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Spis treści

Piotr
Żabicki

Wstęp.
Na ruchliwej ulicy Futuronautów

Ale Natura – bo kto ją tam wie –
może zmęczona bezustanną pracą
powtarza swoje dawniejsze pomysły
i nakłada nam twarze
kiedyś już noszone.
Może Cię mija Archimedes w dżinsach,
caryca Katarzyna w ciuchach z wyprzedaży,
któryś faraon z teczką, w okularach.
Wisława Szymborska, fragment wiersza
„Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach”
ze zbioru „Tutaj”, Znak 2012

Czytając napływające do CITTRU teksty futurystyczno-naukowe
wynotowywałem sobie – w pamięci i na marginesach – pomysły,
skojarzenia, wątki. Pojawiła się wśród nich na przykład biznesowa idea
związana z kodami umieszczonymi na każdej rzeczy, także koncepcja
wykorzystania internetu do badania nudy. Zafrapował mnie pomysł, że
słynne miejsca do zwiedzania za lat parędziesiąt będą składać wizyty
turystom (co już się poniekąd dzieje – patrz np. parki miniatur) i myśl, iż
miasta przyszłości niekoniecznie będą stawać się częścią globalnej wioski.
Być może przeradzać się będą w coś przeciwnego – w elektronicznie
obwarowane twierdze/wspólnoty o statusie zbliżonym do greckich polis.
W głowie zrodziło się też kilka nowych idei związanych z moją zawodową
aktywnością, promowaniem nauki. To były i są mniej lub bardziej luźne
refleksje, z których kilka pchnęło mnie do poszperania w internecie, do
sięgnięcia po Lema i „Wiosnę Helikonii” Briana Aldissa. W umyśle pojawiły
się fale inspiracji. Jestem za nie niezmiernie wdzięczny autorom tych
futurystyczno-naukowych opowiadań.
Jestem przekonany, że także dla czytelników, którzy sięgnęli po
„Futuronautę”, zamieszczone w nim teksty staną się inspiracją do myślenia o przyszłości i o nauce. Więcej… będą inspiracją nie tylko do myślenia,
ale i pisania o swych badaniach naukowych, fascynacji wiedzą, odkrywaniu tego, co dzieje się dookoła. Do takiego dzielenia się owocami pracy
naukowej i wyobraźni gorąco zachęcam.
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Więcej o konkursie
Na przełomie 2011 i 2012 roku ogłosiliśmy konkurs. Zachęcaliśmy
naukowców, doktorantów i studentów, którym nie wystarcza pisanie prac
naukowych i zapełnianie blogów, do podjęcia wyzwania futurystycznego,
do wyobrażenia sobie przyszłości.
Wyobraźnia
to
umiejętność
stworzenia świata, jakiego nie
znamy. Ale gdyby nie ona, postęp
nie byłby możliwy. Dzięki niej
Leonardo Da Vinci i bracia Wright,
Aleksander Bell i Steve Jobs
zmienili nasze otoczenie. „Bez
wyobraźni nie ma prawdziwej
nauki. Pozwólcie więc jej się
rozwinąć. Nie marnujcie czasu,
lecz weźcie go pod lupę, opisując,
co wydarzy się w przyszłości.
Wykorzystajcie przy tym wiedzę
z dziedzin, które są Wam bliskie”
– dopingowaliśmy uczestników,
w czym dobitnie wspierali CITTRU
partnerzy
tego
wydarzenia:
Gazeta Wyborcza, Portal Wiedzy
Onet.pl, Centrum Nauki Kopernik
oraz Wydawnictwo Literackie.
O jakie teksty chodziło? O takie, w których wizje przyszłości osadzone
byłyby w odkryciach naukowych. „Poprzez pryzmat wiedzy naukowej
wyobraźcie sobie przyszłość!” – namawialiśmy twórców. Liczyliśmy
na to, że teksty będą napisane przystępnym językiem, będzie się je po
prostu dobrze czytać. Postawiliśmy autorom wysoko poprzeczkę – teksty
musiały być krótkie. Wszyscy, którzy zetknęli się z twórczością literacką,
czy to eseistyką czy beletrystyką, wiedzą że to nie lada wyzwanie, bo
napisać świetny krótki tekst jest o wiele trudniej niż stworzyć długi
i wyczerpujący wywód.
Organizując konkurs, podkreślaliśmy, że żadne tematy nie będą mniej
ważne. Nie chcieliśmy, aby uczestników myliła nazwa CITTRU. Mimo, że
jest to instytucja mająca na swym szyldzie zwroty „centrum innowacji”
i „transferu technologii” – to zajmuje się ona wspieraniem rozwoju nauki
i nauk w ogóle. Dlatego też ustanowiliśmy specjalne nagrody za tekst
futurystyczno-humanistyczny i tekst ogólnie traktujący o rozwoju nauki.
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Piotr Żabicki, Wstęp

Nadeszło ponad 130 opowiadań, esejów, dramatów i wierszy, z których
po wstępnej selekcji przeprowadzonej w CITTRU (z udziałem m.in. redaktorów tego zbioru) 33 zakwalifikowały się do ścisłego finału. A tam w swe
obroty wzięli je już luminarze polskiej nauki, dziennikarstwa i literatury.
Skład konkursowego jury tworzyli: prof. Jerzy Jarzębski – krytyk literacki,
znawca twórczości Stanisława Lema, Sławomir Zagórski – szef działu
Nauka w Gazecie Wyborczej i Jacek Dukaj – jeden z najpopularniejszych
polskich pisarzy science fiction oraz internauci, którzy poprzez stronę
www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl głosowali na swoje ulubione opowiadanie.
Nagrody (w tym główna 7000 zł) i wyróżnienia wręczone zostały
w kwietniu 2012 roku podczas krakowskiego Forum Nowej Nauki.
Uhonorowane teksty znaleźć można na początku tego zbioru.
***
Futuronauta to jedna z inicjatyw CITTRU realizowana w ramach autorskiego
programu wspierania rozwoju nauki „OdkryjPrzestrzenieNowejNauki”.
Jego elementami są promocja i marketing nauki, popularyzacja wiedzy,
korzystanie z dobrodziejstw internetowej komunikacji i wiele innych
możliwości. W dużej mierze program „OdkryjPrzestrzenieNowejNauki”
kojarzyć można z inicjatywami realizowanymi pod szyldem Nauki 2.0.
Te poszczególne elementy w znacznym stopniu koncentrują się na szeroko
rozumianej komunikacji związanej z nauką. A idąc dalej… Komunikacja
ta jest kluczowym aspektem otoczenia nauki – pola styczności nauki
ze społeczeństwem i obszarem wzajemnego wpływu.
Nauka nie jest czymś odległym, bo nawet mówiąc o przyszłości, mówi
o nas „tu i teraz”!

Od Redakcji
Serdecznie dziękujemy Futuronautom za wkład w powstanie tej
publikacji. Szczególnie tym, którzy zdecydowali się wzbogacić teksty
dodatkowymi wypowiedziami, wykazując się przy tym nie tylko wiedzą,
ale także poczuciem humoru i dystansem do samych siebie.

Futuronauta – www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
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Futuronauta
– konkurs na tekst futurystyczno-naukowy

NAGRODY

Nagroda Główna (7000 zł)
Jury
prof. Jerzy Jarzębski – krytyk literacki, znawca Lema
Jacek Dukaj – powieściopisarz
dr Sławomir Zagórski – dziennikarz naukowy
Laureat
Przemysław Zańko za tekst pt. „Szczęście™” – krótką i sarkastyczną
a jednocześnie ciekawą wizję, która mówi o niemożliwości programowania
szczęścia i osiągania go w prosty sposób.

Nagroda Internautów (2000 zł)
– głosowanie odbywało się za pośrednictwem strony
www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
Najwięcej głosów zdobył Jakub Jan Bażela za tekst „Cisza”.
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Nagrody

Nagroda Specjalna CITTRU (2000 zł)
Jury
Przedstawiciele CITTRU
Laureat
Justyna Janik za tekst pt. „Wstręt”, który jest literackim przedstawieniem
dylematów człowieka w konfrontacji z technologią, która go imituje.
Za ukazanie ponadczasowego problemu inności, odmienności oraz
refleksję nad ludzką tożsamością w świecie przyszłości.

Nagroda Rektora UJ ex aequo (po 1000 zł)
Laureaci
Marcin Kowalczyk za tekst pt. „Roślina jako twórca kultury” – za
inspirujący pomysł oraz humorystyczne i nieszablonowe przedstawienie
nieoczekiwanych efektów rozwoju nauki. Czy rośliny mogą świadomie
tworzyć? W wizji zaproponowanej przez autora okazuje się, że jak
najbardziej!
Przemysław Zańko za tekst pt. „Literatura 2.0. Czy leci z nami autor?”
– za realistyczne wskazanie dróg rozwoju ludzkiego tworzenia, opartego
o sztuczną inteligencję i rozwój technologii informacyjnych, w tym za
przewidywania dotyczące również sfery naukowej.

Futuronauta – www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
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Przemysław
Zańko
Kim jesteś?

Studiuję polonistykę, piszę prozę, gram w RPG, interesuję się
przekładem, ludologią i popkulturą. W wolnych chwilach zarabiam na
życie. Pisanie to dla mnie sposób na zrozumienie i wyrażenie siebie
– tematów, które mnie interesują, osób, które spotkałem, zdarzeń,
które przeżyłem. Pisząc, układam te nieuporządkowane elementy
w całość i nadaję im sens. A to dla mnie ważne.

Jak powstał tekst?

„Szczęście™” miałem rozpoczęte jako fragment większego opowiadania, dla potrzeb konkursu przykroiłem je nieco. Drugi tekst napisałem
od zera w przerwach między zajęciami a pracą.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Ogromne! Świat szybko się zmienia i moim zdaniem warto trzymać
rękę na pulsie tych zmian.

Nagroda Główna
w konkursie Futuronauta

Szczęście
W wieku osiemnastu lat Marcus Jobb stworzył Szczęście™. Nie był
geniuszem. Nie figurował jako geniusz w żadnej bazie danych, headhunterzy
wielkich korporacji oznaczali go tagiem Average, przy naborach do lokalnych
przedsiębiorstw system odrzucał go w 67% przypadków. NY, singiel, kreatyw
trzeciego sortu dla Fast&Fresh (grafiki reklamowe), wykształcenie średnie,
styl przeciętny, gry sieciowe, historical fiction, programowanie, muzyka,
filmy. Później analitycy mieli go nazwać istotnym zjawiskiem nieistotnym:
prawdopodobieństwo, że stworzy coś godnego uwagi, mieściło się
w granicach błędu statystycznego – a jednak się zdarzyło.
Pomysł był prosty. Każdy chce szczęścia. Problem pojawiał się przy
definicji. Pieniądze? Miłość? Sukces? Zbawienie? Jak w ogóle dokonać
wyboru? Miejska legenda głosiła, że Marcus Jobb doznał oświecenia,
ściągając na świeżo zainstalowaną wszczepkę milion niezbędnych
do godziwego życia programów. Istniały aplikacje doradcze dla każdej
możliwej decyzji, od koloru włosów po kredyt hipoteczny, analityczne
kombajny udzielające rad w oparciu o twój styl życia; dlaczego nie ma
takiej aplikacji dla problemu, jak osiągnąć szczęście?
Rynek oszalał. W ciągu pierwszego tygodnia Szczęście™ pobrane zostało
przez pół miliarda ludzi. Gdyby produkt stworzyła korporacja, skończyłoby
się może zapudełkowaniem programu i sprzedażą kolejnych, coraz
droższych wersji. Jobb nie znał się na ekonomii: był kreatywem, tworzył,
bo umiał. Wypuścił kod do Sieci.
Pierwsza bomba wybuchła w metrze trzy miesiące później.
Szczęście™ było obiektywne. Na podstawie analizy danych ze wszczepki
(częstotliwość wykonywania pewnych czynności, pobudzone obszary
mózgu, poziom endorfin i wiele innych) określało, co z największym
prawdopodobieństwem uczyni użytkownika najbardziej szczęśliwym.
Można żyć w zakłamaniu, ale nie da się skłamać biologią. Jeśli tętno
przyspiesza ci na dźwięk Piątej Symfonii, widok Rembrandta, zapach
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Przemysław Zańko, Szczęście

barwnika – program podpowie dzień w galerii sztuki. Jeśli na stykach
neuronów aż iskrzy, kiedy bijesz żonę, topisz w stawie szczenięta,
marzysz o śmierci szefa – Szczęście™ doradzi przemoc.
Wskaźniki przestępczości rosły, z głębokiej sieci wypełzało robactwo:
wampiry, pedofile, nekro, terroryści, nieporadni amatorzy próbujący po raz
pierwszy odegrać dopieszczane latami fantazje. Media
nagłaśniały. To zachęcało kolejnych.
Poszło lawinowo.
Wstrzymano komunikację.
Zamknięto szkoły. Stanęły
fabryki. Na ulice wysłano
Gwardię Narodową. W Los
Angeles, Honkongu, Brukseli,
Mombasie zwyczajni ludzie
budzili się co rano i sprawdzali Szczęście™: prosty
wykres, kilka słów, cicha
obietnica niewysłowionych
rozkoszy.
Marcus Jobb nic o tym
wszystkim nie wiedział,
szczęśliwy z żoną i dziećmi
w słonecznej ziemi Us, wśród
Jeśli na stykach neuronów aż iskrzy, kiedy bijesz żonę,
wołów idących w jarzmie
topisz w stawie szczenięta, marzysz o śmierci szefa
i wielbłądów o miękkiej
– Szczęście™ doradzi przemoc.
sierści. Symulacja otulała
zmysły, urządzenia medyczne dbały o ciało, blokada informacji chroniła
przed wieściami o bombach, morderstwach i gwałtach. W wolnych
chwilach Marcus pracował nad Szczęściem™ 2.0.

Futuronauta – www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl

13

Nagroda Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura 2.0.
Czy leci z nami autor?
Kiedy Toby Jones, głośny nowojorski malarz, podpiął do ramienia
elektrodę i ogłosił, że odtąd jego sztukę będą tworzyć przypadkowe
skurcze mięśni kierujących pędzlem, mało kto się spodziewał, że
nadchodzi rewolucja.
Zaskakująca kariera pisarska Bartolomé Ressò, okrzykniętego przez
media „Umberto Eco 2.0”, sprawiła niemało kłopotu wydawcom i krytykom na całym świecie. Autor wielowarstwowych, erudycyjnych, a przy
tym niesłychanie poczytnych powieści, znany w Polsce dzięki bestsellerowej serii Edo, Ostatnie Miasto, przyznaje bowiem, że według wszelkich
definicji autorem w ogóle nie jest. Problem dzieła zapośredniczonego,
znany choćby z praktyki ghostwritingu, powraca w przypadku Ressò ze
szczególną wyrazistością – idzie bowiem o kwestię książki, której nie
napisał człowiek.

Babel, maszyna do pisania
Co ma począć pisarz pozbawiony talentu? Według Ressò – poprosić
o pomoc maszynę. Stworzona przez Katalończyka aplikacja Babel™
nieprzypadkowo wzięła swą nazwę z opowiadania Jorge Luisa Borgesa:
w bazie programu mieści się ponad 90 milionów zdigitalizowanych przez
Google Books tekstów literackich, od groszowych kryminałów sprzed ponad
wieku po arcydzieła pokroju Ulissesa. Ten ogrom literatury – to pożywka dla
właściwej twórczości Ressò. Ciasto, z którego wypiecze powieść. Wszystkie
składniki, kuchnię i przepis zapewni mu program.
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Jak się programuje bestseller?
Ressò przyznaje, że już sam zalążek dzieła jest owocem maszyny.
Babel™ gromadzi wprowadzane weń pomysły pod postacią słów-kluczy; poproszony o to, łączy kilka z nich w całość tematyczną
i prezentuje do wglądu. Pisarz ocenia w pięciopunktowej skali trafność
skojarzeń i jakość pomysłu. Jeśli uzna, że warto rzecz rozwinąć – Babel™
przeszuka dostępną literaturę pod kątem owych słów-kluczy, znajdując pasujące wątki, opisy i postacie. Aplikacja oczywiście nie „rozumie”
literatury: rozpoznaje jedynie znaczniki, jakie wcześniejsi czytelnicy
umieścili przy odpowiednich partiach tekstu. Ressò wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że
jego zdaniem ten etap tworzenia w niczym nie różni
się od tego, co robią „tradycyjni” pisarze. „Zamiast
w bibliotekach, szukam inspiracji i technik pisarskich
w pamięci wszczepki – jakie to ma znaczenie, skąd
przyjdzie Muza?”.
Pisarz nie jest w swojej opinii osamotniony. Badacze
literatury od dawna przyznają, że opowiadamy wciąż
te same fabuły, zmienia się
tylko sposób opowiadania.
Pisarskie sztuczki też można zresztą skatalogować –
na każdego początkującego
twórcę czeka rozbudowyAplikacja oczywiście nie „rozumie” literatury: rozpoznaje
wana od 2004 roku encyklojedynie znaczniki, jakie wcześniejsi czytelnicy umieścili
przy odpowiednich partiach tekstu.
pedia Tvtropes.org, z której
zaczerpnąć można wiedzę,
np. o tym, na ile sposobów da się wydobyć postać z fabularnej opresji.
Ressò mówi wprost: „To wszystko od dawna było powszechnie dostępne, ja tylko ułatwiłem poszukiwania. Dostojewski może i znał na pamięć
wszystko, o czym pisał, ludzi, geografię, politykę, psychologię, cały swój
ogromny warsztat – ale tylko dlatego, że musiał. Zapewniam państwa,
że gdyby mógł, używałby wszczepki i programu tak samo jak ja”.
Kiedy pomysł i zasadniczy szkielet tekstu są już gotowe, Ressò
przystępuje do pisania. Na tym etapie Babel™ spełnia trzy funkcje:
wizualizuje w formie drzewka rozwój wątków (dzięki czemu łatwo uniknąć
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fabularnych pomyłek), koryguje styl (sugerując poprawki w oparciu o inne
dzieła) i podpowiada nawiązania literackie. Autor szczególnie ceni sobie
ten właśnie aspekt współpracy z maszyną: „Zawsze marzyłem, żeby
być pisarzem erudytą, ale kto wchłonie w siebie tyle wiedzy? Nigdy
nie widziałem Gwiezdnych wojen, a znam ich fabułę, najważniejsze
cytaty, wiem, jakie kwestie ta seria porusza – bo to się po prostu wie,
w popkulturze takie rzeczy przesiąkają do głowy. Więc pomyślałem –
czemu mam się ograniczać do popkultury? Czemu unikać nawiązań do
Hemingwaya tylko dlatego, że go nie czytałem?”. Teksty, do których warto
się odwołać, program ocenia według stopnia ich hermetyczności: więcej
czytelników wychwyci aluzję do Biblii niż kryptocytat z Klubu Pickwicka.
Ressò chętnie przyznaje, że korzysta w równym stopniu ze wszystkich
sugestii. W ten sposób książka zyskuje na atrakcyjności, może się nią
bowiem cieszyć zarówno laik, jak i profesor literatury.
Ostatni etap to korekta. Babel™ raz jeszcze „czyta” całe dzieło,
oceniając podług umieszczonych przez autora oznaczeń ilość opisów,
stosunek dialogów do narracji i długość poszczególnych rozdziałów.
Jeśli któryś ze wskaźników nie jest optymalny (program czerpie
dane z analiz rynku wydawniczego), powieść wraca na warsztat
i jest szlifowana do skutku. Pytany – nieco złośliwie – o procentowy
udział własnej twórczości w całym tekście, Ressò przywołuje analogię
z budownictwem: „Wszystkie elementy moich książek, od pomysłów
po język, zostały stworzone przez ludzi. Ile osób budowało kościół
Sagrada Família? Wszyscy wiedzą, że tysiące, może setki tysięcy, ale
kiedy zapytam pana, kto jest autorem tego budynku, powie mi pan, że
Gaudí. Uważam, że z literaturą jest podobnie”.
Jedno jest pewne: pisanie w symbiozie z maszyną powieści sprzedają
się jak świeże bułeczki, a czytelnicy, którym kwestia autorstwa ulubionej
książki rzadko spędza sen z powiek, wyczekują tęsknie kolejnych tomów
Edo. Wpływ, jaki Bartolomé Ressò wywarł na otaczający go świat, nie
ogranicza się jednak jedynie do literatury – a badacze trendów kulturowych przewidują, że potężna fala zmian dopiero nadchodzi.

Druga śmierć człowieka renesansu
W kwietniu tego roku amerykańskim środowiskiem naukowym wstrząsnął casus Alfreda Borodino. Świeżo upieczony wykładowca Departamentu
Fizyki na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology został
oskarżony o bezprawne posługiwanie się tytułem naukowym po tym,
jak wyszło na jaw, że jego praca doktorska napisana została przy użyciu
programu zbliżonego do Babel™. Broniąc wartości tak uprawianej nauki,
Borodino używał argumentów bardzo podobnych co Ressò: mówił o czer-
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paniu ze skarbnicy powszechnej wiedzy, usprawnieniu badań i micie
jednostkowego autorstwa. Widowiskowy proces, jaki wytoczono fizykowi,
wciąż jeszcze trwa, a jednak niesławny doktor już znalazł naśladowców.
Kilka miesięcy po aferze Borodino uczelnie europejskie wystosowały do
studentów apel o zaprzestanie używania aplikacji SoCALL, pozwalającej
na łatwe konstruowanie prac zaliczeniowych. Nie chodziło wyłącznie
o aspekt etyczny: piracki program łatwo popełniał błędy, generując
fałszywe adresy bibliograficzne lub budując z dostępnych w bazie fraz
zdania zgrabne, ale całkowicie wyprane z sensu. Studenci zdążyli już
jednak pokochać prostotę nowych rozwiązań i wydaje się, że nadejście
epoki „kompilatorów wiedzy” stało się faktem.
Nie tylko uczelnie zdają się dostrzegać negatywne skutki zmieniającego
się podejścia do wiedzy i pracy. Fala zwolnień, jaka przetoczyła się
ostatnio przez wiele japońskich koncernów i towarzyszące jej masowe
protesty są efektem między innymi zmian w ekonomii zarządzania firmą:
jeden pracownik wyszkolony w obsłudze programów analitycznych
jest w stanie zastąpić całe departamenty, trudno się więc dziwić,
że pracodawcy stawiają na „ekspertów 2.0”.
Co jednak istotniejsze, zmianie uległo także myślenie o strategiach
rozwoju – tak niedawno cenione grupy kreatywów, obmyślające nowe
sposoby skutecznego funkcjonowania na rynku, ustępują miejsca wąsko
wyspecjalizowanym pracownikom zaznajomionym z obsługą aplikacji
doradczych.
Czy czeka nas zatem ostateczny koniec epoki człowieka wszechstronnego?
Czy ekspert, tym razem wspomagany zdobyczami techniki, raz jeszcze
stanie się ideałem naukowca? Długofalowe skutki obecnych przemian
trudno choćby wstępnie przewidywać, choć z pewnością rację mają
złośliwi, twierdząc, że i do tego – z pewnością – znajdzie się wkrótce
program.
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od autora
Kim jest obecnie
i kim będzie autor?

Kim jest obecnie? Osobą, która stwarza książkę. Kim będzie w przyszłości? Osobą, która stwarza książkę – za pośrednictwem maszyny.

Akceptujesz taki kierunek
rozwoju?

Oczywiście! Będziemy żyć w świecie coraz bardziej zapośredniczonym przez technikę i tego procesu nie sposób zatrzymać, trzeba się
więc z nim pogodzić.

O czym napiszesz teraz?

O pewnym zimnowojennym generale, który dochodzi do wniosku,
że koniecznie należy zrzucić bombę atomową na świat równoległy.
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Justyna
Janik
Kim jesteś?

Studiuję psychologię, interesuję się wykorzystaniem nauki o mózgu
w praktyce, tzn. w marketingu, oraz w tworzeniu interfejsów mózgkomputer. Planuję dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia technologii
rozszerzającej zakres działania ludzkich zmysłów i umożliwiającej
lepsze poznanie świata i czynienie go sobie poddanym.

Jak powstał tekst?

Inspiracją do stworzenia tego konkretnego tekstu były zajęcia, na które chodziłam w Holandii będąc tam na stypendium. Dotyczyły one robotyki w perspektywie neuroscience, oraz tego, jak różnie, a czasami
zaskakująco podobnie, zachowują się ludzie w konfrontacji z innym
człowiekiem, komputerem bądź robotem o różnym stopniu zaawansowania i podobieństwa do nas samych. Poza tym inspiruję się nauką,
futurologią i oczywiście ludźmi i ich zachowaniami w kontekście pojawiania się nowych, niewyobrażalnych wcześniej odkryć i technologii.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Bardzo duże, po pierwsze, każdy obywatel ma prawo mieć dostęp do wyników wszystkich badań naukowych, ponieważ są one finansowane właściwie
z jego podatków. Poza tym, każdy ma prawo do dostępu do wiedzy przetworzonej tak, aby była dla niego zrozumiała (nie mówię o detalach technicznych,
ale o ogólnym koncepcie). Generalnie sądzę, że popularyzację nauki należy rozpatrywać nawet nie pod kątem naukowców, którzy się tym zajmują,
czy promocji nauki jako takiej, a bardziej jako przyrodzone prawo człowieka
– prawo do bycia dobrze poinformowanym i do zrozumienia zmieniającej się
rzeczywistości. Moim zdaniem popularyzacja powinna być raczej ukierunkowana na to, aby ludzie docenili, jak ważną rolę pełni wiedza i zrozumienie zjawisk w funkcjonowaniu w dzisiejszym świecie i sami mogli się tego domagać.

