kami w coraz większym stopniu będą wszyscy: inżynierowie, lekarze, pisa-
rze, dziennikarze, nauczyciele, profesorowie, artyści, pielęgniarki, uczniowie, 
studenci i wszelkiego rodzaju pracownicy, inaczej mówiąc: end-users z róż-
nych dziedzin. Co więcej, dostępne przestrzenie cybernetyczne będą umoż-
liwiały również współpracę między profesjonalistami z różnych dziedzin. 
Wydaje się jednak, że tylko w szczególnych przypadkach ich praca może być 
w pełni zautomatyzowana. 

Reasumując, trzeba podkreślić, że zastosowania informatyki wsparte na-
ukami informatycznymi przyczyniły się do następujących trendów rozwojo-
wych ludzkości:  
1. Rozwój nowych technologii informatycznych związanych z usługami IT, 

chmurą obliczeniową, ogromnymi zbiorami danych oraz Internetem 
wszechrzeczy doprowadził do wytworzenia wielu usług i aplikacji użyt-
kowych na urządzenia stacjonarne i mobilne, bezpośrednio dostępnych 
do wykorzystania przez całe rzesze użytkowników. Brak jednak takich 
umiejętności u całego społeczeństwa prowadzić może do tzw. pogłębiają-
cego się wykluczenia cyfrowego i – co za tym idzie – wykluczenia finan-
sowego, a to z kolei – do populizmu i zaburzeń społecznych. 

2. Rozwój Internetu oraz danych cyfrowych doprowadził do zalewu infor-
macji, który powiększa się z dnia na dzień. Z jednej strony powoduje, że 
ludzie są lepiej poinformowani (np. dzięki korzystaniu z Wikipedii czy 
innych różnych elektronicznych źródeł wiadomości), z drugiej zaś – stają 
się bardziej zdezorientowani z uwagi na trudności oceny jakości tych da-
nych i ich konsekwencji. Prowadzi to do łatwiejszej manipulacji zacho-
waniem człowieka albo do jego zachłyśnięcia się danymi, które z kolei 
może prowadzić (i zapewne doprowadzi) do podejmowanych błędnych 
decyzji, co w konsekwencji oznacza pogorszenie losu człowieka.  

3. Rozwój sztucznych systemów inteligentnych zastępujących m.in. podej-
mowanie decyzji przez człowieka zniechęca go do podejmowania więk-
szego wysiłku przy rozwiązywaniu problemów, tym samym zatraca zdol-
ności do racjonalnego myślenia. W konsekwencji oznacza to zmniejszanie 
się roli człowieka w życiu i oddawanie inicjatywy à la maszynom, zwanym 
cyborgami.  

4. Życie w cyberprzestrzeni (cyberspace) zaczyna dominować nad  
życiem w realu, co prowadzi do zaniku bezpośredniego komunikowania 
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się ludzi, powodując ich izolowanie się i mocne uzależnienie od  
e-komunikacji. Dotyczy to zwłaszcza dorastającego pokolenia, dla którego 
przebywanie w wirtualności staje się uzależnieniem, wymagającym często 
szpitalnego leczenia. 
 
Nasuwa się tu pierwsze pytanie o znaczeniu nauk informatycznych: czy 

przyczynią się one do eliminacji wyżej wymienionych zagrożeń? Drugie py-
tanie związane jest z rozwojem cyborgów: czy jest możliwy rozwój złożonych 
cyberprzestrzeni lub wirtualnych postaci myślących tak mądrze jak najlepsi 
z ludzi? Z kolei trzecie pytanie dotyczy już wyeliminowania nadrzędnej roli 
człowieka w coraz bardziej złożonych i bardziej inteligentnych cyberprze-
strzeniach: czy cyborgi przejmą rolę człowieka w cyberprzestrzeniach bądź 
innymi słowy, czy doczekamy się okresu cyborg-centric computing i w jakiej 
skali? Nie są to pytania skierowane tylko do naukowców z obszaru nauk 
informatycznych. Wydaje się, że istnieje gdzieś granica ludzkiego poznania 
odpowiedniego dla potrzeb człowieka. Przekroczenie jej może doprowadzić 
do jego upadku i w konsekwencji do katastrofy rodzaju ludzkiego. Czy nam 
to grozi? Wydaje się, że tak, jeśli weźmiemy pod uwagę równoczesną degra-
dację naturalnego środowiska i wyczerpywanie się strategicznych zasobów.  

 
 

WĄSKIE CZY SZEROKIE UJĘCIE INFORMATYKI?  
 
W poprzednich dwóch sekcjach przedstawiliśmy, jak spostrzega się in-

formatykę z historycznego i współczesnego punktu widzenia. Znalezienie 
wspólnego mianownika w postaci jednej nazwy dla różnych obszarów in-
formatycznych badań i wdrożeń nie jest sprawą łatwą. Co więcej, każda  
propozycja budzi wiele kontrowersji, w Polsce również. Wąskie ujęcie infor-
matyki sprowadza się do potraktowania jej tylko jako dyscypliny wiedzy, 
szerokie z kolei – jako dziedziny. W latach 70. XX w. trwała polemika An-
drzeja Targowskiego z przedstawicielami rządowymi o różnym sposobie 
rozumienia informatyki (a praktycznie trwa ona do dzisiaj). W pracy Rozwój 
KSI i PESEL (2018) Targowski podkreśla, że władze PRL i PTI (Polskie To-
warzystwo Informatyczne) nie zaakceptowały szerokiego pojęcia informaty-
ki, przedstawionego jako Model Krajowego Systemu Informatycznego z roku 
1972 (Rys. 3).  

Na początku lat 60. XX w. wprowadzono termin „elektroniczna technika 
obliczeniowa” (ETO), której funkcjonowanie zostało przypieczętowane 
utworzeniem Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. ETO (PRETO) w 1964 r. 
Wówczas prym w tej technice wiedli elektronicy i matematycy, konstrukto-
rzy pierwszych laboratoryjnych i półprzemysłowych komputerów przezna-
czonych do obliczeń, a nie do przetwarzania danych, wówczas typowych na 
tzw. Zachodzie. Pierwsze polskie czasopismo naukowo-techniczne powstałe 
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w 1965 r. zostało nazwane Maszyny Matematyczne, co podkreślało wąskie 
rozumienie informatyki. Wprawdzie Romuald Marczyński, zapoznany  
z terminem francuskim, przetłumaczył amerykańskie Curriculum 68 Com-
puter Science na „informatyka” i ogłosił to w 1969 r. w Maszynach Mate-
matycznych, nr 1. Było to błędne tłumaczenie, ponieważ słowo „informaty-
ka” nie pokrywało się znaczeniowo z terminem „computer science”, a raczej 
z „information technology”. Jednakże ani urząd PRETO, ani nikt w zasto-
sowaniach i w produkcji IT nie zmienił terminu ETO na nowy termin „in-
formatyka”.  
 

 
Rys. 3. Model Krajowego Systemu Informatycznego z roku 1972 (Targowski)7 z INFOSTRADĄ8, 

kształtującą poinformowane społeczeństwo9. Model z INFOSTRADĄ był nie do przyjęcia przez PRL, 
gdzie informację często cenzurowano i fałszowano10 (CEN – Centralny, RES – Resortowy, REG – 

Regionalny, APT – Automatyzacja Procesów Technologicznych, SIZ – Systemy Informacyjne Zarzą-
dzania, APZ – Automatyzacja Prac Zawodowych) 

————————— 
7 A. Targowski, INFORMATYKA. Modele rozwoju i systemów, PWE, Warszawa 1980, s. 198. 
8 Wiceprezydent USA Al Gore przetłumaczył termin „INFOSTRADĘ” jako „information superhi-

ghway”, który to termin stał się paradygmatem amerykańskiej „nowej gospodarki” podczas prezy-
dentury Billa Clintona (1993–2001) i w latach następnych. 

9 Polska INFOSTRADA była prekursorem Internetu, który został oddany do użytku 11 lat po roz-
poczęciu projektu polskiej sieci, w 1983 r., kiedy wojskowa sieć ARPANET została podzielona na 
MILINET i Internet. Na projekt INFOSTRADY została nałożona cenzura w prasie.  

10 Obecnie w Chinach 120 000 informatyków zawodowo cenzuruje informacje w Internecie. 
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Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) już w samej swojej nazwie in-
formował, że zajmuje się maszynami matematycznymi, a nie maszynami do 
przetwarzania danych. W Polsce w tym czasie wyprodukowano kilkanaście 
komputerów ZAM 21, udanych w obliczeniach uniwersyteckich, i to wzmac-
niało niesłusznie matematyczną rangę IMM. Programowano w ciekawym 
autokodzie SAKO, opracowanym w IMM. Autorzy dostali nawet nagrodę 
państwową za to osiągnięcie. Nie zapewnili jednak dostępu do światowego 
amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego oprogramowania w języku 
FORTRAN. Podobny błąd popełniono przy projektowaniu i produkowaniu 
głównego komputera ZAM 41 przeznaczonego już do wszelkiego rodzaju 
obliczeń, w tym przetwarzania danych. Był to jednak komputer spóźniony  
i drogi, w cenie ok. 25 000 000 złotych, nie do wykorzystania w przedsię-
biorstwach.11 W tym czasie na Zachodzie bestsellerami były komputery do 
przetwarzania danych w cenie ok. 100 000 dol. (2 600 000 zł, czyli ok. 10 
razy tańsze od ZAM 41) jak Univac 1000 (USA) czy Gamma 10 (Francja). 
Podobna sytuacja dotyczyła RIAD 32, komputera za dużego i trudno pro-
gramowanego oraz ponownie za drogiego. 

Niezadowolenie ze stanu rozwoju ETO wśród polskich informatyków ro-
sło pod koniec lat 60-tych XX w., o czym świadczy szereg artykułów w pra-
sie.12 W wyniku dojścia do władzy w 1971 r. Edwarda Gierka nastąpiło tzw. 
zielone światło dla rozwoju informatyki, szeroko pojętej.  

Społecznie opracowany13 Program rozwoju informatyki na lata 1971–
1975 został zatwierdzony przez ówczesny rząd do realizacji. Urząd PRETO 
został rozwiązany, a w jego miejsce utworzono Krajowe Biuro Informatyki i 
w miejsce sieci ośrodków obliczeniowych ZETO utworzono Zjednoczenie 
Informatyki. Powstały Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki i Pań-
stwowa Rada Informatyki. Termin „informatyka” został wprowadzony ex 
officio do oficjalnej przestrzeni. Jego popularność w przestrzeni publicznej 
wniosła książka Informatyka, klucz do dobrobytu (PiW 1971) Targowskiego. 
Został wówczas sformułowany Krajowy System Informatyczny (KSI) oparty 
na INFOSTRADZIE i PESEL-u, bazujący na otwartym i poziomym przepły-
wie informacji; dążono do rozwoju społeczeństwa poinformowanego (a nie 
tylko informacyjnego). Po powołaniu Komisji ds. Informatyki Biura Poli-
tycznego zastopowano ten program, likwidując również KBI i OBRI. Utwo-
rzono Komitet Informatyki.  
————————— 

11 Targowski, dyrektor ośrodka obliczeniowego ZETO-ZOWAR, został zmuszony do kupienia tego 
niedopracowanego komputera od ELWRO, aby załoga tej fabryki we Wrocławiu mogła otrzymać 
premię. Środki na zakup dostał z dotacji budżetowej państwa.  

12 A. Targowski, Z. Gackowski, Czas produkować i stosować, Życie Warszawy, 3 marca 1961;  
M. Doroszewicz, A. Targowski, Możliwość skoku w metodach zarządzania. „Przegląd Techniczny”,  
2 sierpnia 1964 r.; A. Targowski. Trzeba mieć serce do komputerów, Polityka, 18 października 1969; 
R. Przybyłowska, Wywiad z A. Targowskim. Kluczem i sposobem, Kultura, 26 września 1971 r.  

13 Opracowała go ad hoc grupa działaczy Polskiego Komitetu Automatycznego Przetwarzania In-
formacji (PKAPI-NOT) pod kierunkiem A. Targowskiego. W skład grupy wchodzili: S. Bratkowski, 
R. Dąbrówka, A. Bossowski, M. Wajcen i R. Farfał.  
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W 1981 r. utworzono Polskie Towarzystwo Informatyki (PTI). Biblią PTI 
stała się książka Władysława M. Turskiego Nie samą informatyką14, wydana 
w roku 1980, która lansowała wąskie ujęcie informatyki. W konsekwencji 
krytyki Targowski, zwolennik szerokiego podejścia, wyemigrował do USA.  

W III RP PTI kontynuuje strategię rozwoju wąsko pojętej informatyki. 
Świadczy o tym definicja informatyki podana przez PTI. Jest typowa dla 
wąsko pojętej specjalizacji computer science Zgodnie z nią informatyka to: 
1. „Struktura informacji i przekształcania informacji, które obejmują przed-

stawienia i przekształcenia struktur informacji wraz z teoretycznymi mo-
delami tych przedstawień i przekształceń (np. struktury danych i języki 
programowania, itd.). 

2. System przekształcania informacji, który obejmuje systemy, mogące 
przekształcać informację. Systemy te zawierają zwykle wzajemne powią-
zania sprzętu i oprogramowania (jak np. projektowanie maszyn i sztucz-
na inteligencja, itd.).  

3. Metodologia wykorzystania maszyn – obejmuje metodologie, wywodzące 
się z szerokiego obszaru zastosowań techniki obliczeniowej o wspólnych 
strukturach, procesach, technologii (np. metody numeryczne, przetwa-
rzanie symboli itd.)”15 
 
Targowski uaktualnił swoje definicje informatyki sprzed 50 lat16 oraz 

sprzed 40 lat17  w następujący sposób:18 
1. „Informatyka zajmuje się komputerowo-sieciowym efektywnym przetwa-

rzaniem i przesyłaniem zakodowanej informacji (tekstowo-numerycznej), 
która cyrkuluje w społeczeństwie i jego maszynach oraz aparatach, aby to 
społeczeństwo lepiej poinformować i rozszerzyć jego zakres poznania 
oraz radykalnie zwiększyć możliwości oddziaływania człowieka na oto-
czenie, tak na małą skalę, jak i na wielką skalę, ale pod warunkiem za-
chowania etyki. 

2. Informatyka składa się z następujących dyscyplin: informatyki teoretycz-
nej, ogólnej, obliczeniowej, gospodarczej i technicznej.” 
 
W tej definicji nauka o komputerach według Targowskiego mieści się  

w dziale informatyki obliczeniowej. Amerykanie wkrótce potem zmienili 
termin „computer science” na „computing” (obliczenia). Bo „nauka o kom-
puterach” wcale nie jest „nauką”, a zbiorem metod i technik w zakresie tzw. 

————————— 
14 W. Turski, Nie samą informatyką, PiW, Warszawa 1980.  
15 Kim jest współczesny informatyk?, PTI, Warszawa 2018, s. 91–95. 
16 A. Targowski, Informatyka klucz do dobrobytu, PiW, Warszawa 1971. 
17 A. Targowski, Modele rozwoju i systemów, PWE, Warszawa 1980, s. 20–57. Dyskusja na plat-

formie PTI w latach 2017–2018 Targowskiego z działaczami PTI, którzy, zwłaszcza mgr inż. Jerzy 
Nowak, potwierdzali zasadność dla PTI trzymania się definicji „Marczyńskiego” z 1969 r. 

18 A. Targowski. Informatyka, modele rozwoju i systemów. PWE. Warszawa 1980, s. 22; definicja 
uaktualniona powstała w korespondencji e-mailowej A. Targowskiego z dr. A. Florczykiem w 2017 r. 
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oprogramowania systemowego, a nie aplikacyjnego. Można sądzić, że wyni-
kiem wąskiego traktowania informatyki jest czwarte od końca miejsce Polski 
w rankingu UE pod względem stanu zastosowań informatyki.19 Tylko 15% ze 
100 top-informatycznych przedsiębiorstw to firmy polskie,20 głównie zaan-
gażowane w biznesie gier komputerowych. W świecie Polska jest klasyfiko-
wana na dwudziestym siódmym miejscu pod względem zaawansowania w 
stosowaniu IT.21 Nie jest to dobra aktualna klasyfikacja Polski, która była 
pionierem na świecie w rozwoju ETO od 1948 r., a mechanizacji przetwarza-
nia danych od lat 30-tych XX w. oraz systemowej informatyki w latach 
1971–1974.22 

Po tych dywagacjach historycznych wyjaśniamy, jak rozumiemy nauki in-
formatyczne w szerokim sensie, traktując je jako dziedzinę naukową. Przed-
stawmy standardową listę dziedzin naukowych i wśród nich usytuujemy 
informatykę:  
1. Nauki humanistyczne zajmujące się człowiekiem jako istotą społeczną  

i jego twórczością.  
2. Nauki społeczne – obejmują historię cywilizacji, prawo, ekonomię, geo-

grafię, socjologię, pedagogikę, politologię itp. 
3. Nauki przyrodnicze zajmujące się badaniem różnych aspektów świata 

materialnego (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, ochrona 
środowiska, ekologia itp.). 

4. Nauki medyczne zajmujące się zdrowiem.  
5. Nauki techniczne zajmujące się projektowaniem, budową, eksploatacją 

narzędzi, urządzeń, automatów i systemów technologicznych, produkcją 
dóbr, materiałów i związanych z tym usług.  

6. Nauki matematyczne zajmujące się abstrakcyjnymi, formalnymi mode-
lami i zasadami ich opisu oraz wnioskowaniem o ich właściwościach.  

7. Nauki informatyczne zajmujące się dobrami niematerialnymi – danymi, 
informacją oraz wiedzą i różnymi podmiotami wirtualnymi, oferując róż-
nego typu działania lub usługi, takie jak: gromadzenie danych, wymiana 
wiadomości, przekształcanie i analiza dokumentów cyfrowych, a także 
zgłębianie wiedzy, wnioskowanie, rekomendacja czy prognozowanie. 
 
Poszczególne dziedziny nauk różnią się przede wszystkim przedmiotem 

rozważań, stosują też odpowiednie metody naukowe. Na rys. 4 podano przy-
kłady obszarów badań wspólnych dla informatyki i pozostałych dziedzin 
nazywanych naukami hybrydowymi. Nauki informatyczne wspólnie z nau-
————————— 

19 Digital Economy and Society Index; https://ec.europa.eu/commission/news/digital-economy-
and-society-index-2019-jun-11_en. Dostęp: 10.11.2019. 

20 Największe firmy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100; https://itwiz.pl/ 
najwieksze-firmy-polsce-roku-2018-ranking-itwiz-best100/. Dostęp: 10.11.2019. 

21 https://venturebeat.com/2018/06/10/the-best-countries-for-tech-companies-2018-rankings/. 
Dostęp: 9.11.2019. 

22 Czy nie jest to wynik emigrowania wielu energicznych i utalentowanych informatyków na Za-
chód w liczbie ponad kilkunastu tysięcy w latach 80-tych XX w. do dzisiaj?  

https://ec.europa.eu/commission/news/digital-economy-and-society-index-2019-jun-11_en
https://ec.europa.eu/commission/news/digital-economy-and-society-index-2019-jun-11_en
https://itwiz.pl/najwieksze-firmy-polsce-roku-2018-ranking-itwiz-best100/
https://itwiz.pl/najwieksze-firmy-polsce-roku-2018-ranking-itwiz-best100/
https://venturebeat.com/2018/06/10/the-best-countries-for-tech-companies-2018-rankings/
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kami humanistycznymi kreują wirtualną cywilizację, zaś z naukami społecz-
nymi tworzą podstawy handlu i biznesu elektronicznego. Współpraca nauk 
informatycznych oraz nauk przyrodniczych umożliwiła budowę popularnych 
systemów GPS, a symbioza z naukami medycznymi zaowocowała zdalnymi 
systemami doradczymi czy monitorującymi online stan pacjentów. Z kolei 
wspólne działanie nauk informatycznych z naukami technicznymi doprowa-
dziło do budowy autonomicznych pojazdów czy domowych robotów, zaś  
z naukami matematycznymi przyczyniło się do opracowania bardzo złożo-
nych modeli pogodowych, gdzie wykorzystano również pewne osiągnięcia 
nauk przyrodniczych. 
 

 
 

Rys. 4. Szeroki zakres nauk informatycznych, zintegrowanych z innymi naukami, 
oraz przykłady takich hybrydowych nauk 

 
 
Warto też podkreślić, że naukowcy silnie związani z inną dziedziną ba-

dawczą niż informatyka na ogół spostrzegają swoją dziedzinę jako centralną 
oraz wskazują, że wśród innych dziedzin (w tym informatyki) znajdują się 
też obszary nauk hybrydowych związanych z ich dziedziną. Wówczas rys. 5 
można byłoby powielić siedem razy, gdzie centralne miejsce na tych rysun-
kach zajmuje jedna z dziedzin, posiadająca pewne nauki hybrydowe z inny-
mi dziedzinami. Taka prosta ilustracja nie tylko dowodzi, jak trudno określić 
granicę każdej z dziedzin, ale też potwierdza, że informatyka powinna być 
traktowana jako dziedzina nauk.  
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Wąskie ujęcie informatyki ogranicza zakres realizacji badań informatycz-
nych, oznacza wzrost kosztów z uwagi na powielanie wypracowania podob-
nych rozwiązań, ogranicza w dużym stopniu tempo rozwoju informatyki  
z uwagi na bariery związane z opracowaniem rozwiązań wielodyscyplinar-
nych, utrudnia też współpracę różnych zespołów badawczych i projektowych  
z powodu braku ustalonej terminologii. Wynikiem zawężonej definicji dzie-
dziny informatyki jest też brak pism naukowych w języku polskim, co prak-
tycznie uniemożliwia rozwój nauk i technik informatycznych w wolnej Polsce.  

Warto przy tym nadmienić, że 26 lutego 2019 r. MNiSW podało nową 
klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych. In-
formatyka ponownie nie jest dziedziną, a dyscypliną w dwóch dziedzinach: 
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wydzielono dyscyplinę informa-
tyki oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wskazano dyscyplinę 
informatyki i telekomunikacji. Naszym zdaniem ciągle obowiązuje zasada 
wąskiego ujęcia informatyki. 

Autorzy tego artykułu są przekonani, że informatyka rozumiana co naj-
mniej jako information technology powinna być dziedziną wiedzy, złożoną  
z wielu dyscyplin, które obejmują również wiele obszarów zastosowań,  
w których to występują pewne elementy wspólne. Wychwycenie tych wspól-
nych elementów stanowi dodatkowy impuls rozwojowy informatyki. Zmniej-
sza nakłady na prowadzenie badań i wykorzystanie nowych rozwiązań in-
formatycznych. Poniżej przedstawiamy wewnętrzną strukturę tej dziedziny 
złożonej z wielu dyscyplin i specjalności. 

Na rys. 5 przedstawiono Model Kratowy Informatyki (MKI). Specjalności 
odpowiadające dyscyplinie zastosowań informatyki zaznaczone w poziomie 
odpowiadają obszarom wykorzystania informatyki we wszystkich dziedzi-
nach życia i działalności człowieka. Jak już wspomniano, wzrost poziomu 
cyfryzacji (nie tylko skanowanie dokumentów i ich wykorzystanie online, ale 
też wdrażanie systemów cyfrowych) tych dziedzin zastosowań powoduje 
łatwiejsze gromadzenie wiedzy oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych  
i to na większą skalę. Mamy więc następujące kategorie specjalizacji dyscy-
pliny informatyki zastosowań: 

— Informatyka powszechna zapewniająca dostęp do komputerów  
i Internetu oraz wykorzystanie podstawowych aplikacji dostępnych w smart-
fonach dla realizacji podstawowych funkcji związanych z komunikowaniem 
się z innymi, poszukiwaniem niezbędnych informacji czy załatwiania pro-
stych spraw życiowych drogą elektroniczną. 

— Informatyka gospodarcza zorientowana na różnego typu organizacje 
biznesowe i umożliwiająca modelowanie i analizę procesów zarządzania  
i administrowania, jak również dostarczająca odpowiednich narzędzi tego 
typu. Wzmacnia ona efektywność funkcjonowania różnego typu zespołów 
ludzkich, a także rozszerza możliwości komputerowego wspomagania po-
dejmowania decyzji. 



 Informatyka jako dziedzina wiedzy wspomagająca realizacje ludzkich przedsięwzięć  123 

 

 
 

Rys. 5. Model Kratowy Informatyki (MKI-2020) przenikających społeczeństwo, religię, 
kulturę i infrastrukturę. Szczególną rolę mają specjalności filozofia informatyki i informaty-
ka strategiczna, ponieważ to one decydują o powodzeniu zastosowań informatyki w społe-

czeństwie 
 
— Informatyka automatyzacji procesów technologicznych dotycząca 

procesów produkcyjnych i usługowych zachodzących wewnątrz organizacji 
odpowiedzialnych za produkcję dóbr i materiałów. Umożliwia budowę sys-
temów automatycznego sterowania procesami zachodzącymi w czasie rze-
czywistym, a także systemów kontroli i nadzoru czuwających nad realizacją 
procesów produkcyjnych. 

— Informatyka medyczna obejmująca problemy związane z służbą 
zdrowia i opieką medyczną. Z jednej strony usprawnia dostęp do służb i sys-
temów medycznych, z drugiej zaś – oferuje urządzenia wspomagające dia-
gnozowanie pacjentów. Ma również za zadanie odciążanie specjalistów  
medycznych od prac administracyjnych. 
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— Geoinformatyka skoncentrowana na automatyzacji pozyskiwania i ana-
lizowania danych geoprzestrzennych, w tym map cyfrowych niezbędnych do 
nawigacji satelitarnej, określania w czasie rzeczywistym położenia różnego 
tupu obiektów w danej przestrzeni geograficznej (systemy lokalizacji GPS). 

— Bioinformatyka wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do 
rozwiązywania wybranych problemów z nauk biologicznych, w tym struktu-
ry i ewolucji genów, genomów i białek, a także zasad tworzenia się struktur  
i interakcji z innymi białkami. Dostarcza bioinformatycznych baz danych 
zawierających sekwencje DNA/RNA oraz oferuje usługi wyszukiwania, po-
równania i analizy tych sekwencji. 

— Socjoinformatyka uwzględniająca zjawiska społeczne, w tym info-
komunikacyjne oraz prawne w sieciach społecznych, konfrontująca życie 
wirtualne z życiem realnym, a także analizująca sprawy demokracji i totali-
taryzmu, cenzurowania i jakości życia, w tym pracy i stosunków międzyludz-
kich. Poprzez cyfrowe biosystemy może oddziaływać na kształtowanie po-
staw i opinii oraz ocenę jakości życia wirtualno-realnego. 

— Informatyka wojskowa obejmująca różnorodne zinformatyzowane 
systemy wojskowe, a także systemy dowodzenia wspomagane komputerowo. 
Umożliwia wirtualne generowanie różnego typu sytuacji oraz analizę i wybór 
najodpowiedniejszych scenariuszy działań. Rozwiązuje też problemy cyber-
bezpieczeństwa i metody ostrzegania przed zagrożeniami. 

— Inne.  
 
Specjalności zaznaczone w pionie odpowiadają dyscyplinie podstaw in-

formatyki związanej z rozwiązaniami fundamentalnymi bądź uniwersalny-
mi, tzn. takimi, których wyniki mogą być wykorzystywane we wszystkich 
bądź w wielu innych specjalizacjach, dyscyplinach czy dziedzinach (Rys. 6  
i 7). Możemy więc rozpatrzyć następujące specjalizacje dyscypliny podstaw 
informatyki: 

— Filozofia informatyki stanowiąca poznawczo-bytowo-wartościowo-
etyczno-logiczną ocenę zastosowań komputerów i sieci oraz koncepcję 
rozwoju tej dziedziny z punktu widzenia jej dobra dla humanizmu i środo-
wiska. Czy np. nieregulowany prawnie rozwój automatyzacji i robotyzacji 
nie doprowadzi do gospodarki ze znikomym zatrudnieniem, gdzie ludzie 
będą żyli z równych zasiłków dla bezrobotnych jak w komunizmie? Co, jak w 
przypadku byłych pracowników PGR, doprowadza do alkoholizmu i prze-
stępczości oraz dehumanizacji. Konieczne jest zanalizowanie manifestu no-
blowskiego Olgi Tokarczuk (z 8 grudnia 2019), która m.in. stwierdziła, że 
„Internet to opis idioty”. 

— Informatyka teoretyczna związana z teorią automatów, teorią 
obliczeń, teorią algorytmów, teorią systemów i ich analizą. Wypracowuje 
modele i rozwiązania dotyczące różnych systemów informatycznych, ich 
analizy i oceny. 
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— Informatyka obliczeniowa dotycząca obliczeń naukowych, gospodar-
czych, inżynierskich i społecznych (symulacja i modelowanie) oraz  
modeli pogodowych, a nawet kosmologicznych. Obliczenia tego typu wyko-
rzystują profesjonalne pakiety programów i na ogół są realizowane na  
superkomputerach. 

— Informatyka kognitywna (cognitive informatics)23 ze sztuczną inteli-
gencją wspierająca procesy myślenia i decydowania, m.in. na podstawie ewolucji 
rozumu czy teorii mądrości. Jest skierowana na obszar inteligentnych zacho-
wań oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Dotyczy 
analizy i syntezy języków naturalnych, dowodzenia twierdzeń, rozpoznawa-
nia chorób czy budowy autonomicznych pojazdów lub innych robotów. Po-
lega na uczeniu się ich zachowania na podstawie dostępnych danych doty-
czących takich obiektów. 

— Gospodarka danymi obejmująca źródła danych, metody ich transferu 
oraz transformacji, a także analizę pod względem konkretnych potrzeb. 
Uwzględnia różne typy danych, takie jak: znaki, teksty, dokumenty cyfrowe, 
zdjęcia czy sygnały dźwiękowe lub multimedialne. Zakłada wykorzystanie 
zunifikowanych standardów ich opisu i interpretacji, a także efektywnych 
procedur ich przechowywania i przetwarzania.  

— Architektura systemów sieciowo-komputerowych związana z kon-
strukcją i organizacją urządzeń, sieci i systemów scentralizowanych i rozpro-
szonych, a także platform usługowych oraz aplikacji webowych. Obejmuje 
również prywatne i publiczne chmury obliczeniowe, metody ich administro-
wania i zarządzania. Stymuluje też rozwój nowych technologii niezbędnych 
do wytwarzania całej gamy architektur. 

— Techniki graficzne, wizualizacyjne oraz interfejsowe uwzględniające 
różnego typu komunikację człowieka z urządzeniami oraz systemami kom-
puterowymi lub między systemami. Rozwijają standardy, urządzenia i inter-
fejsy wejścia–wyjścia, wykorzystując grafikę komputerową, a nawet systemy 
rozpoznawania węchu czy smaku.  

— Inżynieria oprogramowania związana z całym cyklem życia oprogra-
mowania aplikacji i systemów informatycznych, od specyfikacji poprzez wy-
twarzanie, testowanie do wdrożenia i eksploatacji. Uwzględnia różne meto-
dologie wytwarzania i dostępne narzędzia wspomagające. Koncentruje się 
nad organizacją zespołów projektowych oraz zapewnieniem wysokiej jakości 
usług i aplikacji. 

— Informatyka strategiczna dotycząca problemów rozwojowych samej 
informatyki i jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia. Obejmuje 
wszystkie szczeble społeczeństwa organizacji: województw, regionów, kra-
jów, jak i kontynentów i świata, w tym przedsiębiorstw, instytucji i NGOs. 
Ściśle wiąże się z metodologiami wypracowywania kierunków (np. poprzez 

————————— 
23 A. Targowski, Cognitive Informatics and Wisdom Development, IGI Global, New York 2011.  
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wykorzystanie metody Foresight) działań oraz niezbędnych środków na ich 
zrealizowanie. Dotyczy też problemów edukacji informatycznej. 

— Inne.  
 
Liczba dyscyplin i specjalności należących do informatyki może się roz-

szerzać z uwagi na postęp technologiczny, pojawianie się nowych rozwiązań  
i produktów informatycznych, a także pojawianie się nowych możliwości ich 
zastosowań. Trzeba zauważyć, że niektóre wymienione specjalności mogą 
urosnąć do dyscyplin i że rozwój w tym zakresie jest największy i najszybszy. 
W konsekwencji dziedzina nauk informatycznych będzie się również po-
większała, jednocześnie ubogacając inne dziedziny naukowe. Reasumując, 
należy stwierdzić, że: 
1. Przedstawiony świat przecinających się dyscyplin i specjalności infor-

matyki wskazuje jednocześnie na trudności w zdefiniowaniu wszystkich 
możliwych dyscyplin i specjalności informatyki, a w szczególności w 
uwzględnieniu ich w programach szkolenia i kształcenia. Tu trzeba będzie 
komasować pewne specjalności informatyczne w zależności od kontekstu 
i dysponowanych zasobów informatycznych. Niezbędna jest otwartość na 
innowacyjne podejścia intradyscyplinarne i transdyscyplinarne, bo w ta-
kim podejściu jest siła postępu i klucz do dobrobytu dla naszego społe-
czeństwa. 

2. Potraktowanie całej specjalności informatycznej (podstawy i zastoso-
wania) w zintegrowany, wspólny sposób jest wyzwaniem. Przy założe-
niu, że ma się do czynienia z jedną specjalizacją zastosowania informaty-
ki, np. informatyką gospodarczą, jej kierownictwo informatyczne w danej 
firmie powinno być dodatkowo biegłe w dziewięciu pozostałych specjal-
nościach podstaw informatyki. W konsekwencji każdy organizator lub 
kierownik dyscypliny musi znać się w sumie na 10 rodzajach informatyki. 
Jest to bardzo duże wyzwanie tak dla teoretyków, jak i praktyków infor-
matyki wszechogarniającej. W rzeczywistości brakuje tak wszechstron-
nych informatyków. Stąd dziedzina ta znajduje się obecnie w ciągłym 
kryzysie kadrowo-koncepcyjnym. I to nie tylko w Polsce. 

3. Traktowanie informatyki jako zintegrowanej dziedziny wiedzy umo-
żliwia znacznie większe zapewnienie dobrobytu społeczeństwa, jednocze-
śnie wyraźnie uwypukla nowe kategorie zagrożeń, które należy uwzględ-
niać w opracowywanych strategiach rozwojowych. Oznacza to poszuki-
wanie mądrego kompromisu, który jednak często jest ignorowany  
z uwagi na chęć uzyskania krótkoterminowego sukcesu tak prestiżowego, 
jak i finansowego (w tym biznesowego). 
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ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH  
 
Szerokie ujęcie informatyki wymusza nowy model kształcenia informaty-

ków. Zakres wiedzy wynika z Modelu Kratowego Informatyki. Z uwagi na 
ogrom takiej wiedzy, mądrości i kwalifikacji powinna być ona dawkowana  
w zależności od tego, na jakiej dyscyplinie czy specjalizacji zainteresowani 
będą się koncentrować. Istotne jest przede wszystkim zrozumienie wspoma-
gania ludzkich działań przez szeroko rozumianą informatykę. Śledząc postęp 
w informatyce, łatwo zauważyć, że jej rola w życiu człowieka staje się coraz 
bardziej istotna, zwłaszcza że zakres zastosowań informatyki znacznie się 
rozszerza, a wiele wykorzystywanych podejść staje się wspólnych dla róż-
nych zastosowań. Nasuwa się tutaj analogia z językami programowania, 
gdzie kilka podstawowych operacji umożliwia opis wielu złożonych algoryt-
mów, które mogą ze sobą współpracować.W przypadku wsparcia ludzkiej 
działalności odpowiednie wzorce i usługi umożliwiają formułowanie i wyko-
nanie złożonych scenariuszy działań. Takie scenariusze, podobnie jak scena-
riusze filmowe, ukazują szczególne opisy ludzkich zachowań i działań.  
W przyszłości pojawią się wysublimowane programy wsparcia również ta-
kich złożonych ludzkich działań. Będzie to wymagać dalszego rozwoju metod 
i rozwiązań informatycznych, w tym nowych metod przetwarzania wiedzy  
i nowych metod wnioskowania. Na rys. 6 przedstawiono ideę takiego wspo-
magania informatycznego przy rozwiązywaniu różnych problemów nauko-
wych, technicznych czy społecznych. Można wyróżnić następujące poziomy 
takiego wsparcia: 
1. Pierwszy poziom wsparcia polega na opisie problemu, analizie danych 

związanych z tym problemem, określeniu informatycznej metody rozwią-
zania tego problemu oraz wyborze najbardziej właściwego rozwiązania 
informatycznego. W początkowej fazie tego okresu komputery były zwane 
mózgami elektronicznymi, a informatycy – naukowcami komputerów 
(computer scientists) i traktowano ich omal za geniuszy à la Einstein. Co 
oczywiście było wielką przesadą i nadużyciem.  

2. Drugi poziom wsparcia polega na wykorzystaniu dostępnych technologii 
oraz ludzkich informatycznych umiejętności (uzyskanych w wyniku sys-
tematycznego kształcenia i zawodowej praktyki) oraz wiedzy i technologii 
informatycznej do zbudowania na podstawie opracowanego rozwiązania 
odpowiedniego produktu czy procesu informatycznego, który będzie 
wspierał człowieka w jego różnego typu działalności. Przykładem jest bu-
dowa smartfonu do komunikowania się i załatwiania wielu prac życio-
wych i zawodowych, w tym wykorzystania takich procesowych usług, jak 
np. kalendarz spotkań, zdalny zakup biletów czy rezerwacja hoteli lub 
uczestniczenie w grupie interesującej się tym samym hobby. 

3. Trzeci poziom wsparcia polega na wykorzystaniu odpowiednich  
narzędzi i platform informatycznych do konkretnych zastosowań (np.  
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w administracji do załatwiania spraw w urzędach), do budowy nowych 
wzorców usług czy aplikacji dostępnych do nabycia w odpowiednich skle-
pach internetowych. Z uwagi na wagę takich działań istotna jest jakość 
tych usług, a ich sprawne funkcjonowanie w różnych obszarach ludzkiej 
działalności wymaga rozwiązań innowacyjnych, które w dużej mierze za-
leżą od wiedzy i doświadczenia, jak i miękkich umiejętności człowieka, w 
tym jego wiedzy i umiejętności w zapobieganiu zagrożeniom wynikają-
cym z kryminalnych i terrorystycznych zastosowań informatyki. Na tym 
poziomie pracują wysoce kwalifikowani informatycy. 

 

 
Rys. 6. Idea informatycznego wspomagania funkcjonowania człowieka w posługiwaniu się  

produktami i procesami cywilizacyjnymi. Liczby odpowiadają poziomom wspierania  
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Rys. 7. Poziomy kwalifikacji informatycznych 

 
 
Z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa i możliwości wspomagania 

przez informatykę dowolnej działalności ludzkiej istotne są różne kompeten-
cje informatyczne (często mylnie nazywane cyfrowymi) każdego człowieka. 
Określone one są poprzez posiadaną przez niego wiedzę informatyczną, na-
byte umiejętności w danej dziedzinie oraz zdolność samodzielnego ich wyko-
rzystana z uwzględnieniem systemu wartości. Rys. 7 przedstawia cztery po-
ziomy takich kompetencji:  
1. Poziom pierwszy dotyczy umiejętności wykorzystania przez każdego 

obywatela (użytkownika końcowego) narzędzi i usług informatycznych do 
zaspakajania własnych potrzeb życiowych. Odnosi się to do informatyki 
powszechnej (na rys. 7 pierwszy od góry pasek poziomy). 

2. Poziom drugi dotyczy umiejętności wykorzystania informatyki w upra-
wianych zawodach z różnych dziedzin (wszystkie poziome przedstawione 
na rys. 7).  

3. Poziom trzeci dotyczy specjalistów, którzy są ekspertami w danej specjal-
ności, np. w algorytmice, sztucznej inteligencji czy architekturze infra-
struktury informatycznej (wszystkie paski pionowe z rys. 7). 

4. Czwarty poziom kompetencji dotyczy twórców rozwijających nowe kon-
cepcje czy kreujących nowe dyscypliny i rozwiązania informatyczne. Od-
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nosi się on do zintegrowanego podejścia, traktującego informatykę jako 
dziedzinę wiedzy.  
 
Oprócz kompetencji indywidualnych możemy mówić o kompetencjach 

informatycznych firm czy całego społeczeństwa. Wówczas operujemy 
wskaźnikiem DESI (Digital Economy and Society Index), który został opra-
cowany przez Unię Europejską i umożliwia ocenę takich elementów, jak: 

─ poziom rozwoju infrastruktury (np. dostęp do sieci), 
─ poziom rozwoju komunikacji (np. dostęp do Internetu), 
─ umiejętności kapitału ludzkiego (np. korzystanie z usług Internetu), 
─ intensywność wykorzystania Internetu, 
─ wykorzystanie technologii cyfrowej (m.in. dotyczy to e-handlu, elek-

tronicznej wymiany danych, systemów ERP, CRM czy chmury obli-
czeniowej), 

─ wykorzystanie cyfrowych usług publicznych (e-handel, media społecz-
nościowe itp.). 

 
Porównanie wartości tego wskaźnika dla krajów europejskich wskazuje 

na znaczne i przykre opóźnienie rozwoju Polski w tym zakresie. Według bo-
wiem DESI-2019 Polska znajduje się w Unii Europejskiej na czwartym miej-
scu od końca – przed Grecją, Rumunią i Bułgarią.24 W tej ocenie z czasem 
będą uwzględniane nowe szybko rozwijające się obszary informatyki (np. 
zastosowanie sztucznej inteligencji), co może jeszcze pogorszyć obecną sytu-
ację. 

Informatyka jest wielką dziedziną cywilizacji współczesnej XX i XXI wie-
ku, bo to ona wyznacza cywilizacji główny trend rozwojowy, jaki stanowi 
globalizacja i minimalizacja pracy ludzkiej (niestety). Powstaje pytanie,  
w jakich dyscyplinach dziedziny informatyki warto rozwijać umiejętności 
informatyczne. Niewątpliwie współcześni informatycy są ambitnymi specja-
listami, bardzo często ze świetnymi kwalifikacjami w technikach informa-
tycznych, ale słabo wykształconymi w wiedzy teoretycznej danego obszaru 
zastosowania. Stąd poziom studiów informatycznych budzi wiele zastrzeżeń 
i ich programy są co kilka lat radykalnie zmieniane. Ponieważ projektowane 
są zwykle jako „wyspy” informacyjne, a nie zintegrowane „lądy”.  

Warto jeszcze zauważyć, że nauki informatyczne są wtórne do nauk  
dotyczących innych dziedzin, które podlegają informatyzacji. Aby np. zau-
tomatyzować proces produkcyjny, trzeba mieć wiedzę dotyczącą procesu 
produkcyjnego. A żeby zinformatyzować procesy medyczne, trzeba znać  
odpowiednie nauki medyczne itd. Wynika z tego, że informatyk z wykształ-
ceniem tylko matematycznym nie jest w stanie samodzielnie opracować  
zinformatyzowania procesów medycznych szpitala, ponieważ nie ma wiary-

————————— 
24 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. Dostęp: 21.12.2019.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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godnej wiedzy o nauce organizacji i zarządzania szpitalem. Co niestety ma 
miejsce w systemach typu EMR (electronic medical records) opracowanych 
w USA, a stanowiących przekleństwo dla lekarzy praktyków z powodu licz-
nych błędów w systemie informatycznym.  

Reasumując, trzeba podkreślić, że: 
1. Niestety prawdą jest, że rozwój informatyki w biznesie przynosi olbrzy-

mie dochody, co powoduje bardzo szybki rozwój technologii informa-
tycznych, z których opanowaniem ma często problemy kadra uniwersy-
tecka. Stąd praktyka, a nie nauka nadaje ton i zakres rozwoju informaty-
ki, praktyka zatem dominuje nad uniwersalną nauką i programami 
kształcenia. W zasadzie kadra uniwersytecka uczy się zaawansowanej in-
formatyki od praktyków, a przecież powinno być odwrotnie, jak jest np.  
w fizyce czy biologii. 

2. Rzeczywistość wykazuje, że specjaliści dziedzinowi łatwiej opanowują 
kwalifikację projektowania i stosowania informatyki aniżeli odwrotnie, 
specjaliści informatyki zwykle są bierni w pozyskiwaniu wiedzy i kwalifi-
kacji w innej dziedzinie, którą informatyzują. A na swoją obronę co do 
wynikających błędów winą obarczają specjalistów dziedzinowych, którzy 
ich zdaniem „nie rozumieją informatyki”. Mamy więc pewien paradoks 
informatyczny, którego eliminacja wymaga potraktowania informatyki 
jako zintegrowanej dziedziny nauki.  

3. Konieczna jest zmiana systemów kształcenia informatyki polegająca na 
wyraźnym zaakcentowaniu wyróżnionych poziomów umiejętności, ubo-
gacona aktualnymi osiągnięciami nauk informatycznych. Chodzi o kształ-
cenie bardziej elastyczne, polegające na doborze nie tylko poziomu kom-
petencji, ale także zakresu zainteresowań. Innymi słowy: kształcenie  
informatyków dla informatyki oznaczać powinno, co wynika z modelu 
kratowego, umiejętne uwzględnienie co do zakresu i ważności uniwersal-
nych (owych dziewięć specjalizacji) dla całej danej dyscypliny informaty-
ki, jak i odpowiednich (spoza informatycznej dziedziny) dziedzinowych 
obszarów wiedzy i umiejętności, które ma wspomagać zawodowy infor-
matyk. 
 
 

PODSUMOWANIE I PEWNE DYLEMATY 
 
W artykule, w oparciu o analizę rozwoju metod przesyłania informacji  

i różnego typu wykonywania obliczeń w kontekście historycznym, postuluje 
się traktowanie informatyki jako nowego zintegrowanego obszaru-dziedziny 
wiedzy i techniki. Konieczność szerokiego spojrzenia na informatykę wynika 
również z prezentacji powstałych produktów informatycznych w ostatnich 
ośmiu dekadach. Doprowadzono w tym okresie do niebywałego rozwoju, 
który zrewolucjonizował nasze życie, jak też odkrył nowe możliwości ludz-
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kiego umysłu. Przekonał, że dotychczasowe traktowanie informatyki jako 
wąskiej specjalności w naukach technicznych czy matematycznych nie ma 
sensu. Informacja i wiedza z nią związana występuje we wszystkich dziedzi-
nach nauki, dając im nowe impulsy rozwojowe. Oczywiście na styku różnych 
dziedzin naukowych występują problemy niejednoznaczności, co jest sprawą 
naturalną i potwierdza znaczenie badań interdyscyplinarnych (gdy dziedziny 
są zbliżone problemowo) oraz intradyscyplinarnych (gdy występują m.in. 
znaczne różnice tematyczne). Co więcej, wyróżnienie informatyki, a w szcze-
gólności nauk informatycznych jako samodzielnej dziedziny naukowej po-
zwala na szersze i głębsze potraktowanie zagrożeń, które pojawiają się  
w cyberprzestrzeniach czy ogólnie w „świecie cyfrowym”. Zwrócono też uwa-
gę na nowe podejście do kształcenia informatyków dające im możliwość 
edukacji na czterech poziomach umiejętności informatycznych.  

W artykule zasygnalizowano również pewien istniejący paradoks infor-
matyczny dotyczący współpracy informatyków i innych specjalistów. Inni 
specjaliści są bardziej otwarci na rozwiązywanie problemów informatycz-
nych spotykanych w ich dziedzinach niż rdzenni informatycy. Istnieje też 
pewna sprzeczność pomiędzy biznesem informatycznym a naukami infor-
matycznymi. Rozwój technik informacyjnych dokonuje się przede wszystkim 
przez biznes, a uczelnie ledwo za tym rozwojem nadążają, ponieważ systemy 
informatyczne są drogie i ulegają szybkiemu starzeniu się, a w biznesie nowe 
rozwiązania pojawiają się omal „codziennie”. 