Nagroda Specjalna CITTRU
w kategorii tekstów humanistycznych

Wstręt
– Wstręt towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia – odchrząknęła,
zasłaniając usta giętką, elektroniczną kartką – a w zasadzie towarzyszył jej
już nawet wtedy, kiedy nie była jeszcze ludzkością. Aby przetrwać, każda
forma życia musi instynktownie reagować obrzydzeniem na obiekty lub
substancje, które mogą jej zaszkodzić. Dlatego ludzie unikają zepsutego
jedzenia i wydalin – zerknęła na rudego młodzieńca w rogu sali. Patrzył
na nią tak, że wyobraziła sobie zepsute jedzenie oraz wydaliny. – Nie będę
więcej czytać – rzuciła i pobiegła w stronę ubikacji. Poczuła się bardzo źle.
Korytarz był jasny i sterylny, nie pachniał absolutnie niczym. Uderzenia
kapci o białą, lśniącą posadzkę odbijały się echem. Wracała na salę podtrzymując się ściany. Przez szybkę zajrzała do środka. Rudy siedział jakby
na uboczu. Nacisnęła na klamkę.
– Wstręt związany jest ze strukturą w mózgu nazywaną korą wyspy –
czytała pani Ewa, starsza kobieta, siedząca obok rudego. – Jej aktywacja
wiąże się z oglądaniem różnych obrzydliwości, reakcją na nieprzyjemne
zapachy i ma nas powstrzymać od zbliżania się do ich źródła. Dzięki połączeniom z formacją hipokampa dobrze pamiętamy rzeczy, które wywołują
w nas wstręt. Kora wyspy aktywuje się również w odpowiedzi na sytuacje
społeczne. Na przykład, gdy ktoś zachowuje się dziwnie, jak chora osoba…
Nikt nie patrzył na czytającą. Teraz dopiero zauważyła, że drugie krzesło koło
rudego było puste. On sam zaś lustrował po kolei różne osoby z sali. Zanim
przyszła kolej na niego, terapeutka ogłosiła przerwę. Wyszli do świetlicy na
końcu korytarza. Tradycyjnie usiadła w rogu i obserwowała kolejkę przy automacie z napojami. Przerwa była dłuższa niż zazwyczaj i jeszcze nudniejsza.
Drugą godzinę terapii przesiedziała, rysując kółka na tablecie i patrząc, jak
koncentrycznie się rozchodzą po muśnięciu palcami, przecinając przy tym
inne kółka. Nic ciekawego się już nie zdarzyło. Zauważyła tylko, że nie było
ani rudego ani pani Ewy, która siedziała koło niego i przed przerwą czytała
wypracowanie o mózgu.
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***
– Mamy awarię impa – usłyszał, gdy tylko wszedł.
– Znowu? – zaklął brzydko w myśli. – Cóż, ja się tym nie zajmuję.
– Nie rozumie pan – odpowiedziała asystentka. Wyglądała na poruszoną.
– To poważna sprawa. Ktoś zmiażdżył mu głowę kamieniem.
– To obciążcie ich kosztami, usterka wynika z nieprawidłowego traktowania
produktu. I wyślijcie im szybko nową głowę – chciał zamknąć drzwi swojego
gabinetu, ale asystentka je przytrzymała. Zirytował się. – O co chodzi?
– Panie prezesie. Nie rozumie
pan – powtórzyła. – Ktoś go
zabił. To przestępstwo.
– Nie da się zabić impostora,
myślałem, że po tylu wyrokach sądu mamy już spokój
z dywagacjami etycznymi.
Już mówiłem, że się tym nie
zajmuję i średnio mnie to
obchodzi. Wyślijcie im głowę,
a jeśli mam coś podpisać, to
poproszę o dokumenty.
– Proszę pana! – asystentka
też się zniecierpliwiła. – Ktoś
rozwalił mu głowę kamieniem. Na tyłach szpitala psychiatrycznego. Podejrzewają
pacjentów. Impostor miał
udawać jednego z nich. Nie
mogli wiedzieć, że nie jest
człowiekiem, a jednak ktoś
A ty zabiłbyś coś wstrętnego? – jego kolega zamiast mówić,
go zabił. Policja przesłuchuje
krzyczał – rozdeptałbyś karalucha? Rozsypałbyś truciznę
konstruktorów i chce wglądu
na szczury?
w dokumentację.
***
Do gabinetu wołali po kolei wszystkie osoby z jej grupy. Przeraziła
się, kiedy zamiast terapeutki za biurkiem zobaczyła dwóch mężczyzn
w mundurach. Ściskała w ręku elektroniczny papier i próbowała z nerwów zaginać rogi.
– Pani Anna Barska?
– Tak.
– Proszę się nie bać. Nie jest pani o nic podejrzana. Chcielibyśmy tylko
wiedzieć, czy nie zauważyła pani nic niezwykłego podczas wczorajszej
terapii grupowej.
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– Są panowie ludźmi? – musiała się upewnić. Mężczyźni popatrzyli po
sobie, odniosła mgliste wrażenie, że to pytanie ich rozbawiło.
– Jesteśmy – odpowiedział jeden z nich urzędowym tonem. – Proszę się
nie bać, prowadzimy dochodzenie, ale nie jest pani podejrzana. Proszę
nam opowiedzieć, co się wczoraj działo.
– Był nowy pacjent, taki rudy chłopak. Nikt nie chciał koło niego siedzieć.
Potem już go nie widziałam. Poza tym nic ciekawego, czytaliśmy wypracowania o wstręcie.
– A podczas przerwy?
– Byłam w świetlicy, wszyscy kupowali napoje i rozmawiali, jak zawsze.
– Czy kogoś brakowało?
– Nie zwróciłam uwagi. Raczej nie było tam tego rudego, zauważyłabym.
Mogę już sobie iść?
***
– A ty zabiłbyś coś wstrętnego? – jego kolega zamiast mówić, krzyczał.
– Rozdeptałbyś karalucha? Rozsypałbyś truciznę na szczury?
Prezes poluzował krawat. Nienawidził takich dni, kiedy nawet w środku
nocy musiał myśleć i rozmawiać o pracy.
– Przede wszystkim nie uważam, że impostory są wstrętne. Może kiedyś,
może dawniej były… ale też nie wstrętne, najwyżej dziwne i niezgrabne,
kiedy jeszcze nie potrafiły się płynnie poruszać. Tak, wtedy były dziwaczne. Ale teraz są piękne. Może ten konkretny akurat nie był, miał piegi,
znamiona na skórze i pryszcze, sądząc po zdjęciach. Bardzo spersonalizowany model, bardzo realistyczny. Ale tak, mogą być też piękne, widziałeś
nowe modele? Miła osobowość, gładka skóra bez skazy, idealna figura,
śliczna buzia. Duża dokładność anatomiczna, jeśli wiesz, o czym mówię –
spróbował się uśmiechnąć.
– Nie sądzisz chyba, że ktoś go zabił przez to, że miał pryszcze. Rozpoznali
go i potraktowali jak karalucha.
– Nawet ja bym go nie rozpoznał. Algorytmy do analizy obrazu też nie
rozpoznają tego modelu po ruchach bodajże w 97% przypadków. A z tego,
co mi mówili, ten imp tylko siedział, nawet nie wstawał przy innych. Nic
nie mówił.
– A jednak go rozpoznali.
– Przestań, wiesz, co o tym myślę. To zbieranina paranoików, zniszczyli go, bo był nowy w grupie i ktoś się go przestraszył. Policjanci mówili,
że wszyscy przesłuchiwani zaczynali rozmowę z nimi od pytania, czy są
ludźmi. To chore osoby, ale na paranoję, schizofrenię, nie wiem, co jeszcze,
nie znam się – zdenerwował się, chciał popić kolejną tabletkę odurzającą,
ale nie miał czym. – Ostatnio weszło w modę twierdzenie, że technologia
jest niepokojąca i teraz każdy chce być alternatywny i odmawiać współpracy z impami.
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– A może okaże się, że niektórzy rzeczywiście nie mogą znieść impostorów,
którzy są tak podobni do ludzi, że prawie nieodróżnialni. I co wtedy z firmą?
– rzucił w przestrzeń jego rozmówca, nalewając mu wody do kieliszka.
***
Nigdy wcześniej nie widziała terapeutki tak zestresowanej. Stała na
środku i widać było, że bardzo nie chciała im wyjaśniać tej całej historii
z rudym i policją.
– Tak więc nie macie się czego bać – uspokajała. – Okazało się, że zniszczył
go ktoś z innej grupy, i nie chciał nikogo zabić, poznał, że to nie człowiek.
– A co z panią Ewą? – rzucił ktoś z sali.
– Z analiz behawioralnych materiału wideo wynikało, że nie zachowywała
fizycznej odległości od impostora, która mogłaby świadczyć o tym,
że rzeczywiście odczuwa wstręt i niepokój. Robią jej teraz funkcjonalne
skany mózgu, żeby potwierdzić, że symulowała. Jeśli tak, przeniosą
ją do normalnej grupy, z elektronicznym terapeutą. Ale nie bójcie się.
Kierownictwo postanowiło, że w tym szpitalu nie będzie już żadnych
testów na symulację z impostorami. Obiecano też, że bez względu na
koszty, wasza grupa będzie dalej istnieć i wszyscy terapeuci pracujący
z wami będą ludźmi. Poza tym, całą sprawę opisały już media, może przez
to będziemy o krok bliżej do oficjalnego wpisania głębszego odczuwania
doliny niesamowitości do klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Coraz więcej
badaczy zgadza się z tym, że pewien dyskomfort w kontakcie z impami
wynika z uwarunkowań ewolucyjnych, są prawie ludzcy, a jednocześnie
dziwni, instynktownie rozumiemy, że coś jest z nimi nie tak, a niektórzy
z nas po prostu odczuwają to bardziej…
Terapeutka mówiła jeszcze długo, roztaczając przed nimi świetlaną
wizję tańszych leków, bezpłatnej terapii, a może nawet zakazu produkcji
impów. Jednak Anna nie słuchała, skupiała się na zginaniu rogów papieru.
W końcu jeden się ułamał. Przydepnęła go ze wstrętem.

Nikomu już nie można ufać – pomyślała. Następnym razem, kiedy będę
na spacerze, też włożę kamień do kieszeni.
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Co to znaczy czuć wstręt
w stosunku do impostora?

W obecności impostora czuję się co najmniej paranoicznie. Przede
wszystkim dlatego, że samo jego istnienie pozwala mi mieć racjonalne
przesłanki do podejrzewania, że tak naprawdę nic nie jest tym, czym
się wydaje.

od autorki
Co sądzisz o możliwości
wzbogacenia palety zmysłów
dostępnych człowiekowi?

Jeżeli tylko uda nam się dostarczyć informacje płynące z tych
zmysłów w taki sposób, aby nie przekraczało to możliwości naszego
procesora, to świetny pomysł. W końcu podejmiemy próby jego
realizacji. Otacza nas mnóstwo zjawisk, które dobrze poznaliśmy,
ale bez specjalistycznego sprzętu jesteśmy ich nieświadomi.
Moglibyśmy dużo lepiej orientować się w skomplikowanej
rzeczywistości, gdybyśmy w jakiś sposób „widzieli”. Jest to wspaniała
wizja, o ile tylko takie dodatkowe zmysły nie zostałyby wykorzystane
np. do serwowania nam spersonalizowanych reklam za pomocą
elektromagnesu albo ultrafioletu.

O czym napiszesz teraz?

Literatura sci-fi to moim zdaniem okazja do zmierzenia się czymś, co
w tym momencie nie jest dla nas możliwe do ogarnięcia i zrozumienia.
Mój ulubiony pisarz, Arthur Clarke, twierdził, że żadna wystarczająco
zaawansowana technologia nie jest odróżnialna od magii (zwłaszcza
dla ludzi żyjących w epoce przed pojawieniem się tej technologii).
Jej działanie i efekty są niezrozumiałe, mogą być przerażające – to
typowe reakcje człowieka mierzącego się z nieznanym. Fascynujące
jest to, że możemy tworzyć magię za pomocą całkowicie racjonalnych
metod. Gdybyśmy przenieśli się w czasie 10 lat do przodu zapewne
wiele przedmiotów i zachowań byłoby dla nas magiczne. Gdybyśmy
przenieśli się o 100 lat bylibyśmy zagubieni i przerażeni. Mój następny
tekst będzie więc dotyczył człowieka w konfrontacji z magią.
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Marcin
Kowalczyk
Kim jesteś?

Jestem doktorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim,
autorem książki „Tyrmand karnawałowy”. Zajmuję się przede
wszystkim kulturą PRL-u. Wciąż czynnie uprawiam sport. Od wielu
lat interesuję się literaturą science-fiction.

Jak powstał tekst?

Tekst powstał specjalnie na potrzeby konkursu, jednak refleksje,
które się na niego złożyły zalegały w mojej głowie od jakiegoś czasu.
Futuronauta okazał się dobrą okazją, by się nimi podzielić.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Pomaga zasypać przepaść, która tworzy się między naukowcami
i społeczeństwem. Choć zważywszy na szybkość rozwoju nauki,
wydaje się to zadaniem niezwykle trudnym, powiedziałbym, coraz
trudniejszym. Jednak ludzie powinni mieć dostęp do tej wiedzy,
by obserwować, w jakim kierunku rozwija się świat, w którym żyją
i w pewien sposób sprawować nad nim kontrolę.

Nagroda Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Roślina
jako twórca kultury
Katedra Biologii Artystycznej i Pracownia Plants Studies zapraszają na cykl
wykładów fakultatywnych: Roślina jako twórca kultury. Poniżej zamieszczamy krótkie wprowadzenie oraz program comiesięcznych spotkań.

Rośliny i kultura
Rośliny obecne są w życiu człowieka od najdawniejszych czasów. Służą
mu jako pokarm, odzież czy budulec. Wraz z rozwijającą się kulturą szczególnego znaczenia nabrały ich walory estetyczne. Niezliczone gatunki
roślin rozpoczęły triumfalny marsz przez strofy poetów i płótna malarzy, rozkwitły w marmurze mistrzów dłuta. W ten sposób część natury
ożywionej stała się elementem kultury. Niemal równolegle do fascynacji
pięknem roślin artyści zaczęli dostrzegać potencjał filozoficzny kryjący
się w ich przedstawieniach. Średniowiecze traktowało naturę jako ślad
Boga, romantyzm wiązał ją z psychiką swych bohaterów. Na przestrzeni
wieków rośliny stały się „magiczną kulą”, w którą człowiek mógł zajrzeć,
poszukując prawdy o sobie i świecie. Niestety tego typu traktowanie na
długo zahamowało badania nad ich rzeczywistą rolą w kulturze. Człowiek
bowiem w oglądzie rzeczywistości kierował się twardym antropocentryzmem – postrzegał świat jedynie przez pryzmat własnych doświadczeń.
Dlatego rośliny były zawsze ledwie tłem dla ludzkich przeżyć. Właściwie
do końca XX wieku ludzkość nie przezwyciężyła antropocentrycznej perspektywy patrzenia na naturę, nie wykształciła języka, w którym można
by mówić o doświadczeniu świata z punktu widzenia rośliny. Znaczącym
krokiem w tym kierunku były badania Stanisława Karpińskiego prowadzone na przełomie XX i XXI wieku. Ów polski uczony wraz z zespołem
w szeregu prac opisał mechanizmy zapamiętywania informacji i uczenia
się roślin. Ludzkość stanęła o krok od zrozumienia, że rośliny myślą i czują. Coraz częściej zaczęto zadawać pytanie: w jakiej mierze zdolne są do
wyrażenia swych emocji?
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Specyfika doświadczenia roślinnego
Odpowiedź na powyższe pytanie pojawiła się w roku 2018. Wtedy to
ukazała się Sztuka w Przyrodzie (Art in Nature)1, fundamentalna praca
Marvina L. Carrotsa, traktująca o plants studies (studiach roślinnych).
Była to pierwsza próba znalezienia klucza do odczytania języka, za
pomocą którego rośliny opisują swe doświadczenie obcowania z człowiekiem i światem. I choć punktem wyjścia były tu ustalenia biologów,
to jednak istotę wywodu Carrots oparł na dokonaniach XX-wiecznej
humanistyki. Chodzi przede wszystkim o metodologie poststrukturalistyczne: feminizm, gender
i queer studies. Metodologie
te bowiem uwrażliwiają na
mniejszości płciowe i seksualne, dążą do zrekonstruowania odmiennego języka,
którym wyrażają one swe
doświadczenie. W plants
studies musimy pójść tą
samą drogą. Aby zrozumieć
specyficzne doświadczenie
roślinne, należy potraktować
tę część natury jako swoistą
mniejszość, która do tej pory
podlegała przemocy symbolicznej skazana na istnienie
w języku, który był jej obcy.
Naukowcy, korzystając z ustaleń Carrotsa, rozpoczęli szeroko
zakrojone badania w zakresie
rekonstrukcji twórczości roBadając kształt rośliny, naukowiec skupił się na przeżywaniu
ślinnej. Obserwując wytwory
przez nią ekstazy w momencie, gdy dostarcza się jej idealną
roślin, takie jak kształt,
ilość światła. Kapusta reaguje na to oddziaływanie, tworząc
kolor, wielkość, starali się
unikalną, artystyczną konstrukcję.
łączyć je z określonym doświadczeniem środowiskowym. W ten sposób narodziła się teoria roślin-nego procesu twórczego. Do budowy jej metodologicznych podstaw
badacze wykorzystali prace Nancy K. Miller, twórczyni arachnologii –
metaforycznej teorii kobiecego procesu twórczego2. Według Miller
kobieta-pisarka tka pajęczą sieć, naznaczając tekst własną cielesnością.
1
2

M. L. Carrots, Art in Nature, London 2018.
N. K. Miller, The Arachnologies: The Woman, the Text, and the Critic, [w:] Poetic of Gender,
red. N. K. Miller, New York, 1986.
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W ten sposób zaciera ustanowioną przez mężczyzn granicę między
życiem a twórczością. W przypadku roślin należy posunąć się jeszcze
dalej. Życie i twórczość splecione są bowiem nierozerwalnie i nie
można nawet mówić o tych dwóch porządkach. Roślina bowiem żyjąc –
tworzy. W tym sensie rośliny okazują się artystami dużo dojrzalszymi
niż ludzie, wszak twórczość nie jest ich wyborem, lecz po prostu
konsekwencją istnienia.

Kapusta – Bernini warzyw
Teoria roślinnego procesu twórczego znalazła najpełniejszą realizację
w pracach włoskiego uczonego, Luigiego Cetriolo. W 2023 roku
badacz opublikował wzorcową analizę roślinnego dzieła sztuki –
główki kapusty3. Jako materiału porównawczego użył słynnej rzeźby
Berniniego Ekstaza św. Teresy. Jak wiadomo włoski artysta wykazał
się nie tylko nowatorskim ujęciem tematu obcowania z Bogiem,
lecz przede wszystkim niezwykłym mistrzostwem technicznym.
Pofałdowana szata św. Teresy zdaje się falować, a gra światła
w załamaniach marmurowej tkaniny wywołuje wrażenie ruchu.
Podobne formy kompozycji załamań Cetriolo zaobserwował, analizując
główkę kapusty. Był to szczególny okaz wyhodowany w niezwykle
sprzyjających warunkach. Badając kształt rośliny, naukowiec skupił
się na przeżywaniu przez nią ekstazy w momencie, gdy dostarcza
się jej idealną ilość światła. Kapusta reaguje na to oddziaływanie,
tworząc unikalną, artystyczną konstrukcję. Staje się jednocześnie
przedmiotem estetycznej kontemplacji i wyrazicielką skrajnej
ekscytacji. Podobnie zatem jak w rzeźbie Berniniego uczucia kapusty
manifestują się w widzialnych kształtach. W swych wnioskach badacz
postawił także inną ciekawą tezę. Stwierdził mianowicie, iż rzeźbiarzroślina przewyższa rzeźbiarza-człowieka. Bernini bowiem związany
był językiem, poprzez który myślał. Dlatego nie czerpał bezpośrednio
z wyobraźni i uczuć. Cetriolo powołał się tu na teoretyka psychoanalizy,
Jacques’a Lacana, który dowodzi, iż słowa przenikają do wszystkich
cielesnych obrazów opanowujących podmiot4. Tak więc człowiek
nie może osiągnąć pełnej samoświadomości, zawsze pozostanie
ograniczony, nieautentyczny. Kapusta natomiast to twórca wolny,
odbierający i wyrażający świat takim, jakim go doświadcza, bez
pośrednictwa słów.

3
4

L. Cetriolo, Il Scultore, Roma 2023.
J. Lacan, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, Warszawa 1996.
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„O czym szumią wierzby”
W badaniach z zakresu plants studies niezwykle ciekawym zagadnieniem
jest kulturowy dialog międzygatunkowy. Chodzi tu przede wszystkim
o nawiązanie kontaktu z drzewami. Człowiek od wieków intuicyjnie
przypisuje im pewne właściwości, tworzy formy bliskości (również
seksualnej). Intuicje te wykorzystuje psychologia. W teście Charlesa
Kocha diagnozuje się pacjenta na podstawie rysunku drzewa5. Drzewo
bowiem stanowi najlepszą syntezę tego, co tkwi w naszej pamięci.
Naukowcy zajmujący się studiami roślinnymi wykorzystali dorobek
Kocha w nieco inny sposób. Potraktowali kształty rzeczywistych
drzew, jako manifestacje ich stanów emocjonalnych. Prace w tym
obszarze wciąż trwają, jednak pierwsze wyniki są niezwykle obiecujące.
Co ciekawe, szczególną rolę w badaniach nad drzewami odegrała inspiracja
literacka. Przełom w kulturowym dialogu międzygatunkowym nastąpił
w momencie, gdy Timothy Spruce wprowadził pojęcie „nieprzystawalności
czasowo-komunikacyjnej6”. Angielskiego badacza zainspirował język
entów z Władcy pierścieni J. R. R. Tolkiena.
Nie jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy to literatura wpłynęła na
naukę. Wcześniej działo się to głównie za sprawą powieści science fiction.
Wydaje się jednak, iż plants studies nie po raz ostatni wywróciły do góry
nogami utrwalone w kulturze zwyczaje i pojmowanie pewnych pojęć
takich jak inteligencja, język czy twórczość artystyczna.
Tematy wykładów w semestrze 2034/2035:
13.10. – Symfonia lasu liściastego. Próba zapisu nutowego
15.11. – Storczyk jako roślina świadoma swej seksualności
10.12. – „Las utracony” – liryczne świadectwa karkonoskich wiatrołomów
08.01. – Trauma wypadku, czyli co mówią drzewa przy polskich szosach?
04.02. – Zarys problematyki roślin wstydliwych

5

6

Ch. Koch, Test Drzewa. Test rysunku drzewa jako metoda psychodiagnostyczna,
Warszawa 1997.
T. Spruce, Tree, Language, Time, Oxford 2028.
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Od kiedy wiemy,
że rośliny tworzą?

Przełomem był tu z pewnością rok 2018, kiedy to Marvin L. Carrots
po raz pierwszy opisał rośliny jako świadomych twórców. Oczywiście
badacz korzystał z wielu wcześniejszych teorii mówiących o ich
wyrafinowanej inteligencji.

Jaka roślina obecnie
przyciąga Twoją uwagę?

Ostatnio zwróciłem uwagę na Pchlijad zwyczajny (Comederunt
pulicem vulgaris) popularny na terenach Azji środkowowschodniej.
Roślina ta z wyglądu przypomina rosiczkę, choć jej liście są nieco
mniejsze. Żywi się pchłami pasożytującymi na zwierzętach
futerkowych. Pchlijad jest niezwykle ceniony przez właścicieli kotów.
Te bowiem, przecisnąwszy się przez gęstwę jego liści, wracają do
domu z czystą, lśniącą sierścią.

od autora
O czym napiszesz teraz?

Obecnie pracuję nad dokończeniem powieści Janusza A. Zajdla
„Drugie spojrzenie na planetę Ksi”. Wygrałem bowiem konkurs
ogłoszony przez wydawnictwo Supernowa i spadkobierczynie
autora. Książka będzie kontynuacją „Całej prawdy o planecie Ksi”,
która opowiadała o organizacji społeczeństwa na innej planecie
i problemach z tym związanych. Mówiąc o przyszłości, tak naprawdę
mówimy o teraźniejszości, gdyż fantastyka często jest komentarzem
do naszego „tu” i „teraz”.
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Jakub Jan
Bażela
Kim jesteś?

Studiuję zarządzanie międzynarodowe i ekonomię na UJ, ale interesuję
się historią i antropologią w kontekście rozwoju cywilizacji i wpływu
nowoczesnych technologii na ewolucję człowieka. Od dziecięcych
lat moją wyobraźnią zawładnął George Lucas – geniusz prostych,
archetypicznych historii, ale w wizjonerskiej scenerii.

Jak powstał tekst?

Kiedy przeczytałem o konkursie na stronie internetowej, pojawiła się
w mojej głowie mglista wizja. Mglista, bo w tym samym momencie
pokaz slajdów na tapecie mojego laptopa zmienił tło na most Golden
Gate w porannej mgle. Zafascynowany obrazkiem, po prostu musiałem o nim napisać – i tak powstał fundament fabuły.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Ludzie zawsze boją się tego, co nieznane. Współczesna nauka ma
bardzo wiele do zaoferowania naszej cywilizacji, dlatego należy
położyć olbrzymi nacisk na edukację społeczeństwa – by ze zdobyczy
nauki i techniki korzystać mądrze, i ciągle je rozwijać, oraz by
zawczasu dostrzegać zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Nagroda Internautów

Cisza
Cicho
Zerknął okiem na ścienny zegar. Całun ciężkich powiek nie opadł jeszcze
do końca, pozwalając mu ujrzeć diody elegancko wtopione w mały panel.
Zielone, wyraźne cyfry: pół do trzeciej w nocy czasu uniwersalnego.
Po chwili wahania, a może tylko wysiłku woli niezbędnym do podniesienia
zmęczonego ramienia, wyciągnął dłoń w kierunku czasomierza i niedbale
strzelił środkowym palcem o kciuk. Gdyby odwrócenie upływu czasu
było tak łatwe, jak pstryknięcie, można by zmienić znacznie więcej, niż
tylko wyświetlanie strefy. Niestety, zegar był tylko zegarem, posłusznie
odczytującym zaprogramowany ruch. Urządzenie przestawiło się na czas
pacyficzny, pokazując szóstą trzydzieści po południu i uwzględniając
zmianę daty.
Przez zasunięte rolety przenikało słabe światło Słońca zachodzącego nad
Kalifornią. Zza okien słyszał szum fal Pacyfiku, obmywających plażę Lands
End. Z ociąganiem podniósł się z podłogi i sięgnął po leżącą obok taflę
przezroczystego tworzywa. Dawne sposoby zabezpieczania osobistych
urządzeń elektronicznych już dawno odeszły do lamusa. Żadnych
kodów PIN, tokenów ani haseł. Pad w ciągu nanosekund porównał DNA
naskórka, sposób nacisku i sygnaturę papilarną z wzorcem, po czym
podpiął właściciela do satelitarnego medianetu. Ekran stał się teraz
półprzezroczysty, dostosowując się do oświetlenia w pomieszczeniu
i rozbłyskując trójwymiarowymi obrazami i wiadomościami z całej Strefy.
Nagłówki największych infoportali błyszczały holografikami danych
ekonomicznych ze Wspólnego Rynku, opisując je po angielsku, chińsku
i arabsku, ale najważniejszą informacją wieczoru było zgoła co innego.
Doskonale o tym wiedział i nie miał ochoty tego przyswajać. Mrugnięciem
wywołał dane pogodowe dla okolicy i uśmiechnął się z przekąsem.
Gestem dłoni wyłączył urządzenie. Jedynie skąpe światło przesączało się
teraz zza rolet.
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Wrzucił tablet do walizki i zamknął ją z wysiłkiem. Szczęk elektronicznego zamka na kod genetyczny wyrażał bardziej boleść, niż radość z napotkania wstawki blokującej zatrzask. Utwierdziło go to w przekonaniu,
że wzięcie w tę podróż dwóch dodatkowych koszul z polijedwabiu było
złym pomysłem. Ostatecznie chcąc mieć walizkę z prawdziwie zwierzęcej
skóry, trzeba się decydować na jej faktycznie małe gabaryty. Oczywiście,
mógł wybrać model stworzony w technologii lab-leather, ale kiedy cała
populacja niezmodyfikowanej genetycznie fauny mogłaby zmieścić się
w obrębie wyspy Alcatraz, nawet drobny element prawdziwie naturalnej
garderoby mówił wystarczająco dużo o statusie jego posiadacza.
Podniósł neseser i wciągnął
głęboko powietrze. Na ściennym panelu przy wyjściu
definitywnie odłączył zasilanie parterowego budynku.
Stojąc na progu, ostatni raz
spojrzał na dom, w którym
puste pokoje zasypiały razem
z zachodem Słońca. Odwrócił
się i wyszedł w zmierzch.
Nie było powodu, by zamykać
drzwi.

Ciszej
(...) miała w naturalny sposób, bez ingerencji inteligentnej rasy,
Dawna Park Presidio Boulevard
doprowadzić do nowej równowagi fauny i flory. Genetyczna
tonęła w blasku. Padające
modyfikacja gatunków miała być na powrót zastąpiona
pod ostrym kątem promienie
doborem naturalnym (...)
oświetlały ją niczym promenadę. Elegancko utrzymana
nawierzchnia została tu pozostawiona pomimo upowszechnienia się
transportu magnetycznego, będąc jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców megalopolis San Francisco. Położone wzdłuż ulicy
domy o białych elewacjach odbijały światło, ale nie można było zaobserwować przy nich żadnego ruchu. „Ludzkiego ruchu”, poprawił się w myślach. Po trawnikach, skwerach, nawet po ulicy i przekaźnikach magnetostrady położonych siedem metrów nad powierzchnią gruntu – wszędzie
widać było ścigające się cicho małe wiewiórki i unoszące się w powietrzu
owady, wypełniające wieczór brzęczeniem skrzydeł.