To nie wyklucza, że niektóre uczelnie są pionierami innowacji, co jednak 
jest znacznie trudniejsze niż w innych dziedzinach czy dyscyplinach, np.  
w elektrotechnice i elektronice czy telefonii WIFI, gdzie nauka (głównie fizy-
ka) wypracowała podstawy dla rozwoju biznesu w tych gałęziach przemysłu. 
Co więcej, nauki informatyczne głównie, jeśli nie jedynie, rozwijają pracow-
nicy uczelni i oni publikują osiągnięcia w blisko 750 pismach naukowych IT 
z anonimowymi recenzjami. 

Przeciętny naukowiec informatyk ma dostęp do paru tego typu pism. Na-
tomiast praktycy informatycy w ogóle ich nie czytają. Ponieważ, o ile pracują 
w zamożnych firmach, korzystają z badawczych opracowań firm doradczych, 
które to opracowania są na wysokim poziomie merytorycznym, wykonane  
z zastosowaniem świetnych metod naukowych i właściwych danych empi-
rycznych, ale których cena wynosi od paru do kilkudziesięciu tysięcy dola-
rów. Na ogół profesura i doktoranci nie mają dostępu do tych opracowań. 
Informatycy naukowcy i informatycy praktycy funkcjonują zatem w dwóch 
niekomunikujących się obszarach wiedzy i kwalifikacji.  

Co gorzej, wielu profesorów i doktorantów nigdy nie pracowało w zawo-
dzie informatyka w biznesie czy administracji i jest wątpliwe, czy po zrezy-
gnowaniu z pracy na uczelni byliby w stanie utrzymać się w zawodzie infor-
matyka praktyka. Innym problemem jest, czy owa uczelniana profesura, 
która nigdy nie pracowała poza uczelniami, zna wyzwania praktyki i czy  
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dobrze formułuje zadania badawcze i je rozwiązuje z pożytkiem dla tej prak-
tyki?25  

Kolejnym dylematem zastosowania nauki w rozwoju informatyki jest 
strategia uczelni w kształceniu informatyków, tak by zaraz po skończeniu 
studiów mieli oni „rynkowe” kwalifikacje zawodowe. Jest to strategia ko-
rzystna dla biznesu, ale mimo to krótkowzroczna, ponieważ absolwent ma 
wprawdzie konkretne kwalifikacje (zresztą, które bardzo szybko musi aktua-
lizować), posiada jednak bardzo ograniczoną uniwersalną wiedzę teoretycz-
ną, zwłaszcza płynącą z nauk humanistycznych i ścisłych oraz przyrodni-
czych. A przecież gdy informatyzuje się pracę dyrektora czy lekarza, to trzeba 
ją lepiej znać, nieraz lepiej, aniżeli zna ją praktykujący dyrektor czy lekarz! 
Tego trudno się na studiach nauczyć, konieczna jest praca w zespołach in-
terdyscyplinarnych. 

W Polsce nie ma dobrych pism informatycznych z wyjątkiem paru wąsko 
specjalizowanych. Polscy pracownicy uczelni, by awansować, muszą publi-
kować w zagranicznych pismach w języku angielskim, nie tworzą zatem ro-
dzimej nauki wzbudzającej zainteresowanie u praktyków informatyków.  
A przecież to praktyk poprzez swe podatki utrzymuje owego naukowca na 
polskiej uczelni, o ile nie jest jednostką prywatną. W sumie, jaką pomoc na-
ukową z informatyki zyskuje Polska? Pocieszeniem jest, że prawdopodobnie 
ten problem ma większość małych i średnich państw na świecie.  

Nic dziwnego, że rozwój nauk informatycznych w Polsce jest raczej 
skromny w przeciwieństwie do potrzeb i szalenie burzliwego rozwoju infor-
matyki w innych krajach. Polacy mają jednak talent do informatyki i np. 
konstrukcję „mózgów elektronicznych” (tak wówczas potocznie zwanych) 
zaczęli rozwijać 70 lat temu jako obywatele jednego z czterech krajów – obok 
Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. A polscy matematycy: Marian Rejew-
ski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy złamali niemiecki kod Enigmy, 
uczyli w czasie wojny cyfrowego kodowania i jego łamania w Bletchley Park 
w południowej Anglii pionierów konstrukcji komputerów: Amerykanina 
Claude’a Shannona i Anglika Alena Turinga! Należy też wspomnieć o geniu-
szu technicznym Jana Czochralskiego (1885–1953), który w 1916 r. opraco-
wał, a potem opatentował technikę kontrolowanego otrzymywania mono-
kryształów, znaną jako metoda Czochralskiego. To jeden z najsłynniejszych 
polskich uczonych, którego techniczne innowacje są częściej cytowane  
w literaturze światowej aniżeli dokonania Mikołaja Kopernika czy Marii 
Skłodowskiej-Curie. Jego technika krystalizacji metali doprowadziła do re-
wolucji elektronicznej w drugiej połowie XX w. Natomiast polski projekt 
INFOSTRADY został przetłumaczony przez wiceprezydenta Ala Gore’a jako 

————————— 
25 Z praktyki recenzowania doktoratów i opracowań na ten temat wynika (według jednego z auto-

rów), że amerykańscy doktoranci zwykle dobrze dają sobie radę z ankietowaniem i opracowywaniem 
korelacji czynników, ale już gorzej z wnioskowaniem z wyników badań dla zastosowań praktycznych. 
Owe badania są przede wszystkim indukcyjne, a badania dedukcyjne są rzadkością.  
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information superhighway; termin ten stał się paradygmatem tzw. New 
Economics opartej na sieciowych transakcjach, a głównym produktem na 
sprzedaż tej ekonomii stała się informacja.  

Po przedstawieniu kilku dylematów związanych z rozwojem polskiej in-
formatyki, należy podsumować nasze rozważania: 
1. Dziedzina informatyki jest tak wszechogarniająca jak medycyna i ma 

podobną rolę w ulepszaniu życia ludzi. Z tym że medycyna rozwija się od 
tysiącleci, a informatyka – od kilku dziesięcioleci. Mimo to informatyka 
już zmienia zastaną cywilizację w globalną i wirtualną, w której ludzie 
uczą się, jak żyć „na nowo”.  

2. Dziedzina informatyki jest oparta na integracji wielu innych dziedzin, 
dyscyplin i specjalizacji, jest zarówno ogólna, jak i specjalizowana,  
a przede wszystkim – wymagająca gruntownej, szerokiej wiedzy, mądro-
ści i kwalifikacji, aby z niej dobrze korzystać, co nie jest jeszcze odpo-
wiednio opanowane przez jej propagatorów i użytkowników.  

3. Informatyka wprowadza pewien porządek informacyjny i umożliwia  
dostęp ludzi do wielu informacji, ale jest też niebezpieczna, ponieważ 
umożliwia kulturę hejtu, cyberprzestępstwa, a nawet cyberwojny oraz 
wywołuje inne negatywne skutki (wykluczenie informatyczne). Wymaga 
od jej liderów mądrości w jej kontrolowanym wykorzystaniu przez społe-
czeństwo, inaczej bowiem stanie się jednym z największych zagrożeń  
cywilizacyjnych.  

4. Rozwój informatyki w Polsce ma świetne korzenie, ale niewystarczający 
stopień owego rozwoju wynika z uprawianej strategii rozwojowej (w PRL 
motywowanej polityką) oraz ze zbyt wąskiego potraktowania informatyki 
aż do tego stopnia, że tak wszechogarniająca dziedzina wiedzy nie ma 
swego flagowego pisma naukowo-profesjonalnego.  

5. To, czy polska informatyka wyjdzie na dobre tory, zależy od mądrości jej 
liderów, w tym również czytelników tego artykułu. 
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INOFORMATICS AS A FIELD OF KNOWLEDGE SUPPORTING  
HUMAN ENDEAVORS 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to answer the question of whether informatics is  

a field or just a discipline of knowledge. Analyzes of info-computer-based problems, 
consider that informatics in Poland should be treated as a field. It was emphasized 
that the English term computer science is only one of the informatics-oriented spe-
cializations. The word “informatics” can be associated much more often with terms; 
IT in the US and ICT in Europe except France, where l’informatique terminology is 
used). Which name to use since the narrow understanding of information pro-
cessing and handling is losing its full potential for the right development. In prac-
tice, it means a reduction in undertaking ambitious tasks and the higher costs of its 
development. Social implications confirmed that, despite a lot of capable informati-
cians, Poland had not been seen (except for computer devices), the right develop-
ment of informatics-oriented applications. Hence the essential general informatics-
oriented strategy is offered because the digital equipment-oriented strategy alone is 
not enough to apply in success looking ICT applications. 

Keywords: informatics, computer science, ICT, informatic strategy, social im-
plications of informatics. 
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STRESZCZENIE 

 
Pod pewnymi względami niezaawansowany stan badań wirtualności w naukach in-

formatycznych wskazuje na konieczność zgłębienia podstawowych kwestii jej dotyczą-
cych, tj. kwestii ontologicznych. Dopiero ich rozstrzygnięcie pozwoli rozwiązać zagadkę 
tworzenia i istnienia obiektów wirtualnych. Rozpatrzenie tych kwestii utrudnia fakt 
usuwania z dziedziny zainteresowań współczesnej filozofii metafizyki, a wraz z nią 
ontologii. Dlatego z powodów merytorycznej trafności odwołuję się do koncepcji onto-
logicznych oraz epistemologicznych, które mogą być wykorzystane do konstrukcji 
ontologicznych, wypracowanych dawniej w filozofii, które przez analogie lub inspiracje 
– jak wykazuję – są obiecującymi kandydatami do zgłębienia zagadnień powstawania  
i istnienia obiektów wirtualnych. W artykule przedstawiam w skrótowej ekspozycji 
alternatywne rozstrzygnięcia tych dwóch problemów oraz status istnienia obiektów 
wirtualnych. Ujęcia te są inspirowane głównie przez relewantne poglądy Platona, Ary-
stotelesa, Franza Brentano i Karla Poppera oraz zbiór koncepcji reprezentacji.   

Słowa kluczowe: wirtualność, obiekt wirtualny, rzeczywistość wirtualna, re-
prezentacja w naukach informatycznych. 

 
 

WIRTUALNOŚĆ W NAUKACH INFORMATYCZNYCH 
 
Różne pojęcia wirtualności i sens terminu „wirtualność” zależą od dzie-

dziny nauki, w których one funkcjonują.1 Najczęściej postrzega się wirtual-
ność w opozycji do rzeczywistości materialnej2, ale z pewnymi zastrzeżenia-
mi, a mianowicie, zdaje się, z pominięciem wirtualności w fizyce. W niej 
bowiem obiekty wirtualne to, w największym uproszczeniu, obiekty krótko 
żyjące, momentalne (których czas życia sprawia, że nie mogą zaistnieć, jak 
inne obiekty materialne) albo obiekty, których istnienie jest bardziej wątpli-

————————— 
1 Rozbudowane analizy etymologii i znaczenia pojęcia „wirtualność” można znaleźć w artykule  

Adama Pawłowskiego Wirtualizacja – historia i próba rekonstrukcji pojęcia, zamieszczonym w: 
Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki, L. W. Zacher (red.), Poltext, Warszawa 2013, s. 11–24. 

2 Symptomatycznym przykładem jest opozycja pojęć dysk twardy, fizyczny (materialny obiekt, 
konkretne urządzenie, widoczne w interfejsie komputera) – dysk wirtualny (pozbawiony fizyczno-
ści, niematerialny, ale zmysłowo postrzegany, podobnie jak dysk twardy, w interfejsie komputera).  
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we niż innych obiektów teoretycznych znajdujących się pośrodku drogi po-
między istnieniem a użyteczną fikcją. W celu wyjaśnienia procesów oddzia-
ływania cząstek fizycznych wprowadza się w kwantowej teorii pola pojęcie 
cząstki wirtualnej.3 W sumie chodzi więc o obiekty, których istnienia nie 
można wykryć eksperymentalnie, ale są użyteczne: pojawiają się w mode-
lach, które wyjaśniają jakieś zjawiska obserwowalne w szerokim znaczeniu 
terminu. Stąd można je uznać za istniejące, ale istotnie nieobserwowalne 
albo można je uznać za teoretyczne fikcje powołane w modelach mających 
wyjaśnić pewne zjawiska. Nie da się rozstrzygnąć, czy one istnieją jak stan-
dardowe obiekty w przyrodzie, czy są tylko pozorne, a więc są użytecznymi 
fikcjami (np. poglądowymi), więc rezerwuje się dla nich specjalny status 
ontyczny – jakby pomiędzy istnieniem a nieistnieniem.4 Albo inaczej: są to 
obiekty, które wprowadzono do nauki, ale ich status ontyczny jest niepewny 
i nie ma możliwości, że się da go rozstrzygnąć (powiedzieć, czy obiekty te 
istnieją w przyrodzie, czy też są tylko teoretycznymi fikcjami, powołanymi  
w modelach w celach wyjaśniania). Wydaje się zatem, że cząstki wirtualne  
w fizyce nie mają prawie nic wspólnego z wirtualnością „komputerową”. 
Można założyć – z pewnymi zastrzeżeniami – że cząstki wirtualne modelują 
oddziaływania pomiędzy cząstkami rzeczywistymi. Model przedstawia te 
odziaływania pomiędzy cząstkami rzeczywistymi jako wymianę cząstek wir-
tualnych. Jest to więc model (np. diagram Feynmana), który nie reprezentu-
je, co się faktycznie dzieje, ale ma znaczenie tylko heurystyczne: pozwala 
łatwiej i wygodniej przedstawić oddziaływania. 

Termin „wirtualny” i związane z nim wyrażenie „wirtualna rzeczywistość” 
stały się symbolami ery komputeryzacji, używa się ich do określania całej 
gammy zjawisk i aktywności człowieka związanych z komputerami. Tu ana-
lizuję głównie wirtualność w naukach informatycznych. Za twórcę pojęcia 
rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR) uważa się Jarona Laniera, 
krytyka jej rozwoju i przeciwnika Internetu, który wspólnie ze Steve’em Bry-
sonem zdefiniował rzeczywistość wirtualną „jako sposób użycia technologii 
komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, 
w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej obecności”.5 Wirtualność  
w ich rozumieniu to działanie polegające na kreacji obiektów w przestrzeni 
cyfrowej. 

————————— 
3 Zob. K. Iwan, Czy cząstki wirtualne istnieją niezależnie od kwantowej teorii pola?, Filozofia 

Nauki, 3-4 (7-8), 1994, s. 127 – 139; M. Tempczyk, Kłopoty z cząstkami wirtualnymi, Studia Filozo-
ficzne, 4, 1987. 

4 Zob. M. Czarnocka, Kryterium istnienia w naukach przyrodniczych, Studia Filozoficzne, 7, 
1985 i M. Czarnocka, Kryterium istnienia przedmiotów nieobserwowalnych, Studia Filozoficzne,  
s.  5–6, 1985. 

5 W oryginale: „Virtual Reality is the use of computer technology to create the effect of an interac-
tive three-dimensional world in which the objects have a sense of spatial presence”. S. Bryson, Vir-
tual Reality: A Definition History – A Personal Essay; zob. https://arxiv.org/pdf/1312.4322.pdf. 
Dostęp: 20.03.2020. 
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Myron W. Krueger zdefiniował wirtualność jako sztuczność, ale nie wyło-
nił ontologicznego znaczenia dla obiektu wirtualnego, ponieważ zastosował 
inne pojęcie, artificial reality, czyli to, co uniemożliwia analizę ontologiczną, 
gdyż wprowadza pojęcie sztuczności: „sztuczna rzeczywistość oferuje nam 
nowy rodzaj realności, która może stanowić odpowiedź na nasze oczekiwa-
nia, zapowiadając, że wyobrażenia staną się realne, fizykalne, będąc w pełni 
wartościową rzeczywistością”.6 

Badacze najczęściej odwołują się do koncepcji wirtualnej rzeczywistości 
Michaela Heima7, który najszerzej opisał rzeczywistość wirtualną jako „zde-
rzenie lub właściwość, które są prawdziwe jako efekty, ale nie są prawdzi-
wymi faktami”8, wyróżniając siedem rożnych warunków jej tworzenia. Nale-
żą do nich: (1) symulacja – rozumiana jako swoisty realizm i trójwymiaro-
wość przestrzeni wirtualnej; (2) interaktywność, czyli zdolność do angażo-
wania się w środowisko wirtualne; (3) sztuczność – pojmowana w odniesie-
niu do obecności człowieka w cyberprzestrzeni; (4) zanurzenie, czyli wyko-
rzystanie komputera w celu stymulowania doświadczeń zmysłowych; (5) 
teleobecność – wrażenie obecności w odległym miejscu dzięki użyciu stero-
wanej przez użytkownika postaci wirtualnej; (6) immersja, czyli kinestezja 
przez komputer; (7) komunikacja w sieci. Wydaje się, że tę długą listę można 
byłoby skrócić do trzech elementów: interakcji (kontaktu), immersji (zanu-
rzenia) oraz symulacji (wyobrażenia).9 

Ryszard W. Kluszczyński łączy zjawisko wirtualności (przestrzeni komu-
nikowania) z „procesem jej doświadczenia” i wyróżnia jego następujące  
elementy: zanurzenie zmysłowe, zanurzenie cielesne oraz pojawienie się 
odczucia rzeczywistości mieszanej, nazywanej rozszerzoną realnością albo 
rozszerzoną wirtualnością.10 

Piotr Sitarski przedstawia charakterystykę rzeczywistości wirtualnej wy-
różniając jej dwa główne obszary: techniczny i psychologiczny. Wirtualność 
w pierwszym obszarze (nazywana sztuczną rzeczywistością) odnosi do 
obiektów wytworzonych przy pomocy komputerów, w drugim obszarze (rze-
czywistość iluzoryczna) podkreśla się rolę podmiotu oraz związku pomiędzy 
maszyną a człowiekiem. „Specyfika rzeczywistości wirtualnej polega więc na 
tym, że wrażenie przebywania w innym świecie uzyskuje się dzięki interak-
tywności systemu. Użytkownik czuje się obecny w zmediatyzowanym środo-

————————— 
6 M. Krueger, Artificial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1991,  

s. 261. 
7 M. Heim, Virtual Realism, Oxford University Press, New York 1998, s. 44–50. 

8 M. Heim, Methaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 109–110, 
150.  

9 Zob. R. Shields, Virtualities, Theory, Culture & Society, 23 (2–3), 2015, s. 284–286; J. Danaher, 
The Reality of Virtual Reality: A Philosophical Analysis, Philosophical Disquisitions 2017; 
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/Danaher20170918. Dostęp: 20.03.2020. 

10 R.W. Kluszczyński, Światy moz ̇liwe – światy wirtualne – światy sztuki. Fragmenty teorii 
doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, w: Estetyka wirtualności, M. Ostrowicki (red.), Universi-
tas, Kraków 2005, s. 19. 
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wisku nie w wyniku złudzenia zmysłowego czy narratywizacji, ale wskutek 
możliwości działania, analogicznej do działania w normalnym świecie. Rze-
czywistość wirtualna opiera się na interakcji, która zanurza uczestnika  
w fikcyjnym świecie”.11 

W literaturze można znaleźć wiele innych definicji wirtualnej rzeczywi-
stości i określeń bliskoznacznych, np.: parallel universe (Michael Benedikt), 
virtual image spaces (Oliver Grau), computer culture (Dave Healy), cyber 
world (Hans Moravec), virtual realm (Margaret Morse), work space (Steve 
Pruitt, Tom Barret), virtual community (Howard Rheingold), new nature of 
reality (Nicole Stenger).  

Wirtualność w naukach informatycznych może być postrzegana jako 
pewna forma halucynacji wywołana przez technologie komputerowe, która 
angażuje jednocześnie różne nasze zmysły, np. poprzez specjalne oprzyrzą-
dowanie: trójwymiarowy obraz, słuchawki imitujące dźwięki przestrzenne.12 
Tak rozumiana wirtualność jest traktowana jako mimesis, gdyż do złudzenia 
imituje świat realny z jego wrażeniami, odbiorem, doświadczeniami. Dlatego 
tez ̇ jednym z podstawowych celów wirtualnej rzeczywistości jest wytwarza-
nie iluzji obecności w cyfrowo wykreowanych przestrzeniach.13 W założeniu 
imitacja ma być wierna, jednak w rzeczywistości ma charakter przybliżony. 
Można zauważyć, że tak rozumiana wirtualność ma podwójny charakter 
realno-cyfrowy, obok obiektów niematerialnych (e-sklepy, e-banki, e-booki) 
istnieją obiekty w postaci tradycyjnej. Wydaje się zatem, że wirtualność  
w sensie współczesnym oznacza cyfrowy charakter reprezentacji obiektu 
połączony z jego obecnością w cyberprzestrzeni, natomiast wirtualizacja 
polega na komputerowym tworzeniu reprezentacji, ukazujących się ludzkiej 
naoczności jako byty realne. 

Zagadnienie wirtualności – jeśli je rozumieć szeroko, jako problem ist-
nienia obiektów niematerialnych (a wytwarzających pozór takiego istnienia, 
bo mających materialne odpowiedniki, kopie, reprezentacje) – jest obecne 
od początków filozofii. Już w swej alegorii jaskini Platon zaklasyfikował 
świat materialny jako wtórny wobec świata niematerialnego. Niematerialny 
świat idei stanowił wzorzec dla świata materialnego: rzeczywistość idealna 
(świat idei) odbija się we wtórnej wobec niej rzeczywistości materialnej. 
Zdaniem Michała Ostrowickiego „[m]ożna próbować poszukiwać treści 
związanych z pojęciem wirtualności u początków filozofii, w postaci filozo-
ficznego obrazu rzeczywistości jako systemu pojęć, nawiązując np. do meta-

————————— 
11 P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, 

Rabid, Kraków 2002, s. 42. 
12 Por. R. Konik, Wirtualność jako rehabilitacja iluzji. Historia wirtualności: od iluzji do immer-

sji, Diametros, 21, 2009, s. 78–95. 
13 T. Miczka, Czysta iluzja i testowanie realności: dwie rzeczywistości wirtualne – dwa uczest-

nictwa, w: Człowiek a światy wirtualne, A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 11–29. 
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fizyki Platońskiej, monadologii Leibniza lub sfery intencjonalnej wykreowa-
nej na gruncie fenomenologii”.14 

Jednak wymienione współczesne ujęcia wirtualności i inne,15 jedynie przy-
wołane na marginesie rozważań, nie tylko nie podają, jakim konkretnie 
przedmiotem jest obiekt wirtualny, ale również nie konstruują odpowiednich 
teoretycznych ram i podstaw ontologicznych niezbędnych w takich ujęciach. 
Aby rozwinąć koncepcję wirtualności do pełnej postaci, bez wymienionych 
podstawowych braków, należałoby odpowiedzieć na następujące pytania: Do 
jakiej kategorii ontycznej należą obiekty wirtualne? Jaka jest ich relacja do 
obiektów materialnych? Należy więc rozstrzygnąć problem modusu istnienia 
obiektu wirtualnego (i rzeczywistości wirtualnej): czy jest on obiektem wyi-
maginowanym? Jeśli istnieje, to jak, skoro nie jest materialny, a co więcej,  
w pewnym sensie jest urojony? Czy jest obiektem tylko subiektywnym, tj. ist-
niejącym w sferze subiektywnej, w świadomości indywidualnego podmiotu – 
wytwarzającego obiekt wirtualny lub/i poznającego ten obiekt? Czy obiekt 
wirtualny istnieje niezależnie od indywidualnej ludzkiej świadomości? Już 
same te pytania wskazują, że kwestia sposobu istnienia obiektów wirtualnych 
jest ściśle związana z problemem powstawania tych obiektów16, czyli dokład-
niej z ich wytwarzaniem, powoływaniem do istnienia. Przede wszystkim trze-
ba odpowiedzieć na pytanie, czy obiekty wirtualne są kolejną, utworzoną przez 
człowieka grupą memów albo po prostu obiektów kulturowych?17 Czy różnią 
się od innych obiektów kultury wytworzonych przez ludzi? 

Trudnością, która się wyłania na drodze badania obiektów wirtualnych, 
jest dość niezawansowany – z filozoficznego punktu widzenia – stan docie-
kań, czym w ogóle jest informatyka.18 Kiedy w połowie XX wieku powstawał 

————————— 
14 M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki. Towarzystwo Autorów i Wy-

dawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s. 46. Zob. także J. Gurczyński, Pojęcie matryc 
M. Ostrowickiego – analiza i krytyka, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 43 (2), 
2018, s. 107–121. 

15 Por. np.: O. Laas, Contemporary Philosophical Theories of Virtuality: A Critical Examination 
and a Nominalist Alternative, Techné: Research in Philosophy and Technology, 19 (3), 2015, s. 314–
357; N. Mooradian, Virtual Reality, Ontology, and Value „Metaphilosophy”, 37 (5), 2006, s. 673–
690. Por. M. Grimshaw (red.), The Oxford Handbook of Virtuality, Oxford University Press, Oxford 
2014; L. Ropolyi, Virtuality and Reality – Toward a Representation Ontology, Philosophies, 1, 
2016, s. 40–54; A. Latawiec, Uwagi w sprawie wirtualności, Studia Philosophiae Christianae, 40 
(2), 2004, s. 279–291; I. Bondecka-Krzykowska, Uwagi na temat ontologii wirtualnej rze–
czywistości, Filozofia Nauki, 4, 2012, s. 139–153. 

16 Zob. K. Brzeziński, J. Lubacz, Ska ̨d sie ̨ biora ̨ przedmioty wirtualne, w: Przedmioty wirtualne, 
P. Stacewicz, B. Skowron (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019,  
s. 11–23. 

17 Simon Penny dowodził, że „rzeczywistość wirtualna, jak każde osiągnięcie technologiczne, nale-
ży do kultury […]. W rzeczywistości wirtualnej jesteśmy od dawna”; zob. idem, Dwa tysiąclecia 
rzeczywistości wirtualnej, Magazyn Sztuki, 9 (1), 1996, s. 143. Tak rozumiana rzeczywistość wirtu-
alna i doświadczenia z nią związane podobne są do tych, z którymi ludzie mają do czynienia podczas 
obcowania ze sztuką (czytaniem literatury, wierszy lub oglądaniem filmu). 

18 Por. R. Murawski (oprac., przeł.), Filozofia informatyki. Antologia, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2014; I. Bondecka-Krzykowska, Z zagadnień ontologicznych informatyki, Wydawnic-
two Naukowe UAM, Poznań 2016; W. Rapaport, Philosophy of Computer Science, 2019, book in 
progress: http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/phics.pdf. Dostęp: 20.03.2020.  



142 Mariusz Mazurek 

komputer, nazywało się go maszyną cyfrową. Był wtedy, dosyć długo, jedynie 
szybszym i efektywniejszym kalkulatorem.19 Jak to się stało i w którym mo-
mencie, że komputer zmienił obszar zastosowania? A mianowicie, kiedy 
zaczęto tworzyć za jego pomocą obrazy, gry komputerowe, odtwarzać filmy  
i budować całe „nierzeczywiste” rzeczywistości? Czy chodzi tutaj o zmianę  
w programowaniu? Czy można redukować to wszystko, co komputer wyko-
nuje, do operacji matematycznych, tyle że bardziej skomplikowanych? Czy 
to znaczy, że ludzkie myślenie sprowadza się do operacji matematycznych  
i jest kalkulacją, jak twierdzą notabene niektórzy obrońcy oraz krytycy nau-
ki?  Czy można powiedzieć, że informatyka jest częścią stosowanej matema-
tyki? Czy wobec tego ludzkie myślenie, tj. operacje myślowe, można zredu-
kować do operacji matematycznych? Trzeba także zadać pytanie, czym jest 
wobec tego matematyka. W największym uproszczeniu, są koncepcje mó-
wiące, że ona jest ufundowana na logice, i inne – że jest ufundowana na teo-
rii mnogości. W każdym razie nie można powiedzieć po prostu, że w infor-
matyce tworzy się wirtualne obiekty i wirtualne rzeczywistości, bo tu w zasa-
dzie problem się zaczyna, a jego głównym elementem jest pytanie, czym jest 
informatyka – na czym opiera się w najgłębszej warstwie jako nauka, jakie 
założenia wprowadza i jaka jest baza działania komputera.  

Ten tak niezaawansowany stan badań nauk komputerowych (poza teorią 
informacji, która przynajmniej w niektórych ujęciach znajduje się na styku 
nauk komputerowych) jest zaskakujący, gdyż komputeryzacja świata ma 
niewyobrażalne wręcz znaczenie dla ludzkiego życia i jego zmian w ostatnich 
dziesięcioleciach. Świat wirtualny kształtuje świadomość człowieka ponowo-
czesnego, a przez to wpływa na różne typy jego zachowania, w tym na jego 
zachowania w świecie materialnym.  

 
 

SPOSOBY TWORZENIA OBIEKTÓW WIRTUALNYCH  
I ICH MODUS ISTNIENIA 

 
Można zaproponować kilka alternatywnych objaśnień tworzenia obiek-

tów wirtualnych i statusu ich istnienia. Przedstawię je w skrócie poniżej nie 
jako rozwinięte koncepcje – co oczywiste – ale raczej jako szkice wymagają-
ce rozbudowy i pogłębiania. Chodzi mi w tej skrótowej ekspozycji o pokaza-
nie, że status tych obiektów da się wyświetlić na różne sposoby. Dopiero 
pogłębione badania pozwoliłyby ujednoznacznić ich ontyczną naturę.  

————————— 
19 Zob. P. Humphreys, Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism, and Scientific 

Method, Oxford University Press, Oxford 2004. Poglądy przedstawione w książce są nieco przesta-
rzałe, mówią głównie o obliczeniach przy użyciu komputerów, ale warto zapoznać się z rozdziałami 
dotyczącymi nauk komputerowych (rozdział trzeci i czwarty), są tam bowiem interesujące informa-
cje dotyczące rozwoju informatyki, wcześniejszych na nią poglądów i stawianych przed nią oczeki-
wań. Przed epoką komputerów osobistych mówiło się o komputerach, że są maszynami obliczenio-
wymi i niczym ponadto. I tylko do tego przez pewien czas ich używano.  
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W początkowej fazie wszystkie propozycje wydają się trafne, lecz można 
sądzić, że przy odpowiedniej ich rozbudowie niektóre okażą się bardziej wa-
dliwe niż pozostałe. Możliwe też, że ich elementy da się połączyć i utworzyć 
obraz komplementarny.   

 
 

Sposób I 
INSPIRACJA PLATOŃSKA 

 
Platoński świat idei jest dalekim pierwowzorem współczesnego problemu 

obiektów wirtualnych: ten pierwszy świat ma pewne cechy wspólne z tym 
drugim, lecz i wiele je różni.20 I współcześnie introdukowane obiekty wirtu-
alne, i platońskie idee są niematerialne oraz reprezentowane poprzez obiek-
ty materialne. Jest to ważna cecha gatunkowa, pozwalająca stwierdzać pew-
ną ontologiczną analogię pomiędzy nimi.  

Można mianowicie twierdzić, że w procesie tworzenia obiektów wirtual-
nych najpierw formuje się idee albo, szerzej, dowolnie wyartykułowaną wie-
dzę o obiekcie, a w istocie jego myślowe wyobrażenie, jego projekt, opis jako 
obiektu planowanego, który zamierza się wytworzyć i który jeszcze nie ist-
nieje, a dokładniej: istnieje wtedy tylko jako obiekt potencjalny. Następnie 
produkuje się obiekt wirtualny poprzez aktualizację idei – nie w formie 
obiektu materialnego (jak to dzieje się między innymi w technice), ale nie-
materialnego. Wytwarzanie obiektu wirtualnego jest kreowaniem jego kopii 
w świecie realnym (choć niematerialnym). To przejście jest podobne do pla-
tońskiego przejścia od świata idei (idealnego) do kopiującego go świata 
przyrody. Jednak są i różnice: idee obiektów wirtualnych tworzy podmiot,  
a nie są one – jak u Platona – wieczną rzeczywistością, podstawą wszelkiego 
bytu albo inaczej, prawdziwym bytem, który jest idealny i niematerialny. 
Według szkicowanej tu propozycji obiekty wirtualne są niematerialnymi 
realizacjami idei. Platon uznaje, że przyroda jest „zrobiona” z idei przez De-
miurga. Można powiedzieć, przez analogię, że w informatyce dokonuje się 
aktualizowanie idei przez ludzki podmiot, który jest, na podobieństwo Pla-
tońskiego Demiurga, stworzycielem nowych obszarów świata, tj. rzeczywi-
stości wirtualnych. Człowiek objawia się tu jako tworzący nowy świat, a nie 
tylko go poznający; odgrywa rolę podobną do Platońskiego Demiurga. 

Pierwotną, przedontyczną fazą przedmiotów informatycznych, fazą,  
w której przedmioty te nie istnieją, a ich istnienie jest tylko zaplanowane, są 
idee. Idee tworzy indywidualny podmiot, a więc można twierdzić – idąc za 
najpowszechniejszymi koncepcjami – że są one subiektywne. Twórcą idei  
i następnie odpowiadającego jej obiektu wirtualnego jest indywidualny 
podmiot działań informatycznych. Jeśli tak, to można założyć, że i idea,  

————————— 
20 Zob. Platon, Sofista. Polityk, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1956, s. 60–66. 
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i obiekt wirtualny są w pierwszej fazie kreacji subiektywne – jako subiek-
tywne wytwory indywidualnego podmiotu. Jak są one obiektywizowane? 
Można by tu sugerować, że sama idea jest jakoś obiektywizowana, np. po-
przez usunięcie jej subiektywnych wtrętów i pozostawienie w niej tylko 
obiektywnych treści. Ten pomysł nie jest pionierski, znajdujemy go w roz-
maitych postaciach w koncepcjach epistemologicznych jako konieczny 
składnik wyjaśnienia problemu wiedzy obiektywnej, o treściach niedotyczą-
cych subiektywnych stanów podmiotu poznania. 

 
 

Sposób II 
ODWOŁANIE DO ARYSTOTELESA 

 
Tworzenie obiektu wirtualnego można też wyjaśnić, opierając się na ka-

tegoriach i twierdzeniach Arystotelesowskiej metafizyki.21 Według Arystote-
lesa człowiek ma zdolność wytwarzania i materialnego, i niematerialnego. 
Dzięki tej zdolności wytwarza – można twierdzić – między innymi obiekty 
wirtualne. Zasadne jest posłużenie się do wyjaśniania obiektu wirtualnego 
Arystotelesowskim pojęciem formy – możliwościami, potencją, która jest 
aktualizowana. W odniesieniu do obiektu wirtualnego powiedzielibyśmy, że 
człowiek wytwarza obiekty wirtualne na podstawie pewnej formy. Forma jest 
tym, co możliwe, istotą, zbiorem przypadłości, przedstawia obiekt, który nie 
istnieje w momencie jego tworzenia, jest obiektem potencjalnym. Można, 
ekstrapolując w dosyć luźny sposób metafizyczną koncepcję Arystotelesa do 
dziedziny obiektów wirtualnych, powiedzieć, że w naukach komputerowych 
oraz w praktycznych zastosowaniach metod komputerowych najpierw two-
rzy się formę obiektu, który nie istnieje, a więc nie jest bytem w ujęciu Ary-
stotelesa.  

To podmiot, czyli konkretniej informatyk, twórca programu komputero-
wego, powołuje obiekt wirtualny do istnienia. Wynikiem jest byt niemate-
rialny – wirtualny, włączony do rzeczywistości wirtualnej i od momentu 
zaistnienia stanowiący jej element. Obiekt wirtualny jest pewnym bytem 
pozazmysłowym. Dla Arystotelesa to forma substancjalna nadaje kształt 
materii, jest doskonałością bytu i ma charakter idealny, lecz to nie forma, ale 
materia ma znamiona potencjonalności. To właśnie materia pierwsza, będąc 
czystą potencjalnością, wykazuje potencjalną możliwość przyjęcia każdej 
formy.  

Stosując klasyfikację Arystotelesa, powiedzielibyśmy, że obiekty wirtual-
ne są substancjami pozazmysłowymi (razem z Bogiem itp.22). Jako obiekt 
pozazmysłowy obiekt wirtualny jest formą bezwzględnie wolną od materii. 
————————— 

21 Zob. Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1983, s. 125–128. 
22 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, Wydawnictwo KUL, Lu-

blin 2001, s. 427. 
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Obiekty pozazmysłowe, czyli substancje pozazmysłowe, stanowią według 
Arystotelesa „osobliwy przedmiot metafizyki”.23 Podobnie jak najważniejszej 
dla wielu interpretatorów Arystotelesa (w tym Giovanniego Realego) sub-
stancji pozazmysłowej, czyli Bogu, Pierwszemu Poruszycielowi,24 także 
obiektom wirtualnym można by przypisać własność oddziaływania na inne 
obiekty, a tym samym, używając Arystotelesowskich twierdzeń z Metafizyki, 
wyjaśnić intensywne oddziaływanie rzeczywistości wirtualnych na współcze-
snych ludzi, niekiedy silniejsze niż oddziaływanie na ich świadomość i egzy-
stencję materialnej przyrody. 

Idąc dalej tropem myśli Arystotelesa, można wyróżnić drugą ścieżkę uj-
mowania obiektów wirtualnych, a mianowicie opierając się na jego klasyfi-
kacji nauk. Obiecujące, a nawet trafne jest tu odwołanie się do Arystotele-
sowskiego pojęcia poiesis. Obiekty wirtualne to obiekty wytworzone. Aktua-
lizowanie idei w obiekty wirtualne można ująć jako działalność typu poiesis; 
polega ono na „robieniu obiektów z idei”, inaczej na przekształcaniu idei  
w obiekty niematerialne. Jest tu subtelna ontyczna różnica pomiędzy obiek-
tem wirtualnym a jego ideą. Idea jest formą obiektu wirtualnego, natomiast 
obiekt wirtualny jest rezultatem aktu pojetycznego przeprowadzanego na 
bazie idei. 

Można też stwierdzić, że obiekty wirtualne wyrażają lub reprezentują 
idee. Relacja reprezentacji zachodzi więc pomiędzy ideą obiektu i realizacją 
tej idei w wirtualnym świecie, w swoistej poiesis. Idee są podstawą wytwa-
rzania obiektów wirtualnych, są ich intelektualną bazą i ich wzorcami i wo-
bec tego też naocznymi ekspresjami idei wypracowanych w naukach kompu-
terowych. 

Wytwarzanie obiektu wirtualnego typu pojetycznego zaczyna się od men-
talnego projektu uformowanego na podstawie wiedzy naukowej, czerpanej 
najczęściej z właściwej dla tego projektu nauki teoretycznej. Materialne 
przedmioty nauk informatycznych nie istnieją, gdy przystępuje się do odpo-
wiednich badań, czyli ściślej, do projektowania nowych obiektów informaty-
ki. W pierwszej fazie badań wytwarzane są idee, obiekty potencjalne, niema-
terialne. Dopiero w drugiej fazie działalności w informatyce, w fazie poiesis, 
obiektywne idee uformowane w pierwszej fazie są aktualizowane. Są tak 
projektowane np. samochody, samoloty czy statki kosmiczne. Zanim (jeżeli 
w ogóle) powstanie materialny prototyp takiego pojazdu, można go w prze-
strzeni wirtualnej dowolnie wizualizować i testować. Możliwości manipulo-
wania obiektami wirtualnymi są rozległe; barierą są technologie kompute-
rowe i zdolności ludzkiego umysłu. Koszty działań w przestrzeni wirtualnej 
są mniejsze niż w świecie rzeczywistym. Wspomnieć należy, że istnieje  

————————— 
23 Ibidem, s. 427.  
24 Warto tu przypomnieć, że „[…] dla Arystotelesa, tak zresztą jak i dla Platona, i w ogóle dla Gre-

ków, to, co boskie, zakreśla szeroki krąg, w którym mieści się […] wiele różnych bytów. […] boskie 
jest to wszystko, co jest wieczne i niezniszczalne. Zob. G. Reale, op. cit., s. 433–434.   
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grupa obiektów, które mają wyłącznie tożsamość wirtualną, są bytami  
istotnie i nieodwołalnie wirtualnymi, obywającymi się już bez fizykalnej re-
alności. Należą do nich fantastyczne światy w filmach lub w grach kompute-
rowych.  

Obecnie istotniejszą niż dawniej rolę w nauce odgrywa wytwarzanie, „ro-
bienie”, kreowanie przedmiotów, także niematerialnych, a nie poznawcze 
ujmowanie tych przedmiotów, które są od nas niezależne. Nie chodzi tu tyl-
ko o nauki stosowane skoncentrowane na wąskiej utylitarności, np. na pro-
jektowaniu nowych modeli przedmiotów codziennego użytku. Chodzi też  
o projektowanie obiektów i zjawisk fundamentalnych, np. w dziedzinie bio-
technologii, naukach medycznych, zmian ludzkiego habitatu, genomu.  
W naukach pojetycznych obiekt reprezentujący wiedzę – czyli idee odnoszą-
ce się do tego, co nie istnieje, co jest tylko możliwe – jest zarazem naszym 
wytworem i w efekcie zmienia zastaną rzeczywistość. Świat nauki to w du-
żym obszarze świat wytworzony, efekt specyficznego poiesis, obecnego nie 
tylko – jak się okazuje – w sztuce i poezji. 

 
 

Sposób III 
ODWOŁUJĄCY SIĘ DO RELACJI REPREZENTACJI 

 
Charakter powstawania obiektów wirtualnych można też objaśnić powo-

łując kategorię reprezentacji, jednak inną (nazwę ją „odwróconą”) niż jest 
obecna w naukach empirycznych. Najkrócej rzecz ujmując, w naukach empi-
rycznych reprezentowanie polega na formowaniu wiedzy o zastanych obiek-
tach, na dopasowywaniu wiedzy do rzeczywistości empirycznej. Natomiast  
w dziedzinie informatyki formułuje się wiedzę, w postaci programów kom-
puterowych, która generuje obiekty wirtualne – obiekty te nie istnieją, gdy 
programy są tworzone; programy te powołują obiekty wirtualne do istnienia. 
Zasadnie jest przyjąć, że w informatyce obiekty wirtualne reprezentują ujęte 
w postaci programów komputerowych pomysły, projekty itp. programistów: 
są ich przedmiotowymi „odzwierciedleniami”, przedmiotowymi realizacjami 
wiedzy w rzeczywistości wirtualnej, niematerialnej. Odwrócenie relacji re-
prezentacji w informatyce względem tej relacji w naukach empirycznych 
polega na tym, że w pierwszym przypadku obiekty wirtualne są reprezenta-
cjami wiedzy, ściślej, obiektami, które reprezentują projekty, programy 
komputerowe, natomiast w drugim przypadku to wiedza reprezentuje rze-
czywistość empiryczną. Ściślej rzecz biorąc, w informatyce występują obie 
odmiany reprezentacji: obiekty wirtualne, już powołane do istnienia, są  
z kolei reprezentowane przez programy komputerowe w sposób analogiczny 
do tego występującego w naukach empirycznych. Jednak reprezentacja od-
wrócona jest w obszarze informatyki istotniejsza – specyficzna dla tej dzie-
dziny i dla generowanych w niej rzeczywistości wirtualnych. 
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Te dwie odmiany reprezentacji wiążą się z różnicami zadań pomiędzy na-
ukami empirycznymi a informatycznymi. W naukach empirycznych rolą 
reprezentacji jest poznawcze ujmowanie (przedstawianie) świata zastanego, 
dopasowanie modeli do świata. W naukach informatycznych ludzki podmiot 
kreuje nowe, wirtualne obiekty poprzez konstruowanie programów kompu-
terowych. Powoływane do istnienia obiekty wirtualne są „dopasowywane” do 
formułowanych programów komputerowych. Obiekty wirtualne, gdy już 
powstaną, w reprezentowaniu odwróconym, są reprezentowane w progra-
mach komputerowych w sposób znany z nauk empirycznych.  

Zasadnie jest założyć, że reprezentowanie w naukach komputerowych po-
lega na tworzeniu przedmiotowych odpowiedników uformowanej wiedzy  
w postaci programów komputerowych, na wytwarzaniu z wiedzy nowych 
rzeczywistości. Tworzy się niematerialne obiekty wirtualne, dopasowując je 
do treści zawartych w programach komputerowych, Fakt sformowania wie-
dzy i uznanie jej korespondencyjnej prawdziwości gwarantuje istnienie 
obiektów, do których ta wiedza się odnosi – poprzez zachodzenie relacji  
korespondencji. Tu mamy do czynienia z istnieniem niematerialnym, ale 
rzeczywistym – skoro uznaje się programy komputerowe za prawdziwe.  
Reprezentowanie „odwrócone” ma charakter tworzenia obiektów – od-
zwierciedlających pojęcia i treści programu komputerowego. Zarazem już 
istniejący, powołany do istnienia obiekt wirtualny jest obrazowany w odpo-
wiednim programie komputerowym, który go powołał „do życia”, a więc jest 
on reprezentowany w sposób obowiązujący w naukach empirycznych.  

Obiekt wirtualny „wyprodukowany” przez programistę i następnie roz-
powszechniony w sieci zaczyna istnieć w zbiorowej świadomości, bądź  
w nauce i jej zastosowaniach, a głównie w cyberprzestrzeni, a następnie  
w całej kulturze. Środkiem ich upubliczniania są programy komputerowe 
zawierające pojęcia tych obiektów. Obiekty wirtualne wprawdzie są niemate-
rialne, ale są ujmowane w świadomościach indywidualnych istot ludzkich,  
a ponadto ich obrazy (percepcyjne przedstawienia) są zmysłowo postrzegal-
ne. Obiekt wirtualny należy też do świadomości zbiorowej, związanej  
z cyberprzestrzenią. Są podstawy do uznania obiektów wirtualnych za auto-
nomizujące się względem świadomości indywidualnej programisty w mo-
mencie, gdy mówiący o nich, zakładający je program komputerowy zostaje 
upubliczniony.  

Odwzorowania obiektów wirtualnych przyjmują postać materialnych  
obrazów na ekranie komputera, jednak same te obiekty są niematerialne. 
Niektórzy badacze utrzymują, że obiekty wirtualne są w istocie materialne, 
że są np. tym, co widzimy na ekranie komputera.25 Jednak, jak sądzę, są one 
tylko obrazami obiektu wirtualnego. Układ znaków na ekranie układający się 

————————— 
25 Por. I. Bondecka-Krzykowska, Uwagi na temat ontologii wirtualnej rzeczywistości, op. cit.,  

s. 139–153; K. Brzeziński, J. Lubacz, Skąd się ̨ biorą ̨ przedmioty wirtualne, op. cit., s. 20. 
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w obraz nie jest obiektem wirtualnym, ale jego graficzną reprezentacją – 
materialnym, widzialnym odpowiednikiem obiektu wirtualnego. Można 
wobec tego powiedzieć, że układ znaków (symboli) graficznych, material-
nych reprezentuje obiekt wirtualny. Jednak, podkreślę tu ponownie, repre-
zentuje go (symbolizuje) w innym sensie niż reprezentowane są obiekty ma-
terialne w naukach przyrodniczych. Znak graficzny jest informacją, która 
odsyła nas do obiektu wirtualnego. Jest symbolem w całkiem innym sensie 
niż to symbolizowanie, o którym mówił Ernst Cassirer. Lepiej zresztą mówić 
o rodzaju znaku, o klasie znaku – dany obiekt wirtualny reprezentuje cała 
klasa znaków; znaki te są jednakowe na ekranach wszystkich komputerach.  

Ujęcie problemu reprezentowania w naukach informatycznych kieruje 
nas do zagadnień ontologicznych. W ujmowaniu problemu reprezentacji 
pojawiają się bowiem obiekty niebędące zastanymi przedmiotami rzeczywi-
stości empirycznej (przyrody czy społeczeństwa). Są to wytwory poiesis, 
obiekty „zrobione”, niematerialne. Status jako bytów obiektów wirtualnych 
wytwarzanych w operacjach informatycznych jest wątpliwy, m.in. z tego 
względu, że atrybutem bytów jest bezwzględna autonomiczność, a obiekty te 
są przynajmniej w genezie zależne od programisty powołującego je do ist-
nienia, choć jak stwierdzono powyżej, od jego świadomości autonomizują 
się.  