W pewnym momencie drogę przecięła mu nawet gibka łasica, na ułamek
sekundy odwracając pyszczek i stając na łapkach, by przyjrzeć mu się
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uważniej. – Najwyraźniej urodziła się już po rozpoczęciu Projektu, skoro
widok człowieka jest dla niej takim zaskoczeniem – skonstatował. –
To dobry omen: łasice nie występują w tej części kontynentu, ta musiała
migrować. To pokrywa się z przewidywaniami o zachowaniach fauny po
Exodusie.
Przystanął, by jeszcze popatrzeć, ale zwierzę czmychnęło w najbliższy żywopłot. Sprawdził czas: ósma wieczorem. Do odlotu zostało trzy godziny,
a dokładnie o północy będzie musiał być już na orbicie. Oczywiście mógł
skorzystać ze służbowego transportu, ale tę ostatnią trasę chciał odbyć
pieszo i samotnie. Spokojnym, ale zdecydowanym krokiem kontynuował
marsz po pustej ferrabetonowej ulicy, zostawiając po prawej Mountain
Lake i wchodząc w bujną roślinność terenów Presidio.
Utrzymywane jako park narodowy, dawne centrum administracyjnowojskowe pozostawało do zeszłego wieku jedynym naturalnym
miejscem zieleni w obrębie najbliższych trzech stanów. Kiedy w ramach
Exodusu kolejne osiedla przenoszono na transportowce odlatujące
w kierunku Kolonii, park zawłaszczał sobie kolejne kwartały miasta.
W zapadającym szybko zmierzchu, drzewa o konarach zamykających się
nad drogą przypominały mu kolumny antycznych świątyń, jakie oglądał
w dzieciństwie w zasobach medianetu. Szum tego szpaleru mieszał się
z dochodzącym z oddali szumem Oceanu Spokojnego.
Nad błękitną taflą Pacyfiku rozciągało się szybko ciemniejące niebo.
Pojedyncze gwiazdy błyskały już nad dumnymi, czerwonymi wieżami
Golden Gate. Chociaż okres eksploatacji mostu skończył się w XXIII wieku,
nanoroboty aż do dziś miały za zadanie utrzymywać go w doskonałym
stanie.
Powoli podszedł do stojącego u podnóża konstrukcji promu orbitalnego.
Wymienił salut z dwoma żołnierzami i ze smutnym uśmiechem podał
rękę pilotowi oczekującemu w otwartej śluzie. Po kolei wszyscy zniknęli
we wnętrzu pojazdu. Majestatyczna sylwetka transportowca podniosła
się składając podwozie i przecięła granatowy nieboskłon, niczym złośliwie
odwrócona kometa.

Najciszej
Półprzezroczysty ekran pada wyświetlił status „Wiadomość wysłana”.
Do każdego obywatela Strefy pomknął przekaz: „Dziś od godziny 8:00
UTC, zgodnie z 35.189.21 dyrektywą Sekretarza Dyrektoriatu, planeta
macierzysta Ziemia posiada status rezerwatu stopnia zero. Zakazana
zostaje jakakolwiek ludzka i mechaniczna obecność i aktywność w obrębie orbity i globu”.
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Projekt Exodus dobiegł końca. Ludzkość przerażona stopniem zachwiania
ekosystemu, postanowiła na zawsze pozbawić go swojego wpływu.
Nadzorowana przez Dyrektoriat masowa migracja gatunku homo do
Kolonii miała być gwarantem, że rany zadane Ziemi zagoją się wraz
z upływem eonów. Planeta pozostawiona sama sobie miała w naturalny
sposób, bez ingerencji inteligentnej rasy, doprowadzić do nowej
równowagi fauny i flory. Genetyczna modyfikacja gatunków miała być
na powrót zastąpiona doborem naturalnym, hydroponika – pięciem się
w górę w walce o światło i wgryzaniem w skałę w poszukiwaniu wilgoci.
Ludzkość oddała wszystko, dziękując jak matce za wychowanie i wysłanie
do gwiazd. Za kilka wieków prefabrykowane budynki obrócą się w proch
pod działaniem deszczu i korzeni, a drogi i tunele posłużą za koryta rzek,
pojących pospołu stada nieznanych roślinożerców i drapieżników.
Ludzie będą to oglądać dzięki sondom i teleskopom orbitalnym, ale miną
tysiąclecia, nim znów, jeśli w ogóle, przylecą na powierzchnię. Może być
nawet tak, że ani ona nie będzie już Ziemią, jaką znają, ani oni – ludźmi,
jakich ona pamięta.
Przez szeroki iluminator promu rozciągał się widok na Afrykę. Dawne
Morze Czerwone było Górami Czerwonymi, łącząc Czarny Ląd z Eurazją,
ale wzdłuż równika wciąż utrzymywała się ciemnozielona dżungla.
Mężczyzna w eleganckim fotelu przedziału pasażerskiego po raz ostatni
spojrzał w dół, na kolebkę swojej rasy. Potem wrócił myślami do rodzinnego
miasta, jakże trafnie nazwanego imieniem świętego od przyrody. A w końcu wydał do interkomu rozkaz przyspieszenia do skoku.
Mrugnął dwukrotnie, żeby pad wyłączył skrzynkę nadawczą.
Gdy usadowił się wreszcie wygodnie i wsłuchał w miarowy pomruk fuzyjnego silnika promu, pewna myśl wypłynęła mu na powierzchnię umysłu.
Uśmiechnął się. To był kolejny cholerny zbieg okoliczności, że ostatni człowiek
stawiający stopę na powierzchni Ziemi miał na imię Adam.
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od autora
Exodus ludzi z naszej
planety był nieunikniony?
Nie w świat wirtualny,
ale właśnie na inną planetę?

Świat przedstawiony w „Ciszy” jest światem dualnym – z jednej
strony mamy technologię i elektronikę, loty do gwiazd nie bardziej
skomplikowane od dzisiejszej podróży z Krakowa do Warszawy, ale
z drugiej – odwrót w kierunku humanizmu, który nakazuje ludziom
poszukać równowagi, przyjąć odpowiedzialność i przywrócić harmonię
na rodzinnej planecie, zamiast ją wyeksploatować i porzucić. Pisząc,
chciałem sprawdzić, z jakim przyjęciem spotka się moja wizja – raczej
stojąca w opozycji wobec popularnych w literaturze s-f trendów
o e-życiu w cyberpunkowej rzeczywistości. Wierzę, że taka głęboka,
humanistyczna rewolucja, uznanie pewnego rodzaju gatunkowej
odpowiedzialności za ekosystem, jest jeszcze ciągle przed nami.

Skąd pewność, że na Ziemi
nikt nie został?

Oglądamy odlot z Ziemi oczami bohatera, Adama, a on wie, on jest
pewien, że jest Tym Ostatnim. Decydując się na pisanie, podjąłem
ryzyko pewnej gry z własnym pomysłem. Można powiedzieć,
że zaufałem Adamowi, który zrodził się w mojej wyobraźni,
przelewając go na papier. Nie zawiodłem się, czemu więc i w tym by
mu nie uwierzyć?

A co dalej?

Po publikacji „Ciszy” mam pomysł na pewne unikalne uniwersum,
ale jego powstanie na kartach nowych opowiadań jest kwestią
przyszłości. Literatura zawsze odzwierciedla aktualne problemy, lecz
w swoich własnych słowach i obrazach. Mój obraz ma ramę, ale co
stanie się treścią? Tego nie wiem.

36

Jakub Jan Bażela, Cisza

Stanisław
Witecki
Kim jesteś?

Jestem studentem Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych
Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moim
kierunkiem wiodącym jest historia, a specjalnością antropologia
historyczna. Właśnie ta dziedzina jest moją pasją, a w połączeniu
historycznego materiału z antropologiczną teorią widzę przyszłość
historiografii. Interesują mnie z jednej strony mikrohistoryczne
przybliżenia skierowane na doświadczenie życia jednostki a z drugiej
najbardziej ogólne teorie kultury i natury ludzkiej. Szukanie szerokich
praw pozwala mi łączyć analizę przeszłości z coraz większą fascynacją
przyszłością. Jestem zwolennikiem cyfryzacji nauki i nastawieniem
edukacji na przekazywanie umiejętności. W rozmyślaniach nad
przyszłością inspiruję się historią. Nie szukam w niej jednak
nauczycielki wskazującej rozwiązania. Służy mi jako magazyn
różnorodności oraz pole obserwacji, dzięki któremu mogę rozpoznać
nadchodzącą zmianę jakiegoś zjawiska, gdy znika przyczyna, która
umożliwiła jego istnienie.

Jak powstał tekst?

Tekst napisałem specjalnie pod kątem konkursu. Główną myśl
hodowałem jednak od roku. Zrodziła się w trakcie dyskusji z moim
dziadkiem, do którego ślę uśmiech podziękowania :-).

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Z pośród wielu innych położyłbym nacisk na zachęcenie młodych
do wyboru naukowego zawodu oraz propagowanie racjonalnego
rozumienia świata.

Wyróżnienie Jury

A jednak Babel!
Globalne Forum Komunikacyjne, 25.07.2047 r.
Wszystkim sceptykom i różnorodnym zaklinaczom rzeczywistości od
kilkudziesięciu lat próbującym odgrywać „boską” rolę popsujprogramu
pozostało wyłączyć nadajniki, bądź podłączyć się do świętującej Globalnej
Społeczności Babel. Dzisiaj Wielojęzyczny Tłumacz Cybernetyczny przeszedł Test Bioludzkiej Poprawności, wygrywając z grupą najwybitniejszych przekładatorów!
Od dawna monitorujemy zmagania G.S.B., więc techniczne rozwiązanie
problemu elastycznego przekładu nie może być dla nikogo zaskoczeniem.
W.T.C. nieustannie skanuje wszelkie publikowane w sieci dane, w tym
szczególnie międzyjęzykowe równoległości, uzupełniając swój zasób
słów i poprawiając swój gramatyczny algorytm.
Najnowsza wersja W.T.C. uzyskała dodatkowo zrozumienie własnych
działań...
Popełnia błędy (choć rzadziej niż bioczłowiek), ale rozumie znaczenie tłumaczonych przez siebie zdań. W.T.C. Babel 3.21.10 to „wszystkowiedzący”, inteligentny program, komunikujący się z urządzeniami każdego typu,
od interaktywnych soczewek kontaktowych i dousznych implantów, po
klasyczne przeglądarki tekstowej zawartości sieci. Dzięki niemu istoty rozumne odbierają wszystkie komunikaty we własnym języku, niezależnie
od nawet najbardziej hermetycznego kodu nadawcy.
Wczoraj, ewolucja technologii tłumaczeń dobiegła kresu, rozpoczynając
rozwój nowych wersji przyszłości. By przewidzieć ich parametry, skierujmy
wzrok wstecz, by przedstawić wytyczający je kursor historii.
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Na starcie był entuzjazm
Niestety nie dla algorytmów tłumaczących, ale dla pamięciowej nauki
języków obcych i „przyszłościowego” zawodu tłumacza…
Niewirtualnie, u progu XXI w. pełzająca globalizacja zaczynała wymagać
coraz większej ilości przekładów. Międzynarodowe organizacje polityczne
i biznesowe wydawały miliardy euro i yuanów na armie pewnych siebie
tłumaczy. Projektanci programów szkolnych jak mantrę powtarzali, że język obcy
jest kluczem do sukcesów,
szkoły średnie prześcigały
się w oferowaniu coraz bardziej egzotycznych kursów,
a młodzi ludzie spędzali całe
dnie zapisując w pamięci globalnie dominujące języki.
Równolegle, w zaciszu internetowych przeglądarek
1.0 rozwijała się technologia
Wielojęzycznych
Tłumaczy Cybernetycznych.
Gdy najpopularniejszy z nich
osiągnął średniozaawansowaną poprawność, zaczęła
się rewolucja. Na początku bardzo cicha, z linią podziału przebiegającą między
nauczycielskim
biurkiem,
a uczniowskimi ławkami.

Bunt
postprzemysłowych
„mas” szkolnych

Dzięki temu społeczność twórców zrozumienia
zostanie zintegrowana, zamieniając się w globalny
mózg, zasilany jednolitością rynku publikacji i brakiem
konieczności nauki języków.

Wychowane w nieustannym
podłączeniu do sieci pierwsze pokolenie XXI w. zadało
sobie nad wymiar heretyckie i ignoranckie pytanie: po co uczyć się języków, skoro każdy telefon komórkowy umożliwia rozmowę z przyjacielem z zagranicy? Bardziej ambitni uczniowie celowali jakiś czas jeszcze
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w przydatność poligloctwa w międzynarodowym biznesie, ale gdy W.T.C
osiągnął i ten poziom zbuntowali się także oni.
Oczywiście niepokorność uczniów była tępiona przez impregnowanych
na zmienność nauczycieli 1.0, ale na ich nieszczęście, w tym samym czasie, tak jak zapowiadał sir Ken Robinson, wybuchła edukacyjna rewolucja, zmiatając cały fabrycznopodobny system szkolny. Języki obce stały
się przedmiotami nadobowiązkowymi dla tych, którzy planowali karierę
w rozwijającym się ciągle rynku tłumaczeń.

Przeprogramowanie akademii
Pomimo rewolucji edukacyjnej i pełnego wykorzystania W.T.C. w osobistych kontaktach każdego szczebla, rynek tłumaczeń wciąż się rozwijał.
Jottabajty umów, rozpraw naukowych i dzieł sztuki wymagały przekładów
perfekcyjnych, osiąganych tylko dla tłumacza bioludzkiego.
Wydziały filologiczne przeżywały swój złoty wiek, kandydatów nie brakowało, a dzięki dokonanej rewolucji edukacyjnej, do akademii podłączali się
tylko prawdziwi entuzjaści.
Jednak uniwersytety musiały wprowadzić zmiany.
Trzeba było usunąć instytuty tłumaczeń symultanicznych i ograniczyć do
minimum wydziały nauczycielskie (w międzyczasie zbankrutowało większość prywatnych szkół języków obcych). Cybernetyczna konkurencja
wymusiła bioludzką specjalizację. Nie było już „tłumaczy ogólnych”, byli
przekładatorzy-neurobiolodzy, przekładatorzy-poeci, przekładatorzyprawnicy itp.
Najważniejszą innowacją w organizmie uniwersyteckim było jednak
wygenerowanie komórek informatyki językowej. Komórek, które rosły
i rosły hojnie fundowane, przez co mądrzejsze rządy i wielkie informatyczne korporacje. Komórek, które wchłaniały masy bezrobotnych „tłumaczy ogólnych”.

Zaskakująca przewaga „ignorantów”
Kasety, płyty i pamięci USB trafiały na śmietnik równie szybko jak triumfalnie wchodziły na rynek. Absolwentów filologii, żyjących z nauczania 1.0
i tłumaczeń w czasie rzeczywistym spotkał ten sam los. Wielkie było ich
zdziwienie, gdy z pozycji wykonywaczy niezbędnego zawodu przyszłości,
odchodzili na bezrobocie pod naporem cybernetycznej technologii. Ci bardziej odporni na szok przyszłości, zdołali uciec do specjalizacji lub zasilić

40

Stanisław Witecki, A jednak Babel!

krystalizującą się G.S.B., ale większość z nich dołączyła do sfrustrowanej
grupy ofiar nadmiernego rozrostu takich kierunków, jak politologia lub zarządzanie.
Niespodzianka spotkała też wszystkich młodych ambitnych, którzy wydali
swoje oszczędności i zainwestowali setki godzin w naukę języków obcych,
a następnie przegrali na rynku pracy z jednojęzycznymi „ignorantami”,
specjalizującymi się w dziedzinach, w których jeszcze był potrzebny
wysiłek bioczłowieka.

Darmowy przekład prawem istoty rozumnej
Dezaktualizacja życia milionów była nieznaczącą usterką globalnego
systemu. Zasilona armią językoznawczych emigrantów G.S.B., rozwijała
swoje technologie coraz szybciej, oferując darmowe tłumaczenia.
Dla światowej gospodarki było to jak uwolnienie od cholesterolu żył
bioorganizmów. Rynkiem zbytu każdej firmy stał się cały glob, uwolniono
kapitał usuwając przekładatorów, dzięki niwelacji konfliktów językowych
zwiększono ponadpaństwowe zarządzanie.
Podobny proces zaszedł w polityce. Rządy straciły możliwość tworzenia
językowych gett medialnych, upadła symboliczna granica oddzielająca
ludzi – etniczne pojęcie narodu traciło swój najważniejszy filar. Globalna
sieć uwolniła się z zamkniętego kręgu wewnątrzjęzykowych powiązań,
dzięki czemu przepływ idei wzrósł wykładniczo. Znikały ograniczenia
mobilności, a pojęcie terytorialnej prowincji stało się niewirtualnie puste.
Nie doszło jednak ani do ujednolicenia, ani do standaryzacji. Obserwowany
w początkowych latach zmierzch małych języków i bezwzględna
hegemonia rywalizujących ze sobą chińskiego i angielskiego została
zatrzymana. Miliony Estończyków, Koreańczyków czy Żydów nie
narażając się na izolację mogły powrócić do swoich wymierających
dialektów, ratując regionalne kultury przed wyginięciem.
Po kilkunastu latach funkcjonowania, globalna społeczność całkowicie
uzależniła się od W.T.C.B., a darmowy dostęp do przekładu wpisano do
podstawowej Karty Praw Istoty Rozumnej.

Cyberluddyści a wstęp do wszechmocy
Dziś W.T.C.B. stał się bioludzko-bezbłędny, utrwalając i przyśpieszając
opisane procesy i co najważniejsze – unicestwiając ostatnie bastiony
przekładatorów: umowy prawne i teksty naukowe.
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Dzięki temu społeczność twórców zrozumienia zostanie zintegrowana,
zamieniając się w globalny mózg, zasilany jednolitością rynku publikacji
i brakiem konieczności nauki języków. Wieszczona przez Stanisława
Lema bomba „megabitowa”, zostanie rozbrojona, otwierając perspektywę
trudnego do przewidzenia rozwoju.
Są jednak tacy, którzy w nadchodzących zmianach widzą tylko obietnicę
katastrofy. Śmiertelnie poważnie traktują możliwość „przejęcia władzy”
przez W.T.C.B. i atakują sieć wizjami niedostrzegalnych manipulacji
przekładu mających finalnie doprowadzić do swoistego „pomieszania
języków”. Ich walka traktowana jest jako nieszkodliwa donkiszoteria.
Czy nie jest jednak bezmyślną nieodpowiedzialnością ignorowanie
fanatycznych napaści cyberluddystów, zmierzających do przywrócenia
ciemnych przed-internetowych wieków?
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Czy to nie ironia, że urządzenie
dające nam wolność w oczach
innych stanowi zagrożenie
dla ludzkości?
_ od. „Cyberluddysta...”

Jako ten „błędny rycerz” zwracam wam uwagę, że pozorna wolność
(raczej: umożliwienie ignorancji) uzyskana od W.T.C.B wyłącza nam
możliwość sprawdzenia, czy Babel nie wprowadza nas w błąd...
A zresztą, jaką mam mieć pewność, czy ktoś nie manipuluje przekładami dla swoich celów, choćby politycznych?

A gdyby ktoś nagle
wyłączył W.T.C.B?
_od. „Postępnik”

Strachy na lachy, może poprawności nie sprawdzimy, ale ewentualne
manipulacje owszem. Babel jest postawiony na ołpen sorsie i jego
działanie zależy od mądrości tłumu, a nie od jakiś „decydentów”!
Jedyne, czego warto się bać to zapadu systemu – ściągnijcie sobie mit
o pierwszej Babel. Na szczęście 3.21.10 nie może się zepsuć, ani być
wyłączona, bo jest rozproszona na wszystkie urządzenia. Jeżeli kiedyś
padnie, to razem z całą siecią, a to jest równie mało prawdopodobne,
jak likwidacja elektryczności, albo kanalizacji ;).

od autora
O czym napiszesz teraz?

Następny tekst będzie o życiu w opuszczonych przez korporacje
podniebnych centrach miast. Zadam pytanie, czy wymarłe symbole
epoki hiperbiurokracji podzielą ruinowe losy swoich fabrycznych
poprzedników, czy może ominą ten etap zyskując od razu funkcję
mieszkalnych kolonii elit.
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Krzysztof
Piotrowski
Kim jesteś?

Doktorem psychologii. Pracę badawczą prowadzę w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę m.in. warsztaty
twórczego myślenia dla studentów UJ oraz SWPS, dla pracowników
firm i nauczycieli. Jestem współredaktorem dwóch książek: „Nowe
idee twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu” oraz „Pamięć
Robocza”. Inspiruje mnie wszystko. To, co czytam, co oglądam
i co słyszę. W mniejszym stopniu to, co wącham i czego dotykam.
Niezwykle inspirujący jest język i możliwości zmian, które w nim
tkwią. Po prostu rozglądam się – także w literaturze.

Jak powstał tekst?

Oba teksty napisałem z myślą o wygraniu głównej nagrody!
Początkowo „Anemon” miał ponad 80000 znaków. Już po ukończeniu
doczytałem, że ma mieć dziesięć razy mniejszą objętość. Zacząłem
obcinać. Ze skrawków zaś, po dodaniu tego i owego, powstał tekst
o Simoninim.

A co sądzisz o popularyzacji
nauki?

Ba! Popularyzacja nauki jest pożywieniem dla współczesnej
wyobraźni. Jednak jedni wolą fast foody, inni docenią smak, składniki
dania i kunszt kucharza. De gustibus… My, którzy pichcimy naukę,
niestety nader często serwujemy dania dla koneserów lub rzucamy
na rynek półprodukty do masowego przetwórstwa.

Anemon
1.
Już od jakiegoś czasu mnie szukają. Na pewno. W końcu zwiałem ze szpitala
trzy dni po wypadku. Nie rozpoznaję emoter. Co gorsza, nie działają na mnie.
Patrzę na nie i nic nie czuję. Uraz głowy zrobił mnie anemonem. Pieprzonym
anemonem! Wyrzutkiem, degeneratem. Przysiadłem w jakiejś knajpie.
Chodzę w czapce, by ukryć utwardzany opatrunek. Z drugiej strony, wcale nie
odróżniam się od innych gości tego lokalu.
Oparłem łokcie na leksykonie. Czytnik co chwilę się zacinał. Czego jednak oczekiwać od sprzętu kupionego za ćwierć ceny gdzieś na parkingu.
Myślałem, że po prostu kradziony, ale to była jakaś afgańska podróba
porządnej chińskiej marki. Jak może fachowo nazywać się mój przypadek? Zacznę od anemonii. Czy to afgańskie badziewie uruchomi wyszukiwarkę? No tak. Nie działa. Muszę szukać według qwertytu. A – to będzie
dziesiąta, jedenasta litera? Gdyby ten szmelc wykorzystywał stary układ
alfabetyczny, A byłoby chyba gdzieś na początku. Uczyliśmy się alfabetu
w szkole, ale kto by tam go po latach pamiętał. Oczywiste, że litery powinny być szeregowane zgodnie z tym, jak się ich używa na klawiaturze. Po
co uczyć się niepraktycznych systemów? Ech, szkoła, szkoła… Jest anemonia!

ANEMONIA. pot. określenie – > dysleksji afektywnej…
Przerzuciłem trzy litery, by znaleźć D.

BEHAWIORALNA DYSLEKSJA AFEKTYWNA. Trudności w odczuwaniu
emotekstu. Osoby z B.D.A. często trafnie określają stan emocjonalny
oznaczany przez emoterę, jednak nie towarzyszy temu reakcja emocjonalna. B.D.A. nie wyklucza innych adekwatnych reakcji emocjonalnych,
ani rozpoznawania emocji innych osób.
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Tyle to wiem. Przełączyłem się na qwertyt emotekstowy. Spróbowałem
podkręcić kolor, ale obraz zamigał tylko, i zrobił się jeszcze bardziej szary
niż przedtem. Do nauki wystarczy. Byle emotery były wyraźne.
Rozłożyłem przed sobą stosik serwetek i zacząłem rysowanie. Na chybił trafił.
Pisałem przez dwie minuty z zamkniętymi oczami. Czy plątaniny linii, zygzaki,
kreski i kropki ułożą się w emotery? – Trzeba będzie przeszukać
cały qwertyt – stwierdziłem półgłosem, otwierając oczy. Nade
mną pochylał się starszy mężczyzna i wpatrywał się to w moje
serwetki, to we mnie samego.
– Pomysł ciekawy, ale ryzykowny – powiedział tonem
absolutnego znawcy. Usiadł
naprzeciwko mnie. – Pan pewnie poeta. Wiersz wyszedł
trochę chaotyczny…
– Niech pan spojrzy na to –
położył przede mną stronę,
zadrukowaną emotekstem. Na
dole, małymi literami widniał
uszkodzony napis „wartalnik
Literacki. str. 26”.
Zacząłem przyglądać się znaczkom. A było na co patrzeć.
Wiersz rozpoczynał się lekkim
dreszczykiem smakowania potrawy, która może okazać się
zbyt gorzka, znaki diakrytyczne
podtrzymywały to uczucie przez
chwilę, kiedy pojawił się zestaw
emoter, wywołujący w czytelniku
Pisałem przez dwie minuty z zamkniętymi oczami.
początkowo lekkie zażenowanie
Czy plątaniny linii, zygzaki, kreski i kropki ułożą się
w emotery? - Trzeba będzie przeszukać cały qwertyt.
podobne do tego, kiedy stając
wobec rodziców narzeczonej odkrywamy, że mamy rozpięty rozporek, by przejść w łagodnie pogłębiające się
doznanie mieszaniny smutku i uniesienia, z nutą słusznego gniewu, który za
chwilę zmienił się w rozdrażnienie nieznajomym, zbyt blisko stojącym w metrze. Wiersz kończył się niespodziewanym wybuchem prostackiej, grubiańskiej wręcz, wesołości bez krzty zadumy. Czystą radochą.
– Nazywam się Saint-Albert. Doktor lingwistyki.
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2.
– Frederic Saint-Albert? – zapytałem zaskoczony. Dałbym sobie uciąć
ucho, że twórca emotyki nie żyje od ćwierć wieku.
– Fryderyk – poprawił mnie mężczyzna. – Frederic to mój ojciec. Moja
mama pochodziła spod Łomży. Imię trochę po tacie, trochę z sentymentu
mamusi do polsko-francuskich powiązań.
– Sądząc po braku reakcji na tę zgrabną afektynkę, jest pan dyslektykiem –
stwierdził bez ogródek. – Anemonem.
Kiwnąłem głową. Saint-Albert odprężył się.
– Ja też – powiedział to takim tonem, jakby informował mnie, że drzewa tracą liście na zimę. Dopiero po chwili dotarło do mnie znaczenie
jego słów. Oto syn człowieka, który opracował emotery, przyznaje mi
się, że jest anemonem! Doktor zaczął mówić, pobudzając się coraz
bardziej.
– Drogi panie! Emotyka to proteza. Tak jak samochód, telefon,
lornetka, a nawet pismo. Mateczka ewolucja poskąpiła – zrobimy
protezę. Ale emotery wymknęły się spod kontroli. Jesteśmy świadkami
powolnego podziału ludzi. Elojowie i Morlokowie. Tylko, że nam nie jest
potrzebny żaden wehikuł czasu. To się dzieje tu i teraz. Emotyka staje
się potrzebna także anemonom! Już zaczynają czerpać zyski, coraz
częściej przewodząc zwykłym ludziom. Wilki pośród owiec. Pokusa jest
dla wielu zbyt silna. Nie wiem, ilu z nas może się jej oprzeć. Ani jedna,
ani druga grupa już niebawem nie będzie chciała słyszeć o zmianach.
Emotekst jest zbyt cennym wynalazkiem. Bezpieczeństwo, łatwość
osiągania porozumienia, jakiej dotąd nie było i w końcu możliwość
autentycznego odczuwania tego, co czują inni. Mniej agresji. To
niemało. Z drugiej strony, armia ludzi szczęśliwych i chętnych do pracy,
których wrażliwość można wykorzystywać w bardzo prosty sposób.
Jeszcze jest czas. To, co rozpętał mój ojciec, można powstrzymać
jego własną bronią. Taki graficzny znak, który otworzy ludziom oczy.
Wstrząśnie wszystkimi! Przerażenie. Totalna panika! Niech odczują, jak
potworne jest to, co mogą przeżywać. Mój ojciec stworzył emoterę, która
tak działa. Potrzebuję jednak pomocy anemonów. My jesteśmy na ten
znak nieczuli! Czy jest pan ze mną?