 
 

Sposób IV 
POWOŁYWANIE DO ISTNIENIA  

NA MOCY RELACJI INTENCJONALNOŚCI 
 
Poniższa szkicowa propozycja objaśnienia istnienia obiektów wirtualnych 

jest inspirowana koncepcją intencjonalności Franza Brentana i jego teorii 
przedmiotów intencjonalnych – jako koniecznych, w związku z zachodze-
niem relacji intencjonalności.26 Koncepcja intencjonalności Brentano doty-
czy specjalnej właściwości stanów mentalnych takich jak spostrzeganie,  
pamiętanie, poznawanie, doświadczanie i innych. Intencjonalność to kiero-
wanie stanów mentalnych ku obiektom różnym od nich samych. Obiekty, na 
które kierowane są stany mentalne, na bazie zdolności intencjonalności, 
mają własność, którą Brentano nazywa intencjonalną inegzystencją.27 Po-
————————— 

26 Brentano pisał, że „[k]ażdy fenomen psychiczny charakteryzuje się tym, co średniowieczni 
scholastycy nazywali intencjonalnością (lub też mentalną) inegzystencją pewnego przedmiotu, a co 
my - jakkolwiek nie całkiem jednoznacznie – nazwalibyśmy odniesieniem do pewnej treści, skiero-
waniem na pewien obiekt (przez który nie należy tu rozumieć czegoś realnego) lub immanentną 
przedmiotowością. Każde [zjawisko psychiczne] zawiera coś jako obiekt, chociaż nie każde w ten 
sam sposób” (…) „Już Arystoteles mówił o tej psychicznej immanencji. W swoich księgach duszy 
powiada on, że to, czego się doznaje, istnieje jako doznawane w doznającym, że zmysł recypuje to, co 
doznawane, bez materii, że to, czym się myśli, istnieje w myślącym intelekcie" (F. Brentano, Psycho-
logia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz, PWN, Warszawa 1999, s. 126–127). 

27 https://plato.stanford.edu/entries/intentionality/#WhyInteSoCall. Dostęp: 01.05.2020.  
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nadto stany intencjonalne dotyczą wyłącznie stanów mentalnych. Czerpiąc 
dosyć luźno z koncepcji Brentano, można by twierdzić, że samo zachodzenie 
odpowiedniego stanu mentalnego w umyśle programisty, podczas produko-
wania przez niego programu komputerowego, jest świadectwem istnienia 
odpowiedniego obiektu wirtualnego. Można by też stwierdzić, że ów mental-
ny stan (właściwiej zespół stanów) jest subiektywną bazą obiektywnego pro-
gramu komputerowego. Można tak zrobić, częściowo usuwając Brentanow-
ską subiektywność (mentalny charakter) intencjonalności. W uproszczeniu, 
mentalna wersja programu komputerowego w umyśle programisty (wiedza 
subiektywna) jest świadectwem istnienia obiektu wirtualnego, który jest 
obiektem intencjonalnym.   

 Koncepcja intencjonalności, przeniesiona do przypadku obiektów wirtu-
alnych, ma dwa mankamenty. Pierwsza słabość potraktowania obiektów 
wirtualnych jako intencjonalnych zasadza się w tym, że Brentano mówi  
o intencjonalnej inegzystencji obiektów intencjonalnych, a więc można by 
twierdzić jedynie, że obiekty wirtualne inegzystują, a nie mają realnego mo-
dusu istnienia. Obiekty wirtualne, pojęte jako obiekty intencjonalne, są 
obiektami nierealnymi lub, jak twierdzi Kazimierz Twardowski,28 nieko-
niecznie realnymi (zob. przypis 24). Tymczasem, według intuicji, nawet po-
tocznych, obiekty wirtualne istnieją, chociaż nie są materialne. Kryterium 
ich istnienia, według intuicji pozafilozoficznych, jest fakt, że odgrywają wiel-
ką rolę w ludzkiej egzystencji.  

Druga słabość polega na subiektywności obiektów intencjonalnych: są 
one przedmiotowymi odpowiednikami indywidualnych stanów mentalnych 
podmiotu, a skoro tak, to są one publicznie niedostępne, a subiektywne, 
ulokowane w umyśle podmiotu lub w jakiejś subiektywnej rzeczywistości. 
Nie można stwierdzić, że obiekty intencjonalne stają się publiczne, gdy  
z mentalnych stanów podmiotu tworzy się wiedzę obiektywną. Obiekty in-
tencjonalne istnieją bowiem tylko w sferze zjawisk psychicznych. Zatem jeśli 
ująć obiekty wirtualne w teorii intencjonalności Brentano (z koniecznymi 
modyfikacjami i cięciami), to są one obiektami subiektywnymi. Można by tu 
powiedzieć – dobudowując stanowisko Brentany (lecz mu się nie sprzenie-
wierzając) – że są one subiektywne dla każdego podmiotu, który na przykład 
gra w grę komputerową lub stosuje jakiś projekt komputerowy. Obiekty  
wirtualne byłyby wtedy obiektami subiektywnymi, ale jednocześnie rozpo-
wszechnionymi: istniałyby w umyśle każdego użytkownika programu kom-

————————— 
28 Rozwijając tezy Brentano, Twardowski rozróżnia akt, treść i przedmiot sądu. Aktem sądu jest 

stwierdzenie lub zaprzeczenie. Treścią sądu jest określona rzeczywistość (istnienie bądź nieistnie-
nie). Przedmiotem natomiast jest to czego istnienie (bądź nieistnienie) jest stwierdzane lub zaprze-
czane. Dzięki takiej konstrukcji sądu unika Twardowski błędu, który popełnił Brentano, nie rozróż-
niając samego przedmiotu i jego przedstawienia. W konsekwencji przedmioty istniejące w umyśle 
traktowane są na równi z przedmiotami istniejącymi w rzeczywistości pozaumysłowej i tak napraw-
dę nie można zaprzeczyć ich istnieniu. (Por. K. Twardowski, Akt, treść i przedmiot sądu, w: Wybra-
ne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 4–8). 
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puterowego, projektu komputerowego, a nie tylko dla twórcy tej gry czy pro-
gramu. Mówiąc najprościej, obiekty wirtualne istniałyby jako przedmioty 
stanów mentalnych wielu różnych podmiotów. Byłyby subiektywne, ale za-
razem powszechne, a więc mimo wszystko stawałyby się własnością publicz-
ną. Można by powiedzieć, że taka ich subiektywna, ale rozpowszechniona 
obecność może zastąpić – w operowaniu nimi – ich istnienie autonomiczne 
względem podmiotu. Otrzymuje się więc w efekcie wyjaśnienie sposobu 
obecności obiektów wirtualnych, zadowalające – zgodne z pierwotnymi intu-
icjami.   

Relacja intencjonalności ma związek z relacją reprezentacji, jednak są też 
wyraźne różnice pomiędzy nimi: standardowo reprezentowanie (ogranicza-
ne w dotychczasowych dyskusjach do przypadków w naukach empirycznych) 
odnosi się do przedmiotów istniejących, natomiast intencjonalność także do 
obiektów nieistniejących w momencie formowania o nich wiedzy, a niejako 
powołujących je do istnienia.29 

Ujęcie kwestii istnienia obiektów wirtualnych na sposób Brentanowski 
ma tę specyfikę, że przyjmuje, iż obiekty wirtualne istnieją wtedy, gdy  
formułuje się o nich myśl. Ludzki umysł i jego mentalne kreacje są więc ge-
neratorem istnienia. W tym miejscu ujawnia się podobieństwo pomiędzy 
koncepcją opartą na Arystotelesowskim poiesis a Brentanowskiej intencjo-
nalności.30 

 
 

————————— 
29 „Intencjonalność jest relatywnym momentem reprezentowania, będącego funkcją aktu po-

znawczego podmiotu. O reprezentacji nie można mówić jak o bycie w sensie podmiotowego istnie-
nia. Jako niesamodzielny moment bytu pełni ona jedynie funkcję reprezentowania realnie istnieją-
cych aktów – na zasadzie identyczności struktury aktów ze struktury przedmiotów. W akcie poznaw-
czym fingujemy obraz rzeczy identyczny z jego treścią; ta zaistniała w nas fikcja treści jest naszym 
aktem psychiczno-intelektualnym, który tworzy układy relacji identyczne w swej treści z układami 
relacji zachodzącymi między elementami konstytutywnymi przedmiotu poznania. Układ relacji 
podmiotowych jest ogólny i schematyczny. Powstające w nas pod wpływem bodźców zewnętrznych 
spontaniczne układy aktów i sieci relacji pełnią funkcje medium quo poznania, umożliwiają nam 
dokonanie oglądu przedmiotów, a powstałe w wyniku tego procesu treści psychiczne reflektowane 
przez intelekt układane są w nowe struktury odnoszące się do poznanych przedmiotów, tworzą byty 
myślne, nieistniejące realnie przedmioty, które są interpretowane i dalej poznawane. Tak powstające 
konstrukcje myślowe i przedstawienia mają swój intuicyjno-abstrakcyjny początek w poznanym 
realnie świecie”. A. P. Bator, Intencjonalność sztuki. Relacje między fenomenologicznym a tomi-
stycznym ujęciem problemu, zob. https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs2/Andrzej_P_%20 
Bator.pdf. Dostęp: 20.03.2020; Zob. też J. Bobryk, Reprezentacja, intencjonalność, samoświado-
mość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1996. 

30 „Arystoteles utrzymuje, że formy zmysłowe raz zaktualizowane [...] pozostawiają w umyśle 
trwałe ślady (pewną dyspozycję, gotowość do aktualizacji) i dlatego też kolejne zmysłowe doświad-
czenia pozwalają wyobraźni przywołać zmysłową formę jako przedstawienie: przedstawienia są 
przedmiotami spostrzeganymi bez materii. [...] Brentano rozumiał poznawanie, podobnie jak Ary-
stoteles, jako „przyjmowanie” przez umysł formy poznawanego przedmiotu” M. Maciejczak, Brenta-
no i Husserl. Pytanie epistemologiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2001, s. 38–45. 
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Sposób V 
PODOBIEŃSTWO DO KONCEPCJI TRZECH ŚWIATÓW  

KARLA POPPERA 
 
Tworzenie i status istnienia obiektów wirtualnych można też wyjaśnić, 

odwołując się do Popperowskiej koncepcji trzech światów,31 jednak przejmu-
jąc tylko fragmenty tej koncepcji i płynące z niej niektóre konkluzje. Kon-
kretniej, czerpiąc z koncepcji Karla Poppera, można przede wszystkim wyja-
śnić, jak obiekty wirtualne istnieją obiektywnie, tj. niezależnie od twórcy 
programu komputerowego.  

Popper utworzył koncepcję trzech światów dla wyjaśnienia fenomenu 
obiektywizowania i autonomizowania wiedzy, która powstaje pierwotnie 
jako subiektywny wytwór indywidualnego podmiotu, jako zbiór stanów 
mentalnych. W analogii do jego idei trzech światów, można twierdzić w od-
niesieniu do obiektów wirtualnych, że najpierw twórca programu kompute-
rowego wytwarza takie obiekty w swej sferze subiektywnej, jako prywatne 
przedmioty, będące odpowiednikami swych własnych konstruktów myślo-
wych. W analogii do idei Poppera można by twierdzić, że obiekty wirtualne 
autonomizują się względem swego twórcy (przestają więc być jego prywatną, 
subiektywną własnością) i stają się własnością sfery publicznej, gdy są upo-
wszechniane, tj. stają się dostępne dowolnemu podmiotowi. W procesie 
upubliczniania „odrywają się” od swojego twórcy. Proces autonomizowania  
i zarazem obiektywizowania polega na udostępnieniu różnym użytkownikom 
odpowiednich programów, a z nimi i obiektów wirtualnych, które te pro-
gramy wprowadzają. W procesie upubliczniania obiekty wirtualne unieza-
leżniają się od informatyka, który wytworzył np. grę komputerową „opowia-
dającą” o danych obiektach wirtualnych. Gra staje się własnością publiczną, 
tj. jest przekazywana (udostępniana) przez jej twórcę innym użytkownikom, 
graczom itp. Pierwotny twórca obiektów wirtualnych w sporym stopniu staje 
się wtedy nieważny, nawet anonimowy. Obiektami manipulują i w różny 
sposób z nich korzystają dowolni użytkownicy programów, gier, projektów 
itp. Analogicznie dzieje się w trzecim świecie Poppera: wiedza obiektywna 
autonomizuje się względem swego twórcy.  

Zasadnie jest założyć, że upublicznione obiekty wirtualne zaczynają ist-
nieć obiektywnie, tj. poza umysłem jego wytwórcy i muszą istnieć poza jaki-
mikolwiek w ogóle umysłami – bo ich intersubiektywny przekaz nie byłby 
możliwy. Mówiąc trywialnie, umysł nie styka się z drugim umysłem i nie 
przekazuje swoich zasobów środkami tylko fizycznymi, zwłaszcza przez  
fizyczny kontakt, lecz przekaz odbywa się za pomocą wspólnego pola komu-
nikacyjnego, pewnej przestrzeni publicznej. Uogólniając to stwierdzenie, 

————————— 
31 K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. Adam Chmielew-

ski, PWN, Warszawa 1992, s. 104, 148–150, 209. 
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obiekty wirtualne wprowadzone w danym programie komputerowym zaczy-
nają istnieć obiektywnie, gdy autonomizują się względem twórcy tego pro-
gramu. Autonomizowanie polega na przekazywaniu programów kompute-
rowych i generowanych przez nie obiektów wirtualnych innym podmiotom 
funkcjonującym w cyberprzestrzeni. Obiekty wirtualne nie są przekazywane 
wprost w aktach takiej komunikacji, a, najogólniej rzecz biorąc, poprzez 
wiedzę o nich, niekoniecznie językową.   

Zasadne jest założenie (powyżej tu milcząco wprowadzone) – z braku in-
nego wiarygodniejszego rozstrzygnięcia – że autonomizowanie powoduje 
zarazem obiektywizację obiektu wirtualnego, mimo że podczas operacji  
autonomizowania (udostępniania) obiekt wirtualny nie zmienia się. Dzieje 
się więc inaczej niż w koncepcji Poppera, gdzie świat drugi (stanów mental-
nych subiektywnego podmiotu) jest inny niż świat trzeci (autonomicznej 
wiedzy). Upublicznianie i tym samym desubiektywizowanie (obiektywizo-
wanie) obiektów wirtualnych dokonuje się obecnie głównie w sieci, nieko-
niecznie w postaci przekazu językowego, lecz także w postaci obrazów kom-
puterowych, które odgrywają coraz większą rolę w intersubiektywnym  
komunikowaniu, kosztem języka. Obiekt wirtualny traktowany wyłącznie 
jako wytwór umysłowy (mentalny), a więc prywatny, subiektywny (uloko-
wany w umyśle pojedynczego podmiotu), nie mógłby być intersubiektywnie 
komunikowalny. Obiekty wirtualne są przedstawiane w języku programo-
wania, który jest zarazem środkiem ich komunikowania, rozprzestrzeniania, 
upubliczniania. Język taki jest jednocześnie środkiem ich obiektywnego 
przedstawienia – obiektywizuje on subiektywne idee twórcy programu.  

Można przyjąć, inspirując się ideami Poppera, że obiekty wirtualne auto-
nomizują się, stają się ogólnie dostępne w procesach komunikacji za pomocą 
komputerów. Jednocześnie obiekty te przestają być własnością prywatną 
czyjegoś indywidualnego umysłu, a zaczynają należeć do wspólnej intersu-
biektywnej cyberprzestrzeni. Jako przedmioty istniejące obiektywnie są 
przejmowane przez innych uczestników cyberprzestrzeni, mogą być przez 
nich poznawane i mogą na nich oddziaływać. Widać to dobrze w codzien-
nych praktykach kulturowych: obiekty wirtualne zaludniają sferę kultury, 
kształtują nasze wyobrażenia, myślenie i sposób pojmowania rzeczywistości.  

Takie ujęcie obiektu wirtualnego adekwatnie oddaje intuicje informaty-
ków, którzy są przeświadczeni, że tworzą wyobrażenia obiektów wirtualnych, 
ich obrazy, a nie generują ciągów symboli języka programowania. Obiekty 
wirtualne są bytami niematerialnymi, nie należą do przyrody ani do świata 
wiecznych Platońskich idei. Są dziełem człowieka, następnie autonomizowa-
nym poprzez przechodzenie do cyberprzestrzeni, przedmiotowego odpo-
wiednika trzeciego świata Poppera. Do odpowiednika trzeciego świata nale-
żą wszystkie obiekty wirtualne tworzone przez człowieka, zarówno te mające 
swoje desygnaty w świecie realnym (e-banki, e-sklepy, e-biblioteki), jak i te 
niemające realnych desygnatów (mityczne postaci gier komputerowych). 
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Najtrafniej jest przyjąć za Popperem, że obiekty wirtualne są przez podmiot 
tworzone, ich geneza jest subiektywna, lecz już jako gotowe, wygenerowane 
obiekty przekształcają się w obiekty od podmiotu niezależne, istnieją auto-
nomicznie.  

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Reasumując, wszystkie naszkicowane tu sposoby tworzenia i istnienia 

obiektów wirtualnych, inspirowane przez zastane koncepcje filozoficzne 
(Platona, Arystotelesa, Brentano, Poppera oraz wieloimienne ujęcia repre-
zentacji), dają interesujące i pod różnymi ważnymi względami trafne suge-
stie dotyczące rozwiązania zagadki tych obiektów – zarówno natury ich  
wytworzenia i upubliczniania, ich statusu ontycznego i ich funkcjonowania 
w cyberprzestrzeni. Koncepcje te wydają się wzajemnie nieunifikowalne  
w jedną koncepcję i nawet konkurencyjne, lecz jednak są przesłanki do two-
rzenia z nich spójnego ujęcia – gdy potraktuje się te koncepcje jako inspiru-
jące idee, które można modyfikować i odpowiednio przystosowywać do klasy 
obiektów wirtualnych.   

Pytania o naturę obiektów wirtualnych, które zawładnęły ludzkim ży-
ciem, zmieniły nasz sposób percepcji i kontaktu z tym, co „na zewnątrz nas” 
pokazują w każdym razie konieczność przywołania dawnych kategorii onto-
logicznych, wykluczanych ze współczesnej filozofii oraz rozważań poświęco-
nych tworzeniu obiektów, a nie tylko tradycyjnym rozważaniom ontologicz-
nym dotyczącym bytów.  
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ON VIRTUAL OBJECTS 
 

ABSTRACT 
 
The article presents a brief exposition of alternative ways of creating virtual  

objects and the status of their existence inspired by the relevant views of Plato, Aris-
totle, Franz Brentano and Karl Popper as well as various conceptions of representa-
tion. I argue that the present state of research on the problem of “computer” virtu-
ality shows that it is necessary to explore first the ontological issues of virtual  
objects. Only these issues will solve the mystery of the creation and existence of 
virtual objects. The consideration of these issues are suppressed by the fact that 
contemporary philosophy has removed both metaphysics and, with-it, ontology. 
That is why, and for reasons for reasons of substantive accuracy, I show how tradi-
tional ontological and ontologically inspiring approaches are—when modified—
promising candidates for exploring the nature of virtual objects, first of all, problems 
of their existence and creation.  

Keywords: virtuality, virtual object, virtual reality, representation in computer 
sciences. 
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STRESZCZENIE 

 
Artykuł koncentruje się na wybranych problemach, jakie pojawiają się obecnie  

i mieszczą w ramach takich idei jak: „przemysł 4.0” i „społeczeństwo 5.0”, a mianowi-
cie na zagadnieniach antropologicznych. Zmiany w relacjach pomiędzy człowiekiem  
a techniką oparte na zaufaniu prowadzą jednak do zwiększenia roli czynnika technicz-
nego w tych relacjach. Inne aspekty analizowanych przemian dotyczą nowych wymo-
gów odpowiedzialności i zmian dotyczących podmiotowości człowieka i jego racjonal-
ności. Przyszłość człowieka jawi się jako obszar niepewności związanej między innymi 
z warunkami funkcjonowania i życia w porządku świata postcyfrowego. 

Słowa kluczowe: przemysł 4.0, społeczeństwo 5.0, podmiotowość człowieka, 
świat postcyfrowy.  

 
 
  

Druga połowa XX wieku zaznaczyła się świadomością kryzysu współcze-
snej cywilizacji, czego przejawem były np. zagrożenia globalne. Świadomość 
kryzysu nowoczesnej cywilizacji przemysłowej wiązała się między innymi  
z ograniczeniami postępującej od czasów nowożytnych instrumentalizacji 
różnych obszarów aktywności człowieka. Związana z tym zwiększająca się 
rozporządzalność światem zaczynała napotykać na określone ograniczenia, 
czego wyrazem były właśnie zagrożenia globalne. W tym kontekście pojawia-
ła się też perspektywa ponowoczesności, która miała przełamywać ograni-
czenia instrumentalizacji realizowanej w ramach wzorców cywilizacji nowo-
czesnej. Jednym z oczekiwanych kierunków przełamywania tych wzorców 
było odwołanie się do koniecznych zmian aksjologicznych realizowanych 
poprzez włączanie etyki jako jednego z ważnych regulatorów w różnych 
dziedzinach aktywności człowieka. Oznaką tych oczekiwań stał się rozwój 
różnego rodzaju etyk stosowanych. Koniec XX wieku zaznaczył się jednak 
upowszechnianiem różnego rodzaju technologii informacyjnych, rozwojem 
Internetu, nowych mediów, komputeryzacją. Internet i powiązane z nim 
technologie zaczęły coraz szerzej wkraczać w różne sfery życia, otwierając 
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zarazem nowe możliwości instrumentalizacji, których nie umożliwiały wcze-
śniej dostępne technologie. Perspektywa ponowoczesna zastąpiona zostaje 
przez ideę „przemysłu 4.0”, czy też ideę „społeczeństwa 5.0”, a wraz z nimi 
pojawiają się też nowe problemy i wyzwania.  

 
 

1. PRZEMYSŁ 4.0 – SPOŁECZEŃSTWO 5.0:  
KIERUNKI I PERSPEKTYWY ZMIAN 

 
Zapoczątkowany w tradycji nowożytnej proces subiektywizacji świata 

osiąga obecnie różnego rodzaju kulminacje, a te z kolei wiążą się z otwiera-
niem nowych perspektyw, czasem nieoczekiwanych i nowych, choć czasem 
też i takich, które pozostają swoistą kontynuacją wcześniejszych tendencji. 
Jedną z oznak postępującej subiektywizacji było poszerzanie się świata tech-
niki.1 Następował nie tylko proces ilościowego rozwoju techniki i anektowa-
nie przez nią różnych obszarów rzeczywistości. Technika i jej wytwory stały 
się coraz bardziej poszerzającym się środowiskiem życia człowieka, co znala-
zło między innymi wyraz w zmieniających się sposobach pojmowania tech-
niki i jej relacji do człowieka i świata kultury. Od techniki jako zbioru narzę-
dzi, poprzez techniki maszynowe, medialne (m.in. szkoła kanadyjska – 
Marshall McLuhan i inni), systemy socjotechniczne do pojawiającego się 
dzisiaj tzw. refleksyjnego rozumienia techniki.2 Pojawiło się ono w obszarze 
rozważań nad relacją pomiędzy techniką a kulturą i mieści się w ramach 
szerokiego sposobu pojmowania techniki. Takie patrzenie na technikę wyda-
je się obecnie uzasadnione, czego przykładem może być rozwój nowych  
mediów determinujących współczesną kulturę. Rola techniki pozostaje czę-
sto nie do końca przejrzysta, bowiem człowiek-technika-społeczeństwo (kul-
tura) zaczynają stanowić jedną całość, której elementy nie funkcjonują  
autonomicznie, lecz pozostają ciągle we wzajemnie przenikających się 
związkach, relacjach i zależnościach. Technika stanowiąc swoiste szeroko 
rozumiane środowisko życia człowieka może wydawać się czasami nieobec-
na, lecz choć jej nie dostrzegamy, to jednak ona determinuje nasze życie. 
Pytanie o technikę staje się aktualnie pytaniem o „techniczność”, która staje 
się wszechobecna we wszystkich obszarach życia indywidualnego i społecz-
nego, jak i w różnych ich wymiarach, lokalnych i globalnych.3 „Technika – 
————————— 

1 W ramach tradycyjnej ( antropologicznej) filozofii techniki była ona widziana jako przedłużenie, 
wzmocnienie i zastępowanie określonych organów i własności człowieka, czyli natury ludzkiej (por. 
A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Gnome, Katowice 2000, s. 11 i nast.). Moż-
na tą funkcjonalność techniki odnieść szerzej do natury jako takiej, która w coraz większym stopniu 
nie tylko poddawana jest ingerencji człowieka i przez niego przekształcana, ale także w coraz szer-
szym wymiarze technika zastępuje naturę.  

2 Por. A. Kiepas, Filozofia techniki w dobie nowych mediów, UŚ, Katowice 2017, s. 21 i nast. 
3 Por. A. Grunwald, Technisierung als Bedingung und Gefährdung der Kultur, w: Technik und 

Kultur, G. Banse, A. Grunwald (red.), KIT Scientific Publishing. Karlsruhe 2010, s. 113–128;  
Ch. Hubig: Kulturbegriff- Abgrenzungen, Leitdifferenzen, Perspektiven, w: Technik und Kultur,  
G. Banse, A. Grunwald (red.), op. cit., 5572.  
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jak pisze Christoph Hubig – jako transcendentalne pojęcie refleksyjne wyra-
ża to, iż postępowanie i jego rezultaty identyfikowane będą na podstawie ich 
rozporządzalności (Disponibilität), ewentualnie dostępności zgodnej z wy-
mogami i zakresem naszej wolności.”4 Technika w zderzeniu z naszą wolno-
ścią określa to, co staje się w odpowiednim zakresie rozporządzalne  
(dostępne) i w ten sposób też „techniczność” staje się warunkiem „kulturo-
wości” i czymś, co uobecnia się we wszystkich sposobach jej przejawiania się. 
Ten sposób istnienia techniki jako „techniczności” ujawnił się szczególnie 
wyraźnie w przypadku techniki jako medium, zaś obecnie utrwala się w wy-
niku procesów cyfryzacji, które stanowią jedną z podstaw konwergencji  
różnych mediów i ich funkcjonowania jako multimediów, lecz również jest 
fundamentem postępującej medializacji świata człowieka i w konsekwencji 
także jego samego. 

Istotne przemiany z jakimi mamy aktualnie do czynienia wiążą się dodat-
kowo z rozwojem przemysłu 4.05 i ze związanymi z nim przemianami spo-
łecznymi, kulturowymi i antropologicznymi, przy czym te ostatnie wiążą się 
głównie ze zmianami w relacjach pomiędzy człowiekiem i techniką, co z ko-
lei rzutuje na warunki i możliwości kształtowania się podmiotowości  
człowieka. Jednym z celów przemian związanych z ideą przemysłu 4.0 jest 
dążenie do optymalizacji działania różnych organizacji gospodarczych, czego 
podstawą ma być zastosowanie technologii informacyjnych oraz inteligent-
nych technik. Chodzi tu przede wszystkim o takie środki jak: chmura  
obliczeniowa, big data, poszerzona rzeczywistość (augmented reality),  
symulacje wirtualne, internet rzeczy, drukarki 3D, czy wreszcie sztuczna 
inteligencja i robotyzacja. W wyniku upowszechniania tych technologii or-
ganizacje mają funkcjonować w taki sposób, aby możliwa była optymalizacja 
ich działań w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od sposobu działania or-
ganizacji, gdzie procesy informatyzacji dotyczyły oddzielnie różnych płasz-
czyzn i obszarów ich funkcjonowania, np. finansowych, marketingowych, 
produkcyjnych w przypadku organizacji zmierzających w kierunku przemy-
słu 4.0 wszystkie te obszary mają funkcjonować w sposób powiązany two-
rząc jedną całość, która właśnie będzie mogła się optymalizować w czasie 
bieżącym. Optymalizacja odniesiona do zasobów wewnętrznych organizacji 
————————— 

4 Por. Ch. Hubig, Kulturbegriff-Abgrenzungen, Leitdifferenzen, Perspektiven…, op. cit., s. 68. 
Stanowisko tego jest też poddawane krytyce, np. przez G. Ropohla , który twierdzi, że technika jest 
nie tyle „sztuką tego, co możliwe”, lecz raczej „rzeczywistością tego, co sztuczne” (por. G. Ropohl, 
Technikbegriffe zwischen Äquivokation und Reflexion, w: Technik und Kultur…, G. Banse,  
A. Grunwald (red.), op. cit., s. 49–51). Ropohl przyjmuje tu bardziej materialistyczny sposób poj-
mowania techniki, gdy tymczasem „refleksyjne pojmowanie techniki” bliższe jest stanowisku Marti-
na Heideggera; por. M. Heidegger, Technika i zwrot, przeł. J. Mizera, Baran i Suszczyński Sp. z o.o., 
Kraków 2002. Ponadto, technika jako techniczność może być łączona ze „sztuką tego, co możliwe”, 
co dzisiaj widać na przykładzie świata wirtualnego. 

 5 Nazwa „przemysł 4.0” używana jest w Niemczech (Industrie 4.0), zaś w USA stosuje się tu  
termin „smart factory”, lub też „smart manufacturing leadership consortium”. Nazwy te odnoszą 
się głównie do zmian w dziedzinie gospodarowania, których fundamentem są zmiany techniczne 
(informatyczne). 

http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2014/06/Christoph_Hubig_Wie_kommen_wir_zu_unseren_Werten.pdf
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czyni z niej całość działającą nie tylko optymalnie, lecz także samodzielnie  
i autonomicznie. Współczesne inteligentne technologie, w tym także techno-
logie informacyjne, są tu środkiem umożliwiającym taki sposób funkcjono-
wania organizacji. Ich działanie obejmuje również odniesienie do otoczenia 
naturalnego, społecznego, kulturowego, co też było dotąd jednym z obsza-
rów funkcjonowania organizacji i co przykładowo przybierało postać spo-
łecznej odpowiedzialności organizacji (CSR – corporation social responsibi-
lity).6  

W kontekście zmian związanych z perspektywą przemysłu 4.0 pojawiają 
się różne stanowiska,7 a jednym z najbardziej optymistycznych wydaje się 
stanowisko Jeremy’ego Rifkina, który sądzi, iż rozwój techniki zmierzał 
wcześniej w kierunku uniezależnienia człowieka od natury i do jego pano-
wania nad naturą. Zmiana w przypadku przemysłu 4.0 

 „…pomaga ludzkości włączyć się na powrót w skomplikowaną choreogra-
fię biosfery. W ten sposób ogromnie zwiększa się produktywność, nie naru-
szając przy tym rządzących planetą zależności ekologicznych. Efektywniejsze 
i produktywniejsze korzystanie z zasobów Ziemi w ramach gospodarki cyr-
kulacyjnej oraz przejście od paliw opartych na węglu na energię odnawialną 
to cechy definiujące wyłaniający się paradygmat ekonomiczny. W nowej 
epoce każdy z nas stanie się węzłem systemu nerwowego biosfery.”8 

Internet rzeczy jako ważny czynnik zachodzących przemian  
  

„…umożliwia miliardom ludzi uczestniczenie w sieciach socjalnych złożonych 
z równorzędnych uczestników i współtworzenie wielu nowych możliwości  
i praktyk gospodarczych, którymi żyje rodząca się wspólnota współpracy. 
Platforma zmienia każdego w prosumenta, a każde działanie we współpracę. 
IoT łączy potencjalnie każdego człowieka ze społecznością globalną, pozwala-
jąc, by kapitał społeczny wzrastał na niespotykaną dotąd skalę, umożliwiając 
ekonomię dzielenia się. Bez platformy IoT wspólnota współpracy nigdy nie 
byłaby wykonalna ani możliwa do zrealizowania.”9 

  
Przedstawiona przez Rifkina wizja – jak się wydaje – nazbyt optymistycznie 
ocenia możliwości i skutki wynikające z procesów zmian wywołanych przez 
urzeczywistnianie idei przemysłu 4.0. 

————————— 
6 Oprócz braku obligatoryjności w stosowaniu zasad CSR można też sformułować wobec niej inne 

zarzuty, np. dotyczące tego, że jej przedmiotem nie musi być to, co jest celem głównym działania 
organizacji. Obarczanie jej dodatkowymi zobowiązaniami nie daje gwarancji rekompensaty ewentu-
alnych strat wywołanych skutkami wynikającymi z realizacji tych  głównych celów i zadań jakimi 
zajmują się odpowiednie organizacje. 

7 Por. przykładowo: G. Banse, J. Thelen, S. Lingner (red.), Industrie 4.0 zwischen Idee und Re-
alität. Ein Ländervergleich, Trafo, Berlin 2019. 

8 Por. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekono-
mia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, przeł. A. D. Kamińska, Studio Emka, Warszawa 2016, s. 23. 

9 Ibidem, 28. Rifkin podkreśla ponadto: „Właściwym celem nowej platformy technologicznej jest 
ułatwianie kultury dzielenia się”, ibidem, s. 28. 
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 Z ideą „przemysłu 4.0” wiąże się jako jej odpowiednik idea społeczeń-
stwa cyfrowego, czyli społeczeństwa 5.0.10 Główne komponenty tworzące 
podstawy dla kształtowania się i rozwoju społeczeństwa 5.0 to: robotyzacja, 
sztuczna inteligencja, internet rzeczy i big data. Idea „społeczeństwa 5.0” 
może być widziana jako swoiste poszerzenie perspektywy wiązanej z „prze-
mysłem 4.0”, tym bardziej, iż jedna i druga odwołują się do tych samych 
fundamentów związanych z rozwojem odpowiednich technik. Zmiany,  
z jakimi mamy tu do czynienia, mają głęboki i wszechstronny charakter, co 
można było już zauważyć w przypadku rozwoju i upowszechniania nowych 
mediów. Zmiany te obejmują w gruncie rzeczy wszystkie obszary i społecz-
nego, co uzasadnia zawarty w używanych w tym względzie nazwach rewolu-
cyjny sens zachodzących przemian. Najistotniejsze przemiany dotyczyć jed-
nak będą: 
 

a) eliminacji ludzi z procesów bezpośredniego wytwarzania – zmiany  
w dziedzinie produkcji i funkcjonowania organizacji gospodar-
czych;11 aktualne wyzwania dotyczą często nie tyle eliminacji ludzi  
z procesu pracy, co raczej wiążą się z eliminacją pewnych zawodów  
i z kształtowaniem się nowych oraz z potrzebami nowych kompeten-
cji z nimi związanych;12  

b) zmian w odniesieniu do podmiotowości człowieka – mają one  
podstawy w zmieniających się relacjach człowiek-technika, co  
w szczegółach dotyczyć może, między innymi takich problemów jak 
możliwości sprawcze człowieka, kwestia jego wolności, warunków  
i możliwości odpowiedzialności, czy też przemian jego racjonalności; 

c) zmian w dziedzinie edukacji – w ogólności zmiana statusu edukacji 
wiąże się ze zmierzchem oświecenia i związaną z nim wiarą, iż w sy-
tuacji istotnych zmian społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych to 
właśnie edukacja może być narzędziem umożliwiającym rozwiązanie 
pojawiających się problemów; brak wiedzy postrzegano jako źródło 
problemów, a lekarstwem służącym ich rozwiązaniu miało być upo-
wszechnianie wiedzy; 

————————— 
10 https://www.japanindustrynews.com/2017/08/japans-society-5-0-going-beyond-industry-4-0; 

dostęp 07.01.2020. Idea „społeczeństwa 5.0” pojawiła się jako reakcja na koncepcję „przemysłu 4.0”, 
bowiem w tej ostatniej akcentowane były przede wszystkim aspekty techniczne (informacyjne)  
i ewentualnie ekonomiczne, zaś czynniki społeczne i kulturowe pozostawały w ten sposób poza 
polem bezpośredniej refleksji. Idea społeczeństwa 5.0 wiązana jest w tym przypadku z piątą rewolu-
cją społeczną od społeczeństw łowieckich, poprzez rolnicze, przemysłowe i informacyjne do super 
smart society, czyli społeczeństwa 5.0. 

11 Por. M. Ford, Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, przeł. K. Łuniew-
ska, Cdp.pl. Warszawa 2016. Procesy robotyzacji i eliminacji ludzi dotyczą właściwie wszystkich 
obszarów, także takich, w których udział człowieka wydaje się dzisiaj niezbędny. Wiąże się to z moż-
liwościami, jakie wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji zdolnej do zastępowania człowieka tam, 
gdzie mogło się to wydawać nawet niemożliwe. Por. też: G. Banse, J. Thelen, S. Lingner (red.), In-
dustrie 4.0 zwischen Idee und Realität, op. cit. 

12 Por. J. Bendkowski, Rozwój kompetencji pracowników w gospodarce wirtualnej, „Organizacja 
i Zarządzanie”, 2018,  s. 121.  

https://www.japanindustrynews.com/2017/08/japans-society-5-0-going-beyond-industry-4-0
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d) zmian społecznego statusu nauki i techniki i związanych z tym ich 
sposobów funkcjonowania w społeczeństwie – zmieniająca się rola 
nauki i techniki możliwa jest do zaobserwowania na przykładzie róż-
nych koncepcji jakie są w tym względzie przedmiotem współcze-
snych dyskusji; 

e) zmian społecznych i kulturowych – szeroko pojmowanych i obejmu-
jących różne dziedziny i obszary życia; tu pojawiają się też różne wi-
zje przyszłego świata i miejsca człowieka w tym świecie, w tym także 
perspektywa społeczeństwa postcyfrowego (postdigital society). 

 
Wymienione tu obszary i kierunki zmian nie obejmują zapewne wszystkiego, 
co może być wynikiem przemian związanych z perspektywą przemysłu 4.0  
i społeczeństwa 5.0. Jedynie na to wskazują, choć też pewnie nie na wszyst-
ko, co może być już dzisiaj w jakimś zakresie dostrzegalne i co może też w 
związku z tym sugerować aktualne kierunki zmian i ich przyszłe następstwa. 
Mamy tu do czynienia z wieloma szczegółowymi zagadnieniami i problema-
mi i też nie sposób będzie zająć się nimi wszystkimi.13  

 
 

2. WYZWANIA ANTROPOLOGICZNE 
 

2.1. Nowe relacje człowiek-technika  
 

 Jedno z ważnych wyzwań, jakie pojawia się w kontekście rozwoju współ-
czesnej cywilizacji, dotyczy podmiotowości człowieka. Warunki i możliwości 
urzeczywistniania i kształtowania się tej podmiotowości ulegają bowiem 
zmianom wraz z tym, jak zmieniają się relacje pomiędzy człowiekiem a tech-
niką. Pytanie o podmiotowość człowieka dotyczyć może różnych warunków  
i sposobów ujawniania się tej podmiotowości i stąd też pojawiać się tu mogą 
pytania o: 

– możliwości i moce sprawcze człowieka – jak te możliwości się aktuali-
zują, nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także cywilizacyjnym, czyli 
dzisiaj wyznaczanym przez możliwości jakich dostarczają nauka i technika;14 

– wolność jako istotny warunek podmiotowości człowieka, powiązany 
jednocześnie z jego rozumnością; tradycyjnie wolna wola i rozum określały 
ramy podmiotowości człowieka; 

– kompetencje aksjologiczne (moralne); w tym kontekście pojawia się 
miedzy innymi pytanie o człowieka jako podmiot odpowiedzialności wraz  
z nowymi wymogami, jakie w tym względzie niosą z sobą współczesne prze-
miany.  
————————— 

13 Pominiemy tu kwestie zmian dotyczących pracy, zarządzania i funkcjonowania organizacji, 
koncentrując się na kwestiach antropologicznych z uwzględnieniem również wybranych problemów 
z pozostałych i wymienionych wyżej obszarów. 

14 Por. L. W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, Poltext, Warszawa 2016. 
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 Tradycja nowożytna utrwaliła przekonanie, że wolność jest podstawo-
wym uprawomocnieniem człowieka. Dominował w tym względzie paradyg-
mat emancypacji człowieka, czyli usprawiedliwiania i uprawomocnienia tego 
wszystkiego, co przynajmniej nie naruszało wolności człowieka. Prawo do 
wolności urzeczywistniane w konkretnych warunkach określało w ten spo-
sób granice właściwego dla człowieka uprawomocnienia do wolności. Nauka 
i technika stały się narzędziem emancypacji i poszerzania panowania czło-
wieka nad światem. Dominująca w tradycji nowożytnej racjonalność in-
strumentalna poddana została wielostronnej krytyce, między innymi przez 
przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej, czy też szerzej poprzez krytykę społe-
czeństwa przemysłowego, kultury masowej itp. Postulaty włączenia etyki 
jako jednego z czynników regulacji w różnych obszarach aktywności czło-
wieka były także reakcją na dominację racjonalności instrumentalnej i próbą 
jej przełamania. W perspektywie przemysłu 4.0 i kształtowania się społe-
czeństwa cyfrowego powraca jednakże problem instrumentalizacji i związa-
ny z nim problem wolności człowieka i jego podmiotowości. 

 W tym kontekście powraca też obecnie problem determinizmu technicz-
nego związany w ogólności z rolą techniki w relacji do człowieka, społeczeń-
stwa (kultury) i natury. W refleksji dotyczącej techniki stanowisko determi-
nizmu technicznego występowało już dawniej, ale obecnie powraca wraz  
z rozwojem współczesnych technik, zmian społecznych i kulturowych z nimi 
związanych. Relacje te będą przybierać w społeczeństwie cyfrowym nowe 
treści, jeżeli nawet z pozoru może się wydawać, że mamy tu do czynienia  
z kontynuacją wcześniej istniejących związków. Podstawę współdziałania  
w społeczeństwie 5.0 stanowi zaufanie do techniki i do innych ludzi. Wydaje 
się, iż w rzeczywistości nie jest to nic szczególnie nowego, ale w przypadku 
społeczeństwa cyfrowego obydwa te wymiary zaufania nabierają nowych 
treści i znaczeń. Zaufanie w ogólności pełnić może podwójną funkcję, a mia-
nowicie może być czynnikiem: 

– efektywnego działania w sytuacji niepewności: słaba wiedza indukcyjna 
– Anthony Giddens;15 

 – zmniejszenia stopnia złożoności świata (środowiska i świata społecz-
nego) – Niklas Luhmann.16 
 
Obydwie te funkcje zaufania mają znaczenie w relacjach pomiędzy człowie-
kiem a techniką. Wykorzystujemy technikę bez konieczności dokładnego 
zaznajomienia się z zasadami jej funkcjonowania (słaba wiedza indukcyjna), 
co też pozwala nam żyć i działać w skomplikowanym świecie, którego złożo-
ność redukowana jest do określonych aspektów, np. tylko tego co ważne  
————————— 

15 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesno-
ści, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2001; idem, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, 
Eidos, Kraków 2008. 

16 Por. N. Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, F. Enke 
Verlag, Stuttgart 1968. 
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z punktu widzenia skuteczności działań (zmniejszenie stopnia złożoności 
świata). Zmniejszenie stopnia złożoności świata ma między innymi związek  
z relacjami pomiędzy ludźmi, gdzie współdziałanie obejmuje także rozpo-
znanie intencji innych, z którymi to współdziałanie podejmujemy. W oby-
dwu przypadkach zaufanie pozostaje w bezpośrednich związkach z proble-
mem wolności i w konsekwencji decyduje o realnych warunkach realizacji 
naszego uprawomocnienia do wolności. Zaufanie daje możliwość działania 
pomimo niemożliwości absolutnego poznania i kontrolowania wszystkich 
warunków i skutków wynikających z określonych działań i decyzji.  

 W odniesieniu do pytania o warunki podmiotowości człowieka, zarówno 
w relacjach do techniki jak i między ludźmi, ważne jest odniesienie się do 
intencjonalności obejmującej intencje działającego (wolna wola) i świado-
mość tego, co się czyni i jakie mogą być następstwa podejmowanych działań 
i decyzji. Intencjonalność działań pozostaje jednak w dużym stopniu nie do 
końca przejrzysta i stąd też zaufanie pozwala działać i współdziałać z innymi 
pomimo niezbywalnej w tym przypadku niepewności co do intencjonalności 
współdziałających podmiotów. Inne cechy podmiotowości takie jak kompe-
tencje i umiejętności zdają się być w tym względzie bardziej przejrzyste, kon-
trolowalne i weryfikowalne, np. poprzez sposoby czy efekty odpowiednich 
działań. Zaufanie nigdy nie ma absolutnego charakteru i zawsze towarzyszy 
mu określony stopień nieufności, z czym wiąże się też swoista rola zaufania 
jako czynnika budowania relacji wspólnotowych. Zaufanie bowiem nie musi 
prowadzić do całkowitej eliminacji nieufności, lecz może świadomie zawie-
szać znaczenie podstaw i przesłanek tej nieufności i otwierać w ten sposób 
możliwości na różne formy współdziałania ludzi.17 To samo odnieść można 
również do relacji pomiędzy człowiekiem a techniką, tym bardziej, że  
w przypadku internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w relacjach z techni-
ką mamy do czynienia z obiektami, którym też można przypisać określoną 
intencjonalność, nie do końca redukującą się do określanej przez człowieka 
użyteczności (rozporządzalności, poręczności itp.). Możliwość działania  
i współdziałania z innymi i w relacjach z techniką przybiera dzięki zaufaniu 
konkretną postać i w konsekwencji podmiotowość człowieka przybiera au-
tonomiczny charakter i co prowadzi do tego, że uprawomocnienie człowieka 
do wolności staje się także jego prawem odniesionym do odpowiednich wa-
runków społecznych i kulturowych, w ramach których żyje i współdziała  
z innymi, jak i ze światem i techniką.18 

Zaufanie do techniki opierało się dotąd na możliwości podporządkowania 
techniki intencjonalności jej użytkowników. Jako użytkownicy techniki mie-
————————— 

17 Por. N. Luhmann, Systemy społeczne, przeł. M. Kaczmarczyk, Nomos, Kraków 2007, s. 124. 
18 W tym kontekście też np. N.Luhmann mówi o dobrowolności zaufania i o konieczności wystę-

powania zaufania po obu stronach, jeżeli symbolicznie zredukujemy współdziałanie do dwóch pod-
miotów w nim uczestniczących. Dodatkowo zaufanie poprzez samopotwierdzenie możliwości tworzy 
warunki do kolejnych form społecznego współdziałania. Por. N.Luhmann: Systemy społeczne, op. 
cit., s. 123–124. 
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liśmy możliwości narzucenia technice naszej intencjonalności przynajmniej 
w jakimś stopniu. Miało to bezpośrednie znaczenie dla naszego działania 
jako użytkowników techniki, choć nie dawało gwarancji pełnego kontrolo-
wania skutków wynikających z jej użytkowania i upowszechniania. Część  
z tych skutków to bowiem skutki uboczne i nieintencjonalne, tzn. niezgodne 
intencjami użytkowników techniki lub podmiotów decydujących o jej  
upowszechnianiu.19 Technika jako środek techniczny i zarazem użyteczny 
pozostawała jednak w pewnym stopniu podporządkowana celowości jej 
użytkowania przez człowieka i w ten sposób to jego intencjonalność miała tu 
decydujące znaczenie, choć w wymiarze instrumentalnym czy też częściowo 
poznawczym użytkownik techniki musiał podporządkować się jej regułom  
i możliwościom. 

W społeczeństwie cyfrowym i postępujących procesów cyfryzacji zwiększa 
się jednak zależność od techniki. W relacjach pomiędzy człowiekiem a tech-
niką, np. w świecie internetu rzeczy, działania i decyzje człowieka stają się  
w większym stopniu uzależnione i podporządkowane technice, poprzez którą 
mogą być też w jakimś zakresie wymuszane.. Intencjonalność podporządko-
wuje się technice, bowiem to w konsekwencji technicznie określony stan 
świata, środowiska naszego życia i działania wyznacza naszą podmiotowość. 
Nie żyjemy bowiem w świecie, z którym pozostajemy w bezpośrednich rela-
cjach, lecz w świecie skonstruowanym i uformowanym przez określone 
techniki. Dzisiaj są to w dużej mierze techniki medialne.20 Zaufanie w rela-
cjach człowiek-technika jest tu w gruncie rzeczy wymuszane przez technikę, 
a dokładniej upowszechniając odpowiednie techniki uzależniamy się od nich 
i ostatecznie skazujemy się na to wymuszenie, któremu się poddajemy. Roz-
wój i upowszechnianie różnego rodzaju technologii informacyjnych sprawia, 
że proces budowania zaufania odbywa się w znacznym stopniu poprzez 
technicznie zapośredniczone komunikowanie (internet rzeczy i nowe me-
dia). Zmiana, z jaką mamy obecnie do czynienia w wyniku procesów cyfryza-
cji, wiąże się z poszerzeniem komunikowania, które w przejawia się w tym, 
że:  

– dotychczasowe formy komunikowania polegały w ogólności na tym, iż 
technika pełniła rolę medium, była środkiem pośredniczącym w procesie 
komunikowania pomiędzy odpowiednimi podmiotami (osobami); technika 
jako medium nie była w tym przypadku całkowicie neutralna, co wyrażała 

————————— 
19 Przyczyn tego ,że pojawiają się skutki nieintencjonalne (niezamierzone, uboczne) jest wiele  

i tak np. można tu wskazać na następujące: nieneutralność samej techniki, instytucjonalny a nie 
tylko indywidualny charakter działań, kumulatywny i przygodny charakter skutków, sieciowy cha-
rakter zależności i procesów.  

20 Jak zastosowanie „miękkich” w gruncie rzeczy technologii może prowadzić do różnych 
konsekwencji społecznych, co potwierdza zarazem, iż technika nie jest czymś całkowicie neutralnym 
i podporządkowanym jedynie naszym intencjom por. C. O’Neil, Broń matematycznej zagłady. Jak 
algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, przeł. M. Z. Zieliński, PWN, Warszawa 
2017. 
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słynna formuła Marshalla McLuhana „medium is message”; formuła ta wy-
rażała jednak ogólną funkcjonalność i nieneutralność mediów jako czynni-
ków kształtujących określone kultury i ich przemiany, ale w ramach kultur 
już odpowiednio ukształtowanych (oralnych, piśmiennych, elektronicznych) 
media były środkiem komunikowania pomiędzy ludźmi; 

– na procesy komunikowania pomiędzy ludźmi nakłada się dodatkowo 
komunikowania pomiędzy określonymi środkami technicznymi tworzącymi 
sieć „internetu rzeczy”; komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami technicz-
nymi przebiega zgodnie z określonymi algorytmami, jednakże otwartą pozo-
staje kwestia na ile efekty funkcjonowania tej komunikacji i tworzących ją 
algorytmów są w pełni i do końca kontrolowalne i przewidywalne oraz  
z drugiej strony jakie one będą w konsekwencji po ich nałożeniu się na ko-
munikację pomiędzy osobami; na komunikację P2P (między osobami) na-
kłada się komunikacja pomiędzy rzeczami (M2M).21 

 W wyniku procesów cyfryzacji i poszerzania się procesów komunikacji 
pojawia się nowy typ relacji pomiędzy człowiekiem a techniką, bowiem: 

a) dwa obszary komunikowania, P2P i M2M, nie są obszarami całkowi-
cie oddzielnymi i niezależnymi, lecz nakładają się na siebie, a wynik 
tej kumulacji nie jest prosty do przewidzenia i kontrolowania, tym 
bardziej, że 

b) komunikowanie M2M ma co prawda cyfrowy (algorytmiczny) cha-
rakter, lecz nie oznacza to jego pełnego zamknięcia i zdeterminowa-
nia w ramach wyznaczonych przez odpowiednie „wejściowe” algo-
rytmy; pojawiają się tu bowiem możliwości określonego „uczenia 
się”. 

 Poszerzenie procesu komunikowania powoduje, iż zwiększa się rola techniki 
i naszego uzależnienia, co w efekcie sprawia, iż rola techniki w relacjach 
człowiek-technika i w odniesieniu do wolności człowieka jest w gruncie rze-
czy ambiwalentna. Technika poszerza zakres naszej wolności, dostarczając 
nam np. takich możliwości działania, które bez niej nie byłyby możliwe, lecz 
jednocześnie tak nas od siebie uzależnia i determinuje, że w konsekwencji 
ogranicza naszą wolność. Poszerzaniu towarzyszy ograniczanie, lecz procesy 
te nie są wzajemnie współmierne i stąd też nie da się w gruncie rzeczy usta-
lić, który z nich w aktualnym momencie przeważa i ma większą siłę i znacze-
nie. Podobne zmiany, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zaufania, 
odnieść też można do odpowiedzialności i jej nowych wymogów w perspek-
tywie przemysłu 4.0 i społeczeństwa 5.0.  
 

————————— 
21 Por. M.Miller: Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieni-

ają świat, przeł. Dadan Translations. PWN. Warszawa 2016, s. 22 i nast. 
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2.2. Nowe wymogi odpowiedzialności – erozje racjonalności  
  

Dyskusje wokół odpowiedzialności toczą się już od dawna, a szczególnego 
znaczenia nabrały w drugiej połowie XX wieku wraz z kryzysem cywilizacji 
nowoczesnej, świadomością zagrożeń globalnych i z rozwojem etyk stosowa-
nych. W kontekście zmian społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych poja-
wiły się nowe uwarunkowania dotyczące różnych obszarów aktywności  
człowieka i wraz z tym nowe wymogi odnośnie jego odpowiedzialności. Tra-
dycyjne rozumienie odpowiedzialności i jej wymogów przestało być ade-
kwatne w odniesieniu do wielu nowych sytuacji i problemów. To tradycyjne 
pojmowanie odpowiedzialności opierało się na określonych przekonaniach 
odnośnie jej podmiotu, przedmiotu i instancji, a mianowicie: 

– podmiotem odpowiedzialności był intencjonalnie działający sprawca, 
czyli ten, który działał z określoną intencją uczynienia czegoś i dodatkowo 
działał zgodnie z tą intencją w pełni świadomie; podmiot działania był w ten 
sposób utożsamiany z podmiotem odpowiedzialności i zarówno jeden jak  
i drugi były pojmowane jako podmioty indywidualne; 

– przedmiotem odpowiedzialności były wywołane świadomie przez 
sprawcę skutki jego decyzji i działań; brak działania jest przy tym także 
określonym sposobem działania, tym bardziej, że może mieć określone na-
stępstwa; przedmiotem odpowiedzialności były dodatkowo tylko bezpo-
średnie skutki odpowiednich działań sprawczych; instancją odpowiedzialno-
ści miało być przede wszystkim sumienie indywidualnego sprawcy.22 

 Tak rozumiana odpowiedzialność i jej składowe zderzają się aktualnie  
z wieloma sytuacjami, w których tradycyjne wymogi odpowiedzialności nie 
mogą być adekwatnie spełnione. Podmiotami działania są nie tylko jed-
nostki; te działają w ramach określonych organizacji. Toteż działania  
i decyzje tych podmiotów są podporządkowane logice i racjonalności funk-
cjonowania organizacji. Podmiot działania nie jest już podmiotem indywid-
ualnym, lecz podmiotem zbiorowym (instytucjonalnym, korporacyjnym). 
Podmiot działania i podmiot odpowiedzialności nie mogą być w ten sposób 
ze sobą utożsamiane, czyli nie można jednocześnie ograniczać odpowiedzi-
alności jedynie do ram wyznaczonych przez tradycyjnie rozumiane podmioty 
sprawcze.23 Przedmiotem odpowiedzialności nie mogą być też obecnie jedy-

————————— 
22 Por. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: idem: Książeczka o 

człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.  
23 W tym kierunku też zdaje się zmierzać H. Jonas poprzez odróżnienie odpowiedzialności ex 

post, za to, co zostało sprawczo uczynione od odpowiedzialności ex ante, czyli za to, co do uczynie-
nia; por. Hans Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. 
Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996, s. 167 i nast. Koncepcja odpowiedzialności prewen-
cyjnej, typu ex ante, zaproponowana przez Jonasa jest propozycją zmierzającą do rozdzielenia bez-
pośredniego sprawstwa jako warunku koniecznego i wystarczającego w odpowiedzialności. Ma ona 
jednak również określone ograniczenia, a jednym z nich jest np. to, iż prewencyjne eliminowanie 
jakiegoś zagrożenia i ryzyka prowadzi nie do jego całkowitego wyeliminowania, a jedynie do poja-
wienia się nowych rodzajów ryzyka. Jak pisze w tym kontekście U. Beck: „…czego nie można wie-
dzieć, temu trzeba zapobiec. Wskutek tego powstaje nowe zagrożenie nad zagrożeniami: środki 
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nie te, które są wynikiem intencjonalnych działań i decyzji różnych pod-
miotów. Mamy bowiem aktualnie do czynienia z wieloma skutkami, które 
mają uboczny i przygodny charakter. Nie są to skutki, które zostały urzec-
zywistnione świadomie i zgodnie z określonymi intencjami, czego naj-
lepszym przykładem są zagrożenia globalne. Zależności sieciowe współcze-
snego świata sprawiają, że ostateczne skutki nie są wynikiem prostego su-
mowania się różnych i jednostkowo świadomie powodowanych następstw. 
Kumolowanie się rezultatów skutkuje czymś więcej aniżeli tylko sumą 
efektów cząstkowych. W rezultacie pojawiają się skutki nieintencjonalne  
a efekty końcowe dodatkowo nie mają swego jednoznacznie określonego  
i znanego sprawcy. W działaniach instytucjonalnych, odpowiednio zorgani-
zowanych i podzielonych na poszczególne podmioty indywidualne, zmienia 
się rola sprawstwa, co w konsekwencji ogranicza także rolę sumienia jako 
instancji odpowiedzialności. Nie oznacza to całkowitego zanegowania roli 
sumienia jako instancji odpowiedzialności, lecz jego rola jest w dużym stop-
niu ograniczona, także poprzez uwikłanie konkretnych działań i decyzji  
w technikę, co tworzy przykładowo określony dystans pomiędzy działającym 
a skutkami jego działań, a to z kolei usypiać może czujność sumienia i ogra-
niczać jego rolę jako instancji odpowiedzialności. Oczekiwanie, iż sumienie 
jednostek będzie głównym fundamentem budowania ich odpowiedzialności 
prowadzi w konsekwencji do nadmiernego ich obarczania odpowiedzialno-
ścią przekraczającą w konsekwencji praktyczne możliwości jej efektywnego 
podjęcia.  

 Automatyzacja i robotyzacja związane z perspektywą przemysłu 4.0 oraz 
kształtowanie się społeczeństwa 5.0 wiążą się z koniecznością dzielenia się 
naszą odpowiedzialnością z techniką ( robotami), co jest w tej perspektywie 
jednym z wyzwań skierowanych w stronę odpowiedzialności, jak również 
szerzej kompetencji aksjologicznych (moralnych) człowieka. Wraz z postę-
pującymi procesami autonomizacji świata robotów, jak i np. rozwojem 
sztucznej inteligencji, roboty będą nabierać określonych cech podmiotowo-
ści. Roboty można zapewne uznać za podmioty określonych działań instru-
mentalnych, czyli za podmioty sprawcze. Zakres tej instrumentalności  
wyznacza człowiek jako konstruktor robotów, chociaż podobnie jak w przy-
padku internetu rzeczy nie można wykluczać określonego stopnia ich usa-
modzielnienia się. Człowiek w relacjach z techniką przekazywał jej różne 
swoje kompetencje instrumentalne i poznawcze (narzędzie, maszyny), ale 
również i intelektualne (komputery, nowe media). W sytuacji kiedy roboty 
zaczną samodzielnie funkcjonować, będziemy zmuszeni przekazać im rów-
nież pewne kompetencje aksjologiczne (etyczne). Isaac Assimov sformuło-
wał prawa etyki robotów, które miały regulować relacje między robotami  
                                                                                                                                        
prewencyjne przeciw katastrofalnym ryzykom wyzwalają z kolei ryzyka […] może nawet większe niż 
katastrofa, której chciało się uniknąć;” U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwa-
niu utraconego bezpieczeństwa, przeł. B. Baran, Scholar, Warszawa 2012, s. 176.  
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a ludźmi w sytuacjach postępujących procesów usamodzielniania się świata 
maszyn i techniki. Były one wyraźnie zorientowane antropocentrycznie  
i skoncentrowane na tym, aby nie mogły wyrządzić jakiejkolwiek szkody 
człowiekowi.24 W świecie robotów, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji 
dzielenie się odpowiedzialnością z techniką, która charakteryzuje się dużym 
stopniem niezależności i autonomii oznacza konieczność wyposażenia tech-
niki nie tylko w określony zakres możliwości instrumentalnych, lecz także  
w określony zasób normatywności.25  

 Zakres współodpowiedzialności26 wykracza poza intencje współdziała-
jących podmiotów i musi uwzględniać również to, co nieintencjonalne. Od-
powiedzialność poszczególnych podmiotów nie mieści się jedynie w zakresie 
wyznaczonym intencjonalnym i świadomie spowodowanym zbiorem na-
stępstw ich działań i decyzji. W odróżnieniu od tradycyjnie pojmowanej  
odpowiedzialności nie jest ona odpowiedzialnością podzieloną. W tym przy-
padku wszyscy odpowiadają za wszystko i w ten sposób też przedmiot odpo-
wiedzialności pozostaje dla wszystkich podmiotów ten sam. Współodpowie-
dzialność realizowana w społeczeństwie cyfrowym wymaga odpowiedniej 
komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami oraz jednocześnie kształtowa-
nia się takich wzorców podmiotowości, w ramach których racjonalnie działa-
jący podmiot musi przełamać napięcia, jakie w tym względzie istnieją  
pomiędzy różnymi sposobami myślenia, a mianowicie myśleniem eksplora-
cyjnym i konfirmacyjnym. Myślenie eksploracyjne jest dążeniem do tego, 
aby uwzględniać w sposób bezstronny różne, nawet przeciwstawne, stanowi-
ska i punkty widzenia, zaś myślenie konfirmacyjne oparte jest na dążeniu do 
arbitralnego, partykularnego i jednostronnego uzasadnienia odpowiedniego 
stanowiska.27 W sytuacji współodpowiedzialności oczekujemy, że myślenie 
skupione na odpowiedzialności przybierze charakter myślenia eksploracyj-
nego, co nie jest łatwe i wymaga spełnienia wielu warunków, które w ogól-
ności powinny zmierzać do unikania sytuacji, kiedy ludzi sprawiają jedynie 
wrażenie, że mają rację i są współodpowiedzialni.28 W obszarze współodpo-
wiedzialności nie da się jednoznacznie określić ani zadekretować zakresów 
odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Współodpowiedzialność 
pozostaje tu czymś otwartym i urzeczywistnianym w procesie praktycznego 
————————— 

 24 Por. I. Assimov, Ja robot, przeł. Z. A. Królicki, Rebis, Poznań 2013; idem, Robots and Empire, 
HarperCollins, New York 1985.  

25 Problematyka etyki robotów wymaga szerszych badań i dyskusji; por. R. Campa, Kodeksy 
etyczne robotów: zagadnienie kontroli sprawowanej przez człowieka, Pomiary-Automatyka-
Robotyka, 3, 2011, s. 66–70. 

26 Tradycyjnie współodpowiedzialność była wiązana z podejmowaniem odpowiedzialności (por.  
R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 93 i nast.), czyli miała 
charakter subiektywnej decyzji określonego podmiotu, który z jakichś względów zgadzał się na jej 
podjęcie. „Bycie współodpowiedzialnym” oznaczać musi jednak coś więcej i coś, co będzie w jakimś 
stopniu od tej decyzji niezależne. 

27 Por. J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-
Młynikowska, Smak Słowa, Sopot 2012, s. 113 i nast. 

28 Ibidem, s. 113–114. 
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współdziałania różnych podmiotów, w tym także będzie ona dzielona z tech-
niką. Jednym z zagrożeń, jakie się tu pojawia, jest to, że człowiek delegując 
na technikę określone swoje kompetencje aksjologiczne (etyczne) pozbawia 
tym samym siebie czegoś istotnie ważnego. Kompetencje moralne były bo-
wiem zawsze uważane za coś, co przysługuje jedynie człowiekowi i co stano-
wi właśnie istotną cechę jego natury, wyróżniającą go w świecie. Rozwój 
współczesnej cywilizacji przybiera więc w ten sposób graniczny charakter,  
a reakcją na to są w ogólności dwa stanowiska: 

– Obrony natury ludzkiej i poszukiwania dróg i środków dla jej zachowa-
nia. Określić to można jako rodzaj „humanizmu” (Hans Jonas, Francis  
Fukuyama, Jűrgen Habermas).29 

– Rezygnacji z natury ludzkiej i jej transgresję, głównie poprzez uwolnie-
nie się od różnych ograniczeń i uwarunkowań związanych z naszą cielesno-
ścią – „transhumanizm.”30  

 Obok kompetencji moralnych z naturą człowieka łączona była tradycyj-
nie określona postać jego rozumności i jest to kolejny wymiar, który nie  
pozostaje obojętny na zmiany związane z procesami cyfryzacji. Pytanie  
o rozumność i racjonalność człowieka, również w kontekście szerszego pyta-
nia o jego podmiotowość, nabiera w warunkach współczesnych przemian 
społecznych i kulturowych nowych znaczeń. Problem podmiotowości ma 
bezpośredni związek z zagadnieniem tożsamości człowieka i warunkami jej 
urzeczywistnienia i nabiera on obecnie szczególnego i specyficznego znacze-
nia. Rozwój nowych mediów i ekspansja świata wirtualnego stanowiły w tym 
względzie istotne wyzwanie dla podmiotowości człowieka i jego tożsamo-
ści.31 Współczesna kultura jest swoistym przemieszaniem treści świata real-
nego i wirtualnego i określana jest jako kultura „realnej wirtualności”.32 Kul-
tura realnej wirtualności stwarza wiele różnych możliwości budowania 
podmiotowości i tożsamości człowieka, także jej zmieniania i manipulacji.  
W rezultacie podmiotowość i tożsamość staje się zadaniem do zrealizowania 
w palecie różnych, czasami nawet sprzecznych możliwości jakie przedstawia 
współczesna kultura. 

 Kenneth J. Gergen wskazuje tu dwie tradycje w sposobie pojmowania 
podmiotowości człowieka, a mianowicie  

– Romantyczne widzenie Ja wskazywało na to, że każda osoba ma cechy 
osobistej głębi, gdzie umiejscowione są jej pasje, namiętności, cechy charak-
teru i podstawy jej kreatywności. 
————————— 

29 Por. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, op. cit.; F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konse-
kwencje rewolucji technologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Znak, Warszawa 2002; J. Habermas, Przy-
szłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Scholar, 
Warszawa 2003. 

30 Por. M. Garbowski, Transhumanizm. Geneza-zalożenia-krytyka, „Ethos”, 3, 2015, s. 23–41. 
31 Por. L. W. Zacher (red.), Wirtualizacja: problemy wyzwania skutki, Warszawa 2013; A. Kiepas, 

M. Sułkowska, M. Wołek (red.), Człowiek a światy wirtualne, UŚ, Katowice 2009. 
32 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody et al., PWN, Warszawa 2007, s. 378  

i nast. 
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– Modernistyczne Ja wiązano nie z tym, co leży w głębi, lecz ze zdolno-
ściami do racjonalnego działania. Ja ujawniało się tu poprzez zmaterializo-
wane twory kulturowe i cywilizacyjne.33 

 Zmiany, z jakimi mamy do czynienia we współczesnej kulturze, związane 
miedzy innymi z rozwojem nowych mediów i z wirtualizacją, są wynikiem 
rozwoju upowszechniania „technologii społecznego nasycenia”, do których 
obecnie należą przede wszystkim media. Ich rozwój i upowszechnianie pro-
wadzi do ukształtowania się współczesnej kultury jako zbioru wielu wzajem-
nie niepowiązanych i niekoherentnych wzorców Ja i w konsekwencji: „De-
montażowi ulega Ja jako posiadacz rzeczywistych i dających się zidentyfiko-
wać cech- takich jak racjonalność, emocje, inspiracja i wola.”34 W rezultacie 
podmiotowość człowieka kształtowana jest nie w wyniku przejmowania, 
internalizacji i akceptacji określonych wzorców kulturowych, lecz staje się 
wynikiem często nawet przygodnych relacji interpersonalnych, realizowa-
nych także dzięki różnym technologiom medialnym. Rozwija się też w ten 
sposób Ja relacyjne, pozbawione trwałej tożsamości i wystawione na mani-
pulacyjne wpływy pochodzące ze świata medialnego. Internet i sieć zamiast 
budować więzi i wspólnotowe staje się narzędziem rozproszenia, manipula-
cji i tworzenia nietrwałych relacji i związków. „Sieć […] zwiększa naciski na 
pamięć roboczą, ponieważ nie tylko kieruje nasze zasoby w inną stronę, po-
mijając zdolność myślenia na niższych poziomach, ale także zakłóca konso-
lidację wspomnień długotrwałych i rozwój schematów poznawczych […]. 
Sieć stanowi technologię zapominania.”35  

 Podobnie krytyczne stanowisko dotyczące przemian współczesnej kultu-
ry przyjmuje także Giovanni Sartori, który twierdzi, że homo videns zastępu-
je obecnie homo sapiens.36 Wizualna kultura obrazów posiada natomiast 
wiele cech podobnych do wcześniejszej kultury mowy, w tym takie jak kon-
kretność, ograniczenie do teraźniejszości, subiektywność, brak wyraźnego 
oddzielenia podmiotu i przedmiotu, naśladowczy charakter. „Nastąpiła za-
sadnicza zmiana kierunku rozwoju – o ile zdolność myślenia symbolicznego 
odróżniała gatunek homo sapiens od zwierząt, o tyle skłonność do oglądania 
zbliża go ku pierwotnej naturze, ku przedstawicielom gatunków, od których 
człowiek się wywodzi.”37  

————————— 
33 Por. K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Maro-

dy, PWN, Warszawa 2009, s. 48 i nast. 
34 Ibidem, s. 35. 

35 Por. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, Helion, Gliwice 
2013; M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, 
przeł. A. Lipiński, Dobra Literatura, Słupsk 2013; por. A. Kiepas, The Medialisation of Communica-
tive Rationality in the Culture of “Virtual Reality”, “International Journal of Pedagogy, Innovations 
and New Technologies”, 2014, s. 51-60. 

36 Por. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński. Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2007. 

37 Ibidem, s. 17. 
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 Zanikające zdolności symbolicznego (abstrakcyjnego) myślenia wiążą 
się, z jednej strony, z destrukcją tradycyjnie pojmowanej racjonalności jak i, 
z drugiej, z zanikaniem zdolności refleksji i refleksyjnego budowania siebie  
i uzyskiwania podmiotowej tożsamości.38 Człowiek współczesny pozostaje 
pod wpływem zalewającej go z różnych stron informacji, jednakże nie zbliża 
go to do wiedzy, a tym bardziej do mądrości. 

 
2.3. Człowiek – istota „antykwaryczna” 

 
 Zmieniające się relacje pomiędzy człowiekiem a techniką wskazują nie 

tylko na to, że relacje pomiędzy człowiekiem a techniką człowieka mają zna-
czenie i istotny wpływ na różnorodne warunki jego życia. Dynamika proce-
sów rozwoju techniki jak i towarzysząca im siła determinacji i zakres wpły-
wów techniki sprawiają, że w tej relacji to właśnie technika zdaje się coraz 
bardziej przeważać i podporządkowywać sobie człowieka. To oczywiste, że 
technika pod wieloma względami przewyższa człowieka. Jej możliwości in-
strumentalne i poznawcze są większe. Już tradycyjna filozofia techniki wska-
zywała na jej antropologiczną funkcjonalność. Technika i procesy jej rozwoju 
interpretowane były jako przedłużenie, wzmocnienie i zastępowanie orga-
nów człowieka i ich funkcji, a w konsekwencji także można powiedzieć całej 
natury człowieka.39 Człowiek przekazywał technice swoje kompetencje in-
strumentalne i poznawcze, lecz w gruncie rzeczy pozostawał ciągle tym, kto 
podporządkowuje sobie technikę i wykorzystuje ją do realizacji własnych 
celów. Technika była w ogólności środkiem służącym do realizacji określo-
nych celów, o których decydował człowiek. Z czasem jednak okazało się, że 
ta narzucona w procesie użytkowania przez człowieka techniki celowość 
prowadzi nie tylko do skutków z nią zgodnych, lecz że pojawiają się różne 
skutki nieintencjonalne i uboczne. To komplikowało jedynie relacje pomię-
dzy człowiekiem a techniką, bowiem nakładało to na człowieka konieczność 
większej przezorności w tworzeniu i użytkowaniu techniki tak, aby lepiej 
kontrolować ewentualne następstwa z tym związane. Istota tej swoistej 
przewagi człowieka nad techniką pozostała jednak niezmieniona.  

W przypadku przemysłu 4.0 i społeczeństwa 5.0 sytuacja zaczyna się 
zmieniać i to w pewien sposób na korzyść techniki. Rozwój internetu rzeczy, 
robotyzacji i sztucznej inteligencji prowadzi bowiem do autonomizacji świa-
ta techniki, nawet jeżeli jej celowość ustalana jest przez człowieka. Samo-
chody autonomiczne mogą być celowo przez człowieka stosowane, ale  

————————— 
38 Por. A. Kiepas, Rationale und reflexive Kompetenzen des Menschen in der Kultur der neuen 

Medien, w: Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien durch Krativität und Kompetenz,  
G. Banse, A. Rothkegel (red.), Trafo, Berlin 2015, s. 215–226. W ramach tej generacji wymienia się 
różne typy osobowości, a mianowicie: a) królowe piękności, b) fachowcy, c) single, d) dzieci miliona 
dolarów, e) wannabes; ibidem s. 224 i nast. Nazwy wskazują, zdaje się, wyraźnie treści. 

39 Por. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa, Czytel-
nik, Warszawa 2001, s. 145 i nast.  
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w trakcie ich użytkowania człowiek jest podporządkowany całkowicie tech-
nice. Technologie inteligentne eliminują człowieka, co jest już dzisiaj obser-
wowalne w odniesieniu np. do różnych zawodów tradycyjnie wykonywanych 
przez człowieka. Delegując do świata techniki i przekazując jej swoje kolejne 
kompetencje i możliwości człowiek staje się pozwoli istotą coraz bardziej 
uzależnioną i podporządkowującą się technice.40 Człowiek jawi się jako isto-
ta przestarzała, antykwaryczna („Antiquiertheit des Menschen”).41 Procesy 
cyfryzacji nie pozostają więc obojętne dla człowieka, a nawet więcej zdają się 
one mieć istotne, przełomowe znaczenie.42 Jedno z pytań antropologicznych, 
jakie się pojawia w kontekście cyfryzacji, dotyczy tego, co do niedawna wy-
dawało się czymś oczywistym. Jeżeli nawet racjonalność człowieka może 
wydawać się możliwym przedmiotem dla poddania jej określonej algorytmi-
zacji (cyfryzacji), to obszarem, który nie wydawał się możliwy do takiej cy-
fryzacji, jest sfera emocjonalności, uczuciowości człowieka. Człowiek nie jest 
istotą czysto racjonalną, lecz jego rozumność jest powiązana z jego emocjo-
nalnością. Nie da się oddzielić tego, co racjonalne, od emocjonalności. Czło-
wiek pozbawiony emocjonalności czy też z emocjonalnymi zaburzeniami nie 
jest w stanie działać racjonalnie i podejmować racjonalnych decyzji.43  
W konsekwencji pozostaje on całością i to taką, która nie jest złożona z ja-
kichś autonomicznych elementów. W tej perspektywie też sensowne wydaje 
się pytanie: „Czy człowiekowi pozostaje tylko jeszcze świat uczuć jako ten 
autentycznie ludzki obszar, w którym ma on przewagę nad techniką? Jeżeli 
taka diagnoza jest słuszna, to czy nie można tu znaleźć punktów kontrol-
nych, dlaczego tak zwane odczuwane prawdy odgrywają obecnie tak ważną 
rolę.”44 Pytanie to możemy właściwie pozostawić otwarte, bowiem to, co 
obecnie wydaje się bardziej pewne w przypadku próby odpowiedzi na to 
pytanie, wiąże się właśnie z powiązaniem racjonalności i emocjonalności. 
Jeżeli sfera racjonalności poddaje się w jakimś stopniu cyfryzacji i jednocze-
śnie procesy cyfryzacji w szerszym – społecznym i kulturowym45 – wymiarze 
wpływają także na racjonalność działań i decyzji człowieka, to nie pozostaje 
to w konsekwencji obojętne dla jego emocjonalności. Przyszłość człowieka  
w świecie cyfrowym pozostaje otwarta, obarczona nie tylko nieprzejrzysto-
ścią, ale również niepewnością.  
————————— 

40 Człowiek staje się w tej perspektywie i w relacji z techniką istotą przegraną, co sugeruje już tytuł 
pracy A. Grunwald, Der unterlegene Mensch. Die Zukunft der Menschheit im Zeitalter der Algo-
rithmen, Riva Verlag, München 2019. 

41 Por. J. Yannick, Rezension.Der unterlegene Mensch. Digitalisierung zwischen Hoffen und 
Bangen, w: TATuP. Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis, 3, 2019, s. 76–
77. 

42 Dotyczy ono nie tylko człowieka jako takiego, lecz także różnych wymiarów życia społecznego i 
kulturowego: gospodarczych, politycznych, etycznych, estetycznych i in.  

43 Por. A. R. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Rebis, 
Poznań 2011. 

44 Por. J. Yannick, Rezension. Der unterlegene Mensch. Digitalisierung zwischen Hoffen und 
Bangen, op. cit., s. 77. 

45 Por. przykładowo: C. O’Neil, Broń matematycznej zagłady, op. cit. 
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3. WIZJE PRZYSZŁOŚCI  
– POSTCYFROWY ŚWIAT „BEZŚWIATÓW” 

  
Z procesami współczesnych przemian społecznych i kulturowych wiążą 

się także określone wizje przyszłości świata zbudowane go na cyfrowych 
podstawach. Jak pisze P. Frase: „Dwa widma krążą nad Ziemią w XXI wie-
ku: widmo ekologicznej katastrofy i widmo automatyzacji”.46 Przedstawia on 
cztery wizje przyszłości różniące się od siebie kryteriami klasyfikacji  
i dokonywanych odróżnień. Wykorzystuje tu mianowicie dwie pary kryte-
riów: dostatek-niedobór, równość–hierarchia. Według niego przyszłość 
związana z dokonującymi się obecnie procesami cyfryzacji wyłonić może 
cztery porządki: 

1. Komunizm – równość i dostatek – zniesienie bądź też zminimalizo-
wanie różnic społecznych- np. przez wprowadzenie powszechnego 
dochodu podstawowego w przypadku eliminacji ludzi z procesu pra-
cy, połączone z powszechnym i realizowanym dzięki technice zaspo-
kojeniem różnorodnych potrzeb człowieka. 

2. Rentyzm – dostatek i hierarchia – zróżnicowanie i ewentualne hie-
rarchie mogą być urzeczywistniane np. poprzez zróżnicowanie do-
stępu do określonych dóbr ( tu np. do drukarek 3D), co z kolei może 
być uzależnione od wkładu jednostek i zagwarantowanie przez to ich 
własności intelektualnej. 

3. Socjalizm – równość i niedobór – źródłem niedoboru mogą być 
ograniczone źródła – także naturalne, co nie może jednak prowadzić 
do znaczących różnic społecznych, a ewentualne zróżnicowania mo-
gą się pojawiać np. w rezultacie upowszechniania niematerialnych 
podstaw prestiżu i statusu społecznego (np. system punktowy Whuf-
fies związany z symbolicznym nadawaniem prestiżu.47 

4. eksterminizm- niedobór i hierarchia- bogactwo i dostatek ale tylko 
dla niewielkiej grupy, która dla utrzymana swej uprzywilejowanej 
pozycji będzie zmuszona stosować różne środki wykluczania, izolacji, 
czy w konsekwencji także biologicznego wyniszczenia ewentualnych 
przeciwników.48 

 
Te wizje przyszłości mieszczą się jak widać w ramach wyznaczonych  

z jednej strony przez raj dobrobytu, a z drugiej przez piekło zniszczenia. Jak 
wskazuje też Peter Frase są to wizje, których oznaki możemy już obecnie 
zaobserwować w dzisiejszym świecie i stąd też świadomi powinniśmy być 
tego, że nie da się powrócić do przeszłości, ale przyszłość pozostaje w jakimś 

————————— 
46 Por. P. Frase, Cztery przyszłości Wizje świata po kapitalizmie, przeł. M. Szindler, PWN, War-

szawa 2018, s. 7. 
47 Ibidem, s. 54 i nast. 
48 Ibidem, s. 35 i nast. 
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stopniu zależna jednak od naszych działań i decyzji. Przyszłość tę zaczyna się 
też ostatnio określać jako tworzenie się świata postcyfrowego. 

 Określenie, że wkraczamy w epokę postcyfrową, nie oznacza, że procesy 
związane z cyfryzację zostały już w pełni zakończone i że świat analogowy 
został zastąpiony światem cyfrowym, a aktualnie ten cyfrowy przez nowy, 
postcyfrowy. Oznacza to natomiast to, że procesy cyfryzacji osiągnęły już 
taki poziom i zakres, że: 

– wytworzone w ich rezultacie środowisko indywidualnego i społecznego 
życia człowieka staje się czymś podobnym do środowiska naturalnego; 

– świat analogowy nie znika wraz z postępującymi procesami cyfryzacji, 
ale jedynie jest przez te procesy w swoisty sposób anektowany; analogowość 
nabiera w ten sposób nowego kulturowego statusu.49 

Rzeczywistość świata postcyfrowego przybiera swoiście hybrydowy cha-
rakter i stąd też przyszłość – już dzisiaj jakoś obecna – jawi się jako „świat 
bezświatów”. Do części z tych „bezświatów” zdążyliśmy się już do pewnego 
stopnia przyzwyczaić, bowiem towarzyszą nam już od dość dawna, a inne 
aktualnie ujawniają w wyniku procesów cyfryzacji swoje oblicze. Wskazać tu 
można na następujące: 

– sztuka bez estetyki – sztuką nie jest to, co spełnia określone kanony es-
tetyczne, ale to, co wywołuje odpowiednie efekty i reakcje u jej odbiorców; 

– ekonomia bez pieniądza – pieniądz realny zastępowany jest przez wir-
tualny, a parytet złota dawno przestał być miarą siły danej gospodarki;  

– polityka bez strategii – medializacja polityki doprowadziła do tego, że 
staje się ona obecnie bardziej narzędziem manipulacji aniżeli środkiem two-
rzenia dobra wspólnego; polityka bardziej zaczyna odwoływać się do emocji, 
aniżeli do racjonalnej akceptacji określonych strategii i programów politycz-
nych;  

– nauka bez teorii – nauka staje się w dużym stopniu zdominowana przez 
nastawienie praktyczne (granty); w tym kontekście też dyskutuje się takie 
uzależnione od procesów cyfryzacji modele nauki jak, open science, citizen 
science, czy real labor, które zmierzają w stronę odprofesjonalizowania na-
uki i nadania jej nowych walorów praktycznych;50 

– edukacja bez wiedzy – sieć jest źródłem wiedzy – przynajmniej jej czę-
ści informacyjnej, a wraz z eliminowaniem ludzi z procesów pracy wiedza 
specjalistyczna będzie z procesów edukacji eliminowana na rzecz ogólnej 
edukacji życia;  

————————— 
49 Por. F. Cramer, What Is ‘Post-digital’?, w: Postdigital Aesthetics, D. M. Berry, M. Dieter (red.), 

Palgrave Macmillan, London 2015; P. Jandrić et al., Postdigital Science and Education, Educational 
Philosophy and Theory, 10, 2018. “Post-digital” ma tu podobne znaczenie jak określenie 
współczesnej kultury jako kultury „realnej wirtualności”, gdzie to, co realne posiada cechy wirtua l-
ności i to, co wirtualne, ma cechy tego, co realne. W rezultacie „realne” i „wirtualne” są ze sobą 
przemieszane, a nie istnieją jako odrębne części całości.  

50 Por. dyskusje o relacjach pomiędzy tymi modelami nauki w: TATuP. Zeitschrift für Technikfol-
genabschätzung in Theorie und Praxis, 1–2, 2017. 
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– społeczeństwo bez wspólnoty – Internet i nowe media wbrew optymi-
stom nie stały się narzędziem zbliżania ludzi i tworzenia wspólnoty, lecz 
często stają się środkiem wykluczania i co najwyżej tworzenia nowople-
miennych, nietrwałych i pozornych wspólnot;  

– człowiek bez pracy i moralności – zamiast miejsc stałej pracy próbować 
można tworzyć miejsca, gdzie ludzie w razie potrzeby będą mogli „coś” ro-
bić; moralność, jak już wskazywano wcześniej, staje się też w jakimś stopniu 
czymś delegowanym przez człowieka do świata techniki. 

 Zapewne można wskazać jeszcze inne „bezświaty”, jakie ujawniają się w 
świecie postcyfrowym. Taka konstelacja świata postcyfrowego tworzy spo-
łeczne i kulturowe środowisko życia człowieka, który staje w ten sposób 
przed różnego rodzaju wyzwaniami dotyczącymi w ogólności jego tożsamo-
ści i podmiotowości. Postrzegając te wyzwania i zagrożenia należy tylko mieć 
nadzieje , iż uda się człowiekowi im sprostać i nie stanie się w postcyfrowym 
jedynie rodzajem epifenomenu przy dominującej nad nim technice. 
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ABSTRACT 
 

The article focuses on selected problems which have now appeared and fall un-
der the ideas “industry 4.0” and “society 5.0”, namely on anthropological issues. 
Changes in the relationships between man and technology based on trust lead to an 
increase of the role of the technological factor in these relations. Other aspects of the 
analyzed changes concern the new requirements of the responsibility and changes of 
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STRESZCZENIE 

 

Artykuł przedstawia zjawisko coraz powszechniejszego bezpłatnego dzielenia się 
w Internecie informacjami i współczesnego rozwijania kultury darów (gift economy) 

w postaci ruchu zwanego najczęściej cyberkomunizmem. W artykule wskazuje się na 
dwie zasadnicze postawy w traktowaniu informacji. Według pierwszej informacje 
należy traktować jak towar, któremu można przypisać prawo własności i który pod-
lega grze rynkowej. Wiążą się z tym takie kwestie jak prawa autorskie, opłaty, licen-
cje i inne sposoby ochrony interesów uczestniczących w rynku podmiotów. Druga 
postawa polega na traktowaniu cennych informacji jako dobra wspólnego, często 
wraz z moralnym nakazem dzielenia się nimi (w różnym stopniu ruchy Open Source 

i Open Acces, idea copyleft , DIY, sieć P2P,YouTube, domena The Pirate Bay etc.). 

Ponieważ każda koncepcja bądź ruch głoszący wspólnotę dóbr nosi nazwę komuni-
zmu (w szerszym znaczeniu tego słowa, w węższym to konkretny system polityczny 

np. panujący w Związku Radzieckim), w Internecie mamy dziś do czynienia z komu-
nizmem cyfrowym. Jako przykład niektórzy badacze (Sivain Firer-Blaess, Christian 

Fuchs) wskazują Wikipedię. Internetowa encyklopedia działa w oparciu o zasady, 

które wykraczają poza kapitalistyczny sposób produkcji i reprezentują informacyjno-

komunistyczny sposób produkcji: w wymiarze subiektywnym jest to praca koopera-
cyjna a wymiarze obiektywnym wspólna własność środków produkcji. W tekście 
przedstawiony jest także podział etyki na abstrakcyjną i konkretną w zastosowaniu 
do zachowania użytkowników sieci. Jeśli ktoś w ramach etyki abstrakcyjnej głosi 
zasadę” Nie będziesz piracił” (kopiował i rozpowszechniał nielegalnie) to odpowiada-
jąca temu zasada etyki konkretnej głosi „Nie będziesz piracił, chyba że zajdą okolicz-
ności O1 lub O2…lub ON.” W praktyce etyka konkretna popycha wielu internautów do 
traktowania zasobów Internetu jako dobra wspólnego, z którego każdy może czerpać 
według własnych potrzeb. Komunizm cyfrowy można traktować z jednej strony jako 
ideę częściowo już realizowaną a z drugiej jako postulat. Od strony aksjologicznej 
postulat ten wiązałby się z internetową realizacją równości (dostęp do zasobów dla 
każdego) i wolności (dostęp do wszystkich informacji).  

Słowa kluczowe: komunizm cyfrowy, cyberkomunizm, własność informacji, 
etyka konkretna, etyka abstrakcyjna, wspólnota dóbr. 
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INFORMACJA JAKO DOBRO WSPÓLNE 
  
Czy informacja może być czyjąś własnością? Na pytanie w formie roz-

strzygnięcia są możliwe tylko dwie odpowiedzi: tak lub nie. Gdyby zagadnie-
nie przenieść na ogólniejszy poziom, można by zapytać, czy idee mogą być 
czyjąś własnością i być traktowane jako dobro prywatne. W czasach sprzed 
rewolucji informacyjnej taki pomysł uznany byłby raczej za absurdalny. Na 
przykład, w sporze, jaki rozgorzał między Isaakiem Newtonem i Gottfriedem 
Leibnizem, nie chodziło żadnemu z uczonych o prawo do własności rachun-
ku różniczkowego, lecz jedynie o uznanie pierwszeństwa w jego odkryciu. 

Niektórzy sądzą, że informacja własnością być nie może, gdyż to jest je-
dynie cecha obiektów materialnych, a informacja jako byt abstrakcyjny nie 
może wchodzić w żadne relacje z bytami materialnymi. Stanowisko to jed-
nak nie wytrzymuje krytyki, której tu przytaczać nie będziemy. Opozycyjne 
podejście głosi, że informacja może być własnością. Tu się jednak nasuwają 
dwie możliwości: własność prywatna lub społeczna (wspólna), z czego wy-
pływają dwa zasadnicze stanowiska w traktowaniu informacji. Według 
pierwszego, informacje należy traktować jak towar, któremu można przypi-
sać prawo własności i który podlega grze rynkowej. Wiążą się z tym takie 
kwestie jak prawa autorskie, opłaty, licencje i inne sposoby ochrony intere-
sów uczestniczących w rynku podmiotów. Drugie stanowisko wiąże się  
z przekazywaniem informacji za darmo i stanowi współczesny przykład roz-
wijania kultury darów (tzw. gift economy). Wiele osób żywi przekonanie, że 
informacje w sieci powinny być traktowane jako dobro wspólne, jako zasób, 
który jest kolektywnie tworzony i z którego każdy powinien mieć prawo 
czerpać do woli. Postawa taka łączy się często z moralnym nakazem dziele-
nia się informacjami. Realizują to w różnym stopniu ruchy Open Source  
i Open Access, idea copyleft, DIY sieć P2P, YouTube, domena The Pirate Bay 
etc. Wspólnotowy wymiar ma np. Projekt Gutenberg. Jest to inicjatywa Mi-
chaela Sterna, twórcy pierwszego w historii e-booka polegająca na umiesz-
czeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji 
papierowej i darmowym dostępie do nich.  

Tradycyjne pojęcie dóbr wspólnych dotyczyło zasobów naturalnych. Do 
takich też zasobów odnosi się słynny tekst z 1968 r. biologa Garretta Hardi-
na The Tragedy of Commons (Tragedia wspólnot), którego treść określano 
jako tragedię wspólnego pastwiska. Hardin analizował wartość współpracy 
przy korzystaniu z dóbr wspólnych pokazując sytuację, w której indywidual-
ny zysk jednego z uczestników społeczności prowadzi do strat dla społeczno-
ści jako całości.1 Jednakże ta sytuacja odnosiła się do zasobów otwartych  
i jednocześnie rywalizacyjnych. Tymczasem dziś mamy do czynienia z no-

————————— 
1 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, Science, 162 (3859), 1968, s. 1243–1248; również 

dostępne jako pdf oraz artykuł na stronie Garrett Hardin Society (odczyt 12.12.2019). 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243
http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/162/3859/1243.pdf
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html
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wym rodzajem dóbr wspólnych wytwarzanych przez technikę – zwane są 
one nowymi dobrami wspólnymi (new commons) a w przestrzeni Internetu 
wspólnymi dobrami informacyjnymi (information commons). Dobra te,  
w odróżnieniu od pastwiska, mogą być wykorzystywane bez obawy, że zo-
staną kiedyś wyeksploatowane.  

 Niemniej tak, jak w XVI wieku zaczęto grodzić pastwiska, tak w XXI wie-
ku zaczęto „grodzić” Internet. Narzędzia tego ograniczania to przede wszyst-
kim prawa własności intelektualnej oraz cyfrowe systemy restrykcji dostępu 
do informacji zwane DRM (Digital Restrictions Management), czyli różne 
systemy zabezpieczeń, w które wyposaża się dobra kultury w formacie elek-
tronicznym (np. muzykę, filmy, gry itp.) tak, by były dostępne tylko dla ich 
legalnego nabywcy.  Okazuje się jednak, że nadmierna kontrola nad dobrami 
niematerialnymi powoduje, że są one marnotrawione, a społeczeństwo czer-
pie z nich mniejszy pożytek niż gdyby były ogólnodostępnym dobrem wspól-
nym. Pokazał to najpierw Michael Heller w książce z 1998 roku The Tragedy 
of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets.2 
Wprowadzone przez niego pojęcie “antywspólnoty” (anticommons) okazało 
się nośne dla pokazania strat związanych z ograniczaniem dostępu do in-
formacji czy, szerzej, idei. Wspólna produkcja i współwłasność informacji  
w środowisku sieciowym okazują się bardziej wydajne niż własność prywat-
na. Z kolei Yochaj Benkler, autor pracy Bogactwo sieci, pokazał, że gdy in-
nowacje są wole od ograniczeń prawa autorskiego i ochrony własności inte-
lektualnej kultura lepiej się rozwija i jest wydajniejsza ekonomicznie.3  

 
 

KOMUNIZM W SIECI 
  
Jak pisał Jan M. Bocheński istnieją dziś dwa różne znaczenia słowa  

„komunizm”, szersze i węższe.4 W szerszym znaczeniu tego słowa to każda 
koncepcja bądź ruch opowiadający się za kolektywną własnością środków 
produkcji i wspólnotowym podziałem dóbr (jak u Platona i pierwszych 
chrześcijan). W węższym znaczeniu to albo konkretny system polityczny, np. 
panujący w Związku Radzieckim, albo związana z tym systemem partia ko-
munistyczna. W dalszej części tekstu słowo” komunizm” będzie używane 
wyłącznie w znaczeniu szerszym – tak zresztą, jak traktują to słowo wyznaw-
cy pokazanego niżej komunizmu sieciowego. 

W tekście Manifest dot-komunisyczny z 2000 roku Andrew Sullivan 
twierdzi, że choć komunizm nie sprawdził się w realnym świecie, ma jednak 
————————— 

2 M. Heller, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Mar-
kets, Harv. L. Rev. 111, 3 (1998): 621–688; https://repository.law.umich.edu/articles/609 (odczyt 
14.12.2019). 

3 Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 

4 J. M. Bocheński, Marksizm-leninizm-nauka czy wiara? wyd. Antyk 1988r s. 7. 

https://repository.law.umich.edu/articles/609
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na szanse realizacji w cyberprzestrzeni. Jego zdaniem właśnie teraz nazwa 
„komunizm” ma sens i dzieje się tak po raz pierwszy od użycia jej przez Ka-
rola Marksa. Ewangeliczna przypowieść o dzieleniu się chlebem i rybami 
przybrała dziś postać „kopiuj-wklej”. W sieci własność nie jest nawet „udo-
stępniana” lecz, zdaniem Sullivana, jest w posiadaniu wszystkich jednocze-
śnie. Przekształcając własność fizyczną w nieskończenie dającą się powielić 
własność elektroniczną, starożytny ludzki problem „moje-twoje” został za-
sadniczo rozwiązany. Sieć ma – jak pisze – uporczywie komunistyczny cha-
rakter. W świecie rzeczywistymi życie publiczne się kurczy, a przestrzeń 
wspólna prywatyzuje się. Jednoczenie życie publiczne wykładniczo rozszerza 
się w Internecie.  
 