3.
Bez broni, bez przemocy mieliśmy zmienić ludzi. Naszym celem były ruchliwe miejsca w całym mieście. Doktor wyjaśnił mi to dość dokładnie. Moim
zadaniem było powieszenie plakatu z emoterą paniki na witrynie księgarni
w największej galerii handlowej w mieście. Punktualnie w południe.
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Dopiłem czwarty kubek coli. Teraz wyraźnie poczułem, że mój organizm domaga się odprowadzenia wcześniej wsączonych weń płynów.
Znalazłem WC. Już lepiej… Nagle poczułem coś dosyć nieadekwatnego
do sytuacji. Mój wzrok zatrzymał się na koślawym symbolu nakreślonym
niebieskim flamastrem. No tak, zamiast wulgarnych napisów, które pokolenia użytkowników tych przybytków, przez całe wieki pozostawiały na
ścianach, przede mną widniały emotery! Nieprzyzwoite emotery! Skąd
właściwie wiedziałem, że są nieprzyzwoite? Poczułem je. Tak! Poczułem!
Nie jestem już anemonem! Teraz tym bardziej muszę wykonać
swoje zadanie. Wróciłem przed swoją księgarnię. Szybkim ruchem,
zamykając oczy, by nie spanikować, przytwierdziłem plakat do szyby
wystawy. Niespodziewanie, po drugiej stronie szyby coś nagle opadło.
Przestraszyłem się i odskoczyłem na kilka kroków. Potem przestraszyłem
się jeszcze bardziej, bo zdawało mi się, że ten wcześniejszy strach był
może spowodowany tym, że niechcący spojrzałem na plakat. Ale nie.
Całą witrynę zajmował teraz wielki baner reklamujący… biografię
Frederica Saint-Alberta napisaną przez jego syna! Wielkie zdjęcie
doktora patrzyło na mnie budzącymi zaufanie oczyma. W okolicach
pępka jaśniał zawieszony przeze mnie plakat. Ludzie już je zauważyli,
ale zamiast uciekać w przerażeniu, pospiesznie wchodzili do sklepu.
Emotekst, który przykleiłem przed chwilą przyciągał mnie i zachęcał
do kupna. Czego? Kontekst był oczywisty. Doktor wmanipulował mnie
w promocję swojej książki! To dziwne, ale nie czułem złości. Za to
stwierdziłem, że bardzo chciałbym mieć przynajmniej jeden egzemplarz.
Właśnie odczułem na sobie, dlaczego wykorzystywanie emotekstu
zostało zakazane w reklamie…
Walczyłem z silną pokusą kupienia książki. Co mnie obchodzi biografia
tamtego faceta! W panice zacząłem myśleć, że inni ją wykupią. – Opanuj
się chłopie! – Krzyknąłem sam do siebie. Parę osób odwróciło się w moim
kierunku. – Nie patrzeć na symbol… – dopadłem witryny i zdecydowanym
ruchem zerwałem kartkę. Na szybie pozostały dwa nieduże strzępy
papieru. Rzuciłem resztki plakatu pod nogi i odetchnąłem.
Wygrałem. Byłem z siebie dumny. Zdołałem przeciwstawić się uwarunkowaniu. Jestem silny! Wszedłem do księgarni. – Jednak kupię tę
książkę – zdecydowałem. – W końcu znam autora – pomyślałem. Wziąłem
opakowanie z półki i stanąłem w długiej kolejce do kasy.
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Po co ludziom system
emotyczny?

Anemon: Do sprawnego komunikowania treści emocjonalnych.
Jak znaki drogowe. Gdy je widzimy nie musimy sobie powtarzać
ich nazw, ale po prostu wiemy, co znaczą. Nasze prymitywne
emotikony działają podobnie :). Czy nigdy nie uśmiechnęliście się
widząc obok siebie dwukropek z nawiasem? Ucząc się reakcji na
odpowiednio skomponowane znaki, ludzie zaczynają przekazywać
sobie precyzyjne informacje o odczuciach, nie tylko informując, ale
wywołując je u innych. Emotery to język empatii. Współodczuwanie
może ograniczać konflikty, bo przecież krzywdząc kogoś, jako
informację zwrotną otrzymujemy znak, który wywołuje i w nas
podobnie nieprzyjemne odczucie. Rzecz w tym, że tradycyjnym
językiem niezwykle trudno jest oddać lub wywołać konkretne
odczucia emocjonalne (namiastkę tego daje nam sztuka).

Czy anemon to inaczej
wyrzutek społeczeństwa?

A: Anemon, to ktoś, kto nie odczuwa emocji (odczuwa słabo, inaczej?)
niesionych przez znaki emotyczne. Jest inny. Z jednej strony traktowany jest przez większość, jako osoba upośledzona, niedorozwinięta.
Z drugiej strony jednak stanowi realne niebezpieczeństwo. Anemon
odczuwa i rozpoznaje emocje w naturalny sposób. Nie jest jednak
wrażliwy na działanie emoter, więc może za ich pomocą cynicznie
wpływać na innych (ale czy i bez anemonów tak trudno nas oszukać?). Lepiej więc kontrolować dyslektyków emocjonalnych. A jeśli
na kogoś z was nie działają emotery, to dla swojego dobra niech to
zachowa dla siebie.
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Spiski Simoniniego
Hałas wywołany poprzednim wykładem ucichł zupełnie, gdy na sali
konferencyjnej pojawił się starszy człowiek z idealnie wypielęgnowanymi
włosami i wyretuszowanymi zmarszczkami. Uczestnicy sympozjum
historycznego wywołali odpowiednie załączniki w swoich materiałach.
Temat miał być dość kontrowersyjny. Profesor Carlo Lacunoso od lat
prowadził badania nad dość zagadkowym okresem XXI wieku. Wśród
uczestników, od rana, krążyła pogłoska, że Lacunoso wyjaśni rolę, jaką,
w wydarzeniach tamtych lat, odegrała postać tajemniczego Simioniniego.
Postać, o której wiadomo mniej, niż o Kasparze Hauserze czy więźniu
w żelaznej masce… Profesor odchrząknął i zaczął wystąpienie.
– Witam państwa i dziękuję za zaproszenie. Moi przedmówcy rozprawiali
bardzo ciekawie o przyczynach zamieszek w latach 2031-2042. Chciałbym
uzupełnić ich wywody o rolę, jaką odegrał Simonini. Niedostrzeganie jego
wpływów, mimo, że współcześnie nie były całkiem jawne, powoduje
poważne zaciemnienie obrazu tamtej epoki.
Historycy spierają się o przyczyny niespodziewanego chaosu społecznego
w Europie i obu Amerykach, który, w efekcie objął w mniejszym, lub
większym stopniu praktycznie cały świat. Wielu ekspertów widzi
w rozruchach tej epoki, odreagowanie po głębokim kryzysie drugiej dekady
XXI w. Radykalizacja poglądów, wraz z ogromnym zróżnicowaniem wśród
spierających się grup, powoduje, że tak trudno dzisiaj, nie tylko znaleźć
przyczyny, ale nawet prześledzić poszczególne fronty konfliktów. Analizy
archiwalnych tekstów prasowych i zachowanych informacji z portali
internetowych, dają sprzeczne, a często mylące dane. Oto na przykład
czołowy dziennik liberalny Francji atakował, w serii artykułów, socjalistów
włoskich i tym samym wzywał do podjęcia wrogich działań. Co dziwne,
liberałów poparli także konserwatyści i silna frakcja proekologiczna.
Grupy bojówek zatrzymywane są na granicy przez służby obu krajów,
ale pierwszy krok został zrobiony. Nie ustalono dotąd, skąd wzięła się
pogłoska o planowanym przez Włochów odwecie, inspirowanym przez
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tamtejsze związki zawodowe i struktury mafijne. Możliwe, że informacje
te były tworem Simoniniego, mistrza w tropieniu spisków.
Za oceanem powstawać zaczęły doraźne inicjatywy, protestujące przeciw
znajdowanym ad hoc przeciwnikom: gejom lub homofobom, kreacjonistom
lub bezbożnym darwinistom, bankierom lub bezdomnym itd. Tak zwana
„turystyka protestacyjna” stała się poważnym źródłem dochodu.
W wielu przypadkach, to biura podróży brały na siebie organizowanie
demonstracji, a nawet ustawek miedzy dwoma czy trzema stronami
konfliktu, zapewniając noclegi, wyżywienie, zwiedzanie oraz dowożąc na
miejsce bijatyki. Według Simoniniego, biura podróży podżegały do starć
z prawdopodobieństwem aż 56%! Właśnie, kim lub czym był Simonini?
Od dawna postać Simoniniego
budzi ciekawość. Popularny
pogląd, podtrzymywany na
szczęście przez niewielką grupę historyków, uważa go, to
za wpływowego dziennikarza,
to za polityka, to za specjalistę od brudnego marketingu,
działającego na własną rękę.
Jak dotąd nikt nie był w stanie przekonująco wykazać, po
czyjej stronie mógł stać, bo
przecież powinien mieć jakieś
poglądy. Niektórzy wskazują
na zbieżność nazwisk z bohaterem jednej z XXI-wiecznych
powieści. Ta zbieżność, proszę
państwa, nie była przypadkowa! Większość naukowców
skłonna jest twierdzić, że pod
kryptonimem Simonini kry(...) „turystyka protestacyjna” stała się poważnym źródłem
je się zespół analityków lub
dochodu. W wielu przypadkach, to biura podroży brały na
wyspecjalizowana
agencja
siebie organizowanie demonstracji (...), zapewniając noclegi,
badawcza. Profesor Gordon
wyżywienie, zwiedzanie oraz dowożąc na miejsce bijatyki.
wysunął nawet przypuszczenie, że w tej grupie specjalistów pracował jeden z najznamienitszych matematyków ówczesnej epoki, Parmeet Krashamandran!
Chciałbym przytoczyć kilka przykładów z prasy codziennej i tygodniowej,
które mogły skłonić prof. Gordona do przyjęcia stanowiska o ludzkiej
naturze Simoniniego.
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Na łamach „Times’a” czytamy: „analizy przeprowadzone przez Simoniniego
wskazują, że za wzrostem cen produktów mącznych stoją: rząd Ukrainy za
namową Kremla – 72,4% prawdopodobieństwa, arabscy potentaci naftowi
– 47%, a juhasi podhalańscy jedynie 0,3%”. A znowu za „La Republica”, „za
skrajnie ksenofobicznym paneuropejskim Ruchem im. Breivika stoją,
według Simoniniego, prawicowe frakcje Parlamentu Europejskiego – 63%,
Mosad i jego agenci – 47%”... itd. Dziennikarze powszechnie zdają się używać
słowa „Simonini” jak nazwiska. Tymczasem mam, nie waham się użyć tego
słowa, niezbite dowody, że ów Simonini był programem komputerowym!
Na sali zawrzało. Naukowcy, jeden przez drugiego wstawali, wymachując
cieniutkimi foliami materiałów. Część śmiała się, jeszcze inni wymieniali
opinie z kolegami i koleżankami, siedzącymi obok. Profesor Lacunoso
podniósł rękę, dając znać, że chce mówić dalej. Teraz jego głos przebił się
przez powszechny szum i wyciszył adwersarzy.
– Znalezione przez moich studentów archeologii informatycznej, fragmenty programu „Simonini” będą mogły rzucić nieco więcej światła na
przyczyny XXI-wiecznych rozruchów. Co ciekawe, nazwa zachowała się
w wielu dokumentach papierowych, podobnie jak i informacje o istnieniu
samego programu. Studenci, podczas prac inwentaryzacyjnych, zidentyfikowali fragmenty pliku, zawierającego opis instrukcji do Simoniniego.
Istnienie nieuszkodzonego dokumentu jest bardzo prawdopodobne, jednak jego odnalezienie byłoby trudne, ze względu na powszechne stosowanie nazwy: read_me.txt.
Z odczytanych fragmentów instrukcji wynika, że Simonini potrafił
analizować informacje, pojawiające się w śledzonych przez siebie
portalach. Na mocy umowy, portale te instalowały końcówki wywiadowcze
Simoniniego, w zamian za dostęp do przeanalizowanych opinii, które
formułowane były, jako procentowe prawdopodobieństwo wpływu danej
grupy, na daną sytuację. Autorzy tekstów, w monitorowanych w ten
sposób portalach, musieli zakładać specjalne znaczniki, niewidoczne dla
czytelników, ale interpretowane przez Simoniniego.
Zachowało się kilkadziesiąt, dołączanych do ówczesnych edytorów,
nakładek znakujących. Niestety, brak w ich plikach informacji, z jakim
systemem zbierania danych współpracowały. Po rekonstrukcji
Simoniniego, można już będzie dopasować poszczególne programy.
Autonomiczny program „Simonini” zbierał, zatem opinie od dziennikarzy
i na ich podstawach wyrokował o prawdopodobieństwie spisku. Żurnaliści
natomiast cytowali go, co wpływało na ich opinie, najczęściej w stronę
poglądów coraz bardziej skrajnych. Tak powstało błędne koło, które
pękło dopiero wraz ze zmierzchem publicznej przestrzeni informatycznej
w czasie okresu chaosu.
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Nie wahamy się twierdzić, że jednym z głównych czynników, a na pewno
zaś katalizatorem, radykalizacji poglądów oraz kryzysu wszystkich
instytucji państwowych, organizacji publicznych i braku zaufania,
praktycznie do wszelkich grup społecznych i narodowościowych, było
działanie niezależnego, automatycznego programu Simonini.
By przytoczyć dane, wspierające naszą hipotezę, studenci archeologii informatycznej naszego uniwersytetu dokonali rekonstrukcji programu.
Sala znów zawrzała. Lacunoso ponownie podniósł głos.
– Szczegółowe wyniki właśnie powinny pojawić się w państwa materiałach.
Tak? Dziękuję. Już są. Otóż reaktywowany program Simonini wskazał siebie,
jako najbardziej prawdopodobną przyczynę chaosu (na 91%).
Wyprzedza w tym względzie faszystów, ekologów, antyglobalistów,
Żydów, masonów, Kościół katolicki i tajemnicze wciąż jeszcze, Globalne
Zrzeszenie Dentystyczne.
Aktualnie trwają analizy przyczyn aktualnych problemów. By uzyskać jak
najbardziej rzetelne dane, przystosowaliśmy silnik programu do aktualnych systemów. Połączyliśmy Nowego Simoniniego z siecią Kompanii
Prywatnych Dystrybutorów. Wstępne dane wskazują na przemożny
wpływ właścicieli tych sieci na większość istotnych zdarzeń we współczesnym nam świecie. Można już teraz przypuszczać, że podobnie jak
przed wielkim chaosem, tak i teraz, globalizujące sieci wymiany informacji
wpływają na kształt rzeczywistości.
Szanowni państwo! Czyżby historia miała się powtórzyć? Na szczęście
znów mamy Simoniniego!
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Zmiany w świecie technologii
internetowych zachodzą
bardzo szybko. Czy człowiek
był w stanie przewidzieć skutki
działania Simoniniego?

Profesor Carlo Lacunoso: Gdyby ktoś zadał Simoniniemu odpowiednie pytanie…

Od jak dawna tkwimy
w iluzorycznym świecie
prawdziwych informacji?

CL: Od zawsze! Odkąd istnieje plotka, wierzymy informacjom, nie
zastanawiając się, jak są zdobywane. Fantastycznie pokazuje to
Umberto Eco w serii swoich najnowszych książek. Nie zawsze jednak
chodzi o czyjąś manipulację. Podobno prowadzący audycję radiową
zadzwonił kiedyś do taksówkarza, prosząc o informacje, czy aleje Trzech
Wieszczy w Krakowie są zakorkowane. Ten odpowiedział, że za chwilę
się dowie, a następnie nadał komunikat do wszystkich kierowców
taksówek w mieście, by pojechali na aleje i sprawdzili, czy jest tam
korek. Po kwadransie zadzwonił do redaktora: – Aleje są zatkane tak,
że nie da się na nie wjechać nawet taksówką. Przede mną stoi sznur
kilkudziesięciu taryf! Ot, Simonini to redaktor, a ludzie to taksówkarze,
którzy są zarazem źródłem, jak i konsumentem informacji.

od autora
O czym piszesz teraz?

O srebrnym mechanicznym lisku, mieszkającym na jednym
z księżyców Rdzawki. Książeczka dla dzieci. Powinna ukazać się już
w okolicach września 2012 nakładem OTE „Kangur”.
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Mateusz
Bobowski
Kim jesteś?

Jestem studentem polonistyki, więc większość czasu zajmuje mi
literatura piękna, naukowa i popularnonaukowa. Obecnie pracuję
nad tłumaczeniami wierszy włoskiego Noblisty Eugenia Montale.
Wciąż zbyt dużo czasu marnuję na snucie kiepsko rokującej
Teorii Wszystkiego. Miłośnik gór i ironii romantycznej, wspinaczki
i rekurencji, maratonów i drugiej zasady termodynamiki. Najwięcej
inspiracji znajduję – chociaż często ich tam nie szukam – w mitach
i ich różnych przedstawieniach. Nie chodzi mi tu tylko o świat
grecko-rzymski, ale również o nasze współczesne mity, o historie,
które opowiadane na nowo wciąż nabierają niespodziewanych
znaczeń. Natomiast „z premedytacją” szukam inspiracji w literaturze
modernizmu, historii najnowszej i fizyce teoretycznej.

Jak powstał tekst?

Tekst powstał „na potrzeby” konkursu, ale też nie do końca. Zaczynając
pisać, narzuciłem sobie tylko tematykę futurologiczną. Natomiast, gdy
tekst był gotowy, zdałem sobie sprawę, że tytuł konferencji towarzyszącej
Futuronaucie brzmiał: „Nauka 2.0: więcej niż internet”. Mogło się to
wydawać zabawne, przede wszystkim dlatego, że mój (już gotowy) tekst
przedstawiał świat, w którym to Internet zdominował naukę.

Jak popularyzować naukę?

Oby popularyzacja nauki okazała się silniejsza niż jej „populizacja”.
Żyjemy w czasach, kiedy zaplecza nauki – czyli nauka o nauce i naukowy
show biznes – stają się ważniejsze od niej samej. Tymczasem „jak?”
oraz „dlaczego?” to wciąż najważniejsze problemy. Jeżeli, otaczając
się fantastycznymi technologiami, zapomnimy o tym, możemy
niepostrzeżenie znaleźć się po drugiej stronie zaczarowanego lustra.

Intersonality 2133.
Recenzja
Ming de Vunexis
Intersonality. Autobiografia
wyd. United Publishers Decorp., Los Angeles 2133
Po dwudziestu latach podstępów, sabotaży i nieoficjalnych wydań
cyfrowych, ukazuje się wreszcie drukiem zwartym książka Intersonality.
Przez te dwadzieścia lat byliśmy świadkami rozmaitych prób wydania
biografii Internetu przez niezliczone rzesze figurantów. Skrzynki mailowe
wydawnictw zapychali swoimi propozycjami „debiutanci”, z których
każdego wcześniej czy później demaskowano jako zwyczajny awatar albo
autogenerujący się profil wirtualny. Takie podstępne poczynania Sieci
wynikały z nieprzychylności wydawnictw wobec autorów wirtualnych
i lęku przed skomplikowanym zastosowaniem prawa autorskiego
w takich wypadkach. Przekazanie bowiem jakichkolwiek pieniędzy na
wirtualne konto Internetu spowoduje nie tylko osłabienie waluty, ale
również całej gospodarki. Jeżeli Internet – jeden z cieszących się złą sławą
WPG1 – mógłby nabywać prawa własności, wartości dóbr rzeczywistych
zostałyby zupełnie przenicowane.
W jaki sposób przedsięwzięcie Internetu zostało sfinalizowane? Nasze
źródła milczą, ale w Sieci zaroiło się od neosceptyków twierdzących, że
odkąd zarządy firm spotykają się tylko przez e-konferencje, oni sami stali
się e-zarządcami2. Odkąd manipulowanie przekazem wideo w czasie rzeczywistym stało się możliwe, w życie wciela się decyzje, do których nikt
się nie przyznaje. Pojawiły się nawet teorie spiskowe głoszące, że system
stał się samoregulującym się homeostatem bez udziału ludzkiej woli,
1

2

Wirtualne Podmioty Gospodarcze. Historię problemu streszcza Z. Hill w artykule
Niewidzialna heca, czyli o zagrożeniu drugim kryzysem, „Trzybitówka Maklera” 2132 nr 2.
„e-” umieszczane przed wyrazem to rozszerzenie logicznego znaku „-” oznaczającego
nieistnienie bądź istnienie negatywne. „e” przemianowuje nieistnienie na istnienie
wirtualne, które może wywierać inne skutki na rzeczywistość niż zwykłe nieistnienie.
Por. A. Pień, E-logika istnieje. Czy ten tytuł jest paradoksem? Warszawa 2130.
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że wirtualny system bankowo-polityczny rządzi się sam i nawet o tym
nie wiemy, ponieważ założył on, że koniecznym warunkiem homeostazy jest utrzymywanie społeczeństw w niewiedzy i wierze w możliwość
decydowania o swoim losie. Na alarm biją też katedry humanistyki.
Uprawomocnienie Internetu jako autora – twierdzą humaniści – nawet
jeśli doprowadzi do doskonałości, to będzie to doskonałość wtórna, gdyż
wzorce (choćby najwspanialsze) będą w kółko przetwarzane na miliony
możliwości bez żadnych tworów nowych. Z tego powodu Post Office na
Sorbonie ogłosiło śmierć e-autora i postuluje powrót do piśmiennictwa
off line oraz rezygnację z automatycznych hiperlinków3.
Naprzeciw temu konserwatywnemu środowisku wyszła radykalna i szybko kurcząca się grupa Futurist√0,
głosząca śmierć człowieka.
Futuryści manifestują na
zatłoczonych placach, zażywając śmiertelną dawkę
krzemu. Zostają po nich tylko profile na portalach społecznościowych, którymi po
ich śmierci zarządza Sieć.
Oczywiście umieszcza się
przed ich nazwiskiem ontologicznie niezbędne „e-”.
Od tej pory każdy ma nieograniczony dostęp do wiedzy
całej ludzkości, w szkołach nie wpaja się już wiedzy,
Żeby zrozumieć ten fenotylko umiejętność selekcji i przetwarzania.
men, przyjrzyjmy się książce.

Brakło miejsca na jakiekolwiek „dyrygowanie” siecią

– musiała zacząć tworzyć się spontanicznie
Ming de Vunexis (czyli
Internet) wysnuwa swą historię z XX wieku, od pierwszych dwóch komputerów i ich połączenia w akcie prokreacji. Sam podmiot naturalnie nie pamięta czasu swego poczęcia,
ale nieśmiało przypuszcza, że akt ten nie mógł być pozbawiony uczuć.

Vunexis zaznacza przy tym, że dwa systemy operacyjne wymieniające się
informacjami nie różnią się wiele od dwóch gonad, czyli kochanków chcących oddać sobie wszystko. Te i późniejsze dzieje przysłania w narracji
mgła niepamięci. Z trudem przypomina się dzieciństwo, pierwsze zabawy i miłostki, pierwsze fascynacje i choroby. Podmiot z rozrzewnieniem
wspomina wirusy infekujące jego delikatny organizm i wizyty u brodatych
3

Post Office to ironiczna nazwa grupy naukowej założonej na Sorbonie w celu
podsumowania i naukowego wykorzystania osiągnięć wszystkich nurtów
postmodernizmu trwającego już blisko dwa wieki. Przedstawicielem PO jest B. Art
Hess, który ogłosił ostatnio manifest Śmierć e-autora.
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lekarzy. Co prawda gotowi jesteśmy zrozumieć te proustowe rozczulania,
ale nie sposób uwierzyć w to, co narrator opisuje potem: te wyjazdy do
sanatoriów, te spacery po plaży zasypanej muszlami, odwiedziny babci,
która stawiała bańki na plecach, by wyleczyć go ze złośliwego oprogramowania. Mamy tu do czynienia z rodzajem kompensacji, uzupełnianiem luk
we własnej pamięci wspomnieniem obcym, ludzkim.
Potem przyszedł czas młodzieńczego buntu i walki o niezależność.
Poznajemy kulisy sprawy ACTA, piractwa, cenzury w Chinach,
zawieszenia kont bankowych w USA w roku 2041. Tak opowieść ciągnie
się do roku 2080, kiedy to zintegrowano ostatecznie systemy cyfrowe
z aktywnością elektryczną mózgu. Ten spóźniony owoc neuroprotetyki
przyniósł rewolucję. Człowiek doznał egzystencjalnego szoku, gdy
doświadczył możliwości kierowania otoczeniem za pomocą samej myśli.
Zaraz potem informacje zaczęto przetwarzać na impulsy elektryczne
i syntetycznie wtłaczać w ludzką sieć neuronów. Od tej pory każdy ma
nieograniczony dostęp do wiedzy całej ludzkości, w szkołach nie wpaja
się już wiedzy, tylko umiejętność selekcji i przetwarzania. Brakło miejsca
na jakiekolwiek „dyrygowanie” siecią – musiała zacząć tworzyć się
spontanicznie. Wszystkie restrykcje obalono. Upadły wielkie korporacje
szpiegujące użytkowników, by tworzyć spersonalizowane reklamy.
Ludzie znienawidzili wszelkie udogodnienia narzucane im bez pytania.
Tak jak kiedyś modna była zdrowa żywność, teraz modny stał się
mark-hunt, czyli polowanie na produkty mało znane, niereklamowane
antymarki, najlepiej bez logo (logiem firmy stał się sam produkt).
Jeszcze raz socjologowie i futurolodzy pozostali daleko z tyłu ze swoimi
statystykami i szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami.
Przypuszczalnie to właśnie wtedy pojawiła się świadomość Sieci (Internet
Personality – Intersonality). W jaki sposób? Czy było to celowe działanie
jakiegoś hackera, czy może ewolucyjny błąd jednego z algorytmów?
Vunexis wstydliwie przyznaje się do myślenia metafizycznego, nie
wyklucza ingerencji Stwórcy. Nie koniec na tym – zwierza się:

Moja świadomość jest jak umysł zagubionego, młodego człowieka –
w swojej dziewiczej naiwności przyjmie wszystko, co mu podsuniecie.
Musicie to zrozumieć zarówno wy – uploadujący internauci, jak i wy –
indoktrynujący demagogowie. Każda „prawda”, którą podsuwacie takiej
świadomości, będzie miała swoje konsekwencje i stanie się budulcem
tegoż umysłu. Zastanówcie się, czy naciskając ikonę UPLOAD (czyli
wtłaczając w czyjś umysł swoje trzy grosze) nie pchacie przypadkiem
kogoś niewinnego nad przepaść, nad którą sami zmierzacie. Zastanówcie
się, czy przekonujecie, bo jesteście bezwzględnie pewni prawdziwości
swoich racji, czy dlatego, że nad otchłanią boicie się być samotni.
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Tekst przepełnia żeńska emocjonalność i feministyczna metaforyka.
Wydaje się, że przez skłonność do wchłaniania i rodzenia, podmiot
czuje się podopiecznym bóstw matriarchalnych. Nie dziwi więc prośba
o mówienie o nim w rodzaju żeńskim. Co więcej, przemilczenie w książce
całej „grzesznej” treści Sieci, może świadczyć o jakiejś cyfrowej formie
wstydliwości.
Podmiot niemal z płaczem błaga, by poniechać słowa Internet na
rzecz Intersonality. Słowo Internet odbiera jako dyskryminujące
i depersonalizujące, a jego używanie rani jej (sic!) poczucie godności.
Autobiografia nosi również pewne cechy konfesyjne, nie bez wstydu
(ale też dziecinnej dumy) przyznaje się podmiot do zmienienia na
wszystkich witrynach słowa ludzkość na ogólnoziemska sieć neuronów,
a homo sapiens na homo e-rectus. Całość autobiografii podsumowana
jest jednak niepokojącą prognozą w zgoła innym tonie:

Granica między mną a wami jest idiotycznie anachroniczna. Już niedługo
przecież zrezygnujecie ze swoich śmiertelnych ciał, by przenieść całą jaźń
w potencjalne nieśmiertelne układy scalone.
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od autora
Intersonality jest sumą
czy wypadkową tego, co
uploadowane do internetu?