„Działając jako krytyczna przeciwwaga dla kultury rynkowej, sieć umożliwiła 
interakcje między losowymi, równymi obywatelami o wiele bardziej niż kie-
dykolwiek wcześniej. W wirtualnym mieście, które szybko staje się siecią, mo-
żesz chodzić bez przeszkód do setek tysięcy mieszkań i odtwarzać dowolną 
muzykę lub czytać znalezione tam książki. Możesz pobrać prawie każdą pu-
blikację w kiosku na chodniku i przeczytać ją za darmo.”5 

 
W sieci spełniają się marzenia Platona, Marksa a nawet Thomasa More’a. 
Zamiast Utopii mamy E-topię, która jest jednocześnie nigdzie i wszędzie. 
„Widmo krąży po Ameryce- widmo dot-komunizmu” – pisze Sullivan.  

W 2003 Eben Moglen, profesor prawa na Uniwersytecie Columbia,  
opublikował dotCommunist Manifest, w którym ponownie zinterpretował 
Manifest Komunistyczny w świetle rozwoju technologii komputerowych  
i Internetu. Większość zinterpretowanych treści omawiała prawo autorskie  
i przywileje w kategoriach marksistowskich. Według Moglena idea oprogra-
mowania własnościowego jest tak samo absurdalna, jak posiadanie „zastrze-
żonej matematyki”. „Widmo prześladuje wielonarodowy kapitalizm – wid-
mo wolnej informacji”6 – twierdzi Moglen. Jego zdaniem ruch na rzecz  
swobodnej informacji jest drogą do stworzenia nowej struktury społecznej. 
Technologia cyfrowa dokona transformacji burżuazyjnego społeczeństwa 
przemysłowego w nową jakość. Dziś artykuły konsumpcji kultury mają ze-
rowy koszt krańcowy, co daje szanse by twórczość intelektualna poszczegól-
nych ludzi stała się wspólną własnością. Moglen postuluje m.in. zniesienie 
wszelkich form własności prywatnej w ideach, wspólny rozwój społeczny 
programów komputerowych i traktowania ich jako dóbr publicznych; cof-
nięcie wszystkich wyłącznych licencji, przywilejów i praw do użytkowania 
widma elektromagnetycznego; rozwój infrastruktury widma elektromagne-
tycznego, która realizuje równe prawo każdej osoby do komunikacji; bez-
————————— 

5 A. Sullivan Counter Culture: Dot-communist Manifesto, New York Times 11.06.2000; 
 https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/magazine/home/20000611mag-

counterculture.html. Dostęp 20.12.20019.  
6 E. Moglen, The dotCommunist Manifesto, January 2006; http://moglen.law.columbia.edu/ 

publications/dcm.html. Dostep 30.11.20190.  

http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html
http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html
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płatny i równy dostęp do wszystkich informacji publicznych i wszystkich 
materiałów edukacyjnych wykorzystywanych we wszystkich gałęziach pu-
blicznego systemu edukacji. 

 
 

PRACA NIEMATERIALNA W SIECI I KOLEKTYWIZM 
   
Gospodarka informacyjna zmienia zarówno jakość jak i charakter pracy. 

Na przykład, większość usług opiera się na nieustannej wymianie informacji. 
Ponieważ nie powstaje wtedy żadne trwałe materialne dobro, pracę zaanga-
żowaną w produkcję niematerialnego towaru takiego jak usługa, wytwór 
kultury, wiedza czy komunikacja Michael Hard i Antonio Negri w książce 
zatytułowanej Imperium nazwali „pracą ematerialną”.7 Wyróżniają oni trzy 
typy pracy niematerialnej: pierwsza łączy się ze zinformatyzowaną produk-
cją przemysłową, drugi typ pracy niematerialnej realizuje zadania symbo-
liczne i analityczne (może to być z jednej strony twórcza, wymagająca inteli-
gencji manipulacja, a z drugiej proste działania rutynowo – symboliczne), 
trzeci typ pracy wymaga międzyludzkiego kontaktu, który może być zarówno 
wirtualny jak i rzeczywisty. W samej istocie pracy niematerialnej tkwi, zda-
niem wymienionych autorów, kooperacja. Ważne jest, że ten aspekt pracy 
niematerialnej nie jest ani narzucony, ani zorganizowany z zewnątrz. Dezak-
tualizuje to klasyczne koncepcje pracy. W ekonomii politycznej Karola 
Marksa kapitał musiał siłę roboczą aktywizować i porządkować, organizować 
produkcję. Dziś to nie jest konieczne: praca niematerialna ma możliwość – 
jak piszą Hard i Negri – samowaloryzacji. „Obecnie wydajność, dobrobyt  
i tworzenie społecznej nadwyżki przybiera postać interaktywnej kooperacji 
w ramach językowych, komunikacyjnych i emocjonalnych sieci. Wyrażając 
własną kreatywną energię, praca niematerialna zdaje się budować potencjał 
dla swego rodzaju spontanicznego, elementarnego komunizmu.”8  

W artykule Nowy socjalizm: globalne społeczeństwo kolektywistyczne 
pojawia się online Kevin Kelly, w oparciu o prace teoretyka mediów Claya 
Shirky’ego, wskazuje na etapy tworzenia się w Internecie nowych relacji 
społecznych. Pierwszy etap drogi do kolektywizacji to udostępnianie infor-
macji. Publikuje się zdjęcia na Facebooku, Instagramie, filmy na YouTube, 
opinie na stronie Yelp etc. Drugi etap stanowi współpraca doraźna. Ten ro-
dzaj współpracy to inaczej mówiąc działanie ad hoc, podejmowane tymcza-
sowo, dla zrealizowania określonego celu. Dobitny przykład stanowi tzw. 
folksonomia. Słowo to dosłownym tłumaczeniu znaczy „ludowe zarządzanie 
klasyfikacją”. Jest to system, w którym użytkownicy stosują publiczne 
znaczniki do przedmiotów online (tagi), zwykle w celu ułatwienia sobie lub 
————————— 

7 M. Hard, A. Negri, Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołobaniuk, Wydawnictwo W.A.B. Warsza-
wa 2005, s. 310. 

8 Ibidem, s. 314. 
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innym osobom późniejszego ich odnalezienia. (Pojawił się nawet polski neo-
logizm „kumplonomia” jako potoczna nazwa grupy ludzi współpracujących 
spontanicznie w celu porządkowania informacji.) W oparciu o praktykę flok-
sonomii działają użytkownicy programu Flickr czy Photosynth Microsoftu. 
Kelly, pisząc o współpracy w wymienionych programach w cytowanym  
artykule stwierdza: „Co ciekawe, ta propozycja przekracza socjalistyczną 
obietnicę od każdego według jego umiejętności, do każdego zgodnie z jego 
potrzebami, ponieważ poprawia to, co wnosisz i dostarcza więcej, niż po-
trzebujesz.”9 Kolejny etap to współpraca zorganizowana. Polega na pracy 
przy dużych, złożonych projektach, w których uczestniczą nierzadko tysiące 
ludzi. Takie są np. rezultaty pracy opartej np. na licencjach Creative Com-
mons i GNU. Zaangażowani w projekt autorzy tworzą produkt darmowy 
uzyskując w zamian uznanie, doświadczenie i satysfakcję. Do pojawienia się 
takich wytworów nie jest potrzebny inwestor czy właściciel, jak w tradycyjnej 
produkcji kapitalistycznej, a otrzymany produkt stanowi wspólną własność. 
Ostatni etap nowego układu społecznego w sieci to kolektywizm. Pojawiają 
się tu projekty typu Open source, takie jak licencja wolnego oprogramowa-
nia Apache, Wikipedia, Linuks lub Open Office. Konieczna jest przy tym 
koordynacja publiczna i funkcjonowanie pewnych hierarchii organizacyj-
nych (np. redaktorzy w Wikipedii czy koordynatorzy armii programistów 
piszących kody), ale dąży się do jej maksymalnej decentralizacji. Jako przy-
kład może służyć wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami 
danych MySQL. 

W Internecie mamy dziś do czynienia z komunizmem cyfrowym; jest to 
możliwe między innymi dzięki temu, że kolektywna praca online może być 
skutecznie zorganizowana bez konieczności zachodzenia relacji między pie-
niędzmi a towarami. Jako przykład niektórzy badacze (Firer-Blaess, Fuchs) 
wskazują Wikipedię. Internetowa encyklopedia ich zdaniem działa w oparciu 
o zasady, które wykraczają poza kapitalistyczny sposób produkcji i reprezen-
tują informacyjno-komunistyczny sposób produkcji: w wymiarze subiek-
tywnym jest to praca kooperacyjna, a wymiarze obiektywnym wspólna wła-
sność środków produkcji.10  

Don Tapscott i Anthony D. Williams spopularyzowali termin „wikinomi-
ka”, wprowadzając go w tytule swojej książki tytuł Wikinomics: How Mass 
Collaboration Changes Everything, opublikowanej w grudniu 2006 roku.11 
Jest to termin opisujący skutki szerokiej współpracy i uczestnictwa użyt-
kowników w rynku i świecie korporacyjnym. Według autorów Wiki to nie 
tylko oprogramowanie umożliwiające wielu osobom edytowanie stron inter-
————————— 

9 K. Kelly, The New Socialism: Global Collectivist Society Is Coming Online, Wired, 22.05.2009, 
https://www.wired.com/2009/05/nep-newsocialism/?currentPage=1. Dostęp 5.01.20202. 

10 S. Firer-Blaess, Ch. Fuchs, An InfoCommunist Manifesto, w: Wikipedia; http://fuchs.uti.at/ 
wp-content/Wikipedia.pdf. Dostęp 7.01.20202. 

11D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Port-
folio 2010. 

https://www.wired.com/2009/05/nep-newsocialism/?currentPage=1
http://fuchs.uti.at/wp-content/Wikipedia.pdf
http://fuchs.uti.at/wp-content/Wikipedia.pdf
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netowych, lecz metafora nowej ery współpracy. W książce znajdujemy przy-
kłady tego, jak masowa współpraca zorganizowana z użyciem technologii 
opartej na otwartym oprogramowaniu przyczynia się do ekonomicznego 
sukcesu niektórych firm. Nowość działania polega na tym, że rozwiązania 
problemów nie zleca się podmiotom zewnętrznym, lecz zamiast tego uru-
chamia się mechanizm, w wyniku którego tworzy się spontanicznie wspólno-
ta specjalistów szukających rozwiązania. Specjaliści ci mogą być wynagra-
dzani, ale mogą też uczestniczyć w przedsięwzięciu jako wolontariusze. 

Według Tapscotta i Williamsa głównymi koncepcjami wikinomiki  
w przedsiębiorstwie są cztery zasady: 

— Otwartość, która obejmuje nie tylko otwarte standardy i treść, ale także 
przejrzystość finansową i otwarte podejście do zewnętrznych pomysłów  
i zasobów 

— Peering,12 który zastępuje modele hierarchiczne forum współpra-
cy (np. Linuks)  

— Udostępnianie produktów, własności intelektualnej, wiedzy naukowej 
— Działanie globalne, czyli i ignorowanie fizycznych i geograficznych 

granic zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym.  
 
 

ETYKA ABSTRAKCYJNA I KONKRETNA W INTERNECIE 
 
Dlaczego ludzie dzielą się informacjami, np. swoją wiedzą w jakimś 

szczególnym zakresie? Z pewnością precyzyjnej odpowiedzi udzieliliby so-
cjologowie, po zbadaniu reprezentatywnej grupy internautów. Tu jednak 
chcę postawić hipotezę, dotyczącą tej postawy. Widzę trzy niezależne i nie-
wykluczające się motywy:  

1. Misyjność – postawa ideowa, o podłożu moralnym, wedle której posia-
danym dobrem należy się dzielić, szczególnie, że w tym wypadku dzielenie 
się dobrem (informacją) jego samego nie zmniejsza. 

2. Zwrotność postawy wedle rzymskiej zasady do, ut des (daję, by dostać), 
co również można by podciągnąć pod kantowski imperatyw: robię to, czego 
oczekuję od innych użytkowników sieci: wrzucam dane do wspólnych zaso-
bów, z których potem też chcę sam czerpać. 

3. Egotyzm, czyli pęd do utrzymywania i rozwijania korzystnej opinii  
o własnej osobie, w tym wypadku polegający wyłącznie na publicznym zaist-
nieniu. „Ludzie bowiem – zauważa Ryszard Podgórski – komentują w Inter-
necie tysiące problemów, proponując bezkrytycznie własne opinie jako  
wartość pozytywną, często autoteliczną. Oczywiście nie dostrzegają, że ich 
głos polega wyłącznie na zaznaczeniu swojej obecności, co może oznaczać 

————————— 
12 Peering – wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych na zasadach partner-

skich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie
https://whatis.techtarget.com/definition/open
https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/Linux-operating-system
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komunikacyjny infantylizm, który w sensie masowym może być bardzo nie-
bezpieczny.”13 

W charakteryzowaniu zachowania użytkowników sieci można zastosować 
podział etyki na abstrakcyjną i konkretną, zaproponowany przez Henryka 
Elzenberga. Etyka abstrakcyjna to zespół wypowiedzi normatywnych, zwykle 
prostych w formie i kategorycznych w treści (np. „nie kradnij”). Etyka kon-
kretna wyraża się w działaniu, a jej zasady są zawiłe i hipotetyczne, pełne 
warunków i zastrzeżeń związanych z sytuacją osoby ją stosującej. Zasady 
etyki abstrakcyjnej przeważnie nie są przestrzegane, w odróżnieniu od zasad 
etyki konkretnej.14 Jeśli ktoś w ramach etyki abstrakcyjnej głosi zasadę „Nie 
będziesz piracił” (kopiował i rozpowszechniał nielegalnie), to odpowiadająca 
temu zasada etyki konkretnej głosi „Nie będziesz piracił, chyba że zajdą oko-
liczności O1 lub O2…lub ON.” W praktyce etyka konkretna popycha wielu 
internautów do traktowania zasobów Internetu jako dobra wspólnego,  
z którego każdy może czerpać według własnych potrzeb. Poniżej w tabeli 
porównuje się biblijne i internetowe postulaty etyki konkretnej i abstrakcyj-
nej: 

 

 
Komunizm cyfrowy można traktować z jednej strony jako ideę częściowo 

już realizowaną, a z drugiej jako ideę postulowaną. Można powiedzieć, że od 
strony aksjologicznej komunizm cyfrowy głosi wartości głoszone podczas 
Rewolucji Francuskiej. Wiąże się bowiem z internetową realizacją: 

1) równości (dostęp do zasobów dla każdego), 
2) wolności (dostęp do wszystkich informacji) 
3) braterstwa (koleżeństwo-pomoc przy dzieleniu się informacjami). 

 
Czy czeka nas zatem internetowa rewolucja? Przydatna w odpowiedzi na 

to pytanie może być opinia Richarda Stallmana, hakera i jednego z twórców 
ruchu wolnego oprogramowania, na temat piractwa medialnego: „Dzielenie 
się to szalenie ważna sprawa. Ograniczenia prawne, próby stawiania prze-
szkód w tej dziedzinie – są nieuczciwe. To samo dotyczy dostępu do książek. 
Ludzie powinni mieć możliwość rozpowszechniania już opublikowanych 
kopii bez żadnych wyjątków.”15 Zdaniem Stallmana również wiedza powinna 

————————— 
13 R. Podgórski, Aksjologiczny wymiar Internetu”; http://www.mediaispoleczenstwo.ath. 

bielsko.pl/art/05/ 05_podgorski.pdf. Odczyt 20.12.2019. 
14 B. Wolniewicz, Etyka konkretna i abstrakcyjna, w: idem, Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 

1998, s. 187–188. 
15 W. Szengeliji, Kopiuj i dziel się, „Wokrug Swieta”, Forum, 18 czerwca 2012. 

           Etyka abstrakcyjna Etyka konkretna 

Biblia Nie będziesz zabijał. Kto by złorzeczył ojcu lub matce, winien 
być śmiercią ukarany. 

Internet Nie będziesz piracił. Kto nie może zdobyć legalnie ważnych 
informacji, piraci je. 
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być dzielona z wszystkimi ludźmi, którzy chcą z niej korzystać, a ważne za-
soby powinny być wykorzystywane, a nie marnowane. Należy usunąć wszel-
kie bariery utrudniające szeroki podział wiedzy w ludzkim społeczeństwie. 
Realizacją postulatów Stallmana jest strona SCI-hub, pierwsza piracka stro-
na na świecie, która zapewnia masowy i publiczny dostęp do dziesiątek mi-
lionów artykułów naukowych. Twórcy tej strony deklarują:  

 
 „Zwalczamy nierówność w dostępie do wiedzy na całym świecie. Wiedza nau-
kowa powinna być dostępna dla każdej osoby, niezależnie od jej dochodów, 
statusu społecznego, położenia geograficznego itp. Opowiadamy się za anulo-
waniem własności intelektualnej lub praw autorskich do zasobów naukowych 
i edukacyjnych. […] Prawa autorskie sprzyjają zwiększeniu nierówności  
zarówno informacyjnej, jak i ekonomicznej […]. Badania powinny być publi-
kowane w otwartym dostępie. Przeciwstawiamy się nieuczciwemu zyskowi, 
które gromadzą wydawcy, tworząc ograniczenia w dystrybucji wiedzy.”16 
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DIGITAL COMMUNISM 
 

ABSTRACT 
   
The article presents the phenomenon of increasing sharing in-formations for free 

on the Internet and the contemporary development of gift economy in the form of  
a movement most often called cybercommunism. The article points out two basic 
attitudes in treating information. According to the first one, information should be 
treated as a commodity to which property rights can be attributed and which is sub-
ject to market play. This involves such issues as copyright, fees, licenses and other 
ways of protecting the interests of market players. The second attitude is to treat 
valuable information as a common good, often with a moral imperative to share it 
(to varying degrees Open Source and Open Acces, the idea of copyleft, DIY, P2P 
network, YouTube, The Pirate Bay domain etc.). Since every concept or movement 
proclaiming a community of goods is called communism (in a broader sense of the 
word, in a narrower sense it is a specific political system, e.g. the Soviet Union), 
today we are dealing with digital communism on the Internet. Some researchers 
(Firer-Blaess, Fuchs) point to Wikipedia as an example. The Internet encyclopedia 
operates on the basis of principles that go beyond the capitalist way of production 
and represent an informational-communist way of production: in the subjective 
dimension, it is a cooperative work and in the objective dimension, a shared owner-
ship of the means of production. The text also presents the division of ethics into an 
abstract and concrete one, applied to the behaviour of network users. If someone 
within the framework of an abstract ethics preaches the principle of “You will not 
pirate.” (copying and distributing illegally) is a corresponding principle of specific 
ethics that says “You will not pirate unless O1 or O2...or he.” In practice, concrete 
ethics push many Internet users to treat Internet resources as a common good, from 
which everyone can draw according to their own needs. Digital communism can be 
treated, on the one hand, as a partially implemented idea and, on the other, as  
a postulate. From an axiological point of view, this postulate would be connected 
with the Internet implementation of equality (access to resources for everyone) and 
freedom (access to all information).  
Keywords: digital communism, cybercommunism, information ownership, 

concrete ethics, abstract ethics, community of goods. 
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Jestem w sytuacji Louisa Pasteura, który tłumaczył le-
karzom, że ich największy wróg jest zupełnie niewi-
doczny, i całkowicie przez nich jeszcze nie rozpoznany. 
Nasze konwencjonalne podejście do wszystkich środ-
ków przekazu, a mianowicie, że liczy się to, w jaki 
sposób są one wykorzystywane, jest skostniałą posta-
wą technicznego idioty. 

M. McLuhan 
 
 

STRESZCZENIE 
 
Celem artykułu jest przytoczenie argumentów na rzecz tezy, że o kwestiach mo-

ralnych nie sposób decydować bez odwoływania się do rozstrzygnięć natury ontolo-
gicznej. Ilustracją głównej linii argumentacyjnej jest wybór Cyphera – jednego  
z pobocznych bohaterów filmu Matrix. Cypher decyduje się na zdradę walczących  
o wolność ludzi w zamian za dostanie życie w rzeczywistości wirtualnej. Wybór ten 
wydaje się przy pierwszej analizie problemu całkowicie naganny, gdyż wiąże się  
z porzuceniem świata rzeczywistego i prowadzeniem pozornie nieautentycznego 
życia w symulacji komputerowej. Argumentować można jednak, że dychotomia 
świata rzeczywistego i wirtualnego jest jedynie pozorna. Wybierając rzeczywistość 
wirtualną Cypher wybrał funkcjonowanie w świecie, który tak samo jak świat rze-
czywisty umożliwia zaistnienie podmiotowości moralnej i autentyczne przeżywanie. 
To, co różni oba światy, to z pewnością rodzaje determinacji jakim podlega podmiot. 
Cypher woli żyć w świecie, w którym podlega determinacjom narzucanym przez 
Matrix, niż w świecie realnym, gdzie jego zachowanie determinowane jest przez geny 
i imperatywy biologiczne. 

Słowa kluczowe: wolna wola, determinizm biologiczny, relatywizm, antyrea-
lizm semantyczny, ontologia świata wirtualnego, wartości w świecie wirtualnym. 

 
 
Film Matrix i sytuacje w nim przedstawione mogą stanowić interesujący 

punkt wyjścia do ogólniejszej dyskusji nad niektórymi postaciami wartości  
i sposobów ich doświadczania. Na srebrnym ekranie postaci mają wyraźnie 
zarysowane charaktery i jasne motywacje, zachowują się w sposób dalece 
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przewidywalny, a ponadto występują w charakterystycznych sytuacjach uła-
twiających ocenę ich postępowania zarówno w wymiarze epistemicznym jak 
i moralnym (choć rozdzielanie tych dwóch porządków niesie ze sobą znaczną 
dozę arbitralności). Wybór kontekstu popkulturowego zwykle ma tę zaletę, 
że sytuacje tam przedstawiane są zdecydowanie mniej złożone i łatwiejsze do 
intuicyjnej oceny, niż bywa to w rzeczywistości. 

 
 

MATRIX – ŚWIAT PRZEDSTAWIONY 
 
Może nie przypadkiem film miał premierę w ostatni wielkanocny week-

end XX wieku, gdyż jest on w pewnym sensie parabolą judeochrześcijań-
skiego poglądu, według którego znosimy zasłużoną niewolę w świecie peł-
nym nieprawości, bez nadziei na ocalenie i zbawienie; chyba, że zdarzy się 
cud. Matrix to nowy testament, dla nowego tysiąclecia, to przypowieść  
o drugim przyjściu mesjasza w stuleciu, które rozpaczliwie potrzebuje zba-
wienia (Schuchardt 2003, 11). 

Dla dalszych rozważań niezbędne będzie bardzo skrótowe przedstawienie 
głównego wątku fabularnego. Ludzie i zbudowane przez nich (świadome?) 
maszyny rozpoczynają wojnę między sobą, a ponieważ w krótkim czasie ma-
szyny uzyskują znaczną przewagę, ludzie postanawiają odciąć je od dopływu 
energii słonecznej i pokrywają niebo ciemnymi nieprzepuszczającymi pro-
mieni słońca chmurami. Maszyny jednak i tak ostatecznie wygrywają wojnę, 
a ponieważ stoją teraz przed widmem kryzysu energetycznego, postanawiają 
wykorzystać energię pochodzącą z ludzkiego ciała. W efekcie ludzie zostają 
umieszczeni w pojemnikach, gdzie, poprzez pobudzanie mózgu impulsami 
elektrycznymi, symuluje się im świat rzeczywisty. Innymi słowy ludzie 
umieszczeni w kadziach myślą, że żyją w Nowym Jorku roku 1999, a nie  
w przeźroczystych pojemnikach na zdegradowanej biologicznie, wyjałowio-
nej i całkowicie opustoszałej Ziemi. Maszyny wykorzystują masową hodowlę 
ludzi w celu zapewnienia sobie źródła energii (ludzie są de facto bateryjka-
mi). Ludzie stają się z kolei niewolnikami maszyn (nawiązanie do biblijnej 
opowieści o niewoli egipskiej?) i podlegają systematycznemu oszustwu, co 
do natury świata i formy swojego życia. W świecie Matrixa są też jednak 
rebelianci — ludzie, którym udało się dotrzeć do prawdy i uwolnić z kadzi, 
tacy jak Morfeusz, Trinity czy Cypher. Poszukują oni teraz Wybrańca (One), 
który ma wyzwolić wszystkich ludzi i pokonać maszyny. Wybrańcem tym 
jest Neo (L. Wachowski, A. Wachowski 1996). 

Rebelianci żyją w bardzo surowych warunkach, podczas gdy ludziom  
w kadziach wydaje się, że wiodą życie podobne do naszego, włącznie z jego 
wszystkimi wygodami i przyjemnościami (dobrym jedzeniem, kosztownymi 
apartamentami, samochodami, ubraniami, uznaniem i sławą, a także pozor-
nym, ale łudząco prawdziwym poczuciem bezpieczeństwa). Z tym modelem 
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życia wyraźnie kontrastują rebelianci, którzy chodzą ubrani w łachmany,  
a dla zaspokojenia głodu jedzą bezsmakową papkę zapewniającą kaloryczne 
minimum potrzebne do życia i wciąż narażeni są na niebezpieczeństwo ze 
strony Matrixa i jego sług. Buntownicy są nieustannie kuszeni przez Matrixa 
i niekiedy zdarza im się ulegać złudzeniu, że niewiedza rzeczywiście może 
być błogosławieństwem. 

 
 

CYPHER I JANUSOWE OBLICZE WYBORÓW MORALNYCH 
 
Co znaczy określenie wybór Cyphera? „Cypher” to w języku angielskim 

zero, ale też skrócenie formy „Lucypher”, na co wskazuje w filmie noszona 
przez niego marynarka z wężowej skóry, a będąca bezpośrednim nawiąza-
niem do postaci szatana. Symbolika biblijna jest tu zresztą znacznie bogat-
sza. Cypher to też oczywiście postać Judasza, gdyż jak Judasz w czasie ostat-
niej wieczerzy Cypher zgadza się zdradzić podczas posiłku. Znaczące jest też 
to, że kiedy podczas wieczerzy Cypher zawiera umowę z agentami głównym 
daniem jest krwisty stek. Mięso to przenośnia, która w opowieściach o cy-
berprzestrzeni (a więc o światach wirtualnych) jest używana na określenie 
ciała, tj. świata rzeczywistego (meatspace). Jest to metafora wyraźnie wska-
zująca na wyższość świata wirtualnego nad rzeczywistym – ciało to w końcu 
tylko kawałek mięsa. Cypher mówi, że stek, choć jedynie wirtualny, a więc  
w potocznym sensie nieprawdziwy, smakuje zupełnie jakby był rzeczywisty. 
Jednak mięso jest również przenośnią użytą przez Marshalla McLuhana do 
opisania chwiejnej granicy pomiędzy treścią i formą przekazu. Atrakcyjna 
forma przekazu filmu częściowo wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób oglądając 
Matrix dostrzega jedynie nagie medium, a nie częściowo ukrytą obfitującą  
w problemy treść. Widowiskowa walka wręcz, pościgi samochodowe i cyfro-
wa głośna wciągająca i agresywna ścieżka dźwiękowa1 odciągają uwagę wi-
dza od głównego problemu. Widz znajduje się w podobnej pozycji jak główni 
bohaterowie, którzy niekiedy naiwnie sądzą, że kolejna walka przybliża ich 
choćby o krok do zwycięstwa. Jedynie zwycięstwo jakie ma tutaj znaczenie to 
zwycięstwo wewnętrzne, które polega na lepszym zrozumieniu siebie i świa-
ta wokół nas. To też jednocześnie podkreśla, co film stara się powiedzieć  
o samym Matrixie, który zniewala nie totalitarną przemocą, lecz totalitar-
nym duchowym błogostanem. Agent Smith (strażnik Matrixa) mówi: „To 
geniusz. Miliardy ludzi przeżywają życie…w nieświadomości”. Trzeba pamię-
tać też, że Matrix to nie tylko opowieść o neurointeraktywnej symulacji  
i świecie wirtualnym, ale także metafora naszego współczesnego świata – 
świata w którym zniewalająca technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę,  
————————— 

1 Na soundtrack składają się m.in. takie utwory jak Mindfield zespołu Prodigy, Du hast 
Rammsteina, czy finałowe wezwanie Wake Up! postpunkowego zespołu Rage Against The Machine; 
to wszystko agresywne i mocno brzmiące utwory.  

http://m.in/
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a czego my jako jej twórcy zdajemy się w ogóle nie zauważać. Tak jak w fil-
mie pragniemy bowiem błogostanu i wygód jakie daje nam technologia, nie 
chcą przy tym przyjąć do wiadomości, że technologia i rzeczywistość spo-
łeczna to układ naczyń połączonych. Nowe technologie to nowe problemy do 
rozwiązania, nowe aspekty życia i śmierci, których nie można już przeżywać 
po staremu, i coraz więcej i więcej odpowiedzialności. Odpowiedzialności, 
która bierze się z globalnego i długookresowego oddziaływania technologii, 
którą się posługujemy (Gierat 2000). 

Powróćmy jednak do historii Cyphera, który nie wytrzymuje presji i za-
wiera układ z Matrixem – zdradza przyjaciół za cenę wygodnego i beztro-
skiego życia (życia w pojemniku, a więc życia tylko pozornego) pod postacią 
„znanego aktora”. To też ma niebagatelne znaczenie dla kontekstu interpre-
tacyjnego. Aktorzy grający rolę udają prawdziwe zachowania, a Cypher chce 
przecież żyć w świecie symulowanym i pozorowanym, w którym jego pozycja 
wyznaczona będzie przez umiejętność udawania, tj. spiętrzenia pozorów 
(precesja symulakrów). Dla pozostałych buntowników nie liczy się to, co 
wydaje się realne, ale to, co jest realne i dlatego chcą walczyć z maszynami  
i wyzwolić ludzi Są przy tym gotowi znosić wyrzeczenia, gdyż są przekonani, 
że życie, na które składa się iluzoryczna i subiektywna przyjemność, nie jest 
warte pożądania, a wybrane świadomie staje się haniebne.  

W tym miejscu ujawnia się z kolei alegoria jaskini platońskiej, która 
mimo, że często traktowana niepoważnie i uznawana raczej za kulturowy 
symbol myślenia filozoficznego niż poważne stanowisko, wryła się w nieu-
suwalny sposób w zachodnioeuropejski sposób myślenia o rzeczywistości. 
Wybór świata wirtualnego jest w myśl tej alegorii równoznaczny z wyborem 
cieni w miejsce prawdziwych bytów, co kojarzone jest zupełnie bez namysłu 
z rezygnacją z prawdy i dążenia do niej. A kto odsuwa się od prawdy nie za-
sługuje przecież na miano prawego człowieka, czyż nie? Filozofia Platona  
i wiele opartych na niej motywów religijnych łączy bowiem cnotę z wiedzą  
o niej, co prowadzi ostatecznie do utożsamienia wartości epistemicznych  
z moralnymi. Prawy i dobry może być więc jedynie człowiek znający prawdę, 
albo w najgorszym razie przynajmniej starający się ją znaleźć (Patridge 
2002). 

 
 

CZY WYBÓR POZORU ZAMIAST RZECZYWISTOŚCI  
ZAWSZE ZASŁUGUJE NA POTĘPIENIE? 

 
Przejdźmy zatem do postawienia problemu. Sam fakt zdrady jest zwykle 

czymś złym i godnym potępienia – to w końcu rzecz przez wielu uznawana 
za bezdyskusyjną. Choć można też próbować bronić Cyphera, który może np. 
uważać, że maszyny lepiej sprawdzają się w roli przywódczej niż ludzie. Taka 
linia argumentacji też opiera się na pewnych racjach, które trudno całkowi-
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cie zignorować. To przecież ludzie poprzez swoją rabunkową gospodarkę 
doprowadzili świat na skraj katastrofy klimatycznej, jak i też wywoływali 
konflikty zbrojne na długo przed powstaniem maszyn. W ludzkiej naturze 
tkwi bowiem bezwzględna potrzeba indywidualności i kierowania się wła-
snymi wyborami, która realizowana jest podświadomie i bez jakiegokolwiek 
baczenia na ewentualne koszty. To w końcu dlatego Architekt musiał prze-
budowywać Matrixa, w którym wolna wola prowadzi po pojawiania się okre-
sowych anomalii. Cypher może sądzić, że skoro ludzka natura wcześniej czy 
później i tak doprowadzi do całkowitej zagłady, to przekazując kontrolę „ra-
cjonalnym” maszynom uda się uratować choćby świat wirtualny, w którym 
ludzie żyć będą życiem pozornym pod nadzorem swoich „krzemowych opie-
kunów”. Z tej perspektywy jego wybór jawić się może jako mniejsze zło  
i próba uratowania ludzi przed nimi samymi. Wybór, który dla większości 
ludzi jest jednak nie do przyjęcia, gdyż na każdą próbę otwartego naruszenia 
naszej wolności reagujemy z tak wielką dozą oburzenia i agresji, że nie do-
cierają do nas racjonalne argumenty. W końcu propozycje tak zadawałoby 
się dobrze uzasadnione jak wprowadzenie wyższej składki ubezpieczenia 
zdrowotnego dla palaczy i ludzi skrajnie otyłych, czy wycofanie niezdrowej 
żywności ze sklepików szkolnych, napotyka falę krytyki opartej głównie na 
oburzeniu naruszeniem wolności wyboru. Cypher może sądzić, że ucieczka  
z Matrixa jest pozorna, gdyż poza nim nasza wola będzie zniewolona czymś 
innym, jak np. naszymi imperatywami biologicznymi (Haidt 2001).  

Prowadzi to do następnej kwestii. Odczuwamy, że wybór Cyphera jest zły 
nie tylko ze względu na samą zdradę, ale także dlatego, że wybiera on życie 
„nieprawdziwe” i„udawane” (chociaż przyjemne i wygodne), rezygnując  
z życia „prawdziwego”, a więc „rzeczywistego”. Dlaczego z tego punktu wi-
dzenia wybór Cyphera jest zły? Dlaczego życie w Matrixie nie ma wartości, 
czy też ma mniejszą wartość od życia w świecie rzeczywistym? To pytanie, na 
które odpowiedź nie jest z pewnością oczywista (Warwick 2005, 198–207). 

 
 

ROBERT NOZICK I JEGO OBRONA WARTOŚCI  
„ŚWIATA PRAWDZIWEGO” 

 
Robert Nozick proponuje przeprowadzić następujący eksperyment my-

ślowy. „Załóżmy, że istniałaby maszyna przeżyć, zapewniająca każde przeży-
cie, jakiego tylko zapragniesz […]. Czy podłączyłbyś się do tej maszyny na 
całe życie?...” I konkluduje: „Podłączenie się do tej maszyny to swego rodza-
ju samobójstwo […] Choć można symulować tego rodzaju przeżycie, nie ma 
tu miejsca na rzeczywisty kontakt z głębszą rzeczywistością […] Być może 
tym, czego pragniemy, jest żyć (czasownik czynny) własnym życiem, w kon-
takcie z rzeczywistością” (Nozick 1999, 61–64). Zatem według Nozicka, le-
piej istnieć w realnym świecie, niż być podłączonym do maszyny odczytują-
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cej pragnienia i spełniającej te pragnienia za pomocą impulsów elektrycz-
nych pobudzających mózg w taki sposób, że umysł nadbudowany nad mó-
zgiem przedstawia sobie owe upragnione sytuacje, jako faktycznie zachodzą-
ce. Mówiąc inaczej, nie chcemy jedynie doświadczać (jak np. przy czytaniu 
powieści czy graniu w grę komputerową), że mamy przyjaciół i jesteśmy 
kochani. Chcemy rzeczywiście mieć przyjaciół i być kochani. Nozick argu-
mentuje, że czym innym jest bycie przekonanym, że coś się robi, a czym 
innym jest rzeczywiste, faktyczne robienie tego czegoś (czyli Nozick mówi 
— czym innym jest to, że jestem przekonany, że Gosia mnie kocha, a czym 
innym to, że Gosia faktycznie mnie kocha). Tak więc zadowolenie wzbudzo-
ne w mózgu (dokładnie mówiąc, w umyśle) podłączonym do maszyny  
stymulującej mózg jest oparte na fałszywym przekonaniu, że jest się np. 
Thomasem Andersonem, programistą i hackerem (czyli Neo), żyjącym  
w Nowym Jorku w 1999 roku, podczas, gdy faktycznie jest się bateryjką  
w kadzi. Jest to więc zadowolenie pozbawione podstaw, a zatem obiektywnie 
bezwartościowe. W ten sposób problem wartości życia w Matrixie związany 
jest z kwestią możliwości posiadania prawdziwych przekonań w Matrixie. 
Nozick zatem argumentuje tak, że życie w Matrixie jest ułudą, natomiast dla 
nas wartością jest sam kontakt z rzeczywistością i dlatego rzeczywistość jest 
ważna, tj. ważniejsza niż po prostu doznawanie przyjemności. Ważniejsza 
dlatego, że jest prawdziwa. Życie w Matrixie jest złe, bo nie obcujemy z rze-
czywistością. Zły i niemoralny jest więc też wybór Cyphera. 

Ale Cypher myśli tak: co takiego wspaniałego jest w możliwości bycia  
w rzeczywistym świecie, obcowania z prawdą, posiadania rzeczywistej zdol-
ności do wolnego podejmowania decyzji, jeśli żadna z tych rzeczy nie powo-
dowałaby tego, że czujemy się dobrze (przyjemnie)? Lepiej żyć w ułudzie, ale 
za to przyjemnie spędzić życie (każdy z nas ma przecież tylko jedno), niż 
męczyć się i trudzić w świecie rzeczywistym. Zwłaszcza, że w „świecie rze-
czywistym” również nie mamy gwarancji wolności wyboru, który ograniczo-
ny jest czynnikami biologicznymi i kulturowymi. A jeżeli dodamy do tego 
fakt, że pewne „wolne wybory” mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc 
(np. skracając życie lub prowadząc do niepełnosprawności), to wybór „bło-
giej nieświadomości” przestaje już być jednoznacznie niewłaściwy.  

Takie rozumienie wartości jest wynikiem utożsamiania wartości ze świa-
domym przeżywaniem — wartością może być jedynie coś, co jest świadomie 
doświadczane. Innymi słowy świadome doświadczanie jest warunkiem ko-
niecznym do zaistnienia wartości. Porównajmy to jednak np. z opłacaniem 
ubezpieczenia na życie (płacę składki mimo tego, że nie będę korzystał  
z niego i nie będę doświadczał korzyści z jego otrzymania), gdyż moją pod-
stawową motywacją jest ułatwienie życia moim spadkobiercom. Podobnie 
jest też np. z byciem okłamywanym. Uważamy, że to coś złego tak w ogóle,  
a nie tylko dlatego, ze kiedyś możemy się o tym dowiedzieć (nie chcemy być 
okłamywani przez kochaną osobę, nawet wówczas, gdy nigdy nie mielibyśmy 
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się o tym dowiedzieć). Często potępiamy również lekarzy, którzy „okłamują” 
swoich terminalnie chorych pacjentów w kwestii skuteczności terapii celem 
wywołania efektu placebo. Etycznie razi nas świadome utrwalanie fałszy-
wych przekonań, mimo niekiedy dobrych argumentów, które za nimi prze-
mawiają. Intuicyjnie każdą próbę zatajenia prawdy traktujemy jak oszustwo. 

Rozumowanie Nozicka opiera się na założeniu, że są wartości cenniejsze 
dla człowieka niż doznawanie przyjemnych wrażeń, a co za tym idzie są po-
stawy cenniejsze od hedonizmu. Jedną z nich jest np. wartość posiadania 
prawdziwych przekonań i możliwość ich zdobywania, wartość posiadania 
uzasadnień tych przekonań, wartość pozostawania w relacjach z innymi 
osobami, wartość posiadania wolnej woli i kontroli nad własnym życiem. 
Jeżeli więc Matrix umożliwia realizację wartości hedonistycznych, ale  
uniemożliwia realizację wartości wyższych, to bycie w Matrixie jest mniej 
wartościowe niż bycie w świecie realnym. Powstaje pytanie czy tak jest rze-
czywiście. Inaczej mówiąc musimy powrócić do problemu prawdziwych 
przekonań w Matrixie. 

Sprawa wydaje się oczywista — umysły nabudowane nad mózgami sty-
mulowanymi przez komputery nie wiedzą o tym, że całe ich „życie” odbywa 
się w symulowanej przestrzeni wirtualnej, a świat, który postawiono im 
przed oczami jest kłamstwem, gdyż jest wirtualny, a nie realny. 

W świecie Matrixa przeraża nas także kłopot z uzasadnieniem przekonań. 
Matrix generuje fizykę świata, a algorytmy ją współtworzące nie są nam 
znane, gdyż nawet nie wiemy o istnieniu samego Matrixa. Tu jednak pojawia 
się pewien poważny problem. Matrix respektuje ludzką psychologię i biolo-
gię, gdyż to ona zmusiła Architekta do wielu przebudów systemu, który za-
łamywał się w utopijnym świecie, tak obcym ludzkiej naturze. Ludzki umysł 
powstał jednak na drodze mechanizmów ewolucji biologicznej (doboru na-
turalnego, doboru płciowego, dryfu genetycznego, itp.), które są obiektywnie 
ograniczone prawami fizyki „świata rzeczywistego”. Świat generowany przez 
Matrixa nie może więc radykalnie odbiegać od prawdziwego, gdyż to mogło-
by być skutkiem niedopuszczalnego dysonansu poznawczego w ludzkich 
umysłach. 

 
 

H. I S. DREYFUS: KONSTRUKCJA NOWYCH ŚWIATÓW 
 
Spójrzmy na problem jeszcze z innego punktu widzenia. Cała nasza histo-

ria ludzkości pokazuje, że człowiek działając w zgodzie ze swą naturą jest  
w stanie tworzyć lub otwierać nowe światy i w ten sposób przekształcać to, 
co dotychczas uznawane było za naturalne , nie wyłączając własnej natury. 

Ewolucja kulturowa oddziałuje przecież zwrotnie na naszą biologię, a na-
sze wynalazki kulturowe pomagają nam konstruować własną niszę ekolo-
giczną. Udomowienie bydła doprowadziło do powszechnej tolerancji laktozy 
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wśród dorosłych Europejczyków (w opozycji do Azjatów, wśród których ho-
dowla bydła nie była zbyt popularna), którzy nie tracą zdolności produkcji 
laktazy (enzymu rozkładającego laktozę) po zakończeniu okresu karmienia 
piersią. Rolnictwo zmieniło radykalnie naszą dietę poprzez jej zubożenie, ale 
też wprowadzenie znacznego naddatku kalorii, który dzisiaj przekłada się 
m.in. na epidemię otyłości. Hodowla doprowadziła do powstania licznych 
chorób odzwierzęcych jak ospa, odra, grypa czy gruźlica. Lista chorób cywili-
zacyjnych jest niezwykle długa i obejmuje nie tylko zmiany zwyrodnieniowe 
(haluksy czy płaskostopie będące skutkiem noszenia butów), czy związane  
z dietą choroby układu krążenia i cukrzycę typu II, ale też ciągle wydłużającą 
się listę chorób autoimmunologicznych. Nasza natura zmienia się więc pod 
wpływem kultury którą tworzymy, a zmiany te z czasem stają się składni-
kiem nowego świata, w jakim przyszło nam żyć (Lieberman 2013, 209– 
250). 

Tym, czego brakuje w Matrixie, jest możliwość wyjścia poza zaprogra-
mowaną rzeczywistość i brak możliwości otwierania nowych światów. Nie 
chodzi o to, by złamać reguły gry, co niekiedy próbuje zrobić Neo, ale o to by 
stworzyć nową grę. Na przykład Jezus otworzył nowy świat wartości dla 
ludzi, Kartezjusz odkrywając JĄ pomógł otworzyć świat nowożytnej filozofii, 
Martin Luter King otworzył nowy świat dla Afroamerykanów, Albert Einste-
in otworzył świat fizyki relatywistycznej, itd. W tym właśnie sensie Matrix 
nie posiada owej wolności otwierania nowych światów. 

Martin Heidegger uważał, że wolność otwierania nowych światów jest 
specyficznie ludzka. Jego zdaniem zdolność ta implikuje brak ustalonego 
zbioru pre-istniejących światów możliwych, a świat istnieje przecież tylko 
wtedy, gdy zostanie otworzony. Nie ma zatem żadnego sensu w tym, że 
komputer miałby być zaprogramowany tak, by umożliwić stworzenie 
wszystkich możliwych światów, które kiedyś mogłyby zostać otworzone 
przez człowieka. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie zaprogramować ta-
kiej możliwości otwierania radykalnie nowych światów, nawet gdyby chciała 
to zrobić. Zaprogramowana kreatywność to oksymoron. 

Jeśli otwieranie światów leży w naszej naturze, wyjaśnia, to dlaczego 
człowiek odczuwa tak dużą radość wkraczając do nowego świata? Jeśli prze-
żyliśmy kiedyś taką radość, rozumiemy dlaczego lepiej być w realnym świe-
cie, a nie w Matrixie. Rzeczywiste zbawienie polega na transcendencji świata 
ograniczonego regułami programu Matrixa i stworzenie reguł własnego 
świata. Jedne z tych reguł będą regułami uświadomionymi, które braliśmy 
pod uwagę tworząc nowy świat, ale inne (będące np. dalekimi pośrednimi 
konsekwencjami reguł uświadomionych) przyjdzie nam zaakceptować często 
mimo tego, że nie liczyliśmy się z nimi na początku. Być może z tego powodu 
zbawienie poprzez wejście w nowy świat ograniczony choćby nawet naszymi 
regułami nie będzie nigdy ostateczne. Ograniczony zbiór pierwotnych reguł, 
które posłużyły do stworzenia świata, nie jest w pełni przewidywalny, a dale-
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kie konsekwencje reguł pierwotnych, których nie uwzględniamy tylko ze 
względu na techniczne ograniczenia głębi wnioskowania, to ostatecznie naj-
mniejsze z naszych zmartwień. Dużo poważniejszym problemem może być 
nieskończony zbiór reguł niesprzecznych z naszym systemem. Nowy świat  
i jego reguły nie są więc nigdy tworem kompletnym, tj. takim tworem, do 
którego nic już nie można dodać. 

Nie jest zatem istotne, czy nasze przekonania są prawdziwe, albo czy je-
steśmy wystarczająco dzielni, by stawić czoła rzeczywistości; ważne jest to, 
czy jesteśmy zamknięci w świecie rutyny i banału, naszych codziennych za-
chowań i przyzwyczajeń, czy też jesteśmy wolni tak, że możemy przekształ-
cać świat, siebie i torować drogę innym chcącym przekształcać rzeczywi-
stość. 

Zauważmy, że ludzie w Matrixie używają umysłów do rozwiązywania 
problemów, twórczego myślenia i odkrywania świata. Czy wolność w Ma-
trixie jest zatem bardziej ograniczona niż w rzeczywistości (Dreyfus 2005, 
71–97)?  

 
 
ROBIN HANSON O OGRANICZENIACH KONDYCJI LUDZKIEJ 
 
Powróćmy do naszego wyjściowego pytania. Dlaczego stajemy po stronie 

Neo, Trinity, Morfeusza, a nie Cyphera? Może dlatego, że cenimy tych, któ-
rzy znają prawdę i nie są po prostu zadowolonymi niewolnikami? Ale ozna-
cza to też, że cenimy tych, którzy w przyszłości będą rządzić ludźmi, mimo 
tego, iż posiadają oni mniejsze predyspozycje do rządzenia od maszyn.  
A przecież w naszym rzeczywistym świecie też jesteśmy w pewnym sensie 
niewolnikami, gdyż nałożone są na nas ograniczenia w otwieraniu nowych 
światów. 

Geny nieustannie wpływają na nasze zachowanie i poznanie tworząc nie-
rzeczywisty świat, ale jakże ludzki świat (świat miłości, zabawy, rozmowy, 
opowiadania, sztuki, muzyki, mody, nauki, filozofii), który to świat ma 
odwrócić naszą uwagę od tego, że geny posługują się naszymi ciałami w celu 
wytworzenia jak największej ilości swoich replik. 