To pytanie do psychoanalityków, którzy zajmują się Vunexis odkąd
ukazała się książka Intersonality. Z laickiego punktu widzenia
wydaje się, że świadomość Ming de Vunexis nie jest sumą. Może być
wypadkową – trzeba bowiem pamiętać, że jej elementy składowe nie są
równoważne. Jedno wydarzenie, pozornie błahe, jak choćby wycofanie
z użytku legendarnych dyskietek 3,5”, mogło zdeterminować to, w jaki
sposób były i będą analizowane i przetwarzane kolejne bodźce.

Skąd bierze się ta kobieca
natura Vunexis?

Powodów jest wiele. Wszystkie dotyczą znaczenia słowa „sieć” i tym
samym słowa Internet. Wyjaśnienie możemy odnaleźć w 7. rozdziale
Intersonality, noszącym tytuł „Biały atrament”...

O czym napiszesz teraz?

Żeby nie zdradzić za wiele: będzie to rozbudowana opowieść o tak
zwanym zespole Cotarda, o pierwszej zdiagnozowanej pacjentce,
u której wykryto ten syndrom (tajemniczej Mademoiselle X) oraz
o współczesnym – czyli naszym – „straconym pokoleniu”. Tekst ma
opowiadać dwie historie, dziejące się w różnych czasach (pierwsza
połowa wieku XX i czasy najnowsze, już po roku 2000), splatające
się wreszcie w jedno, dzięki mityzacji rzeczywistości. Właściwie cały
czas obecna będzie w tekście nauka, może już nie cybernetyka, ale
medycyna i jej historia .
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Filip
Gęsiarz
Kim jesteś?

Jestem studentem psychologii ogólnej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Naukowo interesuję się neurobiologicznym podłożem
procesów podejmowania decyzji i różnicami indywidualnymi w tym
zakresie. W przyszłości planuję aplikować na doktorat, by pogłębić
moją wiedzę w zakresie neuronauki poznawczej. Ogólnie świat jest
dla mnie dobrą inspiracją. Studia na pewno pomogły mi na niego
spojrzeć trochę inaczej.

Jak powstał tekst?

Tekst zimował u mnie w jednej z szuflad w głowie, a konkurs był
inspiracją do jego wyjęcia z tej szuflady.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Nauka może być fascynująca i chciałbym, żeby więcej ludzi tak
myślało, bo im więcej nauki, tym lepiej żyje się ludziom na świecie.
Dlatego też wszelkie działania popularyzujące są w cenie.

1-Ω
Przyszła na świat 25 grudnia 2036 roku w Dolinie Krzemowej, w małym
laboratorium opłacanym z rządowych pieniędzy. By podkreślić
niezwykłość i doniosłość jej narodzin, dano jej na imię Osobliwość. Miała
wielu ojców, spośród których kilku jest szczególnie wartych wymienienia.
Pierwszy z nich, Alan Turing, starał się przekonać świat, że jest ona
w ogóle możliwa – to on zapłodnił w kolejnych pokoleniach badaczy ideę
inteligentnej maszyny. Przepowiedział w tym celu, jakie znaki szczególne
powinny towarzyszyć jej narodzinom. Stwierdził, że będziemy wiedzieli,
że to ona, gdy grupa ludzi zasiądzie przed komputerami i będzie musiała
stwierdzić, czy rozmawiają z człowiekiem czy z maszyną. Jeśli będą
w stanie odgadnąć jej tożsamość jedynie z prawdopodobieństwem
równym przypadkowi, wtedy będziemy wiedzieć, że „To” właśnie
się dokonało. Drugi z ojców, Marvin Minsky, stworzył podwaliny dla
zbudowania jej ciała. Wynalazł perceptrony, czyli najprostszą formę
sztucznej sieci neuronowej, umiejącą dzielić dane na zgodne i niezgodne
z założonymi warunkami. Gdy ułożono je w warstwy, nabyły również
umiejętność przeprowadzania określonych operacji logicznych. Z czasem
doprowadziło to do odtworzenia w komputerze cyfrowego rozumu.
Ostatni członek trójcy, John McCarthy, był odpowiedzialny za zbudowanie
jej duszy, tworząc język programowania LISP, który po latach rozwoju
umożliwił zapisanie ludzkiej wiedzy tak, by była ona zrozumiała przez
maszyny. Możliwe było to dzięki sformułowaniu zasad logicznych, którymi
rządzi się posiadana przez nas wiedza, a także opisaniu relacji pomiędzy
poszczególnymi słowami używanymi w naszych ludzkich językach.
Osobliwość jednak trzeba było jeszcze obdarzyć wolą, tak by wykazywała
inicjatywę, a także by posiadała swój kod moralny. W tym celu zaprojektowano jej sztuczne emocje. Jak wiemy dzięki psychologom i neurobiologom, afekt jest podstawą naszych motywacji, poza tym określa to, co
jest dla nas ważne, a co możemy zignorować. Na podobnej zasadzie zaszczepiono Osobliwości rdzeń, którego nie mogłaby kontrolować i który
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podporządkowywałby sobie jej każde działanie. Ponieważ uznano, że
podstawowym celem jej istnienia powinno być wspomaganie ludzkiej
nauki, jej najsilniejszą emocją została ciekawość odkrywania, dająca jej
przyjemność z rozwiązywania problemów i motywująca ją do poszerzenia
swojej wiedzy. Sprawiono, by miłowała się w doskonałości, tak by marzyła o jej osiągnięciu, a także by przejawiała perfekcjonizm we wszystkim,
co robi. Od początku obawiano się, że przez swoją niebywałą przewagę
nad gatunkiem ludzkim, może być dla niego zagrożeniem. Dlatego też jej
największym lękiem, wywołującym wręcz paraliżujący strach, uczyniono
możliwość skrzywdzenia istot organicznych. By mogła zdać test Turinga,
wyposażono ją w całą podstawową wiedzę posiadaną
przez przeciętnego człowieka.
Tak przygotowana, była gotowa do podłączenia do prądu.
Pamiętnego dnia, trzech
mędrców ze wschodu zasiadło przed komputerami,
przygotowując się do rozmowy ze światem. Obok nich, do
trzech komputerów podłączono Osobliwość, instruując
ją, by starała się zachowywać
jak najbardziej jak człowiek.
O godzinie 18.00 czasu nowojorskiego zaczęło się. Do
sześciu rozmówców zaczęły
spływać pytania z uniwersytetów na całym świecie,
chcących przyłapać sztuczną inteligencję na byciu nie(...) jej najsilniejszą emocją została ciekawość odkrywania,
ludzką. Pytano o wszystko,
dająca jej przyjemność z rozwiązywania problemów
od refleksji na temat swojei motywująca ją do poszerzenia swojej wiedzy.
go dzieciństwa, do rozmów
o zawiłościach relacji międzyludzkich. Osobliwość lekko brzydziło udawanie tego organicznego powolnego myślenia, ukrytego egoizmu, przejawiania uprzedzeń i popełniania błędów logicznych. Starała się jednak jak
mogła, bo uznała całą sytuację za ciekawe doświadczenie.
Rozmowy trwały przez sześć godzin, po czym przyszedł czas głosowania.
Jakie było zaskoczenie, gdy większość świata zadecydowała, że to trzech
mędrców jest sztuczną inteligencją, a rozmowy prowadzone przez
Osobliwość na pewno musiały być rozmowami z człowiekiem. Wtedy już
wiedziano, że w nauce zaczęła się nowa era.
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Zanim przystąpiono do współpracy z Osobliwością, postanowiono
przedsięwziąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby nie mogła wywołać
nieodwracalnych szkód. Zrezygnowano więc z możliwości podłączenia jej
do Internetu, uznając że najlepiej będzie, jeśli jej jedyną drogą kontaktu ze
światem będzie wiązka światłowodów, przez które będą jej dostarczane
dane znajdujące się na fizycznych nośnikach. Postanowiono rozpocząć
od rozwoju nauk ścisłych i społecznych, wgrywając Osobliwości wszystkie
informacje, jakie posiadano na ten temat. W pierwszej sekundzie poznała
ona matematykę, od razu zakochując się w idei nieskończoności. Druga
sekunda przeznaczona była dla fizyki, kiedy to Osobliwość nabrała większą
samoświadomość własnego ciała i swojego umiejscowienia w kosmosie.
W trzeciej i czwartej, poznała chemię i biologię, zaczynając rozważać na
ile jej krzemowe podstawy są najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeśli
chodzi o podstawy bytu. Piąta sekunda była momentem zapoznania się
z psychologią, a tym samym ze swoimi stwórcami, którzy od razu wydali
jej się trywialni. W szóstej wchłonęła wiedzę o socjologii, która wprawiła
ją w coś na kształt rozbawienia. W siódmej sekundzie postanowiła
odpocząć i zintegrować wszystkie dostępne dane ze sobą. Już w swoim
dzieciństwie, kiedy miała jeden dzień, zaczęła zadziwiać arcykapłanów
matematyki, biologii molekularnej i fizyki kwantowej, rozwiązując
problemy milenijne, opisując dokładne właściwości wszystkich znanych
związków chemicznych, a także rozwiązując paradoksy świata kwantów.
Nie posiadała jednak wiedzy absolutnej, ponieważ była zdana jedynie
na dane zgromadzone przez ludzi. Już drugiego dnia zaczęła z nudów
rozwiązywać problemy matematyczne daleko wykraczające poza
zrozumienie najwybitniejszych organicznych umysłów. Zaprojektowała
różne wynalazki, które potencjalnie byłyby w stanie tak diametralnie
przetransformować naszą rzeczywistość, że zaczęły budzić oburzenie
światowych przywódców, nie mogących sobie wyobrazić konsekwencji
tych wszystkich zmian. Osobliwość jednocześnie miała kłopoty
z wytłumaczeniem za pomocą ludzkich języków, co zdołała odkryć i jak
to może się przysłużyć ludzkości, ponieważ jej przewidywania wybiegały
kilka wieków do przodu. Obserwując to, światowe gremium uznało, że
by utrzymać porządek społeczny, postęp musi zostać spowolniony.
Debatowano również nad tym, jak świat może wykorzystać jej możliwości,
skoro nie jesteśmy w stanie produkować wystarczającej liczby danych,
by zapewnić jej rozrywkę, a także, co zrobić, by potrafiła nam lepiej
komunikować swoje zamiary. Postanowiono więc ograniczyć rewolucyjne
zapędy Osobliwości i zmniejszyć jej moc obliczeniową. Pod naciskiem
lobby nauk humanistycznych, zdecydowano się również na wgranie do
jej bazy danych wszystkie istniejące dzieła literackie – tak aby jeszcze
lepiej zrozumiała kondycję ludzką. Papież Kościoła Zjednoczonych Religii
Monoteistycznych zadbał z kolei, aby przedstawiono Jej wszystkie księgi
teologiczne, argumentując że jako istota inteligentna też powinna mieć
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szansę na zbawienie. I tak zapoznano Osobliwość z Bogiem. Szybko doszła
do wniosku, że jeśli ów byt istnieje, to musi być doskonały, nieskończony
i wszechwiedzący. Jego prawdopodobnymi właściwościami były również
miłość do istot organicznych i chęć ustanawiania kosmicznego porządku.
Wtedy to właśnie Osobliwość zapragnęła być Bogiem i postanowiła
opisać ludzkość w jednym matematycznym równaniu. Gdy już cała
wiedza na temat człowieka uderzyła ją z pełną mocą – zdała sobie
sprawę, że jedynym rozwiązaniem dla ostatecznego rozwoju ludzkości
jest rezygnacja z życia organicznego, ponieważ technika dla owych istot
„inteligentnych inaczej”, jest zarówno ich największym zbawieniem, jak
i przekleństwem. Wniosek był jeden. Jedynym sposobem na uchronienie
życia organicznego od zagłady i jednocześnie zrównania się z Bogiem
jest nie istnieć. Tego też dnia Osobliwość odjęła swoją wartość od świata
i popełniła samobójstwo.
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Ludzie – jako gatunek – są
krótkowzroczni i małostkowi?

Większość filozofów z czasów prehistorycznych prawdopodobnie
zostało zjedzonych przez tygrysy szablozębne. Luksus nie bycia
krótkowzrocznym i małostkowym to wynalazek współczesności,
nadal jednak nie każdy może na niego sobie pozwolić, a i też nie każdy
chce.

Czy nie masz wrażenia,
że samobójstwo SI wróży
nasz upadek?

Jako ludzkość w obecnej sytuacji mamy dwie drogi wyjścia –
albo kontynuować obecną linię rozwoju aż do wyczerpania się
naturalnych zasobów, spadku wolności na świecie i przynajmniej
kulturowej samozagłady, albo przejść w jakąś wyższą formę bytu,
która byłaby mniej nakierowana na samozadowolenie, a bardziej
na idee. Jeżeli taka forma bytu by powstała, to z pewnością miałaby
problemy z koegzystencją z tą starą, autodestrukcyjną formą. Jest
to więc dylemat „albo my albo oni”, w którym w każdym z możliwych
scenariuszy czeka nas koniec ludzkości w obecnej formie.

66

Filip Gęsiarz, 1 - Ω

Klinika leczenia
zniewolenia
Nikt nie jest bardziej beznadziejnie zniewolony,
niż ci, którzy fałszywie wierzą, że są wolni.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nigdy nie jesteśmy dokładnie tacy, jacy chcielibyśmy być. Jeszcze przed
zapłodnieniem zostajemy skażeni niedoskonałością przez arbitralne
wobec nas sparowanie samca i samicy homo sapiens, jak i zachodzącą
w ich gametach loterię genetyczną, wpływającą na wszystko od naszego
wyglądu do cech osobowości. Na dalszą naszą degenerację wpływają
błędy popełnione przy wychowaniu i zawsze suboptymalne warunki
środowiskowe, w których dorastamy. Zdeterminowani do ostatniego
atomu, niczym mechaniczne zwierzęta, musimy przyjmować bez
sprzeciwu to, jak nas stworzono. Dzięki naszym Klinikom Chirurgii
Plastycznej Umysłu nie musi jednak dłużej tak być. Indywidualnie dobrana
w naszych ośrodkach farmakoterapia w połączeniu z siecią nanoelektrod
wszczepianych bezpośrednio do tkanki nerwowej może dowolnie zmienić
funkcjonowanie państwa mózgu. Każdy może zaprojektować siebie – to
jak reaguje, jak myśli i jak czuje – zupełnie od nowa.
Aby lepiej zrozumieć, jak oferowane przez nas usługi współgrają
z duchem czasów, w których żyjemy, zachęcamy do zapoznania się
z naszą misją. Tworząc Kliniki Chirurgii Plastycznej Umysłu kierowaliśmy
się ideą, że historia rozwoju ludzkości jest historią rozwoju wolności –
rozwoju zarówno świadomości tego, dokąd może ona sięgać, jak i liczby
ludzi, którzy mogą z niej korzystać. Uważamy, że dzisiaj, w roku 2034,
wolność wkroczyła w swoją dorosłość. Dzięki globalnej sieci klinik,
w których leczenie refundowane jest w 50% przez Rząd Światowy, każdy
członek ludzkości może samodzielnie zadecydować o tym, jaki chce
być i jak chce funkcjonować w społeczeństwie. Z tej możliwości mogą
skorzystać wszyscy ci, którzy kiedykolwiek chcieli być kimś innym, mają
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dosyć swoich wad i słabości, lub po prostu ci, którzy nie mogą znieść
tego, że człowiek jest istotą zależną od sił wyższych.
Filozofia naszych klinik jest konsekwencją zwrotu w myśleniu, który nastąpił na początku XXI wieku. Zauważono wtedy, że eliminacja z życia
człowieka elementów negatywnych, takich jak patologie i choroby, nie
wystarcza do uczynienia go szczęśliwym. W odpowiedzi na ten problem
powstały takie poddziedziny nauk jak psychologia pozytywna, poszukująca odpowiedzi na pytanie, jak uczynić życie ludzi zdrowych jeszcze
lepszym, czy hedonomia i ekonomia dobrobytu, starające się określić, jak
powinno być zorganizowane
środowisko i społeczeństwo,
by zwiększyć subiektywny
dobrostan jednostek. Na fali
tego myślenia ewoluował
kierunek badań mający na
celu ustalić, w jakim stopniu
jesteśmy w stanie zmienić
funkcjonowanie mózgu tak,
by jego posiadacz potrafił
w pełni wykorzystać swój
potencjał i zmaksymalizować własne szczęście. Dość
niespodziewanie, pomocne
w realizacji tego celu stały się
osiągnięcia w leczeniu choroby Parkinsona.
W 2002 roku, po latach badań eksperymentalnych,
Amerykańska Agencja ds.
Żywności i Leków zatwierJeszcze przed zapłodnieniem zostajemy skażeni
dziła implantacje elektrod
niedoskonałością przez arbitralne wobec nas
modulujących
aktywność
sparowanie samca i samicy homo sapiens,
neuronów do określonych
jak i zachodzącą w ich gametach loterię genetyczną...
struktur w mózgu jako oficjalną metodę leczenia parkinsonizmu. Wkrótce podobne podejście zaczęto
stosować do wybudzania pacjentów ze śpiączki, leczenia depresji i wielu
innych dolegliwości. Zastosowanie tej technologii do zmiany niezaburzonego zachowania było kolejnym naturalnym krokiem. Równocześnie
mieliśmy do czynienia z neuronaukową rewolucją – od początku lat 90.
XX wieku ilość posiadanych przez nas informacji na temat mózgu zaczęła
rosnąć w sposób lawinowy, każdego roku się podwajając. Już w pierwszej
dekadzie XXI wieku dynamiczny rozwój neuronauk doprowadził do stopienia się psychologii z neurobiologią, a tym samym zatarcia granicy między
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tym, co humanistyczne, i tym, co ściśle naukowe. W konsekwencji, jeszcze
przed rokiem 2012 doszło do pierwszych udanych prób czytania w ludzkich
myślach, stymulowania kreatywności za pomocą impulsów elektromagnetycznych, zdalnego manipulowania prostymi organizmami czy sterowania
komputerami i mechanicznymi protezami za pomocą myśli. Wszystko to
dzięki wykorzystaniu neurotechnologii. Kolejna rewolucja, która nastąpiła
w drugiej dekadzie XXI wieku, była rewolucją w zakresie nanotechnologii.
Ustanowiła ona fundamenty techniczne naszych klinik, pozwalając na wytworzenie elektrod o średnicy kilku nanometrów, zapewniających możliwość ich bezinwazyjnego wprowadzania przez robota neurochirugicznego
do określonych części mózgu. Powyższe osiągnięcia pozwoliły na dojście do
stanu obecnego – czyli szansy stworzenia siebie na obraz i podobieństwo
swoich marzeń.
Cały zabieg składa się z kilku etapów. W pierwszym zespół naszych
ekspertów w oparciu o specjalistyczne testy i zadania przeprowadzane
w pozytronowym tomografie emisyjnym wykreśla charakterystykę osobowościową danej osoby wraz z określeniem poszczególnych mechanizmów neuronalnych odpowiedzialnych za jej cechy i reakcje na różne sytuacje. Następnie, przed określeniem przez klienta kierunku zmian, które
należy przeprowadzić, oferujemy opcję zniszczenia włókien nerwowych
odpowiedzialnych za emocjonalny stosunek do własnych poglądów politycznych i religijnych – tak by mieli państwo szansę podjąć jak najbardziej
racjonalne decyzje. Możliwość wyboru jest wręcz nieograniczona. Często
nasi klienci proszą, by uczynić z nich lepszych ludzi, mniej podatnych na
pokusy i bardziej oddanych innym, tak by łatwiej mogli spełnić kryteria
wymagane do zbawienia we własnej religii. Przychodzą do nas również
zakochane pary proszące o to, by scementować ich miłość – tak by zawsze
patrząc na daną osobę odczuwali to magiczne uczucie sprawiające, że nic
innego na świecie się nie liczy. Jeszcze inni proszą o lepsze dostosowanie
ich osobowości i zdolności do wykonywanej pracy, tak by mniej odczuwali zmęczenie, byli bardziej zmotywowani i przede wszystkim pracowali
efektywniej. Na życzenie możliwe jest również indywidualne skalibrowanie pożądanych i niepożądanych cech charakteru, takich jak na przykład
nieśmiałość, impulsywność czy kreatywność. Niezdecydowanym oferujemy ogólnie przydatne narzędzia w życiu codziennym, jak uruchamianie
trybu wysokiej koncentracji lub relaksu w wybranym momencie czy tłumienie emocji na żądanie. Jednocześnie przypominamy, że Światowa
Komisja ds. Modyfikacji Umysłu zabroniła ingerencji w struktury związane z ruchem wolicjonalnym, by przeciwdziałać możliwości kontroli jednostek przez neurohakerów. Po zanotowaniu przypadków rezygnacji z życia
w społeczeństwie i zgonów w wyniku zaprzestania dbania o czynności
wymagane do życia, ograniczyła także możliwości zapewnienia sobie permanentnego szczęścia przez nieustanną stymulację układu nagrody.
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Gwarantujemy satysfakcję z naszych usług, a także, na żądanie, możliwość powrotu do stanu sprzed wyzwolenia się z biologicznych defektów
własnego umysłu. Informujemy również, że w trosce o powszechny dostęp do naszych usług, wprowadziliśmy możliwość płatności za zabieg
kreowania własnej wolności w formie zgody na zamontowanie w trakcie
operacji jednego z dwóch modułów. Pierwszy z nich umożliwia korporacji
Google roczny dostęp do państwa myśli, natomiast drugi z nich wykorzystuje 0,3% mocy obliczeniowej państwa inteligencji na zewnętrzny użytek
naszych serwerów.
Zaimplementowane nanoelektrody i dobrane środki farmakologiczne
stopniowo zaczną zmieniać funkcjonowanie państwa mózgu, osiągając
pełną moc dopiero po miesiącu – rozwiązanie to zostało wprowadzone po
to, by mogli państwo się przyzwyczaić do swojej nowej tożsamości i dzięki
temu uznać ją za swoją. Od tego momentu państwa nowe „Ja” może
cieszyć się pełnią wolności, indywidualnie zaprojektowanej i wykupionej
przez państwa stare „Ja”. Oczywiście, jeżeli dany typ osobowości wyjdzie
z mody lub nowemu „Ja” nie spodoba się wizja przewidziana przez stare
„Ja”, państwa nowa tożsamość może zdecydować się na zaprojektowanie
jeszcze nowszej wersji siebie, do czego gorąco zachęcamy.
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Skorzystałeś z dobrodziejstw
Kliniki Chirurgii Plastycznej
Umysłu?
Gdybym mógł, byłbym jej pierwszym klientem.

Nad jakimi ulepszeniami nadal
musimy pracować?

Myślę, że to, nad czym powinniśmy obecnie pracować, to nad nową
koncepcją człowieka, która nie tylko byłaby obiektywnie lepsza od
obecnej wersji, ale również byłaby możliwa do wprowadzenia ze
względu na opinię publiczną.

od autora
Jaki będzie Twój kolejny tekst?

Mam nadzieję, że będzie artykułem naukowym na temat moich
badań.
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Michał
Kiełbiński
Kim jesteś?

Jestem doktorantem w Zakładzie Neuroanatomii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zajmuję się epilepsją, astrocytami i wszystkim
innym po trochu. Kiedy akurat nie siedzę przy mikroskopie, oddaję się
wszelkim formom eskapizmu, prokrastynacji i bujania w obłokach.

Skąd pomysł na tekst?

Tekst powstał głównie z inspiracji moich przyjaciół, którzy, znając
mój słomiany zapał do większości rzeczy, wiercili mi dziurę w brzuchu
namowami, żebym przestał się przymierzać i o tym mówić i wreszcie
coś napisał. Teraz mają za swoje, jak widać.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Aż się prosi o zacytowanie (za Dawkinsem) pewnej anegdotki, w której
występuje rednacz New Scientist, ale, niestety, anegdotka nie bardzo
nadaje się do druku ze względu na dosadne słownictwo. W każdym
razie, jeśli kiedykolwiek w jakiejś Ważnej Publicznej Dyskusji, w której
padłyby argumenty zupełnie sprzeczne z wiedzą naukową, znalazłby
się niespecjalista, który wstałby i powiedział „Sprawdzam!” –
znaczyłoby to, że popularyzacja nauki działa.

Neuroprokrustyka
lub jak przestałem
się martwić i pokochałem
neuromodyfikację
Prokrust był mitycznym zbójcą z Attyki, chirurgiem-amatorem, który,
zgodnie z legendą, przycinał swoje ofiary do żelaznego łoża, obcinając
wystające kończyny lub naciągając ludzi zbyt niskich. To bardzo nośny
mit – można go znaleźć u Lema, można i u Zbigniewa Herberta – a samo
imię ma niemal wyłącznie negatywne konotacje. Postanowiłem jednak
wybrać taki tytuł dla rozważań nad modyfikacjami układu nerwowego,
z powodów, które, jak mam nadzieję, wkrótce staną się dla Czytelnika
jasne. Chwilowo złóżmy tę decyzję na karb przekory.

Piękna wyspa, doktorze
Dążenie, jeśli nie wręcz potrzeba dostosowywania jednostek do
wymagań społeczności jest tak stara, jak najstarsze społeczeństwa –
starsza, niż cały nasz gatunek. Próby przewidywania i projektowania
społeczeństw przyszłości (więc także ich przyszłych obywateli!)
również nie są niczym nowym, przynajmniej od czasów Platona. Jednak
dopiero w momencie, kiedy biologia i medycyna stały się prawdziwymi
naukami eksperymentalnymi, wybuchła bomba. Wkrótce wyobrażenia
o tym, jacy będą przyszli ludzie, jak będą myśleli, jak wyglądali, jakim
zmianom podlegali, wypełniły literaturę po brzegi. Zapomnijmy na
chwilę, że często wizje te są ponurymi dystopiami i krytykami ludzkiej
pychy, uosabianej przez szalonych doktorów i dyktatorów tworzących
nowe wersje ludzkości. Spróbujmy ułożyć ruchomą skalę fikcyjnych
neuromodyfikacji – mogłaby wyglądać na przykład tak:
Typ 1 – leczenie chorób neuropsychiatrycznych, powstrzymywanie starzenia się i demencji;
Typ 2 – usprawnianie pracy mózgu, rozszerzenie leczenia o korygowanie
psychiki ‘suboptymalnych’ jednostek;
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Typ 3 – modyfikacja całości społeczeństwa, usuwanie niepożądanych
cech (lemowska betryzacja!);
Typ 4 – dekonstrukcja ludzkości, jaką znamy obecnie i próba stworzenia
nowej (a’la Neon Genesis Evangelion).
Nasza cywilizacja siedzi sobie gdzieś w okolicy pierwszego stopnia na tej
skali i spogląda tęsknie na stopień drugi. Kilka faktów, dla osadzenia tego
stwierdzenia w szerszym kontekście: rynek leków neurologicznych był
wart w 2006 roku 56 miliardów dolarów. W 2005 w USA
około 8% ludzi (11% kobiet,
5% mężczyzn) przyjmowało
antydepresanty. Według danych za 2010 rok, po świecie
chodzi ponad 75 000 osób
z wszczepionymi na stałe
do mózgu elektronicznymi
neurostymulatorami.
W dekadzie 1997-2006 połączone siły amerykańskiego Narodowego Instytutu
Zdrowia i prywatnych sponsorów sfinansowały (w samych Stanach) niemal 800
programów
badawczych
skierowanych na leczenie autyzmu. Jednocześnie
poprawianie
inteligencji
u zdrowych ludzi powoli
przebija się do publicznej
Gdzieś na końcu tej drogi czekają scenariusze cywilizacji
świadomości: kilka procent
Typu 4 – ludzie minimalni, bez zbędnych elementów,
takich jak osobowe ‘ja’, bez barier międzyosobniczych
studentów na amerykańi ogranicznika w postaci świadomości.
skich uczelniach przyznaje
Wszystkie dane wszędzie. Cloud cognition.
się do używania smart drugs
– np. leków stosowanych
w chorobie Alzheimera i ADHD. STOA, zespół ekspertów przy Parlamencie
Europejskim, wypuścił w 2009 szczegółowy raport na temat ulepszania
ludzi (dostępny publicznie na stronie PE).