Każdy genom jest częściowo wynikiem działania doboru naturalnego, 
który tworzy możliwie najlepszą w danych w warunkach „maszynę prze-
trwania”. Nasze geny działają tak jakby miały „cel”, którym jest wytworzenie 
jak największej liczny kopii ich samych. Działają podobnie do bezwzględ-
nych poganiaczy niewolników, którymi by były, gdyby były „świadome”. 
Geny nie dbają o nasze przyjemności i ból. Zależy im tylko na tym, abyśmy 
mieli świadomość obydwu tych rzeczy, dzięki czemu mogą nami sterować 
poprzez dążenie do przyjemności i unikanie bólu. 

Nasze genomy zawierają informację o mechanizmach poznawczych, któ-
rych celem jest systematyczne fałszowanie rzeczywistości, tak abyśmy mogli 
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jak najskuteczniej realizować potrzebę przekazywania naszego materiału 
genetycznego i unikać śmierci, o ile nie stoi to w sprzeczności z potrzebą 
przekazywania genów. Mężczyźni przeszacowują zainteresowanie, jakim 
darzą ich przedstawicielki płci pięknej – mechanizm, którego popularna 
odsłona jest przedmiotem niezliczonych żartów w kulturze popularnej. Wy-
starczy, że kobieta uśmiecha się i okazuje życzliwość i zainteresowanie by 
mózg mężczyzny zinterpretował to jako oznakę chęci nawiązania głębszej 
relacji. Biologiczna inwestycja mężczyzny w związkach krótkoterminowych 
jest mikroskopijna w porównaniu z somatycznym wysiłkiem jaki w ewentu-
alny owoc tego związku włożyć będzie musiała kobieta. Geny zachęcają więc 
mężczyzn do próbowania szczęścia tworząc tym samym w ich umysłach fał-
szywe przekonania o intencjach kobiet. Kobiety niedoszacowują z kolei sto-
pień zaangażowania mężczyzn w związki długoterminowe. Ze względu na 
asymetrię inwestycji rodzicielskiej ich geny podpowiadają im, że wkład płci 
brzydkiej zawsze jest skromniejszy niż w rzeczywistości (Buss 2019, rozdz. 
4–5). 

Geny sprawiają, że stygmatyzujemy osoby z widoczną niepełnosprawno-
ścią i to one czynią z nas rasistów i ksenofobów, a wszystko to w oparciu  
o elementarną immunologię. Niepełnosprawność każdego typu (z niezaraź-
liwymi przecież nowotworami czy paraliżem wywołanym urazami włącznie) 
nasz mózg traktuje jako potencjalny wynik działania patogenów, których 
lepiej unikać ze względu na ryzyko śmierci lub obniżonej płodności. Inne 
pochodzenie etniczne może z kolei sygnalizować pasożyty lub inne patogeny, 
do zwalczania których nasz układ odpornościowy nie został przystosowany. 
Ksenofobia jest w nas wprogramowana na najniższym poziomie (Haselton 
2016, 968–987)! 

Umysł został stworzony przez geny poszukujące bardziej elastycznych re-
akcji na lokalne warunki środowiska. Dostaliśmy w ewolucyjnym spadku 
częściowo świadomy siebie umysł, który ma swoje cele, ma przekonania  
o sobie i świecie, ma wiedzę o środkach i działaniach te cele realizujących, 
ma wreszcie dostęp do świata „wartości wyższych” i kodów kulturowych, 
które często uważamy za esencję człowieczeństwa. Ale być może to tylko 
pozór udający rzeczywistość! 

Niektóre cele naszych genów i nas samych bywają niekiedy zbieżne. 
Chcemy mieć i wychowywać udane dzieci, chcemy uprawiać seks z płodny-
mi, a co za tym idzie zdrowymi ludźmi, chcemy być zdrowi, mieć przyjaciół, 
bo to pozwala nam przetrwać i mieć dzieci, chcemy mieć wreszcie wiedzę  
o świecie, bo to pomaga nam te cele osiągnąć. 

Jednak wydaje nam się, że zależy nam także na miłości, zabawie, rozmo-
wie, opowiadaniu, sztuce, muzyce, modzie, nauce, filozofii. Wierzymy, że 
rzeczy te mają wartość autoteliczną, że są wartościowe dla siebie samych,  
a nie ze względu na to, do czego można je wykorzystać, i to nie dlatego, że 
pomagają realizować bardziej podstawowe cele, jak zdrowie, seks czy dzieci. 
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Ale ten świat – świat autotelicznych wartości, o istnieniu których przeko-
nuje nas nasz umysł jest przecież wynikiem działania doboru naturalnego, 
doboru płciowego i szeregu mechanizmów ewolucji neutralnej, takich jak 
np. dryf genetyczny. Gdy pokazujemy innym, jak dobrzy jesteśmy w miłości, 
zabawie, rozmowie, opowiadaniu, sztuce, muzyce, modzie, nauce, filozofii, 
to dajemy tym samym dowody, że mamy geny wysokiej jakości i niewiele 
niekorzystnych mutacji. Podobnie nasze umysły mogą również ocenić geny 
innych w oparciu o te same parametry. Poczucie humoru, które wymaga 
zdolności do abstrakcyjnego myślenia, czy płynność z jaką posługujemy się 
językiem, są przecież ważnymi kryteriami doboru partnera. 

Wierzymy, że nasz świat snu ma wartość samą w sobie, a nie, że jego 
głównym zadaniem jest robienie wrażenia na osobach płci przeciwnej. 

Dlaczego tak się okłamujemy? 
1. Może dlatego, że ktoś, kto przezwycięża uczucie na drodze chłodnej kalkulacji 

nie jest dobrym partnerem do wychowywania dzieci. W krytycznym momencie 
może bowiem uznać, że nie będzie w nie inwestował, gdyż ważniejsze są dla 
niego inne wartości.  

2. A może dlatego, że ktoś taki dojdzie w końcu do wniosku, że dzieci to kłopoty, 
które przeszkadzają w samorealizacji i nie będzie chciał mieć dzieci. 

 
W Matrixie buntownicy godzą się być niewolnikami swoich genów oraz 

pasji i świata marzeń swojego umysłu, którymi to posługują się ich geny po 
to tylko, aby utrzymać kontrolę nad ludźmi. Cypher zaś zamienia jedną nie-
wolę na inną – niewolę genów na niewolę maszyn i ich rzeczywistości wirtu-
alnej, a nie, jak można pochopnie sądzić, porzuca wolność, w zamian za 
komfortową niewolę. 

W naszym świecie większość godzi się być niewolnikami swoich genów  
i świata snu naszych nakierowanych na reprodukcję umysłów – umysłów 
„podarowanych” nam przecież przez geny. Nie chcemy tej prawdy, tak jak  
i prawdy, że na tym świecie snu zależy nam mniej, niż myślimy. Nie chcemy 
dopuścić, by inne umysły zdobyły władzę nad swoimi genami. Nie podoba 
nam się myśl o podnoszeniu inteligencji wskutek modyfikacji genetycznych, 
ale pomysłu usuwania wad wrodzonych na drodze genetycznych modyfikacji 
już tak stanowczo nie potępiamy. Chętnie korzystamy z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym, gdzie komputery już osią-
gnęły poziom uznanych specjalistów w zakresie diagnozy nowotworów skó-
ry, zmian zwyrodnieniowych siatkówki czy wykrywania polipów podczas 
kolonoskopii. Ale przeraża nas wizja komputera, który może być inteligent-
niejszy od nas w wymiarze egzystencjalnym. Wmawiamy sobie wtedy, że taki 
byt może się wymknąć spod kontroli i chcieć zniszczyć ludzkość. Czy jeszcze 
bardziej nie przeraża nas to, że ta wyższa inteligencja mogłaby odsłonić nam 
prawdę o świecie i nas samych, pokazać z żelazną konsekwencją, jak nieuza-
sadnione są nasze najważniejsze wybory życiowe i jakimi słabymi przesłan-
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kami kierujemy się w codziennym życiu, kiedy potępiamy innych i wymie-
rzamy sprawiedliwość wydając surowsze sądy tuż przed obiadem niż zaraz 
po nim. Mogłyby uświadomić nam, jakimi moralnymi hipokrytami jesteśmy, 
gdy stosujemy podwójne standardy oceny zachowań w zależności o tym, czy 
mówimy o zachowaniach ludzi obcych, czy zachowaniach nas samych i na-
szych bliskich. Publicznie potępiamy osoby o odmiennych poglądach, ale 
łagodniejemy, gdy taka osoba pojawi się w naszym otoczeniu. 

Jeśli w jakikolwiek sposób próbujemy pokonać wpływ swoich genów, to 
robimy to głównie służąc naszemu światu snów (światu miłości, zabawy, 
rozmowy, opowiadania, sztuki, muzyki, mody, nauki, filozofii), ale przecież 
ten świat służy już naszym genom. Tak więc wybór Cyphera trudno jest  
w jednoznaczny sposób ocenić jako zły, czy niemoralny (Hanson 2004, 29–
38). 

 
 

ANTYREALIZM SEMANTYCZNEGO  
A RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA 

 
Inaczej rzecz przedstawia się z punktu widzenia semantycznego antyrea-

lizmu. Jeżeli świadectwa empiryczne (a więc wszystko to, czego doświad-
czamy), jakimi Neo dysponował lub jakie były dla niego w jakikolwiek spo-
sób osiągalne świadczyłyby o tym, że pracuje on na 33 piętrze wieżowca na 
Manhattanie jako informatyk, a jednocześnie nie byłoby żadnych świadectw, 
które by temu przeczyły, to jego przekonania na temat, gdzie i jako kto pra-
cuje, należałoby uznać za przynajmniej tymczasowo prawdziwe. Zauważmy, 
że na podobnej zasadzie my uznajemy, że jest rok 2019, jesteśmy w Lublinie, 
słuchamy wykładu, itp. Nie można wykluczyć, że jesteśmy poddani jakiejś 
zbiorowej hipnozie, śnimy, czy może jesteśmy postaciami gry komputerowej 
dalekiej przyszłości. Załóżmy jednak, że ten argument nas nie przekonuje, 
czy też, że z różnych powodów nie podzielamy stanowiska antyrealizmu se-
mantycznego. Co wtedy? 

Neo przed spotkaniem Morfeusza nie wiedział, że wieżowiec, w którym 
pracuje, jest symulacją komputerową (tworem zbudowanym z bitów zupeł-
nie jak Pulpit w Windows), ani nie wiedział też, że poniekąd on sam jest 
również takim tworem. Jednak zdanie mówiące o tym (tzn. zdanie opisujące 
owe wirtualne fakty postaci „Osoba S pracuje na Manhattanie w Matrixie na 
33 piętrze”) jest prawdziwe niezależnie od tego, co dana osoba wie na temat 
Matrixa. Klasycznie pojmowana prawdziwość zdania (jako zgodność zdania 
z rzeczywistością), jest niezależna od naszej wiedzy. 

Ale można powiedzieć, że przecież to nieprawda. Osoba S jest umieszczo-
na w pojemniku, który znajduje się w laboratorium w Los Angeles albo  
w Lublinie, i osoba ta nie jest oczywiście pracownikiem firmy komputerowej, 
lecz jest opleciona gęstą siecią elektrod podłączonych do skomplikowanych 
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urządzeń sterowanych przez komputer. Duże znaczenie ma tutaj określenie 
tego, co rozumiemy przez osobę. Nie ulega wątpliwości, że osoba nie jest po 
prostu organizmem biologicznym znajdującym się w pewnym miejscu i cza-
sie (tak więc nie jest osobą drzewo ani nie jest nią tygrys, itd.). Osobą jest 
podmiot czynności intelektualnych, moralnych i emocjonalnych wraz z tymi 
czynnościami i ich treścią. Wszystkie te rodzaje czynności (intelektualne, 
moralne, emocjonalne) są intencjonalne, a więc są ku czemuś lub komuś 
skierowane (intencjonalność jest w ogóle podstawową cechą świadomości). 
Załóżmy, że świadomość danej osoby skierowana jest wyłącznie na obiekty 
wewnątrz Matrixa (tak jest zresztą ze wszystkimi istotami świadomymi,  
które funkcjonują wewnątrz Matrixa). Dana osoba coś postrzega lub coś 
stwierdza, pragnie czegoś albo czegoś się boi — czegoś, co istnieje w sposób 
wirtualny w Matrixie. My w konsekwencji stwierdzamy, że w laboratorium  
w Lublinie dana osoba w ogóle nie istnieje, gdyż tu w laboratorium znajduje 
się tylko biologiczna podstawa umysłu funkcjonującego w Matrixie i kierują-
cego wirtualnym ciałem zgodnie z prawami biologii i fizyki Matrixa. W takiej 
sytuacji zarzut, że dana osoba może znajdować się tylko w pojemniku w ja-
kimś laboratorium jest nietrafny. 

Jeśli więc np. Anderson pracuje jako informatyk na Manhattanie (w Ma-
trixie), to przekonanie tej osoby, że pracuje na Manhattanie jest prawdziwe 
nawet, jeśli osoba ta nie wie, że wszystko dzieje się w Matrixie. A więc wtedy, 
gdy osoba ta nie zna prawdziwej natury rzeczywistości, w której się znajduje, 
tj. myśli, że żyje w świecie materialnym, podczas, gdy świat ten jest zbudo-
wany z bitów składających się na symulację komputerową. Tak więc Ander-
son myli się, gdy myśli, że świat jest materialny, ale ma prawdziwe przeko-
nanie, gdy sądzi, że jest informatykiem i pracuje na Manhattanie. Nie widać 
więc powodu, by uznać, że nie można mieć prawdziwych przekonań w Ma-
trixie. Możliwe jest także poznawanie praw fizyki Matrixu i uprawianie rze-
telnej nauki opisującej ten świat. 

Zauważmy, że my, czy nasi przodkowie znajdujemy się w analogicznej sy-
tuacji. Starożytni Grecy sądzili, że świat jest dziełem bogów, że został stwo-
rzony z jakiegoś pierwotnego chaosu, że błyskawica to wyraz gniewu Zeusa 
czy Posejdona. Jednocześnie posiadali też wiele przekonań prawdziwych o 
tym, że np. są mieszkańcami Aten lub szewcami czy żeglarzami. Mylili się 
więc co do prawdziwej natury świata, co jednak nie powodowało, że nie mo-
gli posiadać prawdziwych przekonań. 

Zatem istnieją prawdziwe przekonania o Matrixie i w Matrixie, tj. prze-
konania, które może posiadać byt, który możemy pojmować jako osobę żyją-
cą w wirtualnym świecie Matrixa (osobę wirtualną). Jeżeli zatem Matrix jest 
rzeczywistością intersubiektywną i dopuszcza relacje pomiędzy osobami, 
możliwe jest posiadanie prawdziwych przekonań i nie widać powodu, by 
uznać bycie w Matrixie za pozbawione wartości (Łukasiewicz 2004; Flocke 
2019). 
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WARTOŚCI W ŚWIECIE WIRTUALNYM 
 
Jeśli uważamy, że życie w naszym realnym świecie posiada pewną pozy-

tywną wartość i jakiś sens ze względu na możliwość realizowania pewnych 
wartości, to nie możemy zgodzić się z tym, że bycie w Matrixie jest pozba-
wione wartości pozytywnej, skoro także w Matrixie możliwa jest realizacja 
tych samych wartości co w naszym pozawirtualnym świecie. Tak więc argu-
ment Nozicka traci swoją moc. Innymi słowy świadomość, na jakiej opiera-
my nasze wybory i jej fizyczna podstawa w postaci mózgu, który narzuca 
nam tego samego rodzaju błędy poznawcze w obydwu rzeczywistościach 
(Matrix nie chroni nasz przecież przed naszą biologią), jest warunkiem sine 
qua non posiadania przekonań i wydawania sądów. Świadomość ta może 
funkcjonować w wielu światach i niezależnie od ich budowy jest w takim 
samym stopniu podmiotem moralnym. Zabójstwo czy kradzież w Matrixie 
powinny być potępiane z taką samą surowością, jak te same czyny poza nim. 
Intuicja mówi nam, że świat wirtualny to tylko złudzenie, ale zapominamy, 
że żyjąc w tym „złudzeniu”, dopełniamy jego ontologię. Czy kradzież przed-
miotu wirtualnego (np. postaci lub przedmiotu z gry) jest kradzieżą w sensie 
moralnym? Mówimy, że tak, bo przedmiot lub postać może zostać sprzedana 
za rzeczywiste pieniądze, ale czy to na pewno jedyny powód. Nawet gdyby 
nie dało się jej sprzedać za złotówki czy euro lub wymienić na cokolwiek 
innego, to dalej można twierdzić, że skradziono czas, który osoba włożyła  
w przygotowanie tej postaci i jej pracę kreatywną, dzięki której stworzyła 
mniej lub bardziej unikalną kombinację cech. A czas jest jak na razie naj-
cenniejszym co mamy! A może podział na świat realny i wirtualny nie jest 
podziałem rozłącznym? W zasadzie bowiem Matrix jest elementem rzeczy-
wistości w szerokim znaczeniu tego słowa – nie jest inną rzeczywistością, ale 
warstwą jedynej rzeczywistości. Wirtualne warstwy nadbudowane nad świa-
tem realnym nie są nawet zupełnie autonomiczne. Wszystkie obdarzone 
organicznym mózgiem byty obowiązuje bowiem we wszystkich warstwach ta 
sama biologia i psychologia. 

Kartki pocztowe z 1900 roku wydane przez producenta czekolady „Hilde-
brandts Deutsche Schokolade” przedstawiają świat w roku 2000. Dowiadu-
jemy się z nich, że w przyszłości istnieć będą ruchome domy, statko-kolej, 
maszyna dobrej pogody, czy zadaszone miasta. Ludzie przyszłości ubierać 
będą się jednak tak jak w roku 1900, bo przecież inaczej nie przystoi. Z kolei 
film „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” ukazuje z kolei daleką przyszłość,  
w której ludzie i przewyższająca ludzi sztuczna inteligencja pod postacią 
androidów posługiwać się będzie przyciskami, wprowadzając dane do samo-
świadomych komputerów. To tylko dwie z licznych ilustracji tego, że łatwiej 
mówić jest nam o fantazjach na temat przedmiotów z poza obszaru naszej 
bezpośredniej cielesności i jej rozszerzeń. Bezpośredni obszar cielesności  
i moralności traktujemy jednak jako coś nienaruszalnego, co trudno wyob-



 O wartościach w środowisku cyfrowym. Wybór Cyphera 199 

razić nam sobie pod inną postacią. Ubiór przyszłości już stanowi wyzwanie 
dla naszej wyobraźni, temat ciała przyszłości i jego modyfikacji wywołuje 
także niemałe kontrowersje, ale gdy zaczynamy mówić o wartościach przy-
szłości, to ze zdziwieniem odpowiadamy, że będą przecież takie same. Pozo-
staje zatem tylko czekać i przekonać się (lub nie), czy te nowe warstwy  
nadbudowanej rzeczywistości wirtualnej podważą nasze intuicje moralne. 
Wirtualne cmentarze, kradzież wirtualnych przedmiotów czy kara za zabój-
stwo awatarów może być dopiero początkiem. 

W filmie Matrix podłożem osobowości moralnej jest umysł nadbudowa-
ny nad pewną strukturą organiczną taką, jak mózg, lub nad sztuczną nieor-
ganiczną, albo quasi-organiczną strukturą złożoną z odpowiedniego rodzaju 
i ilości obwodów elektrycznych oraz mikroprocesorów. 

Tak jest w przypadku pierwszego, narzucającego się sposobu interpretacji 
Matrixa jako rzeczywistości wirtualnej. Zastanówmy się jednak przez chwilę, 
czy to jedyny sposób interpretacji? Morfeusz pyta: „Czy miałeś kiedyś taki 
sen Neo, że byłeś pewien, iż to rzeczywistość? A jeśli nie mógłbyś się z tego 
snu obudzić? Jak odróżniłbyś świat rzeczywisty od snu?” O Matrixie w filmie 
mówi się też, że to świat snu generowany komputerowo, żeby utrzymać ludzi 
pod kontrolą. Więc może Matrix należałoby interpretować jak sen, a nie jako 
rzeczywistość wirtualną? Jeśli ktoś chciałby potraktować Matrix jako coś 
podobnego do rzeczywistości sennej, to musiałby rozważyć, czy możliwe jest 
zachowanie podmiotowości moralnej w snach (McGinn 2005, 62–70). 

To znaczy, czy mieszkańcy świata wirtualnego (Neo, Cypher, ale też agent 
Smith i Wyrocznia) mogą w ogóle być traktowani jako podmioty moralne? 
Otóż wydaje się, że standardowe warunki konieczne i zarazem wystarczające 
do tego, by być podmiotem aktów etycznych są następujące: 
1) świadomość własnych czynów zakładająca poczucie samoświadomości  

i własnej tożsamości; 
2) możliwość racjonalnego decydowania oparta na zdolności obierania ce-

lów i dobierania środków prowadzących do osiągnięcia obranych celów; 
3) wolność woli, którą zwykle nazywa się indeterministyczną wolnością 

woli i definiuje następująco: akt woli jest wolny indeterministycznie 
wtedy i tylko wtedy, gdy wybierając A można było wybrać nie-A. 

 
Przy spełnieniu trzech powyższych warunków zachodzą uzasadnione 

przesłanki do uznania zdania: „Podmiot moralny S istnieje”. Warunek 4 jest 
raczej oczywisty. Żeby móc dokonywać jakichkolwiek czynności, trzeba po 
prostu istnieć, ale też musi to być istnienie tego rodzaju, że dany podmiot 
może wywoływać skutki w świecie, w którym istnieje. Chodzi tu o to, żeby 
podmiot moralny był w jakikolwiek sposób zdolny do działania. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 
 
Wydaje się, że bycie podmiotem moralnym, czyli łączne spełnianie poda-

nych wyżej warunków jest niezależne od substancjalnego podłoża, na któ-
rym opiera się podmiotowość moralna. Może nią być mózg w pojemniku 
oraz osoba wirtualna będąca informatycznie ukonkretnionym programem. 
Takim świadomym programem jest w Matrixie, agent Smith i jego kompani, 
a także sama Wyrocznia. 

Ale nawet, gdyby tak niekiedy było, że sny są jakąś formą odbicia naszej 
prawdziwej natury, to przecież intencja i czyny senne nie mają swoich real-
nych konsekwencji. Jeśli więc ktoś śni, że spycha kogoś innego w przepaść, 
to przecież naprawdę tego nie robi. Byłoby zatem niesprawiedliwe, gdyby 
ktoś taki karany był tak samo, jak morderca zabijający w rzeczywistym świe-
cie. 

Tak więc, jeśli Matrix jest snem, a nie rzeczywistością wirtualną, to żaden 
podmiot w Matrixie nie jest podmiotem moralnym i nie ma sensu rozważa-
nie zakresu jego moralnej odpowiedzialności za intencje i czyny popełnione 
w Matrixie. W takiej sytuacji również wybór Cyphera należy ocenić nega-
tywnie, gdyż Cypher zgadza się na to, by maszyny go oszukiwały i kontrolo-
wały (McGinn 2005). 

Rozważania te pokazują pewną podstawową zależność. Przed rozstrzyga-
niem kwestii etycznych najpierw trzeba rozstrzygnąć pewne podstawowe 
kwestie dotyczące natury świata, tj. kwestie metafizyczne i/lub ontologiczne. 
Decydujące znaczenie dla ustalenia oceny moralnej wyboru Cyphera ma np. 
rozstrzygnięcie, czy Matrix jest rzeczywistością wirtualną, czy też rzeczywi-
stością snu. Metafizyka musi poprzedzać etykę, a ponieważ nie dysponujemy 
jakąś zadawalającą i powszechnie akceptowaną metafizyką świata realnego, 
to w rezultacie nie dysponujemy też jednym, powszechnie akceptowanym 
sposobem rozwiązywania i oceny kwestii moralnych.  
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ON VALUES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT. CYPHER’S CHOICE  

 
ABSTRACT  

 
The paper tries to defend the thesis that it is impossible to decide upon moral is-

sues without any references to the ontology of the world we live in. An illustrative 
example of the main argumentation line is the choice made by Cypher—a second 
plan character in the movie Matrix. Cypher decides to betray human rebels fighting 
against machines for freedom and, as a reward, accepts affluent life in the virtual 
reality. His choice seems to be superficially reprehensible because of the abandon-
ment of the real world and authentic life. However, one can argue that the dichoto-
my between the real and virtual world is seeming. By choosing the virtual reality 
Cypher decided to act in a world which, like the real world, makes it possible to be  
a moral subject and enables authentic experience. The difference between both the 
worlds lies in the type of determination limiting any conscious subject. Cypher pre-
fers to live in a world determined by the algorithm of Matrix more than in a world 
where his behaviour is determined by genes and other biological factors. 

Keywords: free will, biological determinism, relativism, semantic anti-realism, 
ontology of the virtual reality, values in the virtual reality. 
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STRESZCZENIE  

 
Modelowanie komputerowe odgrywa istotną rolę we współczesnej nauce. Epi-

stemologiczna rola, jaką odgrywają takie modele oraz prowadzone na ich bazie sy-
mulacje skłaniają do postawienia pytań o możliwe użycie podobnych metod w filozo-
fii. Pomysły wykorzystania  narzędzi matematycznych do sformułowania koncepcji 
filozoficznych sięgają czasów Barucha Spinozy i Isaaca Newtona. Newtonowska filo-
zofia przyrody stała się przykładem udanego zastosowania matematycznych rozwa-
żań do opisu przyrody na poziomie fundamentalnym. Oczywiście podejście Newtona 
otworzyło zarówno nowe obszary badań w fizyce, jak i stało się źródłem dla nowych 
rozważań o rzeczywistości fizycznej. Według Michała Hellera niektóre teorie fizyczne 
można traktować jako specyficzne formalizacje koncepcji filozoficznych. Modelowa-
nie komputerowe w filozofii może być traktowane jako rozszerzenie tej idei, co będę 
starał się ukazać w niniejszym artykule. Będę również rozważał rolę modelowania 
komputerowego jako źródła nowych metafor filozoficznych zgodnie z koncepcją 
technologii definiującej D. J. Boltera. Rozważania te wiodą do konkluzji mówiącej, 
że w metodologii filozofii zachodzą istotne zmiany. Nowe podejście nie sugeruje od-
rzucenia bądź zanegowania dotychczasowych metod, a wskazuje raczej nowe narzę-
dzie analityczne filozofii i źródło inspirujących metafor. 

Słowa kluczowe: modelowanie komputerowe, metodologia filozofii, technolo-
gia definiująca. 

 
 

WSTĘP 
 
Filozofia jest dyscypliną, która nie posiada powszechnie akceptowanego 

zbioru metod i rozstrzygnięć metodologicznych. Ponad 2500 lat rozwoju re-
fleksji filozoficznej przyniosło wiele odmiennych podejść i koncepcji jej 
uprawiania. Pluralizm metodologiczny filozofii tłumaczy się tym, że z jednej 
strony podejmuje ona w zasadzie refleksję nad każdym aspektem rzeczywi-
stości, a z drugiej strony dotyka problemów granicznych, dla których zwykle 
nie istnieją już żadne ogólniejsze ujęcia. Metoda filozofii dopasowywana jest 
do rozwiązywanych problemów, jednak wybór kryteriów dotyczących metod 
jest sam w sobie problemem filozoficznym. Dzisiejsze administracyjno-
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prawne kwalifikowanie filozofii jako części nauk humanistycznych jest jed-
nym ze szkodliwych mitów wynikających z ewidentnego braku zrozumienia 
tego, czym jest filozofia. Genetycznie rzecz ujmując to z filozofii przecież bio-
rą swe źródła (bezpośrednio lub pośrednio) wszystkie inne dyscypliny nau-
kowe. 

Z punktu widzenia relacji filozofii i nauki jedną z ciekawszych kwestii me-
todologicznych jest próba sformułowania ścisłej metody, a więc to co stano-
wi rdzeń filozofii analitycznej. Podejmowane przez Barucha Spinozę próby 
pisania etyki more geometrico nie stały się jednak zaczynem nowego nurtu 
w filozofii. Inaczej się rzecz natomiast miała z Philosophie Naturalis Princi-
pia Mathematica Isaaca Newtona. W tym przypadku matematyczny opis 
podstaw świata przyrody, utożsamiany jeszcze przez wybitnego uczonego  
z filozofią natury, stał się podstawą nowożytnego poglądu na świat przyrody 
i ukształtował do dziś podzielane przekonanie o wybitnej skuteczności tego 
podejścia (Heller 2016). Specyficzna filozofia Newtona, uprawiana również 
more geometrico1, okazała się źródłem najlepszej znanej nam metodologii 
wiodącej do poznania rzeczywistości przyrodniczej.  

Wraz z powstaniem elektronicznych komputerów (jak np. ENIAC) stwo-
rzono nowe narzędzie badawcze, które używane jest z powodzeniem w nau-
kach ścisłych – modelowanie (symulacje) komputerowe (numeryczne lub 
obliczeniowe).2 Stanowi ono rozszerzenie klasycznej metody matematyczne-
go teoretyzowania konfrontowanego z empirią. Znacząca rola, jaką odgrywa-
ją metody komputerowego modelowania w różnorodnych dyscyplinach nau-
kowych, i liczna literatura na temat epistemologii i metodologii symulacji  
w naukach skłania do zadania pytania o to, czy metoda ta może być w jakimś 
zakresie użyta do wzbogacenia arsenału metodologicznego filozofii. Pytanie 
to podejmę w niniejszym artykule. 

 
 

MODELOWANIE OBLICZENIOWE  
JAKO RODZAJ ANALIZY FILOZOFICZNEJ 

 
Modelowanie komputerowe stało się w ostatniej dekadzie przedmiotem 

refleksji filozofów nauki, choć dziwić może duże opóźnienie w filozoficznej 
recepcji tej problematyki metodologicznej. Należy jednak zaznaczyć, że rola, 
jaką pełnią modele obliczeniowe w nauce, jest inna od tej roli w filozofii.  
Z pewnością z punktu widzenia filozofii bezużyteczne lub prawie bezuży-
                                                        

1 Warto podkreślić, że słynne dzieło Newtona Philosophie Naturalis Principia Mathematica 
(1687, przekład polski: 2011) w warstwie matematycznej operuje właśnie dobrze wówczas znanymi 
metodami geometrycznymi; dobrą ich analizę można znaleźć w przytoczonym wydaniu polskim. 
Powszechnie znane dziś analityczne (w sensie matematycznym) ujęcia mechaniki newtonowskiej są 
wynikiem późniejszego rozwoju tego obszaru badawczego.  

2 Używam tutaj pojęcia symulacja w sensie szerokim, tak jak je określił Eric Winsberg w artykule 
Computer Simulations in Science, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. Zalta (red.). 
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teczne mogą wydawać się typowe zastosowania modeli obliczeniowych, np. 
służące przewidywaniu przyszłej ewolucji systemu. W pierwszej kolejności 
należy zatem ustalić, na czym polegać może rola modelowania obliczeniowe-
go w filozofii i jakie mogą być nasze oczekiwania względem tych modeli.3 

Idea matematycznego modelowania koncepcji filozoficznych z pozoru 
wydawać się może dziwna bądź nieuzasadniona. Można jednak na nią popa-
trzeć jako na doprowadzenie do ekstremum zamierzeń filozofii analitycznej.4 
Michał Heller postawił w takim kontekście odważną tezę, że niektóre teorie 
empiryczne mogą stanowić fizyczny model pewnej doktryny filozoficznej, 
która dzięki temu może być analizowana dostępnymi metodami formalnymi 
nauki (Heller 2019 (1986),  240). Modelowanie komputerowe jest zatem 
rozszerzeniem strategii badawczej opisanej przez Hellera jako „filozofia  
w nauce”. W filozofii idea zastosowania modelowania komputerowego zosta-
ła praktycznie wykorzystana w filozofii jeszcze w końcu XX wieku (Grim et 
al. 1998). 

Modelowanie obliczeniowe w filozofii nazywane jest niekiedy filozofią  
in silico przez analogię do nazewnictwa obecnego już od pewnego czasu  
w naukach. Klasyczna praktyka badań laboratoryjnych (głównie chemicz-
nych i biologicznych) prowadzona w izolowanych układach laboratoryjnych 
(najczęściej w naczyniach szklanych – stąd in vitro) rozszerzona została  
o eksperymenty numeryczne w symulowanych komputerowo układach – 
stąd eksperymenty in silico od głównego budulca elektronicznych układów 
cyfrowych. Nawiązanie do terminologii praktyk laboratoryjnych pozwala 
ująć dwie podstawowe intuicje: wskazuje na rozszerzenie metodologicznego 
instrumentarium o metody modelowania komputerowego jako istotnie no-
wego składnika oraz wskazuje, że pewną rolę odgrywa również typowa dla 
praktyki laboratoryjnej specyficzna możliwość manipulowania rzeczywisto-
ścią – tyle że jest to rzeczywistość wirtualna, realizowana (wyliczana) przez 
komputer.5  

W przypadku filozofii in silico nie możemy mówić o przeniesieniu do filo-
zofii wprost metodologii nauk przyrodniczych. W tych ostatnich symulacje 
służą przede wszystkim wirtualnym eksperymentom. W filozofii cele i ocze-
kiwania z pewnością są odmienne, co wyznacza sposób patrzenia na znacze-
nie modelowania komputerowego. Po pierwsze, samo modelowanie nie jest 
typową działalnością teoretyczną w filozofii, choć i nie sposób odmówić jej 
racji bytu w tej dyscyplinie. Najważniejszym celem modelowania w filozofii 
będzie jednak doprecyzowanie i wyjaśnienie modelowanych koncepcji. Języ-

                                                        
3 Jest to rozwinięcie idei, którą zarysowałem we wcześniejszym artykule napisanym wspólnie z dr. 

Romanem Krzanowskim (Polak, Krzanowski 2020). 
4 Więcej na ten temat pisałem w pracy (Polak 2019, s. 260 i następne). 
5 Więcej na temat znaczenia symulacji w metodologii nauki oraz związków z praktyką laboratoryj-

ną można znaleźć w rzeczowej analizie Sławomira Leciejewskiego (Leciejewski 2013, s. 77–85). Cy-
towana w tej pracy Deborah Dowling wprost utożsamia symulację z „eksperymentem na teorii” uży-
wając do analizy narzędzia wypracowane w obrębie nowego eksperymentalizmu (Dowling 1999). 
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ki programowania – mam tu na myśli szczególnie języki obiektowe – wydają 
się szczególnie predestynowane do tej roli ze względu na ich siłę wyrazu oraz 
zaimplementowane koncepcje. Dla przykładu można wskazać udane próby 
modelowania koncepcji metafizycznych, epistemicznych oraz etycznych  
dokonane przez Roberta Janusza (2002; 2006; 2007) oraz Jarosława Strze-
leckiego (2017). W cytowanych próbach cele modelowania były stricte teore-
tyczne i dotyczyły możliwości spójnego, logicznego opisu klasycznych  
koncepcji filozoficznych. W zasadzie modele te nie były wykorzystywane  
w symulacjach. Jedną z ważnych cech tego typu modelowania jest to, że 
wymuszają one precyzację zagadnienia, wskazując często ukryte założenia 
lub nawet luki w oryginalnych koncepcjach. W tym podejściu wykorzystuje 
się również automatyczne narzędzia analizy języków programowania do 
sprawdzania poprawności syntaktycznej modeli, co w przypadku bardziej 
skomplikowanych przypadków może być dość trudne i uciążliwe dla bada-
cza. 

Można jednak zauważyć, że i w filozofii symulacje prowadzone na mode-
lach mogą być niekiedy przydatne. Można bowiem spojrzeć na symulacje 
jako na specyficzny rodzaj doświadczenia myślowego (Gedankenexperi-
ment). Tym, co odróżnia symulacje od doświadczeń myślowych, jest fakt, że 
w doświadczeniach myślowych jesteśmy w stanie testować zasadniczo bar-
dzo proste tezy; dlatego dobieramy bardzo wyidealizowaną sytuację jako 
podłoże testu. W przypadku symulacji można śledzić bardzo złożone konse-
kwencje dedukcyjne, co wpływa na możliwość prowadzenia o wiele bardziej 
złożonych doświadczeń myślowych. Symulowanie daje również niekiedy 
możliwość porównania wybranych modeli, a co za tym idzie – pozwala na 
zdobycie wiedzy o różnicach płynących z przyjęcia zmienionych założeń. 
Swoiste „myślowe eksperymentowanie”, obecne w filozofii od wieków może 
być z pewnością rozwinięte dzięki symulacjom, które pozwalają udoskonalić 
tę metodę poznawczą. Pojawia się tutaj jednak interesujący problem episte-
miczny dyskutowany już w nauce, czy i w jakim stopniu można zaufać złożo-
nym symulacjom, których działania nie da się wystarczająco dobrze prześle-
dzić z perspektywy badacza (Durán, Formanek 2018). Wspomniani autorzy 
konkludują swe analizy stwierdzeniem, że „należy ukierunkować jeszcze 
więcej namysłu filozoficznego na lepsze zrozumienie znaczenia symulacji” 
(Durán, Formanek 2018, 663). 

Mimo wielu pytań dotyczących koncepcji symulacji komputerowych war-
to zauważyć, że możliwość eksperymentowania z konsekwencjami różnych 
koncepcji filozoficznych może mieć również pewien istotny aspekt heury-
styczny – obcowanie z przedmiotami symulacji może inspirować do nowych 
przemyśleń i być źródłem intuicji niedostępnych w żaden inny sposób. In-
spirująca rola modelowania komputerowego w filozofii ma również jeszcze 
jeden odrębny wymiar, który zaprezentowany zostanie w kolejnym para-
grafie. 
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SYMULACJA JAKO TECHNOLOGIA DEFINIUJĄCA  
DLA METAFIZYKI 

 
Należy wspomnieć również tutaj o symulacji jako pełniącej rolę nowej 

metafory wykorzystywanej w metafizyce. Mam tu na myśli hipotezę symula-
cji autorstwa Nicka Bostroma i podobne idee rozwijane na początku XXI 
wieku, np. hipoteza Matriksu Davida Chalmersa.6 Wykorzystywanie dostęp-
nych technologii jako konceptualnego modelu w metafizyce zostało dokład-
nie przedstawione w pracy (Bolter, 1990). W perspektywie Davida J. Boltera 
można określić symulacje numeryczne jako rodzaj technologii definiującej. 
Myślimy zatem o rzeczywistości niekoniecznie jako o wielkim komputerze, 
ale raczej jako o wielkim programie przetwarzanym w nieskończenie silnym 
umyśle/komputerze; natury tegoż hiperkomputera jednak nie znamy. Hipo-
tezy Bostroma, Chalmersa i innych ukazują, że dla współczesnego człowieka 
zrozumiałe jest już traktowanie rzeczywistości w kategoriach komputero-
wych. Co prawda można mieć zastrzeżenia co do tego, czy taki sposób rozu-
mienia jest powszechny, czyli czy rzeczywiście symulacje stały się technolo-
gią definiującą nie tylko wąskiego kręgu specjalistów. Niemniej trudno nie 
zgodzić się z tym, że dopuszczana obecnie możliwość reprezentacji świata 
jako symulacji sprawia, że symulacje stają się współczesną technologią defi-
niującą, o ile jeszcze się nią nie stały. Z pewnością bardziej oczywiste wydaje 
się nam dzisiaj myślenie o rzeczywistości jako o wielkim hiperprogramie niż 
o wielkim mechanizmie zegarowym. 

Wspomniana metafora symulacji (lub Matriksu w ujęciu Chalmersa) 
prowadzi do rozwoju nowych obszarów refleksji metafizycznej, którą można 
traktować jako specyficzną interpretację i rozwinięcie słynnej frazy Gottfrie-
da Wilhelma Leibniza „Dum Deus calculat et cogitationem exercet fit mun-
dus”. Hipoteza symulacji staje się też przedmiotem swoistych analiz nauko-
wych, które zakładając prawdziwość tej hipotezy próbują wnioskować o pod-
łożu rzeczywistości fizycznej (Bostrom 2003; Beane et al. 2014). Wartość 
tego typu analiz jest jednak wątpliwa, ponieważ nie są one weryfikowalne 
naukowo w takim samym sensie jak teorie fizyki oraz ponieważ opierają się 
na wielu silnych i dość arbitralnych założeniach. 

                                                        
6 Oryginalne sformułowanie argumentu z symulacji można znaleźć w pracy (Bostrom 2003). Dys-

kusje wokół argumentu Bostroma i inne prace na temat rzeczywistości jako symulacji można znaleźć 
na portalu The Simulation Argument pod adresem https://www.simulation-argument.com/ (ostat-
ni dostęp 27.01.2020). 

Hipoteza Matriksu (Chalmers 2015) oparta jest natomiast na rozważaniach nad znanym filmem 
Matrix. 

https://www.simulation-argument.com/
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MODELE OBLICZENIOWE ZAGROŻENIEM DLA FILOZOFII? 
 
Krytyczne podejście do metod filozofowania skłania do zadania pytania  

o wady modelowania komputerowego z punktu widzenia filozofii. Oczywiste 
jest, że modelowanie komputerowe dziedziczyć będzie ogólne problemy filo-
zofii analitycznej związane z próbami wtłoczenia niezbyt jasnych problemów 
w ekstremalnie klarowne struktury formalne. Innymi słowy, złożoność  
problemów filozoficznych przerasta zwykle możliwości precyzyjnego opisu,  
a w konsekwencji również i modelowania dotychczasowymi metodami for-
malnymi. Próby modelowania obliczeniowego istniejących koncepcji wska-
zują, że nie możemy mówić o pełnej odpowiedniości modelu do modelowa-
nej koncepcji. Lepiej więc używać pojęć takich jak „inspiracja” lub „adapta-
cja”. Trzeba mieć świadomość, że wnioski dotyczące modeli komputerowych 
nie przenoszą się automatycznie na pierwotne, modelowane koncepcje. Na-
wet jeśli nie możemy twierdzić, że znamy odpowiedź na zagadnienia posta-
wione przy pomocy tradycyjnych metod, to modelowanie komputerowe na 
pewno może pomóc w precyzowaniu zagadnienia, może ujawniać ukryte za-
łożenia oraz może inspirować do nowych poszukiwań filozoficznych. Stąd 
modele komputerowe pozostają cennym narzędziem, które poszerza instru-
mentarium metod filozoficznych (Polak, Krzanowski 2020). 

Wokół modelowania komputerowego narosła również pewna groźna 
ideologia będąca wypadkową pomijania epistemicznego dystansu wprowa-
dzanego przez komputerowe modele symulacyjne oraz wiary w wyjątkowe 
znaczenie wyników uzyskanych przy pomocy obliczeń automatycznych. 
Wprowadzany przez symulacje komputerowe epistemiczny dystans pomię-
dzy badaną rzeczywistość a jej teoretycznym opisem jest wynikiem tego, że 
w modelowaniu komputerowym najpierw wybieramy, tak samo jak w typo-
wej działalności teoretycznej, pewne aspekty teoretycznie, a następnie doko-
nujemy komputerowej implementacji modelu przyjmując szereg dodatko-
wych założeń, aby możliwe było sformułowanie i przeprowadzenie symula-
cji. Te ostatnie dopiero mogą stać się obiektem badań quasi-empirycznych 
(Eden 2007; Polak 2016, 57–60).7 Eksperymentujemy więc nie na własno-
ściach świata, ale na własnościach bardzo specyficznej rzeczywistości  
formowanej przez symulację. Z konieczności wnioski muszą być bardzo 
ostrożne, bo w zasadzie są to jedynie wnioski dotyczące symulowanych  
cyfrowo „światów”. Skuteczność komputerowych modeli symulacyjnych  
w prognozowaniu pewnych zjawisk jest jednak przekonującym argumentem 
dla naukowców za przyjęciem tej metody jako skutecznej, a zatem również  
i poprawnej. Metoda ta, choć zaowocowała bujnym rozkwitem nauki  

                                                        
7 Z uwagi na cel niniejszej pracy nie mogę tutaj rozwinąć refleksji na temat epistemologii symula-

cji. Odsyłam więc do dobrego przeglądu problematyki epistemologicznej w kontekście poznania 
naukowego zawartego w artykule Eryka Winsberga w Stanford Encyclopedia of Philosophy (Win-
sberg 2019). 



 Modelowanie komputerowe w filozofii – uwagi metodologiczne 209 

w ostatnich dekadach, nie jest jest jednak niezawodna i bezproblemowa. 
Niestety często symulacje komputerowe bywają utożsamiane z samą rzeczy-
wistością. Obliczeniowe modele symulacyjne odgrywają współcześnie coraz 
większą rolę społeczną – począwszy od dostarczania prognoz pogody uła-
twiających codzienne funkcjonowanie, aż po wielkie symulacje prognozujące 
zmiany klimatu w skali globalnej albo prognozujące przemiany społeczne. 
Namysł metodologiczny nad epistemicznym znaczeniem modeli obliczenio-
wych wskazuje, że należy je traktować z ogromną dozą ostrożności, z racji 
dużego zespołu arbitralnie przyjmowanych elementów symulacji, które  
z reguły znacząco wpływają na model. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Filozofia stanowi najdłuższą, historycznie spójną tradycję intelektualną  

w dziejach ludzkości. Z jednej strony wciąż wracamy do greckich korzeni,  
z drugiej zaś możemy obserwować nieustanny rozwój filozofii. Wśród inspi-
rujących współcześnie pomysłów na rozwój tej dyscypliny warto wyróżnić te, 
które wiążą się z wykorzystaniem nowych, dostępnych technik. W przeszło-
ści technika druku zmieniła radykalnie sposób uprawiania filozofii, wpro-
wadzając na przykład krytyczne edycje tekstu, w których ustalono brzmienie 
oryginalnych tekstów klasycznych, będących następnie przedmiotem analiz 
oraz odniesień filozofów. Upowszechnienie druku miało przemożny wpływ 
na styli charakter tekstów filozoficznych, samo w sobie nie wytworzyło jed-
nak odmiennych metod refleksji. Inaczej rzecz jednak wygląda w przypadku 
technik komputerowych, które są wcieleniem zaawansowanych koncepcji 
teoretycznych (algebraiczna logika Boole’a, uniwersalna maszyna Turinga, 
etc.). Znaczenie technik komputerowych dla filozofii wykracza daleko poza 
typowe oddziaływanie techniki jako źródło metaforyki filozoficznej (teza 
Boltera). Filozofia in silico jest jednym z nurtów współczesnej filozofii anali-
tycznej, która czerpie pewne aspekty metody z nauk ścisłych oraz przyrodni-
czych. Tego rodzaju metoda może być traktowana jako rozszerzenie instru-
mentarium analizy filozoficznej. Zaletą tej metody jest możliwość łatwego 
znajdowania uogólnień badanych koncepcji, np. modelując procesy ewolu-
cyjne łatwo tworzyć alternatywne zasady ewolucji (Kłóś 2018) albo koncep-
cje życia (Bielecki 2016). Filozofia in silico pozwala na stworzenie również 
symulowanych „światów”, w których można rozważać nowe, ogólniejsze 
problemy, niż te dyskutowane w ramach dotychczasowej filozofii.8  

Jednym z frapujących aspektów doby komputeryzacji jest postępujące 
zbliżenie się nowoczesnej wyrafinowanej techniki oraz filozofii (zob. np. Po-

                                                        
8 Przykład możliwości rozszerzenia dotychczasowych obszarów refleksji filozoficznej w obrębie 

etyki przedstawiliśmy w pracy (Polak, Krzanowski 2020).  
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li, Obrst 2010). Z jednej strony technika poszukuje filozofii, aby stawić czoła 
nieznanym dotychczas wyzwaniom jak na przykład oddziaływania społeczne  
systemów autonomicznych. Z drugiej zaś strony technika komputerowa stała 
się  częścią współczesnego filozofowania. Choć z pewnością filozofia in silico 
nie stanie się podstawową metodą filozofowania (bo nie wierzę w możliwość 
istnienia metody podstawowej w filozofii), to dziś trudno wyobrazić sobie 
odpowiedzialną współczesną filozofię, która redukuje rolę komputera jedy-
nie do roli rozbudowanej maszyny do pisania. Wszak byłaby to filozofia, któ-
ra zamykałaby oczy na miejsce i rolę komputerów w otaczającym nas świecie 
– byłaby to filozofia negująca istnienie ery komputeryzacji. Warto na koniec 
zadumać się nad faktem, że w zasadzie prawie cały znany dorobek filozoficz-
ny ludzkości (czyli taki, który może być efektywnie intersubiektywnie prze-
kazany i wykorzystany do dalszych rozważań) ma lub może mieć obecnie 
reprezentację cyfrową. Innymi słowy – istnieje jako informacja przechowy-
wana w zapisie cyfrowym w systemach komputerowych. I jeśli przyjąć ist-
nienie świata obiektywnych treści, jak to postulował Karl R. Popper (1978, 
zob. także 2002), wówczas łatwiej można zauważyć, jak dużą rolę w udo-
stępnieniu tego świata pełnią dziś komputery. Wypada szczerze przyznać, że 
bez komputera ten tekst nie miałby szans, aby zaistnieć, choć komputera nie 
nazwałbym przecież jego (współ)autorem. 

 
 

Podziękowania 
 

Dziękuję p. dr. Romanowi Krzanowskiemu, z którym dyskutowałem więk-
szość zawartych tu pomysłów. Oczywiście wszelkie błędy lub nieścisłości są je-
dynie moją winą. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

S. R. Beane, Z. Davoudi, M. J. Savage, Constraints on the universe as a numerical simulation. 
The European Physical Journal A, 50 (9), 2014. 

A. Bielecki, Cybernetyczna analiza zjawiska życia, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 61, 
2016.  

J. D Bolter, Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990. 

N. Bostrom, Are We Living in a Computer Simulation?, The Philosophical Quarterly, 53 (211), 
2003.  

D. Chalmers, Matriks jako metafizyka, przeł. J. Jarocki, Roczniki Filozoficzne, 63 (4), 2015. 
D. Dowling, Experimenting on Theories, Science in Context, 12 (2), 1999. 
J. M. Durán, N. Formanek, Grounds for Trust: Essential Epistemic Opacity and Computa-

tional Reliabilism. Minds and Machines, 28 (4), 2018. 
A. H. Eden, Three Paradigms of Computer Science, Minds and Machines, 17 (2), 2007. 
P. Grim, G. Mar, P. St. Denis, The Philosophical Computer: Exploratory Essays in Philosoph-

ical Computer Modeling, MIT Press, London 1998. 
M. Heller, Jak możliwa jest „filozofia w nauce”?, Studia Philosophiae Christianae, 22 (1), 

1986. 



 Modelowanie komputerowe w filozofii – uwagi metodologiczne 211 

____ , Wyzwanie dla racjonalności: Leibniz i początek ery Newtona, Zagadnienia Filozo-
ficzne w Nauce, 61, 2016. 

____, How Is Philosophy in Science Possible?, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 66, 2019. 
R. Janusz, Program dla Wszechświa ta: filozoficzne aspekty języków obiektowych, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków 2002. 
R. Janusz, Relacja etyczno-psychologiczna w ujęciu obiektowym, w: Philosophiae & musicae: 

księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Zie-
miańskiego SJ, R. Darowski (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2006. 

____ , O metodach wirtualnych w paradygmacie obiektowym, Zagadnienia Filozoficzne  
w Nauce, 41, 2007. 
A. Kłóś, Filozofia ewolucji Charlesa Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów 

ewolucyjnych, Semina Scientiarum, 16, 2018. 
S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych: studium metodologicz-

no-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013. 
I. Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, J. Societatis Regiae ac Typis  

J. Streater, Londini [London] 1687. 
I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, przeł. J. Wawrzycki, Copernicus Center 

Press, Kraków 2011. 
P. Polak, Computing as Empirical Science: Evolution of a Concept, Studies in Logic, Gram-

mar and Rhetoric, 48 (1), 2016. 
____ , Philosophy in Science: A Name with a Long Intellectual Tradition, Zagadnienia 

Filozoficzne w Nauce, 66, 2019. 
____ , R. Krzanowski, Ethics in Autonomous Robots as Philosophy in Silico: The Study Case 

of Phronetic Machine Ethics, Logos i Ethos, 52, 2020. 
R. Poli, L. Obrst, The Interplay between Ontology as Categorial Analysis and Ontology as 

Technology, w: Theory and Applications of Ontology: Computer Applications, R. Poli et al.  
(red.), Springer Netherlands, Dordrecht 2010. 

K. R. Popper, Three Worlds, The Tanner Lecture on Human Values, Delivered at The Univer-
sity of Michigan, 1978; https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/p/popper80. 
pdf (dostęp: 3.02.2020). 

____ , Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, 
PWN, Warszawa 2002. 

J. Strzelecki, Monada = Monada() – interpretacja obiektowa, w: Filozofia i technika,  
J. Sobota, G. Pacewicz (red.), Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsz-

tyn 2017. 
E. Winsberg, Computer Simulations in Science, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

E. N. Zalta (red.), Winter 2019, Metaphysics Research Lab, Stanford University; https:// 
plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/simulations-science/ (dostęp: 24.01.2020). 
 
 
 

 
 

COMPUTATIONAL MODELLING IN PHILOSOPHY  
– SOME METHODOLOGICAL REMARKS 

 
ABSTRACT 

 
Computational modeling plays an important role in the methodology of contem-

porary science. The epistemological role of modeling and simulations leads to ques-
tions about a possible use of this method in philosophy. Attempts to use some math-
ematical tools to formulate philosophical concepts trace back to Spinoza and New-
ton. Newtonian natural philosophy became an example of successful use of mathe-
matical thinking to describe the fundamental level of nature. Newton’s approach has 
initiated a new scientific field of research in physics and at the same time his system  
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has become a source of new philosophical considerations about physical reality. Ac-
cording to Michael Heller, some physical theories may be treated as the formaliza-
tions of philosophical conceptions. Computational modeling may be an extension of 
this idea; this is what I would like to present in the article. I also consider computa-
tional modeling in philosophy as a source of new philosophical metaphors; this idea 
has been proposed in David J. Bolter’s conception of defining technology. The con-
sideration leads to the following conclusion: In the methodology of philosophy sig-
nificant changes have been taking place; the new approach do not make traditional 
methods obsolete, it is rather a new analytical tools for philosophy and a source of 
inspiring metaphors. 

Keywords: Computational modeling, methodology of philosophy, defining 
technology. 
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STRESZCZENIE 

 
W niniejszej pracy pokazujemy, w jaki sposób formalne pojęcia informatyczne – 

takie, jak kodowanie, algorytm czy obliczalność – mogą być interpretowane filozo-
ficznie, w tym ontologicznie i epistemologicznie. Interpretacje takie prowadzą do 
pytań i problemów, których robocze rozwiązania składają się na jakąś formę prefilo-
zoficznego światopoglądu. W pracy kładziemy nacisk na pytania inspirowane infor-
matycznym rozróżnieniem cyfrowości i analogowości, które ma swój matematyczny 
pierwowzór w matematycznym rozróżnieniu dyskretności i ciągłości. Między innymi 
są to następujące pytania: 1) czy głęboka struktura fizykalnej rzeczywistości ma cha-
rakter cyfrowy, czy analogowy, 2) czy ludzki umysł przypomina bardziej informa-
tyczny system cyfrowy czy analogowy, 3) czy odpowiedź na pytanie drugie daje nam 
owocny poznawczo wgląd w ograniczenia poznawcze umysłu? Za szczególnie istotną 
podstawę powyższych pytań uznajemy fakt, że moc obliczeniowa (tj. zakres rozwią-
zywalnych problemów) niektórych typów obliczeń analogowych jest większa od mo-
cy obliczeń cyfrowych.  

Słowa kluczowe: informacja, cyfrowość, analogowość, moc obliczeniowa, 
światopogląd informatyczny. 

 
 

WSTĘP 
 
W tytule niniejszej pracy występuje odniesienie do dwóch dyscyplin, któ-

re na pierwszy rzut oka różnią się od siebie jak ogień i woda. Z jednej strony 
jest to informatyka – dziedzina współczesna, konkretna, niezwykle silnie 
wpływająca na rozwój najnowszych technologii; z drugiej zaś, filozofia – 
wysoce ogólna, refleksyjna, zakorzeniona historycznie, a niekiedy i meryto-
rycznie, w odległej starożytności. W obecnej pracy będę argumentować  
jednak, że obydwie dyscypliny sporo łączy. W niektórych przynajmniej ob-
szarach – jak chociażby filozofia umysłu czy epistemologia – filozofia z in-
formatyką zbliżają się do siebie, wchodząc w coraz silniejsze interakcje. 
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Spośród dwóch interesujących nas dyscyplin informatyka pozostaje 
dziedziną lepiej określoną.1 Chcąc uwypuklić jej główne pojęcia – za które 
uznajemy informację, algorytm i automat – można stwierdzić krótko, że jest 
to nauka o algorytmicznych metodach przetwarzania odpowiednio kodo-
wanych informacji (danych) za pomocą różnego rodzaju automatów.  
W charakterystykę tę dobrze wpisują się tytułowe kategorie cyfrowości  
i analogowości. Oznaczają one, po pierwsze, cechy przetwarzanych danych 
(dyskretnych bądź ciągłych), po drugie zaś, właściwości automatów, które 
służą do ich algorytmicznego przetwarzania (w sposób dyskretny bądź cią-
gły). Jak zobaczymy dalej, pojęcia te nie są do siebie sprowadzalne – mimo, 
że w toku historycznego rozwoju informatyki urządzenia i techniki analogo-
we zastępowano konsekwentnie cyfrowymi. 

Jeśli chodzi o filozofię, to ze względu na jej bogatą historię i uniwersali-
styczne aspiracje, niezwykle trudno jest określić zwięźle jej specyfikę.2 Kon-
centrując się na warstwie pojęciowej, warto przypomnieć jednak, że filozofia 
ma ambicje precyzować pojęcia najogólniejsze (jak byt, poznanie, prawda 
czy czas), by za ich pomocą ujmować istotę kwestii dla człowieka podstawo-
wych (jak np. związek wydawanych sądów z rzeczywistością, w tym: ich 
prawdziwość bądź fałszywość). W niniejszej pracy bardzo ważnym pojęciem 
jest obliczanie (ang. computing). Przy jego użyciu filozofowie usiłują uchwy-
cić istotę tego, co dzieje się wewnątrz komputerów (a niekiedy też: porów-
nywanych do nich umysłów), gdy realizują one takie czy inne algorytmy.  
W obecnej pracy będzie nas interesować kontrast pomiędzy dwoma rodza-
jami obliczania: cyfrowym i analogowym.  

 
 

1. MIĘDZY INFORMATYKĄ A FILOZOFIĄ 
 

1.1. Różnorodność wzajemnych związków 
 

Na relację między informatyką a filozofią można spoglądać z rozmaitych 
perspektyw, spośród których warto wstępnie przywołać dwie. Po pierwsze, 
koncentrując się na pracach konkretnych uczonych, można wskazywać pew-
ne ich szczególne dokonania, które wniosły coś do obydwu dziedzin.  

Z grona klasyków filozofii na pierwszy plan wybija się tu Gottfried W. Le-
ibniz, który prowadząc dociekania stricte filozoficzne, przyczynił się do póź-
————————— 

1 Dzieje się tak mimo rozmaitych dyskusji metodologicznych, w których zwraca się uwagę na trzy 
aspekty badań informatycznych: formalny, inżyniersko-techniczny i empiryczny. Gdy uwypukla się 
pierwszy, informatykę uznaje się za naukę pokrewną matematyce, gdy drugi – za naukę bliską elek-
tronice i telekomunikacji, gdy trzeci – za dyscyplinę po części przyrodniczą, jak fizyka czy biologia. 
Por. (Murawski 2014; Knuth 1974; Denning 2005). W niniejszym tekście będziemy uwypuklać dwa 
pierwsze aspekty. 

2 Przykładowo, we wstępie do Zagadnień i kierunków filozofii Kazimierz Ajdukiewicz pisał: „Co 
to jest filozofia? Pytanie to łatwo postawić, ale wcale niełatwo na nie odpowiedzieć. Wyraz filozofia 
posiada bowiem długą bardzo historię i w różnych okresach co innego wyrazem tym określano” 
(Ajdukiewicz 2003, 13). 
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niejszego zaistnienia informatyki. Na szczególną uwagę w tym względzie 
zasługują sprzężone ze sobą koncepcje lingua characteristica oraz calculus 
ratiocinator, które dopełnia preinformatyczna idea rozwiązywania proble-
mów za pomocą zautomatyzowanych obliczeń. W nawiązaniu do kilku wy-
powiedzi Leibniza (1890) określa się ją niekiedy mianem calculemus (po 
polsku: obliczajmy).3 Przybliżając się do informatycznej praktyki, hasło to 
można rozwinąć następująco: i) opiszmy dany problem za pomocą liczb, ii) 
wykonajmy na nich niezbędne obliczenia (to może zrobić maszyna), iii) zin-
terpretujmy uzyskany wynik liczbowy jako rozwiązanie problemu. Nietrud-
no spostrzec, że według takiego właśnie schematu, choć o wiele bardziej 
rozbudowanego, realizują swoje zadania dzisiejsze komputery.  

Z grona bardziej współczesnych prekursorów informatyki nie sposób 
pominąć Alana Turinga – matematyka i logika, któremu wyjątkowo bliskie 
były zagadnienia typowo filozoficzne, związane z obliczeniowym modelowa-
niem, czy wręcz realizowaniem, czynności umysłowych.4 Przypomnijmy, że 
jego poglądy na ten temat wahały się pomiędzy entuzjastyczną wizją kompu-
terowej inteligencji i poważnymi wątpliwościami co do możności sztucznej 
realizacji myślenia za pomocą technik cyfrowych. Wątpliwości te dotyczyły, 
na przykład, myślenia intuicyjnego czyli przedformalnego, pozwalającego 
uchwycić sam problem i niezbędne do jego opisu pojęcia (por. Marciszewski 
2019).  

Przykłady zainteresowań i dokonań konkretnych uczonych ujawniają 
szerszy i niekoniecznie historyczny już wymiar relacji między informatyką a 
filozofią. Pozwalają dostrzec specyficzne obszary badań, które sytuują się 
wyraźnie „pomiędzy”. Należą do nich: obliczeniowe modelowanie umysłu 
(najsilniej obecne w kognitywistyce), ontologia informacji i systemów obli-
czeniowych (jako działy filozofii) czy aksjologiczne zagadnienia sztucznej 
inteligencji (związane siłą rzeczy z realnymi dokonaniami informatyki).5 Ów 
dziedzinowy punkt widzenia ma oczywiście korzenie historyczne; współcze-
śnie jednak zyskuje on silny realny punkt odniesienia w postaci bardzo już 
zaawansowanych systemów do przetwarzania danych.  

Doceniając wagę zarysowanych perspektyw, w dalszej części pracy skon-
centruję się na pewnej szczególnej strategii badawczej, czy też interpretacyj-
nej, która wiedzie od informatyki do filozofii. Jej punkt wyjścia stanowi 
spostrzeżenie, że informatyka jest po części nauką formalną, wobec czego jej 
————————— 

3 Por. (Trzęsicki 2006). Nazwa „calculemus” jest przypisana także do założonej przez Witolda 
Marciszewskiego witryny www.calculemus.org, która obejmuje bardzo wiele materiałów dotyczących 
oryginalnej koncepcji Leibniza oraz jej współczesnych rozwinięć.  

4 Zob. np. słynny artykuł Computing Machinery and Intelligence (Turing 1950). W tekście tym 
znajdujemy oryginalne sformułowanie słynnego testu na inteligencję maszyn (nazywanego dziś 
testem Turinga) oraz inspirującą filozoficznie dyskusję z argumentami podważającymi możliwość 
zdania tego testu, czy, szerzej, możliwość zaistnienia maszyn myślących.  

5 Na gruncie polskim wymienione (przykładowo) zagadnienia są dyskutowane od ponad pięciu lat 
w ramach cyklu konferencji naukowych „Filozofia w informatyce” – cyklu którego autor niniejszej 
pracy jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem. Zob. np.: www.calculemus.org/fi4 

http://www.calculemus.org/


216 Paweł Stacewicz 

niektóre przynajmniej pojęcia (formalne właśnie) można interpretować  
w różnych dziedzinach problemowych, w tym filozoficznie. Mówiąc dokład-
niej, można je interpretować w odniesieniu do takich „twardych” zagadnień 
filozoficznych, jak struktura bytów (ich ewentualna zawartość informacyjna) 
czy natura myślenia (przede wszystkim jego związek z obliczeniami).  
W punkcie 1.2 opiszę w sposób poglądowy trzy interpretacje tego typu.  

 
1.2. Od pojęć informatycznych do zagadnień filozoficznych 

 
Pojęciem dla informatyki zupełnie podstawowym, podstawowym z ma-

tematycznego punktu widzenia, jest kodowanie liczbowe. Oznacza ono 
czynność reprezentowania wszelkich komputerowo przetwarzanych obiek-
tów, takich jak teksty, obrazy czy dźwięki, za pomocą odpowiednio dobra-
nych liczb i wiążących owe liczby struktur. Przykładowo: gdyby ten tekst 
miał być wyświetlony na ekranie komputera, musiałby zostać przedstawiony 
liczbowo, np. za pomocą kodu ASCII, a następnie binarnie, za pomocą se-
kwencji zer i jedynek (o ile używalibyśmy tradycyjnego komputera cyfrowe-
go). Gdyby natomiast miał zostać sprawdzony pod względem poprawnej 
pisowni, należałoby uruchomić specjalny program, który składa się z in-
strukcji, kodowanych ostatecznie za pomocą cyfr binarnych. Uogólniając 
powyższy przykład, trzeba stwierdzić, że z punktu widzenia matematycznie 
ujmowanego „wnętrza” maszyny wszystko to, co postrzegamy i przekształ-
camy za pośrednictwem komputerów, jest jakąś liczbą.6 Na poziomie infor-
matyki teoretycznej stwierdzeniu temu odpowiada fakt, że wszelkie operacje 
realnych komputerów (w tym: przetwarzanie tekstów) są opisywane za po-
mocą pewnego modelu obliczeń (Burgin, Dodig-Crnknovic 2013). Ten zaś 
określa pewną szczególną dziedzinę liczbową, do której należą argumenty  
i wartości funkcji definiujących dozwolone obliczenia. Podkreślić przy tym 
trzeba, że różnym dziedzinom liczbowym tychże funkcji odpowiadają różne 
typy komputerów (np. analogowych i cyfrowych). 

Przechodząc od czysto informatycznych zagadnień kodowania danych za 
pomocą liczb do filozofii, napotykamy szereg ogólnych pytań o istotę rze-
czywistości. Czy jest ona matematyczna, a w szczególności liczbowa, jak np. 
sądzili w starożytności Pitagorejczycy? Mówiąc zaś bardziej epistemologicz-
nie: czy wszelkie aspekty rzeczywistości, w szczególności natury, dają się 
opisać w kategoriach liczbowych? Współczesne zastosowania informatyki,  
w tym szerokie możliwości obliczeniowego kreowania rzeczywistości wirtu-
alnej, dostarczają silnego argumentu pragmatycznego na rzecz odpowiedzi 
pozytywnej. Polega on na tym, że znaną nam liczbowo-obliczeniową naturę 
informatycznych artefaktów przypisuje się całej rzeczywistości, coraz sku-

————————— 
6 Sformułowanie to nawiązuje do znanego hasła starożytnych Pitagorejczyków, że „wszystko jest 

liczbą”, które współcześnie – o tym dalej, w głównym tekście – zyskuje nową informatyczną inter-
pretację. 
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teczniej symulowanej bądź zastępowanej za pomocą komputerowych tech-
nologii (Polak 2017). Ale czy argumenty pragmatyczne, nawiązujące do 
praktycznych dokonań techniki, mogą wystarczyć? Ponadto, do jakiego typu 
liczb należy się odwołać: tylko naturalnych (które stanowią matematyczny 
fundament technik cyfrowych) czy może rzeczywistych (które leżą u podstaw 
technik analogowych)? Dzięki informatyce tego rodzaju pytania, już filozo-
ficzne, zyskują zarówno na aktualności, jak i na precyzji.   

Kolejne z pojęć inspirujących filozoficzne dociekania to algorytm. W in-
formatyce znamy jego precyzyjną definicję, jako schematu procedury możli-
wej do wykonania przez uniwersalną maszynę Turinga, znamy nadto różne 
typy i własności algorytmów (Stacewicz 2016). W świetle tej wiedzy rodzą się 
ważkie pytania o algorytmiczność czynności umysłowych. Czy wszystkie 
one, z intuicją poznawczą włącznie, dadzą się opisać, a może i sztucznie zrea-
lizować, za pomocą specjalnie dobranych algorytmów? Jakich algorytmów? 
Czy da się je wskazać na niskim poziomie procesów wewnątrzmózgowych, 
czy też są one charakterystyczne dla wyższego poziomu opisu, dotyczącego 
świadomych rozumowań na podstawie wyrażalnych językowo pojęć? Poja-
wiają się także pytania bardziej fundamentalne. Na przykład: czy pojęcie 
algorytmu pozwala uchwycić arystotelesową koncepcję formy jako tego 
składnika bytu, który odpowiada za jego wewnętrzną organizację i dyna-
mikę? 

Z zagadnieniami definicji algorytmu oraz algorytmizowania różnych 
czynności poznawczych wiąże się informatyczne pojęcie obliczalności.  
W informatyce teoretycznej funkcja obliczalna (w sensie Turinga) to taka 
funkcja, której wartości dają się obliczyć za pomocą pewnego programu dla 
uniwersalnej maszyny Turinga, zaś problem obliczalny to taki problem, dla 
którego istnieje rozwiązujący go program dla wspomnianej maszyny (Turing 
1936). Ponieważ zaś wiemy – z mocą dowodu matematycznego – że nie 
wszystkie precyzyjnie definiowalne problemy są obliczalne, to zachodzi py-
tanie czy owe granice mechanicznej rozwiązywalności są również granicami 
ludzkiego poznania? A jeśli nie są, to czym charakteryzują się funkcje ludz-
kiego umysłu (np. intuicja) pozwalające te granice przekraczać? A jeśli takie 
funkcje istnieją, to – przechodząc z powrotem na pozycje informatyczne – 
czy mamy do realnej dyspozycji jakieś silniejsze (pozaturingowskie) techniki 
obliczeń, które pozwoliłyby wspomniane problemy rozwiązywać (Marci-
szewski 2019)?  

 
1.3. Światopogląd informatyczny 

 
Zarysowane wyżej pytania i prowadzące do nich filozoficzne interpretacje 

informatycznych pojęć składają się na dużo szerszą koncepcję prefilozoficz-
ną, zwaną światopoglądem informatycznym. Koncepcja ta została sformu-
łowana po raz pierwszy w książce Umysł – Komputer – Świat. O zagadce 
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umysłu z informatycznego punktu widzenia, autorstwa Witolda Marciszew-
skiego i Pawła Stacewicza (2011), a jest rozwijana po dziś dzień, między in-
nymi w postaci wpisów i dyskusji na prowadzonym przez tych autorów blogu 
akademickim Cafe Aleph. 

Światopogląd informatyczny można określić dwupoziomowo. Po pierw-
sze, w warstwie samego oglądu (poprzedzającego pogląd), jest to pewien 
informatyczny obraz świata uzyskiwany poprzez opis różnych zjawisk  
w kategoriach informatycznych. Na przykład, używając pojęcia algorytmu 
można postrzegać umysł jako system do algorytmicznego przetwarzania 
informacji, zaś posługując się o wiele bardziej specjalistycznym pojęciem 
sztucznej sieci neuronowej, można przyrównywać fragmenty mózgu do róż-
nych sieci tego typu. W postaci najbardziej metodologicznie zaawansowanej 
wspomniana aparatura pojęciowa prowadzi do informatycznych modeli: 
modeli zjawisk fizycznych, psychicznych, społecznych, ekonomicznych i in-
nych (Stacewicz, Włodarczyk 2011). Wszystkie one składają się na dojrzały 
metodologicznie, coraz bardziej spójny i całościowy, informatyczny obraz 
rzeczywistości. 

Na drugim poziomie omawianej koncepcji, przecinającym się już z filozo-
fią, sytuują się poglądy czy też przekonania dotyczące świata opisywanego 
informatycznie. Jest to zatem właściwa warstwa światopoglądowa. Przy-
kładowo, jeśli w ramach informatycznego obrazu świata skierujemy uwagę 
na organizmy żywe i zadamy pytanie o cyfrowość bądź analogowość zacho-
dzących wewnątrz nich procesów informacyjnych, to opowiedzenie się za 
jedną z tych dwóch możliwości będzie (fragmentarycznym) wyrazem pewne-
go światopoglądu.7 Podobnie, jeśli na pytanie o moc obliczeniową modelo-
wanego informatycznie umysłu odpowiemy, że przewyższa ona moc uniwer-
salnej maszyny Turinga, to wykroczymy w ten sposób poza opis, ogląd czy 
model w kierunku światopoglądu.  

By rozwinąć powyższe przykłady, warto przywołać oryginalną charaktery-
stykę z bloga Cafe Aleph, która stanowi coś w rodzaju szkicowego wprowa-
dzenia w ideę omawianego typu poglądów. Oto ona:  
 

„Żeby uchwycić naturę światopoglądu informatycznego, zestawmy go z me-
chanistycznym. Ten drugi pojawił się w myśli europejskiej u progu nowożyt-
ności i trzymał się mocno przez parę wieków. Różnicę można, najbardziej  
z grubsza, ująć tak, że mechanicyzm wyjaśnia świat wyłącznie w kategoriach 
hardware’u, podczas gdy informatyzm wprowadza software jako drugi czyn-
nik, i to bardziej fundamentalny. Genetyka np. jest mocnym wsparciem dla 
informatyzmu jako idei, że życie polega na przetwarzaniu informacji. Kosmo-
logiczna teoria ewolucji naprowadza na pomysł, że wszechświat jest kompute-
rem, którego oprogramowaniem są prawa fizyki; nie każdy się podpisze pod 
tak radykalnym przypuszczeniem, ale dobrze ono ilustruje właściwy informa-

————————— 
7 W tej kwestii warto zapoznać się z arcyciekawą dyskusją specjalistów, pt. Is Life Analog or Digi-

tal?; zob. https://www.edge.org/conversation/freeman_dyson-is-life-analog-or-digital 
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tyzmowi trend ku modelowaniu świata w kategoriach przetwarzania informa-
cji, a więc procesu sterowanego przez algorytmy. Gdy idzie o procesy społecz-
ne, obserwujemy, jak np. w ekonomii podejście w kategoriach obliczalności,  
a więc informatycznych, góruje skutecznością nad podejściem ideologicz-
nym.”8  

 
Podsumowując przedstawione charakterystyki, trzeba stwierdzić, że 

światopogląd informatyczny stanowi pewien teoretyczny konstrukt, który 
zdaniem jego inicjatorów wyraża żywe we współczesnej kulturze tendencje 
do myślenia o świecie w kategoriach informacyjnych i informatycznych.9  
Z formalnego” punktu widzenia konstrukt ten jest klasą, której elementy są 
wyznaczone przez zbiory inspirowanych informatycznie pytań takich jak 
pytanie o cyfrową bądź analogową naturę fizykalnej rzeczywistości (Stace-
wicz 2019). 

Pewnym znaczącym elementem tej klasy jest pewien typ poglądów, które 
głosi i uzasadnia Witold Marciszewski (2011), określając je nazwą reali-
stycznego optymizmu poznawczego. Odwołując się ponownie do bloga Cafe 
Aleph przytoczmy zwięzły opis tejże koncepcji:  
 

„Stanowisko to wychodzi od wyrażonego i uzasadnionego informatycznie 
stwierdzenia, że istnieją w świecie problemy o złożoności (czasowej i pamię-
ciowej), która przewyższa aktualne możliwości poznawcze wykorzystującego 
rozmaite algorytmy umysłu. Są to więc problemy o rozwiązaniach dla umysłu 
niedostępnych. Mimo to zarówno w pojedynczym umyśle, jak i w ludzkiej kul-
turze (wytworze wielu umysłów), tkwi pewien dynamizm, który pozwala suk-
cesywnie nadążać za rosnącą złożonością świata. Wyraża się on między inny-
mi w tym, że umysł potrafi wytwarzać nowe pojęcia, nowe typy algorytmów  
i nowe teorie (np. logiki wyższego rzędu), dzięki którym problemy dotychczas 
nierozwiązywalne stają się rozwiązywalne. 
Uzasadnienie dla tego rodzaju poglądu – jak widać bardzo optymistycznego – 
czerpie autor z interpretacji wyników pewnych badań metamatematycznych 
(dotyczących np. twierdzenia Gödla). Ja mógłbym dorzucić do nich argument 
informatyczny, związany z istnieniem systemów uczących (a więc dynamicz-
nie zmieniających swój program w interakcji ze środowiskiem). Zauważyć 
trzeba, że obydwa typy argumentów nie mogłyby zaistnieć, gdyby argumentu-
jący nie opisywał świata za pomocą informatycznej aparatury pojęciowej.”10  

————————— 
8 Źródło: http://marciszewski.eu/?page_id=1280, wpis na blogu Cafe Aleph, autorstwa Marci-

szewskiego, pt. Światopogląd informatyczny (dostęp: 2.03.2020). W przywołanym fragmencie 
występuje termin „informatyzm”, którym autorzy opisywanej koncepcji określają niekiedy sam 
światopogląd informatyczny, a niekiedy pewną filozofię przyszłości, która mogłaby wyłonić się z tego 
światopoglądu (w tej sprawie zob. ostatni rozdział niniejszego tekstu).  

9 Socjologicznie ugruntowanym wyrazem tych tendencji jest koncepcja społeczeństwa informa-
cyjnego. (rozwijana przez amerykańskiego socjologa Daniela Bella, od lat 80-tych XX wieku), a także 
inne zjawiska społeczne, określane takimi nazwami, jak „era informacji” czy „informacyjny zwrot  
w kulturze”; por. (Lubacz 1999; Hetmański 2013). 

10 Cytat ten jest fragmentem wpisu do bloga Cafe Aleph, autorstwa Stacewicza, Świato-ogląd  
i światopogląd; http://marciszewski.eu/?p=8224, dostęp: 2.03.2020. Ostatnie zdanie cytatu dosto-
sowano nieznacznie do stylistyki obecnego tekstu. 

http://marciszewski.eu/?page_id=1280
http://marciszewski.eu/?p=8224
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2. INFORMATYCZNE POJĘCIA CYFROWOŚCI  
I ANALOGOWOŚCI 

 
W szerokiej koncepcji światopoglądu informatycznego – jako klasy po-

glądów inspirowanych różnymi typami i modelami obliczeń – szczególną 
rolę odgrywa rozróżnienie cyfrowości i analogowości. W warstwie czysto 
informatycznej przejawia się ono w postaci dystynkcji między cyfrowymi  
i analogowymi technikami przetwarzania danych, które są realizowane od-
powiednio przez komputery cyfrowe (dziś dominujące) oraz analogowe (bę-
dące w przewadze do lat 60-tych XX wieku). W warstwie matematycznej jest 
ono pochodne względem rozróżnienia między obiektami dyskretnymi i cią-
głymi, z których najprostsze i najbardziej fundamentalne pozostają liczby 
naturalne (tworzące zbiór przeliczalny i niegęsty) oraz liczby rzeczywiste 
(tworzące zbiór nieprzeliczalny i ciągły).11 Z matematycznego punktu widze-
nia zatem wyróżnikiem danych cyfrowych jest ich dyskretność, zaś cechą 
charakterystyczną danych analogowych jest ich ciągłość.  

 
2.1. Dane i obliczenia cyfrowe 

 
Zdecydowana większość współczesnych technologii informatycznych to 

technologie cyfrowe. Nazwa ta podkreśla fakt, że służą one do przetwarzania 
danych, które matematycznie rzecz biorąc, są układami specjalnie dobra-
nych cyfr, np. zer i jedynek. Owe cyfry mają wprawdzie swój fizyczny odpo-
wiednik w wewnętrznych stanach urządzeń przetwarzających (w tym: kom-
puterów), lecz z punktu widzenia ich projektantów i/lub użytkowników sta-
nowią one swoisty kod – informatyczną reprezentację „pozamaszynowego” 
świata. I tak na przykład: użyty do kodowania dźwięku zapis „1011” może 
oznaczać – zależnie od płaszczyzny odniesienia – zarówno pewien stan fi-
zyczny maszyny, jak i pewną rozpoznawalną przez człowieka cechę odtwa-
rzanego dźwięku (np. wysokość tonu).  

 W przypadku komputerów reprezentowane cyfrowo dane przekształca 
się za pomocą programów, których zapisy (niezależnie od stopnia abstrakcji 
stosowanego języka programowania) mogą być rozumiane ponownie jako 
ciągi cyfr. Nie tylko zresztą mogą być tak rozumiane, lecz faktycznie, w real-
nym procesie obliczeniowym, są one zamieniane na fizyczne układy cyfr. 
Jeśli spojrzeć na tę sprawę czysto technicznie, to odpowiedniej translacji 
dokonują kompilatory – specjalne programy, pośredniczące między języka-
mi wysokiego poziomu a kodem maszynowym. Patrząc na sprawę szerzej, to 
————————— 

11 Warto dodać, że niektórzy filozofowie matematyki traktują rozróżnienie dyskretności i ciągłości 
jako jedną z kluczowych opozycji, wyznaczającą ramy ewolucji matematycznych pojęć. W tej m.in. 
sprawie Roman Duda (2012) pisze: „Inny rodzaj dyscypliny w matematyce narzucają pary biegu-
nów, miedzy którymi twórczość matematyczna się zawiera, takie jak stałość-zmienność, dyskret-
ność-ciągłość, skończoność-nieskończoność. Najbardziej wartościowe pojęcia matematyczne po-
wstają między tymi biegunami, wyrażając niektóre własności każdego z nich”. 
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znaczy koncepcyjnie, o konkretnym przekładzie decyduje przyjęta przez 
twórcę systemu i rozpisana na różne jego poziomy metoda kodowania. Na 
przykład, niezbędna każdemu programiście instrukcja warunkowa może być 
określona na poziomie wysoce abstrakcyjnego języka Pascal (jako instrukcja 
typu „if … then …”), ale może także zostać przedstawiona w postaci niskopo-
ziomowego kodu, złożonego ze „zrozumiałych” dla maszyny symboli pod-
stawowych (np. zer i jedynek).  

Podsumowując zatem: niezależnie od tego, czy chodzi o dane, czy o pro-
gramy wykonawcze, czy o programy tłumaczące, technologia cyfrowa odwo-
łuje się do obiektów dyskretnych, symbolicznych i ostro od siebie rozróż-
nialnych. W gruncie rzeczy, z matematycznego punktu widzenia, wolno 
utożsamić je z pewnymi skończonymi zapisami liczb naturalnych (tj. ukła-
dów cyfr). 

 Najszerzej znanym, matematycznym modelem obliczeń cyfrowych jest 
uniwersalna maszyna Turinga (Turing 1936).12 Daje ona ogólny i abstrak-
cyjny wgląd w istotę działania realnych komputerów cyfrowych. Ponieważ 
jest to wgląd abstrakcyjny, pozostaje on niezależny od szczegółów fizycznej 
konstrukcji realnych automatów a także od specyfiki sterujących nimi pro-
gramistycznych struktur. O adekwatności modelu stanowi natomiast fakt, że 
każdy program, dla dowolnie zaawansowanej technicznie maszyny cyfrowej, 
można przełożyć na odpowiedni zestaw instrukcji dla uniwersalnej maszyny 
Turinga – odpowiedni w tym sensie, że zapewnia on rozwiązanie tego same-
go problemu co program oryginalny. 

Należy podkreślić, że mimo daleko posuniętej abstrakcji pomysł Turinga 
pozostaje bardzo bliski informatycznej praktyki: stanowi coś w rodzaju opisu 
fizycznej maszyny kontrolowanej za pomocą instrukcji warunkowych.13  
W opisie tym występują pojęcia stosowane zwykle do realnych maszyn i za-
chodzących w ich wnętrzu procesów. Ujmując rzecz operacyjnie, Turingow-
ski model-maszyna przetwarza dane umieszczone na specjalnej taśmie, wy-
korzystując w tym celu wprowadzany do jego rejestru program. Ów program 
służy do sterowania ruchami głowicy odczytująco-zapisującej, która zacho-
wuje się w sposób następujący: 1) zależnie od swojego aktualnego stanu  
i aktualnie wskazywanego symbolu na taśmie, wpisuje w jego miejsce nowy 
symbol lub zostawia dotychczasowy, 2) zmienia swój bieżący stan lub pozo-
staje w nim, 3) przesuwa się na taśmie o jedno pole w prawo lub w lewo. 
Realizacja programu polega zatem na stopniowej, skokowej i dokładnie roz-
planowanej zmianie zawartości taśmy. Gdy głowica znajdzie się w wyróżnio-
nym stanie końcowym, maszyna zatrzymuje się, a na taśmie pozostaje se-
————————— 

12 W tym samym mniej więcej czasie, tj. w latach 30tych XX wieku,  opracowano inne modele 
równoważne ekstensjonalnie, takie jak rachunek lambda Churcha czy model funkcji częściowo 
rekurencyjnych (zob. Murawski 2010).  

13 Według tegoż opisu skonstruowano nawet prototyp odpowiedniego fizycznego urządzenia. Zob. 
materiał na ten temat w blogu Cafe Aleph; http://marciszewski.eu/?p=1189#comments (dostęp 
2.03.2020). 

http://marciszewski.eu/?p=1189#comments
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kwencja symboli kodujących wynik przetwarzania danych (interpretowany 
zwykle jako rozwiązanie pewnego problemu). 

To co w przywołanym opisie jest z naszego punktu widzenia najważniej-
sze to fakt, że model Turinga jest wręcz idealnie dyskretny. Dotyczy to 
wszystkich elementów jego struktury. Zawierająca dane taśma dzieli się na 
odrębne klatki, język zapisu danych i programów składa się ze skończonej 
liczby rozróżnialnych symboli, liczba stanów głowicy i całej maszyny jest 
skończona, stany są ostro rozróżnialne, a głowica porusza się po taśmie  
w sposób skokowy. Model Turinga daje zatem ogólny wgląd w istotę cyfro-
wości. Polega ona na tym, że zarówno same dane jak i schematy ich przetwa-
rzania mają postać kodu symbolicznego, złożonego z rozróżnialnych, dys-
kretnych elementów. 

Przed przejściem do kolejnego rozdziału, dotyczącego już analogowości, 
warto wyjaśnić pewną kwestię, która mogłaby postawić pod znakiem zapy-
tania sensowność podejmowanej dalej tematyki. Kwestia ta dotyczy słynnej 
tezy Churcha-Turinga. W jednym z wariantów głosi ona, że każda funkcja 
efektywnie obliczalna jest obliczalna za pomocą uniwersalnej maszyny Tu-
ringa – postulując w ten sposób, że wszelkie (skuteczne) obliczenia, w tym 
analogowe są tak naprawdę obliczeniami cyfrowymi (Mycka, Olszewski 
2015).14 Zaś wszelkie różnice między typami obliczeń, będące podstawą ich 
istotnej informatycznie typologii, nie są ekstensjonalne, lecz czysto intensjo-
nalne. Dotyczą zatem nie klasy rozwiązywalnych problemów (istnieje bo-
wiem jedna wspólna klasa problemów rozwiązywalnych), lecz szybkości ich 
rozwiązywania, wielkości wymaganych zasobów, szczegółów użytej techno-
logii, „elegancji” matematycznego opisu etc… 

W obecnej pracy sąd na temat prawdziwości tezy Churcha-Turinga za-
wieszamy, traktując ją jako dość dobrze uzasadnioną, nie udowodnioną jed-
nak ostatecznie. Nie przesądzając zatem tego, czy teza jest prawdziwa czy 
fałszywa, a zatem czy różnica między obliczeniami cyfrowymi i analogowymi 
jest ekstensjonalna czy intensjonalna, możemy przejść do dokładniejszego 
omówienia informatycznego pojęcia analogowości.  

 
2.2. Dane i obliczenia analogowe 

 
Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami w obecnej pracy koncentrujemy 

się na tym rodzaju analogowości, której cechą charakterystyczną jest cią-
głość.15 W odniesieniu do przetwarzanych danych znaczy to, że mogą one 

————————— 
14 Z postulatem takim współgrają często dwa poglądy: a) obiekty dyskretne (cyfrowe) stanowią 

wystarczająco dobrą aproksymację obiektów ciągłych (analogowych), a patrząc z drugiej strony,  
b) obiekty analogowe stanowią matematycznie użyteczne idealizacje obiektów dyskretnych. Zgodnie 
z tym, co jest wyjaśnione dalej w głównym tekście (odnośnie tezy Churcha-Turinga) w obecnej pracy 
poglądy tego typu zawieszamy – traktując je jako możliwe, ale nie jako jedynie możliwe.  

15 Istnieją także inne sposoby rozumienia analogowości, odwołujące się bardziej do pojęcia analo-
gii niż ciągłości; zob. (Stacewicz 2017).  
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różnić się od siebie dowolnie mało, która to własność nie przysługuje danym 
cyfrowym. W ich przypadku bowiem istnieje zawsze pewna minimalna, teo-
retycznie wyrażalna i fizycznie realizowalna, różnica między dopuszczalnymi 
wartościami danych. Dla kodów binarnych, na przykład, jest to fundamen-
talna różnica miedzy 0 i 1.  

Obliczeniowe układy analogowe służą zatem do bezpośredniego przetwa-
rzania danych ciągłych, bez przeprowadzania ich wstępnej dyskretyzacji. 
Ich sposób konstrukcji, w tym fizyczna charakterystyka urządzeń wej-
ścia/wyjścia, opiera się na założeniu, że w przyrodzie faktycznie występują 
wielkości ciągłe, takie jak potencjały elektryczne czy natężenia pól elektro-
magnetycznych. Wielkości te mają wprawdzie swoje odpowiedniki teore-
tyczne (na przykład, sygnałom elementarnym odpowiadają liczby rzeczywi-
ste), lecz z praktycznego punktu widzenia istotne jest, aby faktycznie można 
je było rejestrować, porównywać, przetwarzać i generować. 

Trzeba przyznać, że realne zastosowania technologii analogowych prze-
żywały swój złoty okres dość dawno temu, bo w latach 50. i 60. XX wieku. 
Nie znaczy to oczywiście, że nie wnoszą one nic interesującego do ogólnej 
metodologii informatyki. Analizując ich zastosowania, można wskazać dwa 
obszary, w których techniki analogowe sprawdzają się w sposób niejako na-
turalny, zgodny z ich teoretycznymi własnościami. Po pierwsze jest to szero-
ki obszar zadań, wymagających teoretycznego zaangażowania pojęć analizy 
matematycznej, w tym liczb rzeczywistych, pochodnych, całek i równań róż-
niczkowych. Typowymi urządzeniami do ich realizacji są różnego rodzaju 
analizatory, układy różniczkujące czy integratory, operujące bezpośrednio 
na fizycznych reprezentacjach funkcji i liczb (por. Ifrah 2006, 650–655). 
Wszystkie one są układami dedykowanymi, wykonującymi pewien ściśle 
określony typ operacji, np. całkowanie. Drugi szeroki obszar zastosowań 
mieści się w formule cybernetyki, obejmuje układy bezpośrednio oddziały-
wujące na swoje otoczenie (bez wcześniejszych obliczeń natury matematycz-
nej). Układy takie reagują w sposób plastyczny na ciągłe zmiany wybranych 
parametrów otoczenia; niektóre z nich wchodzą z otoczeniem w ujemne 
sprzężenie zwrotne, dostosowując swój sposób działania do nowych bodź-
ców (Ashby 1961). Warto zauważyć, że dawne koncepcje analogowości od-
żywają współcześnie w dziedzinie obliczeń biologicznych, które polegają na 
wykorzystywaniu dedykowanych procesów biologicznych (angażujących 
najprawdopodobniej czynniki ciągłe) do rozwiązywania skomplikowanych 
problemów matematycznych (Kari, Rozenberg 2008).  

Jeśli chodzi o teoretyczne modele obliczeń analogowych-ciągłych, to  
nie istnieje tutaj konstrukcja tak fundamentalna, jak uniwersalna maszyna 
Turinga. Za pewien jej odpowiednik można uznać model GPAC Shannona 
(1941), w którym są określone podstawowe operacje na danych/funkcjach 
ciągłych (jak mnożenie funkcji przez stałą czy jej całkowanie), a także  
ogólna metoda ich łączenia w funkcjonalną całość, zorientowaną na kon-
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kretny cel. Ujmując rzecz matematycznie, owa ogólna metoda prowadzi  
zawsze do zaprojektowania grafu zorientowanego, w którego węzłach 
umieszcza się elementarne operacje obliczeniowe, zaś w wierzchołkach po-
czątkowych i końcowych odpowiednio: dane wejściowe i wyniki obliczeń. 
Trzeba podkreślić jednak, że ani model GPAC, ani konstrukcje jemu  
pokrewne16 nie są uniwersalne w tym sensie, że opisują pewien rodzaj „mi-
nimalnej” maszyny, za pomocą której można symulować wszelkie układy 
analogowe.  

Niezależnie od takiego czy innego typu technik analogowych-ciągłych 
(tak czy inaczej modelowanego) wszystkie one stanowią istotne rozszerzenie 
obliczeń cyfrowych. W odniesieniu do danych znaczy to, że pozwalają one 
operować na istotnie szerszym – de facto: nieskończenie licznym i gęstym – 
zbiorze danych elementarnych. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę taki 
typ obliczeń, który jest określony matematycznie na przedziale liczb rzeczy-
wistych [0,1], to przedział ów stanowi oczywiste rozszerzenie binarnego 
zbioru {0,1}, odpowiadającego danym elementarnym obliczeń cyfrowych 
czyli bitom. W odniesieniu do dozwolonych przez model operacji rozwinięcie 
może iść jeszcze dalej: nie tylko w kierunku poszerzenia dziedziny funkcji, 
ale również w kierunku implementowania operacji z zakresu analizy mate-
matycznej, jak różniczkowanie czy całkowanie.17  

Teoretyczne zabiegi rozszerzania modelu obliczeń cyfrowych mają na ce-
lu zwiększenie jego mocy obliczeniowej, czyli zakresu możliwych do rozwią-
zania problemów. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby pewne zagadnienia  
cyfrowo nierozwiązywalne, takie jak problem stopu czy równań diofantycz-
nych (Harel 2000; Shagrir 2004), stały się obliczalne. Okazuje się, że pod 
tym względem niektóre przynajmniej z obliczeń analogowych-ciągłych są 
bardzo obiecujące. Dla przykładu: nawet stosunkowo słaby model rzeczywi-
stych funkcji rekurencyjnych (Costa, Graca 2003), zapewnia teoretyczną 
możliwość rozwiązania dwóch wyżej wymienionych problemów. Posługując 
się terminologią wprowadzoną w poprzednim rozdziale, moglibyśmy powie-
dzieć, że w stosunku do modelu cyfrowego jest on silniejszy ekstensjonalnie, 
a nie tylko intensjonalnie (zob. Mycka, Piekarz 2004).  