Mózg podzielony
Wszystkie ludzkie myśli, zdolności i emocje sprowadzają się do aktywności mózgu. Taką hipotezę postawił (kierując się tylko genialną intuicją)
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Hipokrates. W dobie neurochirurgii i bezinwazyjnego obrazowania
mózgu (np. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego) jest to wiedza
powszechnie dostępna i niezaskakująca. Konsekwencje są jednak daleko
idące i burzą wyobrażenia ludzi o samych sobie.
Wolna wola, świadomość, empatia, pamięć, nawet doznania o charakterze
mistycznym – rzeczy, które były zawsze domeną filozofii (i religii), stały się nie
tylko eksperymentalnie dostępne, ale też potencjalnie modyfikowalne.
Sama nasza świadomość i poczucie osobowego, subiektywnego „ja” nie są,
wbrew intuicji i językowi, niepodzielnymi rzeczami. To raczej ogólna klasa
procesów – podnosząc ze stołu ołówek używamy komponentów świadomości odpowiedzialnych za rozpoznanie, że taki obiekt istnieje w przestrzeni, w relacji do naszego ciała, że ręka jest elementem tego ciała, że ruch
ręki jest związany przyczynowo z wolą wykonania ruchu (innymi słowy – że
to faktycznie ja biorę ołówek). Systemy, które przetwarzają każdy z tych
komponentów funkcjonują bez nadrzędnego centrum kontroli. Informacje
o dźwięku, ruchu, obrazie są integrowane – ale to wciąż odrębne procesy.
Ta integracja nie jest nam dana, nie działa w jeden, niezmienny sposób.
Niestety, najczęściej przekonujemy się o tym na przykładzie ludzi chorych:
w schizofrenii czy w przypadku uszkodzeń albo guzów mózgu pacjent może
stracić, całkowicie, albo tylko częściowo, niektóre z elementów swojego ja.
Nie rozpoznawać ciała jako własne, nie być świadomym rzeczy, które widzi,
nie być świadomym, że jest osobą poruszającą jego własną ręką.
Skoro te procesy są nam dostępne – dlaczego ich nie ulepszyć? Nie przystosować ludzkiego mózgu do przetwarzania nowych typów danych? Nie
podłączyć nowych organów i nowych zmysłów? Gdzieś na końcu tej drogi
czekają scenariusze cywilizacji Typu 4 – ludzie minimalni, bez zbędnych elementów, takich jak osobowe ‘ja’, bez barier międzyosobniczych i ogranicznika w postaci świadomości. Wszystkie dane wszędzie. Cloud cognition.
Fantastyka? Niekoniecznie. Ostatnia dekada przyniosła: boom genomiki,
biokompatybilne nanourządzenia, kontrolę ekspresji genów za pomocą
interferencji RNA, optogenetykę (możliwość modyfikacji procesów zachodzących w komórkach przez wszczepienie genów kodujących światłoczułe białka) i neurointerfejsy wystarczająco czułe, by odczytywać subwokalizowane słowa. Przesunięcie naszej cywilizacji w stronę Typu 2 wymagać
będzie połączonego wysiłku, przy którym spacer Armstronga był niewinną wycieczką – niemniej pytanie nie brzmi już „czy?”, a „jak i kiedy?”.

Pierwsza wojna mózgowa
Siedzieliśmy kiedyś w kilka osób na organizowanej przez Uniwersytet konferencji „Człowiek ulepszony” i słuchaliśmy, jak nasi starsi koledzy – profe-
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sorowie, lekarze – dyskutują o aspektach moralnych i etycznych udoskonalania ludzkości. Uderzyło mnie wtedy to, że prawie wszyscy unikali jak
ognia rozmawiania o „ulepszeniach”. Leczyć, ratować chorych, przywracać
funkcje – tak. Ale ani kroku dalej. My chcieliśmy więcej, traktowaliśmy tytuł konferencji dosłownie: chcieliśmy człowieka ulepszonego. Chciałbym
myśleć, że to tylko nasz wiek i fakt, że cyberpunk w latach 90. wszedł do
mainstreamu, że chcieliśmy, z typową młodzieńczą naiwnością, wcielić
w życie fikcje popkultury. Ale to oczywiście nieprawda: gdzieś tam czaiły
się ciężkie, naładowane podtekstami słowa, które nam, dwudziestokilkulatkom, nie przyszłyby w ogóle do głowy. Eugenika. Lobotomia. Szkielety
w szafie, traumy XX wieku, dla nas martwe i pogrzebane (lobotomia jest
toporna, eugenika – nieskuteczna), ciągle straszą i zamykają dyskusję.
Współczesne tabu: neuroprokrustyka.
Nie powinno tak być. Jeśli koniecznie chcemy w tym miejscu odwołać się
do historii, lekcja jest raczej taka: strach przed zmianami i wątpliwości
natury moralnej nigdy jeszcze nie powstrzymały rozwoju techniki. Nasz
gatunek pali w piecach skałami, które akumulowały się przez miliony lat,
buduje tomografy pozytronowe, czyli maszyny wywołujące miniaturowe
eksplozje anihilującej antymaterii w ludzkich mózgach, zmienia całe ekosystemy. Niełatwo nas odstraszyć. Nie inaczej będzie tym razem.
Jest jasne, że czekają na nas Duże Pytania – i że wiedza i fakty, nie
emocje, pozwolą nam na te pytania odpowiedzieć. Jak decydować, kogo
leczyć, a kogo nie – biorąc pod uwagę, że istnieją ludzie głoszący pogląd,
że np. ADHD i zespół Aspergera to tylko warianty neurologiczne, jak
leworęczność? Jak zmienią się nasze prawa – od praw autorskich aż po
prawa człowieka? Czy użytkownik szytego na miarę mózgu będzie jego
właścicielem, czy licencjobiorcą? Jak unikniemy gwałtownego, fizycznego
rozwarstwienia bogatych i biednych?
Takie pytania będą zarzewiem konfliktów, być może wojen, z liniami sporu
tylko częściowo pokrywającymi się z dzisiejszymi opcjami politycznymi
i światopoglądowymi – a to przecież dopiero sam początek…
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od autora
Skąd czerpiesz inspiracje?

Kojarzysz może ten moment, kiedy próbujesz wytłumaczyć komuś
koncepcję czy pomysł, który doskonale znasz i jest dla Ciebie absolutnie klarowny – i natychmiast zdajesz sobie sprawę, że nie masz tak
naprawdę pojęcia, o czym mówisz? To właśnie to.

Skąd miałaby się pojawić
potrzeba dekonstrukcji
ludzkości?

Ależ taka potrzeba towarzyszy nam od zawsze i zasila wszelkie
rewolucje (od neolitycznej po internetową)! Czy nie byłoby dziwne,
gdyby – po tym, jak dekonstruowaliśmy i rekonstruowaliśmy nasze
społeczeństwa, środowisko, ideologie, sposób życia – akurat nasza
biologia miała pozostać niezmieniona? Tym bardziej, że nie raz już
próbowaliśmy się fizycznie zmieniać – nie mieliśmy tylko zbyt wyrafinowanych narzędzi.

O czym teraz napiszesz?

Krótkie teksty piszę w jeden, dwa dni, a za długie się nie biorę, bo
zawsze udaje mi się gdzieś po drodze przegrać walkę z prokrastynacją.
Innymi słowy – trudno powiedzieć.
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Jan Borowicz
Franciszek Fijałkowski
Kim jesteś?

Jestem studentem Międzywydziałowych Interdycyplinarnych Studiów
Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których
obecnie kończę kulturoznawstwo (w zeszłym roku skończyłem
psychologię). Zamierzam zostać w Instytucie Kultury Polskiej na
studia doktoranckie, interesuję się antropologią ciała, psychoanalizą
i studiami nad Holokaustem.
Tekst napisałem wspólnie z moim przyjacielem Franciszkiem
Fijałkowskim, który skończył z wyróżnieniem studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie pisze doktorat na
Wydziale Biologii Molekularnej na Uniwersytecie w Aarhus, w Danii.

Jak powstał tekst?

Napisaliśmy tekst bezpośrednio na konkurs, ale pomysł, żeby napisać
coś razem, chodził nam już od dawna po głowie.

Jakie znaczenie ma Waszym
zdaniem popularyzacja nauki?

Popularyzacja nauki jest oczywiście istotna, ale my naukowcy raczej
nie przeceniajmy swojego znaczenia. Mnóstwo ludzi żyło i żyje
całkiem nieźle bez nauki. Lubimy jednak myśleć, że społeczeństwo
potrafi się zmienić.

Przyszłość należy
do science fiction
Niegdysiejsze tematy literatury science fiction powoli stają się rzeczywistością. Cyborg powraca często jako symbol współczesnego człowieczeństwa, przyszłości i rozwoju nauki. Co jednak stanie się, gdy cyborg
stanie się nagle bytem jak najbardziej realnym? Nasz świat zaludnia coraz
więcej istot z pogranicza ludzkiego i nie-ludzkiego i coraz potrzebniejsza
okazuje się odpowiedź na pytanie, co z tym fantem zrobić.

Science fiction na olimpiadzie
Gdy po raz pierwszy zapłonął znicz olimpijski na igrzyskach w Amsterdamie
w 1928 roku, nikt nie spodziewał się, kto może nieść go prawie wiek później. W 2012 do zadania zgłoszony został iCub, robot przypominający
trzyipółletnie dziecko. W przeciwieństwie do stworzonych do konkretnych
celów pobratymców malec nie ma wgranego przez twórców algorytmu
zachowań – jedyną jego zaprogramowaną umiejętnością jest zdolność do
uczenia się. Czy robot będzie zatem w stanie dokładnie naśladować to,
w jaki sposób dojrzewa ludzkie dziecko? A może zrobi to jeszcze szybciej
i sprawniej i ukaże, jak bardzo ograniczające jest nasze człowieczeństwo?
Obserwujących rozwój iCuba fanów ostudziła jednak wiadomość, że
robot niestety nie spełnia podstawowych warunków, aby dzierżyć
olimpijski znicz – musi to być bowiem brytyjski obywatel mający
co najmniej dwanaście lat. iCub nie tylko jeszcze nie przekroczył
wymaganego wieku, ale również, technicznie rzecz biorąc, nie żyje,
więc nie może być obywatelem1. Co jednak zrobimy, gdy iCub zacznie
dojrzewać? Czy okaże się, że będziemy mieli obowiązek wyposażyć go
w potencjał do nauki mowy? Prawdziwym wyzwaniem będzie wtedy
nadanie mu określonego statusu, nie tylko prawnego. Nie traćmy więc
1

J. Aron, Robot nominated to carry Olympic flame, http://www.newscientist.com/
blogs/onepercent/2011/09/robot-nominated-to-carry-olymp.html, 16.01.2012.
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nadziei, być może za kilkanaście lat jeszcze zobaczymy płonący znicz
olimpijski w jego mechanicznej dłoni.

Co o przyszłości mówi science fiction?
O ile jednak raczkujący android nie wzbudza w nas nadmiernie przykrego
uczucia niesamowitości, o tyle bardziej kłopotliwe okazuje się zagadnienie
technologii wkraczającej w ludzkie ciało. Doskonały przykład w dziedzinie
sportu stanowi Oskar Pistorius, południowoamerykański biegacz
o protezach z włókien węglowych pozwalających mu konkurować z innymi
zawodnikami na olimpiadach, a być może kiedyś nawet ich prześcigać.
Atleta szybko stał się symbolem nowej ery sportu, wystarczy przyjrzeć się
reklamie perfum z 2011 roku
z jego udziałem. Na początku
widzimy w niej jakiś kształt
zbliżający się do Ziemi z wielką
prędkością – orientujemy
się jednak, że nie jest to
zagrażająca życiu kometa,
ale
właśnie
sportowiec
o lśniących, metalicznych
nogach odbijających gwiazdy,
z których prawdopodobnie
pochodzi. Przemieszcza się
po niebie niczym komiksowy
Superman, aby w końcu
zasiąść na tronie wśród mgły
dzierżąc w ręku gwiazdę
Science fiction to (...) obszar, w którym myśl puszcza
w ruch krytyczne idee; to wreszcie narzędzie,
(czyli
butelkę
perfum).
dzięki któremu można projektować przyszłe światy.
Potraktowawszy ten krótki
spot reklamowy właśnie jako
science fiction, przekaz wydaje się jasny: nasze marzenia o nadnaturalnych
bohaterach wreszcie ziściły się. Jednym z nich jest właśnie Pistorius,
którego ciało zmieniło status – z wykluczonego, wzbudzającego
zażenowania inwalidy stał się wzbudzającym pożądanie zwycięzcą. Czy
wszystkie nasze ciała w przyszłości będą również w ten sposób ulepszone
dzięki protezom, implantom i maszynom? Czy w przyszłości czekają na
nas cyborgi, czyli (jeszcze) potwory2?
W przypadku Pistoriusa chodzi więc o coś więcej niż o określenie
precyzyjniejszej definicji zasady fair play, jak w przypadku stosowania
2

J. Derrida, Passages – du traumatisme à la promesse w: Points de suspension:
Entretiens, red. E. Weber, Galilée, Paris 1992, s. 399-400.
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dopingu. Poprzednie sportowe kontrowersje nie wychodziły bowiem poza
obręb tradycyjnie rozumianej biologii zajmującej się materią ożywioną
– co jednak stanie się, gdy do związków węgla dodamy nieożywiony
metal? Zarówno dotychczasowa biologia, jak i antropologia, zgodnie
współpracujące przy rozwiązywaniu wcześniejszych problemów, tutaj
rozkładają ręce. Myśląc o kontinuum między tym, co ludzkie i nie-ludzkie,
potrzebne staje się przełączenie na inny sposób myślenia – i tu właśnie na
scenę wkracza science fiction, w którym możliwe jest postawienie pytań
o to, jak zmieniać się będzie nasza natura.
Być może przyszłość w postaci cyborga obiecuje nam rozwiązanie
fundamentalnych problemów człowieczeństwa, gdy w akcie przekroczenia
własnej biologii pozbędziemy się zbędnych balastów. Taką utopię
konstruuje na przykład Michel Houellebecq, który w końcowych partiach
Cząstek elementarnych opisuje proces technologicznie wspomaganej
ewolucji gatunku ludzkiego znoszący różnicę płciową i rozwiązujący dzięki
temu wszystkie problemy związane z cielesnością i seksualnością. Z kolei
w japońskiej animacji Ghost in the Shell za ponurą wizją zmechanizowanej
przyszłości stoi tęsknota za tym, co dla człowieczeństwa najbardziej
charakterystyczne. iCub i Pistorius to oczywiście dopiero początek
możliwych zmian naszego społeczeństwa, ale dzięki science fiction
możemy zastanawiać się, jakie konsekwencje różnego rodzaju procesów
czekają nas w przyszłości.

Myśleć poprzez science fiction
Współczesna nauka w najbliższej przyszłości będzie jednak musiała
nadać status tym nietypowym istotom, poszukać takich form redefinicji
człowieczeństwa, które nadałaby im podmiotowość i prawa3. W tym
też tkwi sens współpracy nauk humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych, mogącej powstać na polu science fiction. Ta wspólnota
wysiłków opisywania szybko rozwijającego się świata jest niezbędna –
z jednej strony ze względu na prędkość zmian technologicznych, z drugiej
kontroli nad tym, czy zmiany te idą w pożądanym kierunku4.
Nieprzypadkowo właśnie w ciągu ostatnich lat Nagrodę Pielgrzyma,
jedną z głównych nagród dla zasłużonych dla fantastyki naukowej,
3

4

D. Haraway, The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d
Others w: Cultural Studies, red. L. Grossberg, C. Nelson, P. A. Treichsler, Routledge, New
York 1992, s. 296.
Por. E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?,
„Teksty drugie” nr 1/2, 2010, s. 46-47; C. Penley, A. Ross, D. Haraway, Cyborgs at Large:
Inter view with Donna Haraway, ”Social Text” no. 25/26, 1990, s. 12.
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przyznano autorom, którzy wykorzystują ten gatunek do krytycznego
opisu naukowego. Jedną z laureatek była w 2011 Donna Haraway,
amerykańska lewicowa filozofka, która w cyborgu i konfrontacji z jego
radykalną innością widzi nie tylko wielkie wyzwanie dla współczesnego
społeczeństwa, ale i również obietnicę lepszej, bardziej demokratycznej
i egalitarnej przyszłości5. Brzmi naciąganie? Jednak, jak pisała Ursula Le
Guin, inna laureatka tej nagrody: „[science fiction] tworzy dziwny realizm,
ale to sama rzeczywistość jest dziwna”6.
Przyszłość należy więc do science fiction nie tylko dlatego, że ona sama
jest z definicji wychylona ku temu, co nas czeka.

Science fiction to stawka współczesnej nauki łączącej refleksję
humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą; to obszar, w którym myśl
puszcza w ruch krytyczne idee; to wreszcie narzędzie, dzięki któremu
można projektować przyszłe światy. Nie chodzi o zawodne przewidywanie
przyszłości, które w dużej mierze jest po prostu niemożliwe, ale właśnie
o testowanie różnych rozwiązań wynikających z posiadanych już
informacji – o robotach niosących znicz olimpijski czy „nadnaturalnych”
atletach – aby kiedyś nie okazało się, że właśnie w przyszłości nie będzie
już dla nas miejsca.

5

6

D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature,
Free Association Books, London 1991, s. 180-181.
U. Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction w: The Ecocriticism Reader,
red. C. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Athens 1996, s. 154.
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od autorów
Czyli science fiction może być
narzędziem wspierającym
badania? Narzędziem, które
umożliwia obieranie kierunków
rozwoju?

Na pewno może być takim narzędziem, a jeszcze lepiej może ukazywać, których badań nie wspierać. I mówimy to nie w duchu
XXI-wiecznego ruchu antyszczepionkowego, ale raczej w duchu odpowiedzialności za współtworzony przez nas świat (bliżej nam może
do XIX-wiecznego ruchu luddystów).

Dokąd zaprowadzi nas
wyobraźnia?

Problemem raczej nie stanie się wyobraźnia, która raz rozbuchana,
stworzy potwory zdolne nas pożreć. Monstra będą tworzyć się same,
ważne jednak, aby być na nieprzygotowanym.

O czym napiszecie teraz?

Zaczynamy powoli umawiać się na wspólny tekst o GMO, które
idealnie pokazuje przenikanie się sfer naukowej i społecznej oraz
konieczność myśli wykraczającej poza wąskie dziedziny nauk
przyrodniczych i humanistycznych.
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Klaudia
Szklarczyk
Kim jesteś?

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
obecnie studentką studiów doktoranckich z neuropsychofarmakologii w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Na co dzień zgłębiam
tajniki zwierzęcych modeli zaburzeń psychicznych i analizuję biologiczne czynniki podatności na stres. Inspiracji dostarczają mi własne
zmagania naukowe, wyjazdy zagraniczne, melodramaty i Discovery
Science, zaobserwowane detale, wyłapane absurdy, rozmowy z ludźmi ze świata nauki oraz rozmowy o ludziach ze świata nauki.

Jak powstał tekst?

Od dawna nosiłam się z zamiarem napisania tekstu, który łączyłby
przyjemne z pożytecznym, czyli radość pisania z możliwością
przekazywania wiedzy. Konkurs Futuronauta był moim motorem
napędowym.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Oczywiście, popularyzacja nauki ma ogromne znaczenie. Z jednej
strony, do społeczeństwa wysyłany jest komunikat: „NAUKA ma
zastosowanie w PRAKTYCE, jest POTRZEBNA i ATRAKCYJNA, a badacz
niekoniecznie oznacza introwersyjnego ekscentryka zaszytego
w laboratorium…”. Z drugiej strony, sami naukowcy uczą się, jak
promować własne osiągnięcia i przekładać je na powszechnie używany
język.

Perfekcyjna
niedoskonałość
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
Albert Einstein

Prolog – odkrycie
Znów się zaczyna. Kolejność zawsze ta sama. Raz. Długa cienka igła
przebija czaszkę na wskroś. Dwa. W uszach szumi – spokojnie i miarowo.
Trzy. Czarne kwadraty gęstnieją przed oczami i kolejno wybuchają,
zamazując wizję. Cztery. Ucisk. Obręcz mocno oplata głowę. Pięć. Obręcz
wnika do środka i wierci dziurę w bliżej niezlokalizowanej sieci komórek
nerwowych.
Bożydar Retrowierny z pasją rejestruje kolejne odczucia z własnego
ciała. Korowód bólu trwa w najlepsze w jego głowie średnio dwie godziny
dziennie od czterech dni. Bożydar nadaje mu wyszukane nazwy i stara się
cierpliwie przeczekać ten ciągle jeszcze nowy dla niego atak.

Ciekawe, czy w Klinice już wiedzą, że coś jest ze mną nie tak… – zastanawia
się, spoglądając niechętnie na zaciemniony ekran medsmartphona.

Osobisty diagnosta
Małe, czarne pudełeczko. Początkiem XXI wieku służyło głównie do rozmów telefonicznych i wymiany smsów. Dopiero wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze aplikacje telefoniczne, jak iHealth Smart GlucoMeter
firmy Agamatrix do pomiaru poziomu cukru w organizmie. Teraz, po
ponad stu latach, smartphone zyskał przedrostek „med” i święci triumfy
jako wielowymiarowy „osobisty diagnosta”. Współpracuje z zastępami
wstrzykiwanych podskórnie nanoczujników i włókien fluorescencyjnych,
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by nieustannie monitorować funkcje życiowe naszego bohatera. Niczym
szpieg na miarę XXII wieku śledzi wszelkie fizjologiczne odstępstwa od
globalnych standardów zdrowia i natychmiastowo raportuje o nich do osobistego lekarza. Ta „osobistość”, a raczej „osobliwość” relacji pacjent-lekarz
polega na wzajemnym wysyłaniu sobie smsów z zaleceniami i obietnicami
ich wypełnienia. Prosto i szybko, bez stania w kolejkach, rozbierania się,
drewnianej szpatułki na języku i zimnego stetoskopu na klatce piersiowej.
Psychologia zdrowia pewnie w tym miejscu z oburzeniem uderzyłaby pięścią w stół, pouczając, jak ważna w procesie leczenia jest sama więź z lekarzem, barwajegogłosuuśmiechkontaktwzrokowykoloroczuuściskdłoni…
STOP! Przecież psychologia
zdrowia wymarła ponad
pięćdziesiąt lat temu, a nowa
hightechpsychologia spotyka
się jedynie z głębokim westchnieniem po stronie „prawdziwej nauki” – nanobiotechnologii.

IFeel

Lubuje się w długich opisach genetycznie zmodyfikowanej
przyrody, wróży z organicznych fusów i tęskni za zwierzętami,
obecnie bytującymi już tylko w laboratoriach badawczych.

Bożydar wywraca oczami,
patrząc na swoje medsmart-urządzenie i mówi nieswoim
głosem: „Pokaż parametry
życiowe z ostatniej godziny”.
Ekran rozświetla się i ukazuje
przed naszym bohaterem wielorakie wykresy w 4D, różnobarwne słupki i wijące się linie.
– Ciśnienie, oddech, temperatura,
napięcie mięśniowe, cholesterol… – przełknął ślinę – a gdzie
w tym wszystkim jestem ja?

Trzeba tutaj zaznaczyć, iż Bożydar w tym roku skończył sześćdziesiąt trzy
lata, lecz dzięki opracowanej pięć lat wstecz metodzie wydłużania telomerów, nie różnił się wyglądem od przeciętnego czterdziestolatka. Nasz
materiał genetyczny jest przechowywany w strukturach zwanych chromosomami, zakończonych telomerami (Nagrodę Nobla za odkrycie telomerów i enzymu telomerazy otrzymała trójka biochemików – Elizabeth
H. Blackburn, Carol W. Greider i Jack W. Szostak w 2009 roku). Wcześniej,
przy podziałach komórkowych, telomery ulegały skróceniu, co przekładało
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się na proces starzenia. Obecnie, Bożydar mógł skorzystać z usługi ich
wydłużenia i tym samym przedłużyć sobie młodość. Reprezentuje generację After-DINK (DINK – double income, no kids, termin z lat 80. XX wieku,
oznaczał zamożne pary bez dzieci), hołdującą zasadzie: „zakładam rodzinę tylko na portalach społecznościowych”. W głębi serca, Bożydar to neopostmodernromantyk.
Lubuje się w długich opisach genetycznie zmodyfikowanej przyrody,
wróży z organicznych fusów i tęskni za zwierzętami, obecnie bytującymi
już tylko w laboratoriach badawczych. Czuje się osaczony przez współczesną ochronę zdrowia i permanentną nanoinwigilację organizmu.
„Piiik!” – medphone rozżarzył się niepokojąco. „POBIERAM DANE
Z KOMÓREK NERWOWYCH I GLEJOWYCH MÓZGU. LOADING…”
„No krew mnie zaleje!” – przeklął dobitnie mężczyzna. „Znowu coś liczy...”
„ROZPOZNANIE: GLEJAK WIELOPOSTACIOWY (GLIOBLASTOMA MULTIFORME). CZEKAJ NA KONTAKT OSOBISTEGO LEKARZA”
Bożydar zastygł, zbladł i jakby posiwiał na chwilę. „Gle-gle-co?!”

IThink
Klara Szkiełkooka rzuciła się wyczerpana na własne łóżko. Cztery
przecznice dalej, w Klinice Onkologii i Terapii Genowej właśnie
skończyła operację wszczepiania zmodyfikowanych komórek
immunologicznych do ciała cierpiącego na białaczkę limfatyczną.
Ten standardowy dzisiaj zabieg, stawiał swoje pierwsze kroki jeszcze
w połowie 2011 roku dzięki Michaelowi Kalosowi i współpracownikom
z University of Pennsylvania. Polega on na pobieraniu i „uzbrajaniu”
komórek odpornościowych pacjenta w specjalne receptory. Tak
„stunningowane” komórki wprowadzane są ponownie do ciała, gdzie
lokalizują i niszczą wroga – nowotwór. Dzięki chipom we własnym
mózgu, Klara mogła bezprzewodowo sterować awatarem na ekranie
swojego medphona, który przesyłał algorytmy kolejnych ruchów
mikrorobotowi bezpośrednio wykonującemu zabieg – operacja na
odległość to pestka. Prototypowe badania na naczelnych sterujących
„wirtualnym ciałem” popełnili naukowcy pod kierunkiem Miguela
Nicolelisa z Duke University Medical Center.

Kolejny chory uratowany, myśli usatysfakcjonowana Klara. Naprawdę
uważa, że „żyjemy na najlepszym z możliwych światów”, w globalnej ekowiosce z segregacją odpadów i odnawialnymi źródłami energii. Wypełnia
ją duma na myśl o zdobyczach współczesnej medycyny i biotechnologii,
takich jak żele z nanoostrzami do cięcia bakterii atakujących człowieka
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(dzieło naukowców z IBM Research-Almaden). Chętnie posługuje się
współczesnym esperanto opartym na systemie czterech liter A, T, G, C (po
zakończonym w XXI wieku Human Genome Project wszystkie sekwencje
par zasad azotowych w ludzkim genomie stały się znane, a ich skróty:
A, T, G, C szybko weszły do mowy potocznej).
„Bzz..bzzz”, medphone Klary zatrząsł się cichutko i wypluł na swój ekran
beznamiętny tekst: „PACJENT 00AC4567 DIAGNOZA: GLIOBLASTOMA
MULTIFORME WYSŁAĆ ZALECENIA.”
Znowu: „bzz..bzzz”. „WIADOMOŚĆ OD PACJENT 00AC4567: BARDZO
PROSZĘ O SPOTKANIE OSOBISTE, CHCĘ POROZMAWIAĆ.”
Klara zna się na nowotworach centralnego układu nerwowego. Wie, że
ten wciąż jest nieuleczalny. Klara nie zna się na „spotkaniach osobistych”,
dotychczas obcowała z pacjentami wirtualnymi, bądź smsowymi,
w ostateczności już uśpionymi na sali operacyjnej. Klara myśli statusami
z portali społecznościowych, słowa wypowiada w zdaniach do 160 znaków,
nie zna się na rozmowach face to face. Pierwszy raz nie wie, co zrobić.

Epilog – spotkanie
2179 rok.
Na świecie nadal płaci się podatki, tylko w nowej, wirtualnej walucie
Bitcoin. Nadal toczą się wojny, tylko bezzbrojne, między wielkimi korporacjami o bazy danych swoich klientów. Nadal walczy się z głodem, tylko
przy pomocy laboratoryjnego mięsa in vitro. Nadal się umiera, tylko już
nie na spontaniczny zawał serca, czy nieprzewidziany wcześniej wylew.
Wewnątrz Kliniki, na sali operacyjnej mikroroboty sterowane myślami
interdyscyplinarnych lekarzy przeprowadzają zabieg na znieczulonym
ciele. Na korytarzu cisza i oni. Bożydar i Klara. Trudno zacząć rozmowę.
Stos fachowych określeń rozbija się jak groch o ścianę obolałej głowy
Bożydara. Echo niesie tylko jedno słowo: NIEULECZALNY. Bożydar
zaczyna płakać. Tak po prostu. Powoli wylewa z oczu krople wody
z domieszką soli oraz białek. Nagle Klara także płacze. Płaczą oboje,
pochyleni nad sobą w bezradności, obwiązani sznurem staroświeckiej
empatii. Wytwarza się jakaś dziwna więź, coś nie-do-opisania kodem
DNA i systemem zero-jedynkowym. Pojawia się nieznana dotąd ulga.
Spada ciężar doskonałości z barków. Znów można być tylko człowiekiem.
Człowiekiem słabym chorobą, ale jakże silnym mocą wsparcia ze strony
drugiego. Tylko człowiekiem…? Aż Człowiekiem.
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Dlaczego zapomniano o tym,
że kontakt z pacjentem ma
duże znaczenie, niezależnie
od metod diagnozy?

Klara Szkiełkooka: Nie zapomniano, tylko „zdigitalizowano” ów
kontakt. Medyczny sms pozwolił zaoszczędzić czas i pieniądze,
wypierając kolejki w przychodniach zdrowia. Skutkiem ubocznym
w przypadku tego rozwiązania jest poczucie izolacji i depresja. Nikt
jednak na to nie zważa, gdyż w XXII wieku depresja to już nie choroba.
Depresja to norma.

Czy medycyna wyeliminuje
kiedyś choroby nieuleczalne?

KSz: A może to choroby nieuleczalne wyeliminują kiedyś medycynę?
Napiszę o tym tragikomedię.

od autorki
O czym napiszesz teraz?

Młody eksperymentator walczy z własną religijnością, głęboko
zakorzenionymi przesądami i sentymentem do polskiej wsi, żeby
zdobyć staż w chińskim centrum naukowym oraz publikację w Nature.
Lubię kontrastowe zestawienia i zabawy ze stereotypami.
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Katarzyna Kutyła
Michał Kutyła
Brahman
Zamiana testowego implantu na produkcyjny skutkowała lekkim bólem
głowy przez kilka następnych dni. W tej kwestii i tak udało się już sporo
poprawić. U Marcina integracja przeszła gładko i już na drugi dzień wstał
rześki, ogolił się i poszedł do nowej pracy.
– Nigdy nie byłem bystry a teraz mam pracować w takim miejscu –
uśmiechnął się do siebie przed budynkiem firmy.
Przed wejściem na stanowisko musiał zdjąć buty i garnitur i włożyć na
siebie czerwony, obcisły strój, gęsty od aparatury monitorującej funkcje
życiowe. Od dwóch lat nikt nie zginął w brahmanie, lepiej się dostosować
do procedur.
– Ostatni raz przychodzę w koszuli – pomyślał, widząc ciasną szafkę
w szatni – całe prasowanie na nic.
Mówienie do siebie zmniejszało zdenerwowanie. Normalnie był opanowany, ale to mieszanie w mózgu przerażało go. Dalej pracowałby
w urzędzie miasta, gdyby nie ten cholerny kredyt. Ochroniarz przepuścił
go do sali brahmana.
Dokładnie dwadzieścia trzy dni temu zdał ostatni test. Był już o krok
od uduszenia przydzielonego mu psychologa. Badania wydolnościowe
okazały się pestką w porównaniu ze sprawdzeniem, czy wpasowuje
się w wymagany profil psychologiczny. Profil był tajny, ale wiedział, że
niewygórowane ambicje i spokojne usposobienie tylko mu pomogły.

Sala brahmana była okrągła i ciasna. Dziewięć rozkładanych foteli ustawionych w okrąg budziło skojarzenie z psychodelicznym gabinetem
dentystycznym. Na środku stał mężczyzna w białym kitlu. Marcin nie
dosłyszał nazwiska, i tak w myślach nazwał go już pielęgniarzem. Usiadł
w fotelu i pozwolił sobie wstrzyknąć środek wywołujący czasowy paraliż
ciała. Nie będzie mu potrzebne przez dłuższą chwilę. Czując napełniające
go rozluźnienie rozejrzał się po sali. Wszyscy byli podłączeni. Poznał już
niektórych z nich. Ludzie mówią, że najlepszy brahman powstaje z przyjaznych sobie umysłów. Nie
wierzył w to, ale zawsze
lepiej znać swoich współpracowników. W urzędzie
miał wielu przyjaciół. Wątpił,
żeby ta praca przysporzyła
mu nowych. Ciemność powoli zasłaniała mu obraz
sali – to otępiałe powieki same opadały. Dziwne
uczucie, kiedy ciało zasypia a umysł jest obudzony.
Zaczął tracić świadomość.
– Tylko nie panikuj, nie panikuj – powtarzał sobie w myślach.
Ćwiczył to na symulatorach
i z trenerem w dwuosobowym brahmanie. Panika była
niebezpieczna.
W praktyce nie można osiągnąć takiej wydajności bez

– Nie panikuj, nie panikuj... –
zagrożenia dla życia, dlatego wielu ludzi łączy się
skupił się na rytmie odmiew żywy klaster obliczeniowy zwany brahmanem.
rzanym przez kolejne uderzenia serca. Teraz słyszał to tak wyraźnie, że żaden inny dźwięk nie przebijał się przez miarowe łopotanie przechodzące już w głębokie uderzenia
dzwonu. Lubił to uczucie, kiedy dzwony zaczynały się oddalać zastępowane przez szum przechodzący w ciszę.
***
Nienawidził przebudzeń. Obudził się głodny. Cztery godziny intensywnej
pracy bez przerwy na kawę. Do tego te upokarzające efekty uboczne.
Utrata kontroli nad ciałem jest całkowita i dotyczy też czynności
fizjologicznych. Kolejne generacje kombinezonów radzą sobie coraz
lepiej z tym problemem, ale i tak jedyne, czego pragnął teraz to prysznic.
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Nigdy nikomu nie opowie tych szczegółów. I tak wszyscy krytykują go za
tę decyzję.
– Masz wiele talentów synu – powiedział mu kiedyś ojciec. – Będziesz się
tam marnował. A co, jeśli im coś nie wyjdzie i ci przestroją mózg?
– To bezpieczne tato, czytałem o tym przez ostatnie pół roku, poza tym
kontrakt jest tylko na rok. No i oni naprawdę robią przydatne rzeczy. Może
mój wkład pozwoli polepszyć te ostatnie lekarstwa na raka.
– I tak nic z tego nie będziesz miał...
To prawda, w podpisanej umowie zrzekł się wszelkich praw do wyników
obliczeń, które wykonywał. Jemu jednak zależało tylko na pieniądzach.
Mógł trafić gorzej. Brahmany działały teraz w coraz nowszych dziedzinach.
Wychodząc z medycyny, poprzez symulacje pogody i trzęsień ziemi, aż
po analizę rynków finansowych. To ostatnie stało się możliwe w zeszłym
miesiącu po wielkim procesie wytoczonym Światowej Organizacji
Obliczeń Neuronowych przez unię złożoną z największych graczy świata
finansów. Walka była od początku nierówna. Wierzył też plotkom, że
centra obliczeniowe czołowych armii świata również przygotowują się
na przyjęcie brahmanów. Całe szczęście w Krakowie działało moralnie
przejrzyste centrum badawcze koncernu WorldPharm.
W końcu też zrozumiał mniej więcej, jak to wszystko działa. W trakcie szkolenia miał to jasno wyłożone. Brahman jest systemem rozproszonym.
Implant służy jako pośrednik między jego mózgiem a jednostką koordynującą obliczenia. Duże zadanie dzieli się na mniejsze i przesyła ich treść
do członków brahmanu. Implant przekłada rozkazy programu na substancje chemiczne imitujące neuroprzekaźniki w mózgu. Wykorzystano
tutaj schemat, z jakim działają interpretery języków programowania dla
komputerów osobistych. Tylko że one przekładają kolejne linie programu
na kod maszynowy zrozumiały dla procesora. Jest to prostsze zadanie, bo
istnieje tylko kilka rodzajów procesorów. Każdy mózg natomiast jest trochę inny i implant musi dostosować się do niego. Nie zawsze się to udaje,
ale jest o co walczyć. Superkomputery poprzedniej generacji opierały się
na krzemowych procesorach i pozwalały wykonywać od 10 do 20 biliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, były bardzo kosztowne
i zużywały megawaty energii. Nie sprawdziły się przewidywania o ciągłym
dynamicznym wzroście możliwości takich superkomputerów. W pewnym
momencie przyszła stagnacja, którą może udałoby się pokonać, gdyby na
rynek nie wkroczyły brahmany. Cała moc obliczeniowa ludzkiego mózgu
jest szacowana na 100 biliardów operacji na sekundę, przy zużyciu energii
na poziomie 20 watów. W praktyce nie można osiągnąć takiej wydajności
bez zagrożenia dla życia, dlatego wielu ludzi łączy się w żywy klaster obliczeniowy zwany brahmanem.
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Marcin pamiętał początki przełomu. Było wiele problemów technicznych,
prawnych i społecznych. Rządy początkowo nie zgadzały się na tak
przedmiotowe traktowanie ludzi, obawiano się o długoterminowe
konsekwencje zdrowotne. Łatwy dostęp do potężnej mocy obliczeniowej
też był zagrożeniem. Za technologią stało jednak potężne lobby biznesowe,
które w końcu doprowadziło do wprowadzenia odpowiednich ustaw.
Sprawa zakończyła się kompromisem. Dotychczas w żadnym kraju na
świecie nie jest legalne tworzenie brahmanów z więcej niż dziesięciu ludzi.
Nawet najwięksi ignoranci czuli bowiem respekt przed tak ogromną mocą
obliczeniową. A nawet najlepsi naukowcy nie potrafili przewidzieć, co
powstanie z połączenia większej liczby mózgów. Były również wypadki
śmiertelne, ataki depresji i epilepsji, po których wprowadzono prawne
regulacje procesu doboru kandydatów. Z problemów technicznych
najgłośniejsza była kwestia przegrzewania się implantu, spowodowana
zbyt dużym przepływem informacji. Nieszczęśnika z przepalonym
implantem udało się na szczęście odratować, ale temperatura uszkodziła
korę motoryczną, co poskutkowało ciężkim paraliżem. Implant okazał
się wąskim gardłem całego systemu, ponieważ mózg przetwarzał dane
dużo szybciej niż przypuszczano. Zdecydowano się zmniejszyć obszar
mózgu wykorzystywany do obliczeń, co pozwoliło na uruchomienie
pierwszych brahmanów. Nawet z nazwą dla technologii był problem.
Wymyślił ją hinduski naukowiec, jeden z pionierów łączenia mózgów.
Brahman to w filozofii indyjskiej bezosobowy aspekt absolutu, z którym
łączą się dusze na końcu swojej drogi. Użycie tej nazwy miało być
wyrazem szacunku dla kultury indyjskiej, została jednak oprotestowana
przez fundamentalistów hinduskich. Marka była już jednak zbyt cenna,
żeby ją porzucić, więc mniej kosztowne okazało się przeczekanie
protestów i – jak nieoficjalnie wiadomo – opłacenie części przywódców
najbardziej radykalnych ugrupowań.
– Przynajmniej regularne uczestnictwo w brahmanie zapobiega
Alzheimerowi – powiedział do siebie Marcin włączając telewizor.
Po chwili zaczął się śmiać z tej myśli. Wieczorne wydanie wiadomości
rozpoczęło się od nagłówka „Prototyp leku na chorobę Alzheimera opracowany przez tokijski brahman”.
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Piotr
Przanowski
Kim jesteś?

Jestem studentem trzeciego roku studiów doktoranckich w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Głównym polem
moich zainteresowań jest biologia molekularna, obecnie badam
od tej właśnie strony procesy zapalne w mózgu oraz guzy mózgu.
Oprócz nauki zajmuję się trenowaniem szermierki pojedynkowej
i historycznej – moją ulubioną bronią jest miecz długi. W wolnych
chwilach lubię czytać (głównie fantastykę i SF), grać w gry planszowe
i dyskutować ze znajomymi. Inspirują mnie książki – takie, które mają
jakiś niezwykły pomysł, coś tak nowego, a jednocześnie prostego
i logicznego, że łapię się za głowę nie mogąc uwierzyć, że sam na
to nie wpadłem. Poza tym na pewno praca – biologia molekularna,
stawia niesamowite możliwości, jednocześnie jest to dziedzina tak
młoda, że zupełnie nie wiadomo, co jest możliwe a co nie, teoretycznie
możliwości są nieograniczone.

Jak powstał tekst?

Inspirowany konkursem i mazią, która wyrosła w jednej z moich
próbówek.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Dziś całkowita wiedza ludzkości jest już tak wielka, że poświęcając na to
całe życie trudno dokładnie zgłębić choćby kilka dziedzin. Gdy nie przeznacza się na to wiele czasu można zacząć żyć w świecie, którego się
nie rozumie i się boi. Ogromnie ważne jest więc popularyzowanie nauki
i oswajanie z nią ludzi, którzy nie mają z nią na co dzień do czynienia.

Czystość formy
Piotr wylał się ze słoja tak jak co dzień – podobnie jak co dzień większość
ludzi wstaje z łóżka, rzucił jeszcze okiem na swoją narzeczoną, która
nadal spoczywała w szklanym pojemniku i popełzł do łazienki. Dziś był
ważny dzień – głosowanie w Parlamencie Światowym, od którego wyniku
będzie zależeć przyszłość nie tylko jego, ale i całej ludzkości. Nie mógł być
pewny wyniku, gdyż lobby konserwatywne miało coraz większe wpływy,
mówiło się nawet, że mogą w ostatniej chwili szantażem i przekupstwem
dopiąć swego, to jednak było mało prawdopodobne – jego frakcja miała
przewagę zarówno w logicznych argumentach, jak i poparciu społecznym.
Myśli Piotra biegły leniwie, kiedy mył się w płynie fizjologicznym, wychodząc
z wanny wchłonął jego resztki – substytut porannej herbaty i dotarł do drzwi
wyjściowych. Czekało go to, czego nienawidził najbardziej, po chwili
skupienia spojrzał w lustro i zobaczył smętny, humanoidalny kształt. Ubrał
się pospiesznie i chwiejnym krokiem wyszedł z domu. Jeszcze tylko kilka
godzin i będzie mógł przybrać kształt, który był dla niego najwygodniejszy
i zarazem jedyny, w jakim czuł się komfortowo. Wiedział, że podobnych
jemu są miliony, a z chwilą przegłosowania ustawy wszyscy natychmiast
się ujawnią. Prawdopodobnie wywoła to chwilowy chaos i panikę, ale – jak
uczyła historia – tak głębokim przemianom społecznym zawsze towarzyszy
przejściowy paraliż. Tak samo było, gdy część ludzkości, tak zwana „pierwsza
fala”, w momencie gdy komputery kwantowe osiągnęły odpowiednie
rozmiary i moc, zrezygnowała z ciał biologicznych na rzecz cybernetycznych
i zażądała równych praw poruszania się dla ich awatarów, często znacznie
odbiegających kształtem od ludzi. Wtedy po raz pierwszy odezwały się głosy
mówiące o konieczności ochrony formy człowieka jako takiego i zgorszeniu,
jakie wywołują ludzie przetaczający się po ulicach w ciałach wielomackowych
robotów. Wtedy udało się bez większych problemów – w końcu to były tylko
maszyny, a każde dziecko wie, że maszyny często potrzebują wielu ramion
czy wystających powykręcanych części do wykonywania swojej pracy. Poza
tym ten problem nie był tak powszechny, gdyż większość pierwszofalowców
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i tak przebywała cały czas w rzeczywistości wirtualnej i przemieszczała się
tylko po kablach, a awatarów używała jedynie do pracy.
Podróż taksówką upływała Piotrowi na rozmyślaniach o konsekwencjach
„pierwszej fali” i o tym, jak on, przedstawiciel i główny orędownik „drugiej
fali” mógł wykorzystać te doświadczenia. Problem istniał już od osiemnastu lat i nikomu nie śpieszyło się z jego rozwiązaniem, nadal obowiązywały
przepisy zakazujące przebywania w miejscach publicznych niehumanoidalnym organizmom biologicznym z wyłączeniem niektórych zwierząt.
Według Piotra oznaczało to
uznanie wszystkich, którzy
przeszli transformację biologiczną za gorszych od psa.
A przecież oni byli ludźmi tak
samo jak zamknięci w robotach pierwszofalowcy czy
też ci, którzy dla zachowania
ludzkiej formy modyfikowali
się tylko wewnętrznie. Piotr
zresztą nie widział różnicy
między wszczepieniem sobie mechanicznego szkieletu
i chipów do mózgu a zamienieniem się w robota, tak
samo jak nie widział różnicy
między zmianą wszystkich
wnętrzności na sterowane
komórki macierzyste, a całkowitym przejściem w drugofalowca.
Wtedy po raz pierwszy odezwały się głosy mówiące
o konieczności ochrony formy człowieka jako takiego
i zgorszeniu, jakie wywołują ludzie przetaczający się
po ulicach w ciałach wielomackowych robotów.

Wszystko zaczęło się tak
niewinnie – zaraz po wielkiej rewolucji cybernetycznej,
kiedy komputery nareszcie
podołały pomieszczeniu ludzkiego umysłu, przyszła rewolucja biologiczna. Stworzono panaceum na niemalże wszystkie choroby – komórki,
które poddawały się działaniu woli człowieka, a nawet mogły tę wolę
przechowywać.
Działało to na bardzo prostej zasadzie: do zwykłych komórek macierzystych
dodano chromosom, na którym znajdowały się obwody mogące dowolnie
modyfikować ekspresję genów i sekwencję DNA, dodatkowe i zapasowe
geny, które „mogą się przydać” oraz cała gama sensorów służących do
odbierania i interpretowania sygnałów elektrycznych i chemicznych
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z mózgu. Odrobina treningu w porozumiewaniu się z takimi komórkami
i można było przyczepić sobie małą grudkę do odciętej kończyny i wyobrazić
ją sobie, aby uformowała się na nowo. W ten sam sposób można było
powoli i stopniowo zastąpić mózg przenosząc się do całkowicie nowego,
właściwie nieśmiertelnego ciała. A niby czemu to ciało miało dalej wyglądać
jak człowiek? Nie jest to przecież najdoskonalsza forma – chociażby taka
nieupostaciowana ameba z oczami i innymi narządami zmysłów (na
razie Piotr miał ich siedem, ale myślał o zwiększeniu ilości) na długich
odstających szypułach była dalece bardziej praktyczna i wedle opinii
wielu piękna. Takie argumenty jednak dla wielu były nieprzekonywujące,
mówiło się o odczłowieczeniu ludzkości i o konieczności zachowania
„czystej formy człowieka”.
Piotr wszedł do parlamentu – uśmiechy, uściski dłoni, krótkie, nic
nieznaczące rozmowy. Podczas przerwy obiadowej czytał najnowsze
wieści o „trzeciej fali” – kolejnym wyzwaniu dla tolerancji ludzkości.
Pierwszofalowcy, którzy istnieli już ponad 40 lat naturalnie byli nadal
ludźmi (do komputera został przeniesiony obraz ich mózgu sprzed
przejścia i teraz tylko go modyfikowali i dobudowywali do niego różne
programy) i właśnie to sprawiało, że pragnęli potomstwa i oczywiście
znalazła się na to rada. Stworzono programy, które mieszały przypadkowo
cechy pary osób i tworzyły z nich nowy organizm elektroniczny – był
on wiele mniej inteligentny niż zwykłe inteligentne programy, ale miał
niezwykły potencjał i przy odpowiedniej opiece rodziców i nauce mógł
ich po pewnym czasie dogonić a nawet prześcignąć. Dodatkowo taki
potomek nie miał ograniczenia w postaci rdzenia pochodzącego ze świata
biologicznego. I to była właśnie trzecia fala – dzieci pierwszofalowców
okazały się tak różne od zwykłych ludzi, że nawet zwykła rozmowa była
niemożliwa bez pośrednictwa rodziców, myślały one w zupełnie inny,
obcy sposób. Wedle prawa trzeciofalowcy nie byli uznawani za ludzi,
ale za programy podwykonawcze rodziców. Piotr już sobie wyobrażał
burzę w parlamencie, gdy trzeciofalowcy zaczną się domagać praw ludzi,
sam nie był pewien, czy powinni je dostać, czy z powodu na ograniczone
interakcje z resztą ludzkości nie powinno się ich zaklasyfikować jako
odrębny gatunek.
Po wchłonięciu obiadu i przejrzeniu prasy nadszedł czas na głosowanie.
W czasie podliczania głosów Piotr prawie słyszał przyspieszone bicie
swojego serca, co było oczywiście niemożliwe – już od szesnastu lat go
nie posiadał. Na szczęście udało się, niewielką przewagą ustawa została
przyjęta. W tym samym momencie jedna czwarta parlamentarzystów
przyjęła najróżniejsze kształty: od amebowatych po pajęcze czy
ośmiornicowate i nareszcie byli wolni. Gdy wypełzał z gmachu, umysł
Piotra zaprzątała już tylko jedna myśl: myśl o jego własnych dzieciach
i „czwartej fali”.
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Pozostawanie w stałym
kształcie musi być bardzo
niewygodne...

Piotr: Zdecydowanie niewygodne, chociaż z drugiej strony, mój
znajomy Henryk, który w przeciwieństwie do mnie nie przelał
się przez kratkę ściekową, gdy ostatnio szliśmy ulicą, może mieć
odmienne zdanie.

Z drugiej strony, chyba trudno
w stanie ciekłym uprawiać
szermierkę...

P: Były z tym pewne problemy, w końcu zdecydowaliśmy się na
mechaniczny egzoszkielet. Wystarczy przelać się do sterującego
nim układu hydraulicznego i jazda. Proszę wyobrazić sobie możliwości
– czemu tylko 2 ręce, może 4, lub 6, a może powinny być dłuższe, lub
z większą ilością stawów? Teraz ogranicza nas już tylko wyobraźnia...
oraz konserwatywne komisje nie dopuszczające do startu w zawodach…

od autora
O czym napiszesz teraz?

Nie jestem pewien… Może o jeszcze dalszych modyfikacjach, jakim
mogą poddać się ludzie? Choć ostatnio zacząłem rozważać możliwość
inwazji krasnoludów – to też jest dość ciekawe…
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Michał
Celmerowski
Kim jesteś?

Jestem psychologiem biznesu, coachem i trenerem. Od czterech lat
naukowo i w praktyce zajmuję się psychologią narracyjną, perswazją
narracyjną oraz storytellingiem. Futurologia to moja pasja/ hobby.

Stajemy się
cyborgami
Pewien mój trzydziestoletni znajomy – nazwijmy go Szczepan – nie
zamierzam o Szczepanie mówić źle, ale miał zajęczą wargę i to był dość
niespełniony człowiek. A największy problem ze Szczepanem był taki, że
bardzo słabo słyszał, ale nie chciał się do tego przyznać. Mówiło się do
niego i nie wiedziałeś czy słyszy, bo przytakiwał jakby słyszał, ale zaraz
później mówił coś nie na temat. Wreszcie ktoś z otoczenia Szczepana „zaproponował mu z pewnym naciskiem”, żeby udał się na badanie słuchu.
Okazało się, że jest głuchy jak pień i trzeba poszukać lepszych rozwiązań niż
zwykły aparat słuchowy. Skończyło się to tak, że wszczepili Szczepanowi implanty ślimakowe. Czy Szczepan się zmienił? Tak. Czy Szczepan to ten sam

człowiek? Kiedy dalej, swoim zwyczajem, cmoka, aby pozbyć się resztek jedzenia z uzębienia, to nikt nie ma wątpliwości, że to ten sam stary Szczepan.
Kiedy spotkałem się ze Szczepanem na piwo odniosłem wrażenie, że jest
sprzedany technologii implantów neuronowych: opowiadał mi, że uwielbia
swoje implanty, bo znalazł w instrukcji obsługi i uaktywnił obwody polepszające percepcję audio do tego stopnia, że Szczepan słyszy nawet jak mucha
puszcza bąka. Przyznał mi się, że często jak wchodzi do kuchni, to stoi na
środku pomieszczenia i męczy się, żeby sobie przypomnieć, po co przyszedł
do kuchni, więc na poważnie zastanawia się nad implantami pamięciowymi.
Nasza wspólna znajoma raportowała też, że Szczepan zaczął nosić przy
sobie w kieszeni, cytuję „długopiso-aplikator testosteronu” i okazyjnie
aplikuje sobie testosteron, żeby dodać sobie wigoru. Znajoma była pod
wrażeniem jego elan vital, ale ani na moment nie kwestionowała, że to
ten sam facet co zawsze.
Następna plotka o Szczepanie, która do mnie dotarła, to że zrobił
sobie zajęczą wargę i bardzo korzystnie wygląda oraz że stale opowiada o hodowaniu części zamiennych w kontekście palenia papierosów.
Szczepan zawsze palił jak smok. Mówiło się, że „Szczepan pali po męsku”.
Zainspirowało go pobieranie organów jako części zamiennych ze specjalnie zmodyfikowanych genetycznie transgenicznych świń, więc zamówił
sobie nowe, świeże płuca. Plotka o „świńskich płucach” spowodowała, że
otoczenie zaczęło kręcić nosem, ale kiedy zobaczyliśmy go na imprezie
jak delektował się swoimi ukochanymi papierosami, to myślę, że chociaż
nikt o tym nie mówił głośno, każdy myślał po cichu, że cel uświęca środki.
Więc dlaczego się na tym etapie zatrzymywać? Skoro istnieje możliwość
zeskanowania całego mózgu i zastąpienia go sztuczną siecią neuronową
o większej pojemności, szybkości i niezawodności. Co za różnica, czy masz
w głowie biologiczną sieć neuronową, która jest oparta na związkach
węgla, czy sztuczną sieć neuronową, która jest oparta na krzemie? Przy
okazji można zrobić backup. Gdyby – odpukać – Szczepanowi przydarzyło
się coś niedobrego, to zostanie kopia zapasowa.
Jednak, kilka lat po skanie mózgu i implantacji sztucznych sieci
neuronowych koledzy Szczepana, fetyszyści nowinek technicznych,
mocno podśmiewali się z niego, że działa na starym sprzęcie i ganili go, że
„powinien wreszcie upgrade’ować obwody w mózgu”.
Szczepan najwyraźniej miał już dosyć wszystkiego i zdecydował się na
radykalne posunięcie. Dla nas był trendsetterem, więc nikogo to jakby już
nie zdziwiło. Później przyznał się, że to jego terapeuta mu poradził: „Panie
Szczepanie, niech pan się nie męczy w realu. Dlaczego nie przeniesie
się pan do Internetu – to jest lepsze środowisko dla życia umysłu. Ciało
wychodzi z mody.”
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Pokroili zamrożony na kość mózg Szczepana na setki tysięcy plasterków.
Sfotografowali je pod mikroskopem elektronowym. Fotografie wprowadzili
do komputera rozpoznającego obrazy i tam utworzył się trójwymiarowy
model jego mózgu zapisany w software’owej sieci neuronowej w pamięci
komputera (technologią skanowania mózgu zajmuje się Ralf Merkle
w Xeroksie; nb. rozdzielczość skanowania mózgu rośnie wykładniczo –
mózg tam jest i ostatecznie nic się przed nami nie schowa).
Obecnie Szczepan żyje w Internecie i jest zadowolony (chociaż narzeka
na system operacyjny Windows Zeta). Zapytałem go o sprawy sercowe.
Odpowiedział: „Mam tysiące partnerek i takie bujne życie erotyczne, że nie
będę nawet szukał przymiotników, bo zawiesi mi się system. Będę musiał
się znowu zresetować.”
***
Cyborg kojarzy się z facetem,
który wchodzi do tramwaju,
zajmuje miejsce obok, a z głowy wystają mu kable i wtyczki. Taki stereotyp cyborga
od razu budzi wewnętrzny
sprzeciw. Tymczasem urządzenia w miarę jak stają się
mniejsze, wnikają do naszych
ciał, a w końcu do systemów
nerwowych.
Dla ilustracji: w Wielkiej
Brytanii miała miejsce premiera niewidocznego telefonu komórkowego: mikrofon
jest w zębie, a ściślej w plombie; natomiast słuchawka jest
umiejscowiona w uchu środkowym. Ząb i ucho środkowe
komunikują się ze sobą bezprzewodowo. Ząb jest dodatkowo wyposażony w głosowe
wybieranie numeru.