Obiecująca teoria nie przesądza, rzecz jasna, o tym, że silniejsze od cy-
frowych obliczenia analogowe są fizycznie realizowalne. Ponieważ ich real-
na siła zależy od fizycznych właściwości nośników danych (w typ przypadku 
————————— 

16 Należą do nich model EAC (Rubel 1993) czy model rekurencyjnych funkcji rzeczywistych (Co-
sta, Graca 2003). 

17 Dopowiedzmy tutaj, że z punktu widzenia szerszych analiz – niedotyczących tylko zbiorów moż-
liwych danych wejściowych, ale także zbiorów możliwych wyników ich przetwarzania – rozróżnienie 
między analogowością i cyfrowością nie pokrywa się w rozróżnieniem między skończonością i nie-
skończonością. W przypadku obydwu typów obliczeń trzeba odwołać się do kategorii nieskończono-
ści, ponieważ w obydwu przypadkach zbiór możliwych wyników jest nieskończony. W przypadku 
obliczeń cyfrowych/dyskretnych ma on jednak moc alef zero (moc zbioru liczb naturalnych), zaś  
w przypadku obliczeń analogowych/ciągłych ma on moc continuum (moc zbioru liczb rzeczywi-
stych). Kwestię te zasygnalizował jeden z recenzentów pracy, za co bardzo dziękuję. 
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chodzi o cechę ciągłości), to praktyczna kwestia uzyskania tejże mocy staje 
się bardzo interesująca filozoficznie. Czy głęboka struktura bytów material-
nych/fizycznych pozwala przekroczyć granice możliwości obliczeń cyfro-
wych? Czy jest to struktura dyskretna, czy ciągła? A jeśli nawet jest ciągła, to 
w jaki sposób możemy się o tym upewnić, dysponując przyrządami o skoń-
czonej, czyli dyskretnej, dokładności? Oto próbka pytań filozoficznych, któ-
rych treść rozwiniemy w poniżej.  

 
 

3. ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE INSPIROWANE 
ROZRÓŻNIENIEM CYFROWOŚCI I ANALOGOWOŚCI 

  
3.1. Zagadnienia ontologiczne 

 
Jeśli omawiane wyżej rozróżnienie analogowości i cyfrowości ograniczyć 

do samej informatyki, to dotyczy ono głębokiej struktury informatycznych 
artefaktów, a mówiąc konkretnej, elementarnych właściwości danych i obli-
czeń. Warto powtórzyć, że są to właściwości domniemywane teoretycznie  
i jako takie niekoniecznie muszą być cechami faktycznymi. Dotyczy to 
zwłaszcza cechy ciągłości, która ma wprawdzie precyzyjny opis teoretyczny, 
ale z powodu (ewentualnej) dyskretnej natury materii może okazać się prak-
tycznie nierealizowalna. 

Już powyższe stwierdzenia wolno uznać za element ontologicznych roz-
ważań nad wytworami informatyki. Ich konsekwentne rozwinięcie można by 
nazwać „ontologią bytów możliwych” – bytów, które są niesprzeczne, mate-
matycznie ufundowane i jako takie mogłyby zaistnieć fizycznie (a nie tylko 
teoretycznie).18 Ontologia taka ma przynajmniej dwa ważne zadania: po 
pierwsze, zidentyfikować warunki praktycznej realizowalności różnego typu 
informatycznych artefaktów, po drugie zaś, niezależnie od spełnialności tych 
warunków zbadać hipotetyczne konsekwencje posiadania przez artefakt 
określonych cech, w tym cechy ciągłości. Zadanie drugie trzeba uznać za 
ważniejsze, a jego realizacja powinna polegać, przynajmniej częściowo, na 
formalno-dedukcyjnym wyprowadzaniu konsekwencji z matematycznej de-
finicji danego modelu obliczeń. Jedną z tego rodzaju konsekwencji już oma-
wialiśmy; jest nią zakres problemów rozwiązywalnych przy użyciu artefak-
tów podpadających pod konkretny model obliczeń. Przypomnijmy, że dla 
niektórych typów obliczeń analogowych-ciągłych jest on szerszy niż dla 
technik cyfrowych (co jest filozoficznie inspirujące, bo prowadzi do różnych 
hipotez o analogowości umysłu/mózgu; zob. dalej). Spośród innych intere-
sujących konsekwencji warto wymienić: istnienie (względnie: nieistnienie) 

————————— 
18 Na gruncie polskim informatyczne artefakty omawiane są m.in. w (Bondecka-Krzykowska 

2016; Gurczyński 2013). 
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uniwersalnego modelu obliczeń pewnego typu,19 czy zależność realnej siły 
obliczeń od właściwości przyrody.20  

Informatyczna doniosłość rozróżnienia cyfrowości i analogowości spra-
wia, że postulowana tu ontologia powinna być co najmniej dualistyczna. 
Znaczy to, że powinna brać w rachubę zarówno artefakty cyfrowe, jak i ana-
logowe. Winna także odwoływać się na równi do pewnych konstrukcji  
teoretycznych (jak modele obliczeń) i realnych urządzeń technicznych  
(jak komputer cyfrowy). W szczególności zaś nie powinna odrzucać a priori 
zasadności rozwiązań analogowych. A zatem, nawet jeśli ktoś sądzi, że real-
ne urządzenia analogowe, są mniej dokładne, mniej uniwersalne i bardziej 
zawodne niż cyfrowe (Ifrah 2006), to nie powinien ignorować faktu, że nie-
które ich modele teoretyczne przewidują większą moc obliczeniową niż uni-
wersalna maszyna Turinga. Być może, pod pewnymi warunkami moc taką 
da się faktycznie uzyskać. Być może też przyroda, z której pochodzą przecież 
realne nośniki danych i realne procesy ich przetwarzania, ma charakter ana-
logowy.  

Poprzednie zdanie zwraca uwagę na szerszy wymiar inspirowanej infor-
matycznie ontologii niż rozważania dotyczące artefaktów. Ów szerszy wy-
miar mieści w sobie pytania i hipotezy z zakresu ontologii przyrody. Jaka 
jest w istocie elementarna struktura fizycznej rzeczywistości? Dyskretna czy 
ciągła? Cyfrowa czy analogowa? Kwestie te są wprawdzie stawiane przez 
fizykę, w której konkurują ze sobą opisy świata w kategoriach fal (ciągłych)  
i cząstek (dyskretnych), są także inspirowane przez matematykę, gdzie roz-
różnienie obiektów dyskretnych i ciągłych ma bardzo bogatą tradycję (zob. 
Duda 2012), informatyka jednak ten kierunek myślenia wyraźnie wzmacnia. 
Dodaje do niego także pewien nowy element, a mianowicie możliwość opisu 
dynamiki bytu: jego zmian, działań, oddziaływań, szeroko pojętej interakcji 
z otoczeniem. Dzieje się tak, ponieważ informatyczne kategorie analogowo-
ści i cyfrowości są osadzone w odpowiednich modelach obliczeń, te zaś  
z definicji opisują procesy, a nie tylko struktury. Uogólniając ten wątek, 
można nawet stwierdzić – choć wymagałoby to dalszych rozwinięć – że on-
tologia ufundowana obliczeniowo nawiązuje do ontologii arystotelesowej,  
w której występuje dynamiczne pojęcie formy. Informatycznym odpowied-
nikiem formy byłby algorytm,21 czyli właściwy każdemu bytowi, specyficzny 

————————— 
19 Przykładowo, dla obliczeń cyfrowych model taki istnieje (jest nim np. uniwersalna maszyna Tu-

ringa), wobec czego wszelkie rozważania ontologiczne można odnosić do tegoż modelu; dla obliczeń 
analogowych natomiast kwestia wydaje się o wiele bardziej problematyczna (zob. Stacewicz 2017).   

20 W kontekście rozróżnienia analogowości i cyfrowości trzeba stwierdzić, że dla obliczeń cyfro-
wych zależność ta jest zupełnie minimalna (wystarczy, by przyroda dawała możliwość stwierdzenia 
pewnego zjawiska (1) lub jego braku (0)), natomiast dla obliczeń analogowych-ciągłych zależność 
jest istotna; trzeba założyć występowanie w przyrodzie zjawisk o nieskończenie licznej, ciągłej pale-
cie rejestrowalnych stanów (zob. Stacewicz 2017).  

21 Przy czym algorytm rozumiemy tu szerzej niż tylko schemat obliczeń możliwych do wykonania 
przez maszynę cyfrową (a w wersji teoretycznej: przez uniwersalną maszynę Turinga); nie przesą-
dzamy tym samym, czy jest to algorytm dla maszyny cyfrowej czy analogowej. 
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dla niego, schemat obliczeń warunkujących jego dynamiczne relacje z do-
stępną mu rzeczywistością (por. Turek 1978).  

Mamy zatem dwie dziedziny ugruntowanych informatycznie rozważań 
ontologicznych: dziedzinę artefaktów oraz dziedzinę obiektów naturalnych. 
Wychodząc od pierwszej, można stawiać hipotezy dotyczące drugiej, a wy-
chodząc od drugiej, można badać fizykalne uwarunkowania pierwszej.  
Jeśli zaś skupimy się na rozróżnieniu cyfrowości i analogowości, to na  
przecięciu obydwu dziedzin rodzi się domysł, że ontologia rzeczywistości 
kreowanej za pomocą technologii cyfrowych (w tym systemów sztucznej 
inteligencji) może być uboższa od ontologii przyrody. Domysł ten byłby uza-
sadniony, gdyby ta ostatnia obejmowała obiekty analogowe-ciągłe. Domysł 
ten wykracza poza dziedzinę czystej ontologii w kierunku epistemologii  
i filozofii umysłu.  

  
 

3.2. Zagadnienia epistemologiczne 
 
Na odpowiednio wysokim poziomie ogólności można stwierdzić, że sys-

temy informatyczne służą do rozwiązywania problemów. Każde zadanie 
realizowane przez system można interpretować jako problem, a program 
(ogólniej zaś schemat) sterujący działaniem systemu – jako zapis metody 
jego rozwiązania. Owa metoda rozwiązania stanowi wiedzę w luźnym sensie 
sensie pragmatycznym, tj. wiedzę, która pozwala rozwiązywać określonego 
typu problemy. 

W odniesieniu do tak rozumianej wiedzy punktem wyjścia dalszych  
uwag uczynimy matematyczny fakt, że zakres problemów rozwiązywalnych 
za pomocą pewnego typu technik analogowych jest większy niż zakres  
problemów rozwiązywalnych przy użyciu technik cyfrowych – co można 
zapisać zwięźle jako |AN| > |CFR|. Fakt ten dotyczy w szczególności  
technik podpadających pod model rekurencyjnych funkcji rzeczywistych,  
dla których dowiedziono, że pozwalają rozwiązać problem stopu maszyn 
Turinga (Mycka, Piekarz 2004). W konsekwencji zatem pozwalają  
zmierzyć się z dużą liczbą zagadnień, które są do tegoż problemu sprowa-
dzalne.  

Wychodząc zatem od informatycznego rozróżnienia analogowości i cy-
frowości, uzyskujemy doniosły epistemologicznie rezultat, którym mówi  
o wyższym potencjale wiedzotwórczym obliczeń analogowych niż potencjał 
obliczeń cyfrowych. Rezultat ten jest oczywiście teoretyczny. Jako taki zaś 
domaga się dalszej refleksji epistemologicznej nad warunkami realizowalno-
ści technik analogowych. Wspominaliśmy o tym w punkcie 2.2. W tym miej-
scu możemy dopowiedzieć, że istotne warunki realizowalności są dwa. Po 
pierwsze, w przyrodzie muszą istnieć fizyczne wielkości nieobliczalne, które 
cechuje nieskończoność aktualna; co znaczy tyle, że ich matematyczne  
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reprezentacje/zapisy nie dają się uzyskać za pomocą skończonych proce-
dur.22 Po drugie zaś, muszą istnieć fizykalne metody odczytu tych wielkości  
z nieskończoną dokładnością. Mówiąc zaś inaczej: muszą istnieć metody 
całościowego, niefragmentarycznego, rejestrowania tych wielkości. Kwestie 
te omówiłem szerzej w pracy (Stacewicz 2019). Tutaj chciałbym podkreślić 
jedynie, że realizowalność technik analogowych-ciągłych zależy silnie od 
istnienia i fizycznej implementowalności metody porównywania ze sobą 
wielości nieskończonych aktualnie. 

Jakkolwiek istnienie takiej metody może wydawać się czymś w rodzaju 
istnienia perpetuum mobile, to z punktu widzenia informatyki teoretycznej 
wiadomym jest, że |AN| > |CFR|. A zatem informatyka teoretyczna dostar-
cza istotnej wskazówki co do tego, jakiego typu obliczenia są silniejsze od 
cyfrowych. Wskazówka wydaje się tym cenniejsza, że spośród wszystkich 
obliczeń niekonwencjonalnych (pozaturingowskich) to właśnie techniki ana-
logowe pozostają najbliższe inżynierskiej praktyce. To one właśnie – mimo 
różnych wątpliwości co do ich autentycznie ciągłego charakteru – były i są 
fizycznie implementowane. Statusu takiego nie mają tymczasem innego ro-
dzaju obliczenia pozaturingowskie, np. infinitystyczne (por. Ord 2006).23   

Pozostając w kręgu rozważań bliskich epistemologii, możemy zastosować 
powyższą wskazówkę do aktywności poznawczej ludzkiego umysłu. Co 
sprawia, że aktywność ta prowadzi do „silniejszych” rezultatów niż cyfrowe 
obliczenia komputerów? Do odkryć, wynalazków, wartościowych hipotez, 
efektywnych poznawczo pojęć…, a kładąc nacisk na informatykę: do teore-
tycznych choćby rozwiązań problemów nieobliczalnych.  

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, możemy sformułować dwie 
hipotezy robocze, na które naprowadza nas teoretyczny fakt, że |AN| > 
|CFR|. Pierwsza z nich jest taka, że mózg – będący biologicznym fundamen-
tem myślenia – działa w sposób analogowy, a nie czysto cyfrowy. Uszczegó-
ławiając ją, można domniemywać dalej, że w neuronach są przetwarzane 
sygnały ciągłe, w połączeniach międzyneuronalnych występują substancje  
o parametrach ciągłych, różnice między sygnałami na wyjściach neuronów 
mogą być dowolnie małe.24 Gdyby układy neuronalne wewnątrz mózgu dzia-
łały w taki właśnie sposób, zapewniałyby umysłowi większe możliwości niż 
potencjał uniwersalnej maszyny Turinga. 

————————— 
22 Wielkości te odpowiadają liczbom nieobliczalnym w sensie Turinga, które składają się na pew-

ną szczególną klasę niewymiernych liczb rzeczywistych. Są to liczby, których nieskończone i nieregu-
larne rozwinięcia (np. dziesiętne) nie mogą być generowane sukcesywnie, krok po kroku, za pomocą 
jakichkolwiek programów dla uniwersalnej maszyny Turinga, co np. jest wykonalne w przypadku 
„łatwiejszej” liczby niewymiernej π (por. (Turing 1936).  

23 Ciekawym typem obliczeń pozaturingowskich, które mieszczą się w formule obliczeń analogo-
wych-ciągłych, są rekurencyjne sieci neuronowe o wagach rzeczywistych (właśnie wagi tego rodzaju 
przesądzają o ciągłości obliczeń). Por. (Siegelmann 1998).  

24 Na kwestie te zwracał uwagę już Alan Turing. Omawiając argumenty przeciwników tezy, że ma-
szyna może myśleć w sposób równie efektywny jak człowiek, przywiązywał dużą wagę do argumentu 
z „ciągłości systemu nerwowego” (Turing 1950).  
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Hipoteza druga, niekoniecznie związana z pierwszą, dotyczy wyższego 
poziomu działania i opisu zarazem. Dotyczy czynności umysłowych wyższe-
go rzędu. Jak wiadomo, człowiek posługuje się z powodzeniem pojęciem 
ciągłości oraz obiektami ciągłymi, na przykład, liczbami rzeczywistymi,  
ciągłymi kształtami geometrycznymi, granicami funkcji, funkcjami różnicz-
kowalnymi… Obiekty te leżą u podstaw teorii, które pozwalają w sposób 
teoretycznie efektywny (i dla człowieka zrozumiały) rozwiązywać określone 
problemy. W jakim sensie jednak strategia taka jest „silniejsza” od cyfrowej? 
Być może w takim, że heurystycznie naprowadza na rozwiązania, które  
w dalszym planie dają się przedstawić jako programy wykonalne dla maszy-
ny cyfrowej. Wiedząc jak dany problem rozwiązuje się w dziedzinie ciągłej, 
można dokonać jej dyskretyzacji i przekształcić oryginalną metodę rozwią-
zania.25 A zatem, nawet jeśli wskutek właściwości (dyskretnych) świata fi-
zycznego żadne urządzenia nie są w stanie działać prawdziwie analogowo, to 
rozwiązania „ciągłe” są użyteczne, ponieważ pokazują, jak powinno wyglądać 
rozwiązanie „dyskretne”.26 Zauważmy, że strategia taka, polegająca na heu-
rystycznym wykorzystaniu obiektów ciągłych, jest neutralna względem fak-
tycznej natury świata fizycznego. 

  
 

3.3. W stronę filozofii informatycznej 
  
Istnienie sygnalizowanych wyżej zagadnień, ontologicznych i epistemolo-

gicznych, stanowi dowód na to, że ugruntowany informatycznie światopo-
gląd zbliża się stopniowo do filozofii. Proces ten wpisuje się w szerszy  
kontekst relacji między światopoglądem a filozofią, które, ujmując rzecz 
historycznie, miały zawsze charakter dwustronny, polegający na wzajem-
nych oddziaływaniach. Znaczy to, że z jednej strony, żywiołowo powstające 
światopoglądy zmieniały się stopniowo w dojrzałe systemy filozoficzne,  
z drugiej strony zaś, istniejące prądy i szkoły filozoficzne oddziaływały silnie 
na indywidualne i społeczne światopoglądy. Typowym dla naszego kręgu 
kulturowego przykładem jest filozofia chrześcijańska. Jej wczesna postać 
wyłoniła się z ugruntowanego religijnie poglądu na świat około III wieku 
n.e.. Z czasem jednak, za sprawą takich doktryn jak tomizm, rozwinięta już 
filozofia chrześcijańska zaczęła formować indywidualne i grupowe światopo-
glądy (por. Stacewicz 2019). 

————————— 
25 Dobrego przykładu dostarcza tutaj teoria równań różniczkowych. Typowe dla niej metody  

ciągłe, angażujące „ciągłe” pojęcie całki, mają w tej teorii odpowiedniki dyskretne, numeryczne, 
wykonalne dla maszyn cyfrowych. Owe odpowiedniki nazywa się metodami różnicowymi (a nie 
różniczkowymi), zaś przekształcone postaci rozwiązywanych równań – równaniami różnicowymi  
(a nie różniczkowymi).  

26 Witold Marciszewski idzie nawet dalej i twierdzi, że strategio analogowa – ufundowana być 
może w analogowych procesach wewnątrz mózgu – jest głównym czynnikiem ludzkiej twórczości,  
w konsekwencji zaś postępu w nauce (Marciszewski, Stacewicz 2011, 256–261).  
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Światopogląd informatyczny, omawiany w niniejszej pracy, spełnia  
z pewnością drugi z powyższych warunków, to znaczy na jego kształt wpły-
wają nie tylko przełomowe dla naszej kultury przemiany technologiczne (jak 
zaistnienie komputerów czy Internetu), ale również pewne nurty filozoficz-
ne, przede wszystkim zaś filozofia informatyki i informacji. Przykładowo: ta 
pierwsza uświadamia, czym charakteryzują się różne typy obliczeń (w tym: 
analogowe i cyfrowe) oraz jakie mają ograniczenia, natomiast druga daje 
jasny przekaz, że dane przetwarzane przez komputer stanowią pewną formę 
informacji, formę o tyle interesującą, że jest ona opisana ściśle i posiada 
mierzalny fizyczny nośnik. Czy jednak światopogląd informatyczny spełnia 
pierwszy z powyższych warunków, a więc kryje w sobie istotny filozoficzny 
potencjał? Innymi słowy, czy istnieją powody po temu, aby sądzić, że świa-
topogląd ów przeobrazi się stopniowo w pewien uniwersalny, spójny i nowa-
torski system filozoficzny? Uważamy, że powody takie istnieją, a wybiórcze 
ich zestawienie możemy potraktować jako skierowane ku przyszłości zakoń-
czenie pracy. 

Po pierwsze zatem, u podstaw światopoglądu informatycznego leży spójna, 
ugruntowana naukowo i możliwa do interpretacji w różnych dziedzinach apa-
ratura pojęciowa.27 Jej trzon stanowią takie pojęcia, jak kodowanie (w tym: 
analogowe i cyfrowe), algorytm, system informatyczny, złożoność obliczenio-
wa czy obliczalność. Ma ona zastosowanie nie tylko w samej filozofii (np. do 
wyjaśnienia, czym jest ontologiczna forma), ale także w wielu naukach szcze-
gółowych (jak biologia, kognitywistyka czy ekonomia), które niejako pośred-
nio, poprzez potwierdzenie użyteczności pojęć informatycznych, mogą 
wzmacniać oparte na nich filozoficzne tezy (por. Stacewicz 2019).  

Po drugie, informatyczna aparatura pojęciowa pozwala stawiać pewne in-
teresujące filozoficzne pytania, które bez niej nie mogłyby zostać dostrzeżo-
ne i wyartykułowane. Należy do nich objaśniane w niniejszej pracy pytanie o 
głęboką strukturę rzeczywistości (czy jest ona cyfrowa, analogowa czy może 
mieszana?), które w wersji ukierunkowanej dotyczy także umysłu/mózgu. 
Inne zagadnienie, podnoszone szczególnie mocno przez Marciszewskiego, 
wyraża się pytaniem o relację między rosnącą złożonością problemów doty-
czących świata (ujmowaną w kategoriach obliczeniowych) a złożonością wy-
twarzanych przez ludzki umysł pojęć, teorii i algorytmów. Szczególnie inte-
resujące jest tu takie uzasadnienie odpowiedzi optymistycznej (umysł jest  
w stanie nadążyć za rosnącą złożonością problemów), które wskazuje na 
obliczeniową moc technik pozaturingowskich, w tym analogowych-ciągłych 
(zob. Marciszewski, Stacewicz 2011).  
————————— 

27 Mamy tu celowe nawiązanie do myśli Ajdukiewicza, który terminu „aparatura pojęciowa” uży-
wał dla określenia zestawu znaczeń przysługujących wyrażeniom języka pewnej nauki – znaczeń 
wyznaczających charakterystyczny dla danej nauki, na pewnym etapie jej rozwoju, obraz  świata (por. 
Ajdukiewicz 2006). 

Informatyczna aparatura pojęciowa określa obraz charakterystyczny dla informatyki oraz nauk,  
w których formalne pojęcia informatyczne tak czy inaczej się interpretuje.  
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Po trzecie wreszcie, rdzeniem światopoglądu informatycznego jest inter-
dyscyplinarne, a dzięki temu nośne filozoficznie pojęcie informacji. Stanowi 
ono, wraz z pojęciem obliczania, coś w rodzaju pomostu między wąsko wy-
specjalizowaną informatyką i szeroką refleksją filozoficzną.28 Najważniejsze 
jednak, że w zarysowanym tutaj kontekście jest ono tyleż uniwersalne co 
możliwe do precyzyjnego ujęcia w terminach informatycznych. Wobec tego 
za jądro informatycznej filozofii przyszłości trzeba uznać założenie, że każdy 
byt mieści w sobie pewną informacyjną zawartość, którą da się dobrze opi-
sać w kategoriach obliczeniowych. W obecnej pracy koncentrowaliśmy uwa-
gę na dwóch takich kategoriach: cyfrowości i analogowości.  
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ON THE IMPORTANCE OF COMPUTER SCIENCE CONCEPTS  
FOR PHILOSOPHY ON THE EXAMPLE OF THE DISTINCTION 

BETWEEN DIGITALITY AND ANALOGICITY 
 

ABSTRACT 
 
In this paper we show how formal computer science concepts—such as encoding, 

algorithm or computability—can be interpreted philosophically, including ontologi-
cally and epistemologically. Such interpretations lead to questions and problems, 
the working solutions of which constitute some form of pre-philosophical 
worldview. In this work we focus on questions inspired by the IT distinction between 
digitality and analogicity, which has its mathematical origin in the mathematical 
distinction between discreteness and continuity. These include the following que-
stions: 1) Is the deep structure of physical reality digital or analog, 2) does the hu-
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man mind resemble a more digital or analog computational system, 3) does the 
answer to the second question give us a cognitively fruitful insight into the cognitive 
limitations of the mind? As a particularly important basis for the above questions, 
we consider the fact that the computational power (i.e., the range of solvable pro-
blems) of some types of analog computations is greater than that of digital computa-
tions.  

Keywords: information, digitality, analogicity, computing power, computation-
al worldview. 
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STRESZCZENIE 

 
W artykule opisuję fenomen big data i jak ma się on do pracy badawczej realizo-

wanej w ramach nauk eksperymentalnych. Poszukuję odpowiedzi na dwa ważne 
pytania. Czy metody badawcze zaproponowane w ramach paradygmatu big data 
mają zastosowanie w naukach eksperymentalnych? Czy zastosowanie metod badaw-
czych z paradygmatu big data w konsekwencji prowadzi do nowego rozumienia 
tego, czym jest nauka? 

Słowa kluczowe: big data, nauki eksperymentalne, filozofia nauki, metodolo-
gia nauk. 

 
 
Nauki eksperymentalne generują olbrzymie ilości danych empirycznych 

(big data). Na przykład w latach 2011–12 Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) 
działający w laboratorium CERN pod Genewą wygenerował 30 petabajtów 
danych. Samo przeczytanie takiej ilości danych zajęłoby około 500 mld lat, 
przy założeniu, że dane te zostałyby przekonwertowane na standardowy ma-
szynopis oraz, że udałoby się czytać codziennie 100 stron takiego maszynopisu.  

W tak zarysowanym kontekście zagadnienia big data w naukach ekspe-
rymentalnych, problemem badawczym niniejszego artykułu będzie poszuki-
wanie odpowiedzi na dwa ważne pytania. Czy metody badawcze zapropono-
wane w ramach paradygmatu big data1 mają zastosowanie w naukach  
eksperymentalnych? Czy zastosowanie metod badawczych z paradygmatu 
big data w konsekwencji prowadzi do nowego rozumienia tego, czym jest 
nauka? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania zacznę od scharakteryzowa-
nia tego, czym jest big data. Następnie porównam metody badawcze zapro-
ponowane w ramach paradygmatu big data z dotychczasowymi metodami 
pracy badawczej w naukach eksperymentalnych. Następnie będę argumen-
————————— 

1 Poprzez określenie „paradygmat big data” w swoim artykule będę rozumiał sposób rozwiązywa-
nia problemów (składowanie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych) przez entuzjastów 
big data. Nawiązuję zatem do węższego rozumienia paradygmatu w sensie Thomasa Kuhna rozumi-
anego jako wzorzec rozwiązywania problemów. Por. K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, para-
dygmaty i rewolucje naukowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 140–147. 
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tował na rzecz tezy, że przyjęcie metod badawczych paradygmatu big data 
doprowadziłoby do radykalnej rewizji dotychczasowego rozumienia tego, 
czym jest nauka. 

 
 

1. CHARAKTERYSTYKA BIG DATA 
 
Fenomen big data najczęściej opisuje się za pomocą trzech charaktery-

styk, zwanych 3V. Pierwszą z nich jest duży wolumen danych (volume) li-
czony w petabajtach (1015 bajtów) i exabajtach (1018 bajtów) danych; drugą – 
dostępność w czasie rzeczywistym intensywnego przyrostu danych, tzn. 
możliwość przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym olbrzymich 
ilości danych (w angielskim nazywany velocity). Trzecią charakterystyką big 

data jest duża różnorodność formatów danych (variety), np. liczby, teksty, 
zdjęcia, pliki audio oraz video.2 Innymi słowy big data to „aktywa informa-
cyjne charakteryzujące się dużym wolumenem danych, intensywnym przy-
rostem w czasie oraz różnorodnością formatów danych, które wymagają 
adekwatnych metod składowania, przetwarzania i analizowania w celu osią-
gnięcia określonych celów (ekonomicznych, społecznych, politycznych 
itp.)”.3 

Najwymowniejszym przykładem dla big data jest firma Google, która 
składuje zbierane przez siebie dane na kilkunastu farmach serwerów rozrzu-
conych po całym świecie. Firma ta codziennie przetwarza ponad 24 petabaj-
ty danych (przeczytanie 1 PB danych zajęłoby około 16 mld lat przy założe-
niu, że czyta się 100 stron maszynopisu dziennie). Także Facebook operuje 
w skali big data, gdyż co godzinę przetwarza 10 milionów nowych fotografii 
a każdego dnia obsługuje 3 mld kliknięć w emotikony (np. „lubię to”, „super” 
itd.) oraz komentarzy pod postami. Innym przykładem big data jest serwis 
YouTube, który co sekundę dodaje godzinę nowych filmów przesłanych 
przez niektórych z 800 milionów użytkowników tej platformy.4 

Także w naukach empirycznych znajdziemy przykłady z dziedziny big da-

ta. Na przykład w ramach programu obserwacji nieba o nazwie Sloan Digi-

tal Sky Survey teleskopy pracujące w ramach tego przedsięwzięcia w ciągu 
kilku tygodni 2000 roku zebrały więcej danych niż w historii całej astrono-
mii od jej początku do końca XX wieku. Przez 10 lat w ramach tego projektu 
zebrano 140 terabajtów danych astronomicznych. Jednakże następca Sloan 

————————— 
2 Por. J. Surma, Cyfryzacja życia w erze BIG DATA. Człowiek, biznes, społeczeństwo, Wydawnic-

two Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, s. 23–29. 
3 Ibidem, s. 24. 
4 Informacje dotyczące ilości przetwarzanych danych przez serwisy Google, Facebook i YouTube 

pochodzą z roku 2013. Z pewnością współcześnie są znacznie większe, co oznacza, że cały czas pod-
padają pod problematykę big data. Por. V. Mayer-Schöneberger, K. Cukier, BIG DATA efektywna 

analiza danych. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, MT Biznes, Warszawa 2017, 
s. 22. 
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Digital Sky Survey o nazwie Large Synoptic Survey Telescope, który zaczął 
działać w 2016 roku, gromadzi taką liczbę danych (140 terabajtów) co 5 dni 
(tj. około 10 petabajtów na rok). Zatem mamy do czynienia z ogromnym 
przyspieszeniem w dziedzinie gromadzenia danych w naukach empirycz-
nych. Gromadzenie danych empirycznych w astronomii zajmujące na po-
czątku XX wieku 10 lat trwa obecnie 5 dni.5  

Przywoływany wcześniej LHC w CERN od 2011 do 2012 roku zgromadził 
30 petabajtów danych. Warto jednak podkreślić, że archiwizowano tylko 
0,1% danych generowanych przez LHC, gdyż nie było możliwości gromadze-
nia wszystkich danych; wymyślono zatem systemy filtrujące dane w czasie 
rzeczywistym, które kasowały znane i opracowane wcześniej efekty zderzeń 
cząstek elementarnych. Gdyby zapisywano wszystko, byłoby to 30 eksabaj-
tów (1 eksabajt to 1024 petabajty), tj. 10% wszystkich danych cyfrowych 
zgromadzonych na świecie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.6 

Do analizy tak ogromnych baz danych potrzebne są zaawansowane i zau-
tomatyzowane narzędzia informatyczne, które nazwano technologią eksplo-
racji danych (data mining). Zadaniem tych metod eksploracji danych jest 
„odkrywanie nietrywialnych, dotychczas nieznanych zależności, związków, 
podobieństw lub trendów – ogólnie nazywanych wzorcami (patterns) –  
w dużych repozytoriach danych”.7 Odkryty wzorzec reprezentować może 
jakąś regularność; może to być: reguła, charakterystyka zbioru obiektów lub 
opis powtarzalnego sposobu zachowania. Metody te służą zatem do odkry-
wania wiedzy w bazach danych (knowledge discovery in databases).8  

Warto podkreślić, że wcześniej stosowana standardowa analiza danych 
miała na celu uzyskanie odpowiedzi na postawione jednoznacznie pytanie, 
np. czy w zbiorze danych empirycznych uzyskanych w eksperymencie LHC  
w CERN istnieją takie zderzenia, w wyniku których mógł powstać bozon 
Higgsa postulowany w badaniach teoretycznych. Znaczy to, że użytkownik 
formułował zapytania i dokonywał analizy danych zawartych w bazie. Tak 
więc standardowa analiza danych metodologicznie związana była z testowa-
niem hipotez, czyli sytuacją, kiedy weryfikacji podlega jakaś teoria.9 

Technologia eksploracji danych natomiast pozwala odkryć coś, czego 
wcześniej nie wiedzieliśmy, czyli niejednokrotnie nie było jakichkolwiek 
przesłanek, aby dane pytanie w ogóle sformułować (np. pojawienie się epi-
demii wirusa H1N1 w latach 2007–2008 na podstawie analizy zapytań  
w internetowej wyszukiwarce Google). W wyniku takiej automatycznej ana-
————————— 

5 Por. ibidem, s. 21. 
6 Por. ibidem,    s.  257. 
7 T. Morzy, Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2013, s. 3. 
8 W literaturze przedmiotu termin „odkrywanie wiedzy w bazach danych” używany jest zamiennie 

z terminem „technologia eksploracji danych” i oznacza on szukanie wzorców. „Odkrywane w pro-
cesie eksploracji danych wzorce mają, najczęściej, postać reguł logicznych, klasyfikatorów (np. drzew 
decyzyjnych), zbiorów skupień, wykresów itp.” Ibidem, s. 3. 

9 Por. ibidem, s. 3–4. 
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lizy dowiadujemy się czegoś zupełnie nowego o badanym fragmencie świata 
i w tym kontekście jest to właśnie odkrywanie wiedzy. Najczęściej bowiem  
w przypadku analiz big data podstawa teoretyczna służąca do zadawania 
konkretnych pytań nie istnieje i działania te mają raczej charakter „ślepej” 
eksploracji. Takie podejście może być owocne, gdy dysponujemy dużą mocą 
obliczeniową i posiadamy olbrzymie ilości danych, które możemy analizo-
wać. 

Biorąc pod uwagę format analizowanych w ten sposób danych, metody 
ich eksploracji podzielić można na: standardową eksplorację danych (dla 
danych ilościowych i jakościowych)10, eksplorację danych tekstowych i prze-
twarzanie języka naturalnego (dla danych typu ciąg znaków, tekst, tekst wy-
generowany z pliku audio)11, eksplorację sieci społecznych i mediów spo-
łecznościowych (dla danych jakościowych, ilościowych, danych relacyjnych 
reprezentujących powiązania w sieci i dla grafów)12, przetwarzanie i analiza 
multimediów (dla różnorodnych danych multimedialnych reprezentujących: 
zdjęcia, grafiki, dźwięki, filmy, animacje itd.).13 

 
 

2. BIG DATA A DOTYCHCZASOWE METODY  
PRACY BADAWCZEJ 

 
Współcześnie działające ośrodki naukowe generują olbrzymie ilości da-

nych w każdej niemalże dziedzinie naukowej (fizyka, astronomia, biologia, 
nauki techniczne i społeczne). Peter Galison w monografii How Experi-

ments End wyróżnienia dwie kultury badawcze nauki: kulturę teoretyczną  
i eksperymentalną.14 W książce Image and Logic, w kulturze eksperymen-

————————— 
10 Zadania standardowej eksploracji danych to: klasyfikacja (przyporządkowywanie obiektu do 

jednej z wcześniej określonych klas), estymacja (zbliżone do klasyfikacji, tylko klasy mają ciągły 
zbiór wartości), grupowanie (znajdywanie w zbiorze obiektów podzbiorów obiektów o podobnych 
własnościach), odkrywanie reguł asocjacyjnych (wyszukiwanie zbiorów obiektów, które występują 
razem w określonym kontekście). Por. J. Surma, op. cit., s. 111–112. 

11 Eksploracja danych tekstowych polega na wydobywaniu informacji z nieustrukturyzowanych 
danych tekstowych. Metody te mogą być wykorzystywane do realizacji następujących zadań: klasyfi-
kacji dokumentów tekstowych (przyporządkowanie dokumentu do wcześniej ustalonych klas), 
grupowania dokumentów tekstowych (identyfikacja zbiorów dokumentów podobnych ze względu na 
pewną wspólną charakterystykę), ekstrakcji informacji (wyodrębnienie z dokumentu tekstowego 
obiektów o określonej interpretacji semantycznej), obróbki edytorskiej (automatyczne opracowanie 
dokumentu, np. usuwanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych itp. oraz opracowanie stresz-
czeń), analizy wydźwięku (automatyczne rozpoznanie opinii autora na poruszany temat), przetwa-
rzania języka naturalnego (dział sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest analiza semantyki i 
udzielanie adekwatnej odpowiedzi na zadane pytanie). Por. ibidem, s. 113. 

12 Podstawowe zadania realizowane przez eksplorację sieci społecznych i mediów społecznościo-
wych to: analiza społeczności (np. identyfikacja przynależności do danej społeczności na podstawie 
internetowych wpisów), dyfuzja informacji (analiza rozprzestrzeniania się informacji w sieci), anali-
za wpływu społecznego (identyfikacja przekazywanych informacji oraz zaistniałych pożądanych 
zachowań adresata informacji), analiza zachowania (modelowanie prawdopodobieństwa wykonania 
określonego działania w sieci). Por. ibidem, s. 114–115. 

13 Por. ibidem, s. 107–118.  
14 Por. P. Galison, How Experiments End, University of Chicago Press, Chicago 1987. 
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talnej dokonuje wyróżnienia dwóch tradycji generowania danych empirycz-
nych: tradycji wizualnej (inaczej – obrazowej, image) oraz tradycji nume-
rycznej, którą nazywa logiczną (logic).15 Według niego te dwie tradycje kon-
stytuuje używanie danego typu detektorów. Tradycję wizualną konstytuują 
detektory wizualne (np. komory pęcherzykowe), które dostarczają informa-
cji o poszczególnych, jednostkowych przypadkach danego zjawiska. Tradycję 
numeryczną natomiast – detektory elektroniczne (np. licznik Geigera), które 
dostarczają mniej szczegółowych informacji o poszczególnych przypadkach 
danego zjawiska, ale wykrywają ich znacznie więcej. 

Wymienione powyżej tradycje (wizualna i numeryczna) kształtują dwie 
różne tradycje epistemiczne, które mają swój wyraz np. w różnym sposobie 
argumentowania. W pierwszym wypadku, tradycji wizualnej, uzasadnia się 
odwołując do szczegółowych obrazów, a w drugim, tradycji numerycznej – 
do wyników liczbowych uzyskiwanych z przyrządów pomiarowych; ich opra-
cowanie opiera się na zastosowaniu argumentacji statystycznej wykorzystu-
jącej dużą liczbę wyników.  

Warto jednak nadmienić, że w gruncie rzeczy współczesne badania z za-
kresu fizyki cząstek elementarnych prowadzone są łącznie w ramach tych 
dwóch tradycji, gdyż np. w LHC w CERN używa się łącznie dwóch rodzajów 
detektorów: detektorów śladowych, które pokazują tor cząstki (tj. tradycja 
wizualna) oraz kalorymetrów, które wyznaczają energię cząstek (tj. tradycja 
numeryczna, czy elektroniczna). 

Warto zatem zadać następujące pytanie: czy wcześniej omówione metody 
badawcze zaproponowane w ramach paradygmatu big data mogą mieć za-
stosowanie w naukach eksperymentalnych? Wydaje się, że odpowiedź na to 
pytanie jest pozytywna, gdyż – omówiona wyżej – standardowa eksploracja 
danych (klasyfikacja, estymacja, grupowanie, odkrywanie reguł asocjacyj-
nych w ramach numerycznych danych ilościowych) może być przydatna do 
analizy danych uzyskanych w ramach proponowanej przez Galisona tradycji 
numerycznej. Przetwarzanie i analiza multimediów może być natomiast 
przydatna przy analizie danych z tradycji wizualnej. Skoro bowiem współ-
czesne eksperymenty, jak na przykład LHC w CERN, generują duże ilości 
obrazów (zderzeń) i danych liczbowych (energii uzyskanych w zderzeniu 
cząstek), to analizy obrazów i danych liczbowych z tradycji big data mogą 
być tutaj bardzo przydatne. Zarówno bowiem w paradygmacie big data, jak  
i w naukach eksperymentalnych mamy do czynienia z dużym wolumenem 
danych (np. poczta elektroniczna każdego roku generuje 400 petabajtów 
danych a LHC po odfiltrowaniu w dwa lata wygenerował 30 petabajtów da-
nych; bez kasowania danych byłoby to 15 000 petabajtów na rok). Z tym 
przykładem wiąże się jednak jedna podstawowa różnica pomiędzy standar-

————————— 
15 Por. P. Galison, Image and Logic. A Material Culture of Microphysics, University of Chicago 

Press, Chicago 1997. 
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dowym ujęciem big data a big data w naukach eksperymentalnych. W para-
dygmacie big data zachowuje się wszystkie napływające dane a w naukach 
eksperymentalnych często nie da się tego zrobić, gdyż danych jest zbyt dużo 
(np. w LHC zachowuje się 0,1% danych napływających z detektorów). 

Kolejna różnica pomiędzy sposobem dochodzenia do wiedzy w paradyg-
macie big data a dotychczasowymi metodami pracy badawczej jest bardzo 
znacząca. W paradygmacie big data bowiem ważna jest przede wszystkim 
odpowiedź na pytanie, co się dzieje (w badanym obszarze świata), a nie dla-
czego dzieje się tak a nie inaczej.16 Ilustrują to, wyżej wzmiankowane prze-
widywania firmy Google dotyczące wirusa H1N1 oraz rekomendacje firmy 
Amazon. Jedna trzecia sprzedaży tej firmy generowana jest przez systemy 
spersonalizowanej rekomendacji bazujące na paradygmacie big data. Od-
kryta korelacja: dotychczasowe zakupy – zakupy w przyszłości została znale-
ziona bez znajomości przyczyn leżących u jej podstaw.17 

Warto podkreślić, że w naukach eksperymentalnych interesuje nas za-
równo odpowiedź na pytanie, co się dzieje z badanym układem (tj. obserwa-
cja, manipulacja, pomiar itd.), jak i dlaczego proces (zjawisko) ma taki a nie 
inny przebieg (tj. wyjaśnianie poprzez odwołanie się do teorii itp.). W nau-
kach eksperymentalnych nie poprzestajemy zatem tylko i wyłącznie na pyta-
niu „co”, ale również zadajemy doniosłe pytanie „dlaczego”, gdyż jednym  
z ważniejszych zadań nauki jest wyjaśnianie.18  

W paradygmacie big data celem prowadzonych badań jest szukanie kore-
lacji (odpowiedź na pytanie „co?”). W naukach eksperymentalnych nato-
miast: kreowanie nowych zjawisk (wytwarzanie, doskonalenie, stabilizowa-
nie zjawisk itd. według nowych eksperymentalistów) oraz wyjaśnianie 
(sprawdzanie, przewidywanie itd. według teorytycystów)19. Podstawowym 
zaś wzorcem wyjaśniania jest model dedukcyjno-nomologiczny,20 w ramach 
którego wyjaśnić prawidłowość to wyprowadzić ją z ogólnego prawa lub kil-
ku praw.21 
 

————————— 
16 W big data „ważna jest odpowiedź na pytanie, co się dzieje, a nie dlaczego. Nie zawsze musimy 

znać przyczyny jakiegoś zjawiska, możemy po prostu pozwolić danym mówić za siebie”. V. Mayer-
Schöneberger, K. Cukier, BIG DATA efektywna analiza danych. Rewolucja, która zmieni nasze 
myślenie, pracę i życie,  op. cit., s. 30. 

17 „Innowacyjne systemy rekomendacji Amazona znalazły wartościową korelację bez znajomości 
leżących u jej podstaw przyczyn. Wiedza co, a nie dlaczego jest wystarczająca”. Ibidem, s. 76. 

18 „Pytanie o wyjaśnianie najczęściej zaczyna się od »dlaczego«?”. A. Grobler, Metodologia nauk, 
Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006, s. 112. 

19 Por. P. Zeidler, Nowy eksperymentalizm a teoretycyzm. Spór o przedmiot i sposób uprawiania 
filozofii nauki, w: Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, D. Sobczyńska, P. Zeidler 
(red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, s. 87–108. 

20 Istnieją także inne sposoby wyjaśniania: wyjaśnianie dedukcyjno-statystyczne, indukcyjno-
statystyczne itd. Por. A. Grobler, Metodologia nauk, op. cit., s. 103–112. 

21 „Wyjaśnianie zdarzenia polega na wyprowadzeniu jego opisu z pewnego prawa (lub kilku praw) 
i zdań opisujących warunki początkowe”. Ibidem, s. 104. 
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3. PARADYGMAT BIG DATA  
JAKO NOWE ROZUMIENIE NAUKOWOŚCI 

 
Warto mocno podkreślić, że w big data nie chodzi o wyjaśnianie, ale o in-

formowanie o znalezionych korelacjach. Innymi słowy, w przeciwieństwie do 
nauk eksperymentalnych, big data rezygnuje z wyjaśniania. Entuzjaści ta-
kiego podejścia do badań dużych zbiorów danych twierdzą nawet, że „zalew 
danych sprawił, iż metody naukowe stały się przestarzałe”22 a ich ilość sku-
mulowała się do takiego poziomu, że nastąpił niemal „koniec teorii”. Według 
zwolenników paradygmatu big data tradycyjny proces odkryć naukowych 
(tj. np. stawianie hipotez i empiryczne ich testowanie) traci na znaczeniu  
i jest zastępowany wyszukiwaniem korelacji, za którymi nie stoi żadna teo-
ria. Przekonują także, że w epoce big data nie potrzebujemy teorii („wszyst-
kie modele są błędne”23), po prostu analizujemy dane. 

Czy jednak paradygmat big data nie potrzebuje żadnych (teoretycznych) 
modeli pojęciowych? Cała maszyneria związana z big data potrzebuje prze-
cież do swojego działania teorii statystycznych oraz matematycznych doty-
czących podstaw obliczeń, bez których nie można by opracować skutecznych 
algorytmów oraz poprawnie działających systemów komputerowych wraz ze 
stosownym oprogramowaniem implementującym opracowane wcześniej 
algorytmy. Już choćby to wystarcza do postawienia przeciwnej względem 
entuzjastów big data tezy, że paradygmat ten w rzeczywistości nie oznacza 
końca teorii. 

Warto także zauważyć, że korelacje i przewidywania stworzone za pomo-
cą algorytmów big data są często zbyt skomplikowane, aby zrozumieli je 
ludzie.24 Big data operuje w skali petabajtów (1 PB = 1024 TB = 1024*1024 
GB), eksabajtów (1 EB = 1024 PB) i zettabajtów (1 ZB = 1024 EB). Jak 
wspomniałem wcześniej przeczytanie choćby 1 PB danych zajęłoby około 16 
mld lat a to stanowczo wykracza poza możliwości każdego człowieka. Korzy-
stając z dobrodziejstw big data musimy zadowolić się tylko i wyłącznie 
uproszczonymi przez systemy komputerowe, a dzięki temu - zrozumiałymi 
dla ludzi wynikami analiz big data bez możliwości skontrolowania popraw-
ności sposobu ich uzyskania.  

Jeśli zatem w badaniach naukowych, także w dziedzinie nauk ekspery-
mentalnych, zadowolilibyśmy się tylko i wyłącznie odpowiedziami na pyta-
nia typu: co z czym koreluje, wtedy w całości moglibyśmy przejąć do opra-
cowywania danych naukowych metody badawcze wypracowane w obrębie 
paradygmatu big data. Jednakże musielibyśmy także zrezygnować z dotych-
————————— 

22 Ch. Anderson, The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, 
Wired, 16.07, July 2008. 

23 Ibidem.  
24 „Data science zakłada wykorzystanie komputerów do automatycznego przetwarzania i analizo-

wania dużych zbiorów danych”. M. Szeliga, DATA SCIENCE i uczenie maszynowe, Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, s. XVIII. 



242 Sławomir Leciejewski 

czasowych odpowiedzi na pytanie o to, czym są nauki eksperymentalne.  
W nich bowiem nie tylko ważna jest odpowiedź na pytanie: co z czym kore-
luje, ale także – a może przede wszystkim – odpowiedź na pytanie: dlaczego 
dzieje się tak a nie inaczej. Na to ostatnie pytanie w ramach paradygmatu 
big data nie znajdziemy jakiejkolwiek sensownej odpowiedzi.  
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