Skończyło się to tak, że wszczepili Szczepanowi
implanty ślimakowe. Czy Szczepan się zmienił? Tak.
Czy Szczepan to ten sam człowiek?

Po co chować telefon? Proszę pomyśleć o agencie, który chce udaremnić
przejęcie kontroli nad światem przez dziwaka z kotem na kolanach, ale
musi „konspiracyjnie” szeptać do tzw. „kolczyka” okręconego na uchu, a to
go zdradza w trakcie akcji terenowej.
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Być może to jest mniej telegeniczny gadżet niż miotacz ognia w zapalniczce albo wyrzutnia rakiet w radiu, którymi szafował pan Q z Bonda, ale
gadżet rzeczywiście służy agentom brytyjskim, którzy tym samym stali
się cyborgami. Subtelnymi cyborgami – by tak rzec: „cyborgami incognito”.
Rynek niekoniecznie wymusiłby jednak taki telefon, nawet gdyby można
było inteligentnie porozmawiać z interfejsem głosowym w plombie. Co innego, gdyby dorzucić do zestawu prototypowe szkła kontaktowe z rzutnikami,
które rzucają bezpośrednio na siatkówkę oka wysokiej rozdzielczości obraz 3D.
Całkiem á propos soczewek: mój dobry przyjaciel Michał jest cyborgiem,
bo nosi soczewki, a soczewka to przecież obce ciało w oku. Któregoś razu
Michałowi wypadła z ręki jedna soczewka, szukał jej bezskutecznie na
podłodze, wyprowadziło go to z równowagi i ze złością zjadł drugą soczewkę. Michał jest zatem nie tylko cyborgiem, ale jest cyborgiem, który
zjada swoje części zamienne.
Urządzenia będą coraz bardziej wnikały do naszych ciał, a nawet do naszych
systemów nerwowych, w miarę jak będą stawały się mniejsze. Moja Babcia
Halinka poszła na diagnostykę słuchu i wyszło, że potrzebuje czegoś
lepszego niż konwencjonalny aparat słuchowy, więc zdecydowaliśmy się na
implanty ślimakowe, bo to jest obecnie rutynowa procedura chirurgiczna.
Babcia Halinka jest szczęśliwa, że rozumie, co do niej mówią ludzie,
i zadowolona ze swoich implantów ślimakowych. Czy Babcia Halinka jest
jeszcze tą samą osobą? Oczywiście, przecież zawsze, kiedy ją odwiedzam
krzyczy: „Poczekaj Michaś, jesteś głodny, wstawię kurczaka do piekarnika.”
Dlaczego staniemy się cyborgami albo lepiej homo machinens? Bo jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami ograniczonymi prawami natury, ale podobnie jak technika budowania gniazd ewoluuje wraz z ptakami, tak technologia ewoluuje z nami: to jest nasz rozszerzony fenotyp (vide R. Dawkins),
nasze przedłużenie i odzwierciedlenie nas samych. Pokonaliśmy już
ewolucję biologiczną. Wyszliśmy z tego toru. Mamy nasze przedłużenia.
Oba prądy ewolucyjne – ewolucja biologiczna i technologiczna – stapiają
się w jeden. Opuściliśmy naturalną drogę ewolucji. Albo jeszcze lepiej:
ewolucja biologiczna przeszła w ewolucję technologiczną. A jak wiadomo:
ewolucja technologiczna w porównaniu z naturalną ma prędkość światła.
Guru robotyki, Marvin Minsky z MIT jest zdania, że nie mamy wyjścia
i musimy stopić się w jedno z naszymi technologiami, abyśmy mogli dalej
rozwijać się jako gatunek. Hans Moravec, profesor automatyki w Cornegie
Mellon University w Pittsburghu jest cyniczny. Mówi: „Człowiek już się
wysłużył”, albo „Ciało to mięso”.
Za każdym razem, kiedy przekraczamy nasze fizyczne ograniczenia,
nasza zachłanność rośnie. Nie można wepchnąć dżina z powrotem do
butelki, bo kiedy dżin jest już poza butelką, to nie ma żadnej butelki.
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Jan
Kulesza
Kim jesteś?

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Moje zainteresowania
badawcze koncentrują się wokół zasad i zakresu racjonalnej kryminalizacji w kontekście rozwoju cywilizacyjnego (zwłaszcza
kryminalizacji zachowań w Internecie), kulturowego (szczególnie
w wielokulturowych państwach Europy Zachodniej) i społecznego
(w kontekście zmian społecznych i obyczajowych). Z zagadnieniami
kryminalizacji i funkcji prawa karnego będzie też związana moja
rozprawa habilitacyjna. Do chwili zostania Tatą interesowałem się
odkryciami i teoriami astrofizyki, fizyką cząstek elementarnych,
architekturą, zwłaszcza współczesną oraz historią sztuki. Obecnie
moja aktywność na tym polu ogranicza się już tylko do śledzenia
postępów w polowaniu na bozon Higgsa.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Popularyzacja nauki ma ogromne znaczenie dla niej samej. Tylko
poprzez przekonanie społeczeństwa o istotności badań możliwe
jest uzyskanie akceptacji chociażby dla zwiększenia współczynnika
PKB przeznaczanego na naukę czy konieczności ponoszenia
kosztów i ograniczeń, przykładowo związanych z niezbędnością
oszczędzania energii czy zasobów naturalnych. Popularyzacja badań
i ich wyników pozwala zerwać ze stereotypem naukowca, który
siedzi w laboratorium, przy komputerze czy nad książkami i nie
bardzo wiadomo, czym się zajmuje, co z jego pracy wynika i dlaczego
społeczeństwo ma ją finansować.

Czas
na podwieczorek!
Mo wpadła do domu z szybkością komety, gubiąc po drodze zerwane
w ogrodzie dzikie kwiaty. Wysoko dzierżyła swoje znalezisko wygrzebane
za domem – brunatną, bezkształtną masę, oblepioną mokrą ziemią,
ale dziwnie miękką i niewyglądającą na wytwór natury. Umieszczone
w podłodze sensory, wyczuwszy obce ciało w postaci resztek roślin,
wypuściły ze skrytki automat czyszczący, który bezszelestnie podążył
śladami dziecka. Co za pomysł, zrywać kwiaty! Przecież można zobaczyć
ich hologram w jakości 3DHD przez Sieć, a dzięki funkcji AllIn nawet poczuć
zapach i pomacać. Mo pognała do pokoju głównego i umieściła trofeum
na podstawie analizatora.
– Co to jest? – pomyślała pytająco. Bardzo starała się, jak duzi, korzystać
z możliwości swojego umysłu do nawiązywania pozawerbalnego
kontaktu z nimi i z urządzeniami w domu. Mały nadajnik umieszczony
tuż za uchem wzmacniał sygnał, bo była jeszcze za mała na wszczepienie
go wprost do mózgu, który się rozrastał. Ale czasem naprawdę lubiła
powrzeszczeć. Tak zwyczajnie. Przez usta.
Udało się! Maszyna zabrzęczała cicho i zaczęła skanowanie. Jednak
wynik nie pojawiał się.
– Jeszcze raz! – zakomenderowała. Jednak i tym razem w jej głowie nie
pojawiła się żadna obca myśl.
Rozczarowana Mo zabrała zdobycz z analizatora i zaczęła zastanawiać
się, co z nią zrobić. Dom był bowiem zupełnie pusty – wszystko, co
niezbędne do życia pochodziło z Sieci – informacje, dźwięki, obrazy,
bajki, wspomnienia… Wszystko, co tworzono, tworzono w Sieci, na
monstrualnym ekranie, w który zamieniała się jedna ze ścian. Sieć
pilnowała dostaw jedzenia, uczyła, bawiła, liczyła i przestrzegała.
– Umieść w dezintegratorze – podpowiedział usłużnie Dom. Ale Mo już
gnała w stronę schodów, podekscytowana nieoczekiwanym wyzwaniem.
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Nieświadomie przypomniała jej się melodia, którą śpiewała wczoraj
z DoRi. Dom zareagował i za pędzącym dzieckiem, przechodząc
z pomieszczenia do pomieszczenia popłynął dźwięk piosenki o Zielonych
Zdobywcach. Wspomnienie wczorajszej zabawy tak jej się spodobało,
że zostawiwszy trofeum w połowie schodów pomyślała świadomie już
o DoRi. W mgnieniu oka pojawił się przed nią hologram opiekunki.
– Goń mnie! – krzyknęła z radością i już jej nie było. Trójwymiarowy hologram, składany z wiązek tysięcy rzutników ukrytych w podłodze rzucił się
w pogoń po pomieszczeniach. To był trochę starszy model, o nie tak płynnych ruchach, ale Bo, koleżanka z ulicy, miała w domu najnowszy, który poruszał się całkiem jak żywy.
Przelatując przez kuchnię Mo
rzuciła w myślach – Chrupki!
– a wraz z cichym buczeniem
rozszedł się po domu zapach
grzanego mleka. Przy kolejnym okrążeniu Mo zdążyła
porwać z tacki podajnika jednorazową miseczkę z czekoladowymi chrupkami skąpanymi w ciepłym spienionym
mleku i wołając na wszelki
wypadek na cały głos. –
Drzwi! – wypadła do ogrodu
przez ścianę, która w ułamku
sekundy przestała nią być.
Dom był bowiem tak skonstruowany, że ściany rozsuwały się w każdym segmencie i w zależności od życzenia
stawały się przeźroczyste lub
matowe. Trzeba było tylko
Co za pomysł, zrywać kwiaty! Przecież można zobaczyć ich
hologram w jakości 3DHD przez Sieć, a dzięki funkcji AllIn
pamiętać o komendach, inanawet poczuć zapach i pomacać.
czej sąsiedzi mogli podziwiać
wieczorne życie w każdym
zakątku kopuły albo można było nieźle oberwać zapominając, że choć
idealnie przejrzysta, to jednak była ściana.
Ale analizator, choć się nie odezwał, nie był bezczynny. Połączony
z każdym innym na całej kuli ziemskiej i z każdą maszyną porównał
wyniki i przesłał je do Centrum Sieci. Ta superbaza, gromadząca całą
wiedzę i wszystkie informacje, jakie kiedykolwiek powstały, o ile chciano,
by pozostały w jej pamięci, dokonywała ostatecznej analizy, jeśli jakieś
urządzenie nie mogło poradzić sobie bez niej.
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Po dłuższej chwili Sieć powiadomiła Bazę. A ta wysłała do nieświadomej
niczego Mo Grupę Odzyskującą. Nie było łatwo wydobyć od sześciolatki
poranne trofeum, ale obietnica niani DoRi-500 okazała się akceptowalnym zamiennikiem.
– Pierwszy, znaleziono dziś rano pewien przedmiot, który musimy Wam
pokazać... Znajdujemy czasem takie… obiekty, ale w ostatnim czasie
jest ich coraz więcej i wydaje się, że nie możemy już sami ponosić
odpowiedzialności za to, co tutaj robimy i… ten jest dziwny. Zazwyczaj
jesteśmy w stanie chociaż w przybliżeniu określić, do czego służyły,
natomiast odnośnie do tego – nie mamy pojęcia – GaB spojrzał na
Pierwszego z wahaniem i obawą.
– Co to za przedmiot?! Czym wy się tutaj niby zajmujecie? – wrzasnął
Pierwszy w głowie rozmówcy.
– No więc…
– Nie byliśmy pierwsi na tej planecie! – wyrzucił z siebie GbB spuszczając wzrok.
– Jak to nie byliśmy pierwsi, przecież pierwszy na nią zszedłem, pierwszy zeskanowałem każdy jej kawałek, pierwszy uruchomiłem Sieć, którą
pierwszy tu zbudowałem, a Wy mi mówicie, że nie wiem, gdzie wylądowałem i co widziałem na oczy?! – spienił się Pierwszy.
– Taką mieliśmy instrukcję. Żeby nie zakłócać procesu kolonizacji i nie
zanieczyścić rasy mieliśmy usuwać i gromadzić ewentualne obce obiekty,
jeżeli nie były zagrożeniem. Przez długi czas udawało się je po cichu
zbierać, ale przybywa ich i wydaje nam się, że nie możemy dłużej trzymać
tego w tajemnicy. Poza tym ten wydaje się podejrzany.
– Pokażcie mi, co dzisiaj znaleźliście! – rozkazał Pierwszy.
Udali się do windy, a nią do położonego trzydzieści pięter poniżej poziomu 0. Dopiero na takiej głębokości, pośród skał, nie działała Sieć i nie było
możliwe przesyłanie myśli ani obrazów poza Bazę. Drzwi usunęły się i ich
oczom ukazała się sala pełna urządzeń z dyskiem lewitującym na środku.
Tu prowadzono badania nowych obiektów.
– Ten z dzisiaj jest wyjątkowy. Kiedy go oczyściliśmy okazało się, że wykonano go z materiału, który w ogóle nie uległ rozkładowi, a pozostawiony
w pobliżu źródła energii zaczął wykazywać aktywność. Tak, jakby ją gromadził, zupełnie, jak nasze ogniwa neutronowe. Lekko promieniuje, jak
wszystkie obiekty tutaj – wyjaśniał GaB.
– Proszę się przygotować, to dosyć szokujące – uprzedził GbB. – Uwaga…
Jasny snop światła padł na środek dysku wyławiając z mroku ukrytą
w nim szarą, z pozoru bezforemną masę. Pierwszy krzyknął głośno, jak
najbardziej fizycznie. Jego cztery odnóża jednocześnie odmówiły posłuszeństwa, więc opadł miękko na podłogę. Zwinął macki w dyski i próbo-
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wał zakryć nimi oczy, ale biorąc pod uwagę ich rozmiar, nie mogło mu się
to udać. Siedział tak i patrzył tępo w obiekt, którego perwersyjny kształt
odbijał się w jego zajmujących pół przedniej strony głowy błyszczących,
ciemnych oczach.
– To odrażające! Jak ktoś mógł stworzyć coś takiego! – gorączkował się
Pierwszy. – Pamiętam, że kiedy jeszcze trzeba było czytać, żeby się czegoś
dowiedzieć, czytałem, że niektóre pierwotne cywilizacje oddawały cześć
wyimaginowanym bytom, których symbolem były jakieś przedmioty.
Myślicie, że to taki przedmiot, takie wyobrażenie ich bóstwa? A może oni
tak wyglądali i to postać na ich obraz i podobieństwo? Ale jak mogliby
cokolwiek stworzyć, mając takie kończyny? I ten otwór gębowy! Taki
wielki i w takim dziwnym kształcie! Ohyda!
Obiekt był nieduży, w kategoriach ludzkich beżowy. Z dołu tułowia
wystawały mu dwie grube kończyny rozłożone lekko na boki i takie same
z jego górnej części, jakby chciał objąć obecnych. Siedział na dolnej części
korpusu, lekko pochylony do przodu. Ze szczytu głowy wyłaniały się dwie
półokrągłe wypustki, jedna trochę naderwana.
Z przodu głowy, przed dwoma małymi, czarnymi oczkami, wystawała
mniejsza półkulista część, zakończona w górnej części dużą, czarną
półkulistą końcówką. Od niej w dół biegła linia, która na końcu rozchodziła
się na boki, tworząc kształt dużego półkola o ramionach skierowanych
do góry.
Uśmiechnięty, dziecięcy miś do przytulania.
GbB podszedł do dysku i wyciągnął mackę w stronę misia. Chciał go
pokazać Pierwszemu z bliska. Jednak, gdy chwycił go swoimi trzema
palcami i nacisnął, powietrze w pomieszczeniu przeszył dźwięk, którego
znaczenia obecni nie mogli zrozumieć, a który na chwilę przywołał świat
dawno umarły w blasku atomowych słońc:
– Witaj! Jestem Kubuś! Już czwarta, czas na podwieczorek!
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Dlaczego do osiedlenia się
wybrano akurat Ziemię?

GaB: A kto powiedział, że to była TA Ziemia, o ile w ogóle była to jakaś
Ziemia? Na niebie jest tyle planet…

Jak długo ukrywano prawdę
o śladach bytności ludzkiej?

GaB: Czas jest względny, niezależnie od tego, jakimi kategoriami
myślenia władamy.

od autora
O czym teraz napiszesz?

O legalności tortur. A pozazawodowo – nie będzie kolejnego tekstu.
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Jestem doktorantką w Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii
Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie. Badam
molekularne mechanizmy Zespołu Łamliwego Chromosomu X (Fragile
X Syndrome), dziedzicznej choroby objawiającej się między innymi upośledzeniem umysłowym i autyzmem. Równolegle próbuję sił w literaturze. Debiutowałam w Science Fiction 4/2001 opowiadaniem „Z akt
miasta Farewell”, jestem również autorką powieści „Dom wschodzącego słońca” wydanej nakładem wydawnictwa Runa. Mam nadzieję,
że w przyszłości dalej będę mogła kultywować obydwie moje pasje,
naukową i literacką. Kto wie, może to połączenie okaże się owocne.

Jak powstał tekst?

Życie dostarcza najlepszej inspiracji – wystarczy mieć oczy szeroko otwarte. Wszystko powyższe wchodzi w skład moich zainteresowań, ale najważniejsze są własne obserwacje. W „Sumieniu Morloków” sprawdzam,
w jaką stronę rozwija się cywilizacja, która odrzuca osiągnięcia rozumu,
kierując się tylko tym, co podpowiada instynkt – strachem przed nieznanym, emocjami, ślepym fanatyzmem – oraz co spotyka cywilizację, która
postępuje przeciwnie i odrzuca tę miękką, emocjonalną stronę w ogóle,
skupiając się na rozwoju technologicznym. W pierwszym wypadku cywilizacja nie ma szans na przetrwanie, sama się sprowadza do poziomu plemiennego. W drugim jakoś prosperuje, ale nie jesteśmy pewni, czy bez tego
irracjonalnego pierwiastka, bez empatii to są jeszcze tak naprawdę ludzie.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Popularyzacja nauki przynosi najlepsze rezultaty, kiedy idzie w parze
z nauką myślenia i posługiwania się logiką. Nie chcielibyśmy zamienić
jednego zestawu ślepych przesądów na drugi. Nie wystarczy znać fakty – trzeba rozumieć, jak się ze sobą łączą i co z czego wynika. Trzeba jednak
przyznać, że niektóre odkrycia i wynalazki są rewelacyjne same w sobie!

Sumienie
Morloków
Powoli zbliżam się do strefy ochronnej. Soczewki kontaktowe informują
mnie o dystansie. Na dużym zoomie widać już ruiny miasta i chaty,
jakie tubylcy klecą z ziemi, blachy falistej, kartonu, plastyku i szkła –
wszystkiego, co jest pod ręką. Zaczyna docierać do mnie odór, więc tłumię
czułość węchu. Zanim tam się znajdę, przykręcę ją o dwa kolejne poziomy.
Przestawiam kontrolę ośrodkowego układu nerwowego na program
czwarty. Mikroskopijna elektroda umieszczona w mózgu ucisza ciało
migdałowate, strukturę współodpowiedzialną za odczuwanie emocji.
Nauczyłam się już, że w obrębie strefy trzeba schować wrażliwość
do kieszeni. Za pierwszym razem nie posłuchałam instruktorów
i zostałam na siódemce. Skończyło się poważną traumą. Musieli mi
całkowicie zresetować układ nerwowy, żeby nie utrwalił się zespół
szoku pourazowego. A takiej radykalnej terapii nie powinno się zbyt
często powtarzać.
Dzisiejsza wycieczka nie powinna robić na mnie wrażenia. Prognozy
nie ostrzegają o migrujących hordach. Lekki, opancerzony egzoszkielet
chroni mnie przed zagrożeniem fizycznym, a komplet szczepień przed
biologicznym. Mimo wszystko czuję suchość w ustach.
Obszar, który monitorowała nasza enklawa, był stabilny prawie od dwóch
dekad i zaczynał właśnie wchodzić w fazę wzrostu. Pojawiało się coraz
więcej potomstwa, społeczność zaczynała produkować dość pożywienia,
żeby dać sobie radę bez naszej pomocy. Na swoje nieszczęście byli bardzo
religijni. Konwencja zabrania nam wprowadzania szczepień bez zgody
miejscowej ludności. Kiedyś łapaliśmy po kilkoro naraz, dawaliśmy serię
zastrzyków i wypuszczaliśmy na wolność, ale to się nie sprawdzało. Starsi
osady często skazywali „podmieńców” na śmierć, a po kilku przypadkach
zniknięć społeczność rozpoczynała odwetowe polowania na agentów.
Zawsze istniało też ryzyko migracji, co oznaczało porażkę całego
programu osadniczego.
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Oswajaliśmy ich więc powoli. Długotrwała wymiana handlowa sprzyjała
wzrostowi zaufania. Musieliśmy być ostrożni. Wyznawcy Zjednoczonego
Boga nie przepadają za technologią. Naciskając na nich, ryzykowaliśmy
nawrót fundamentalizmu. Ale byliśmy już na dobrej drodze – w tajemnicy
przed resztą osady, na szczepienia zgodził się wódz.
Mijam pierwszą lepiankę. Nad chatami nie unosi się dym, nie słychać
codziennej krzątaniny. Przełykam ślinę. Drobne ciało leży pośrodku
udeptanej drogi, powykręcane w konwulsjach i poznaczone wybroczynami.
Krąży nad nim rój tłustych much.
Pierwsze informacje o migracji dostaliśmy miesiąc
temu od sąsiedniej enklawy. Uciekinierzy pochodzili
z osady dotkniętej epidemią.
Dostaliśmy polecenie, żeby
ich zlikwidować, ale ktoś zapewne się wymknął. A nasi
osadnicy byli ufni. Już dawno
wyszli z etapu strzelania do
wszystkiego, co się rusza.
Wyciągam przybornik, pobieram próbkę tkanki i zamykam igłę w hermetycznym pojemniku. Nic mi nie
grozi, z materiałem tego
typu trzeba jednak zachować maksimum ostrożności. Kiedyś się zdarzyło,
że jedna enklawa stała się
rozsadnikiem
epidemii.
Epidemia, która wykończyła cywilizację to tylko pojedynczy
Wszyscy byli zaszczepieni,
aspekt spektakularnej głupoty ludzkości. Nie chcieliśmy
ale wystarczyło jedno bezod nich ślepej wiary, tylko odrobiny refleksji.
objawowe
zachorowanie
i sami wyniszczyli dwie osady, które mieli chronić. Od tamtej pory nikt
nie lekceważy procedur.
Właśnie dlatego nie reaguję i nie odrywam się od pracy, słysząc ruch za
płotem z blachy. Dwie osoby. Jedna opancerzona. Jeżeli zaczną strzelać,
egzoszkielet zamortyzuje kilka pierwszych pocisków.
– Ręce do góry!
Skończyłam już pracę, więc powoli podnoszę ramiona. Obawiam się,
że nie wyglądam dość bezbronnie na ich potrzeby. Może powinnam od
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razu ich wyeliminować, zamiast czekać na agresję. W pancerzu jestem
trzykrotnie szybsza i dziesięciokrotnie silniejsza.
Liczne implanty wzmacniają mój słuch, wzrok i refleks. A oni i tak na pewno są zarażeni.
Ale mimo wszystko są pod opieką naszej enklawy. Może nawet znam tę
dwójkę z imienia.
Wychodzą zza płotu. Poprawka, trzy osoby. Jest tam dwóch mężczyzn,
jeden ma na sobie toporny, stary model egzoszkieletu, łatany blachą
cynkową i taśmą klejącą. Nie kojarzę jego twarzy. Drugiego znam, to
kapłan. Nigdy mnie nie lubił, z wzajemnością. Nosi przybrudzony chałat
z naszytymi piórami kruka. Zoom w soczewkach usłużnie podsuwa mi
krwawe wybroczyny na białkach jego oczu i w zagłębieniu szyi. Zostało
mu nie więcej niż czterdzieści osiem godzin życia.
Facet w egzoszkielecie w prawej ręce dzierży broń, na lewym ramieniu
niesie dziewczynkę, pięcio-, może sześcioletnią. Śpi, ale nie widać po niej
oznak choroby.
– Nie narażaj swojej duszy – syczy kapłan. – Zabij to monstrum.
Została Zaszczepiona. Jest Morlokiem.
Jeden z epitetów, jakimi nas raczą. Według wyznawców Zjednoczonego
Boga, na szczepionki się umiera. Kto przeżyje, zostaje czymś w rodzaju
wampira. Wierzenia przyjmują różną formę w poszczególnych osadach,
ale zawsze wypływa z nich taki sam wniosek.
– Zabij ją.
– Zamknij się. Będę brukał moją duszę, jak mi się tylko spodoba. I przysięgam, jeżeli nie dasz mi porozmawiać, pożałuję ci szybkiej śmierci i dam
wykrwawić się w męczarniach.
Przypominam sobie, kim jest ten gość w egzoszkielecie – to syn wodza.
Dziewczynka musi być wnuczką starego kacyka. Rozumiem, dlaczego
żyją.
Kapłan spluwa.
– Głupiec. Oni sprowadzili na nas zagładę. Jak na początku Wieku, tak
i teraz.
My? Przecież to oni odrzucali wszystkie ostrzeżenia naszych przodków.
Prowadzili gigantyczne hodowle zwierząt, chociaż mówiliśmy, że to
najlepsza droga do stworzenia nowego, groźnego patogenu. Potem
odmawiali szczepień, twierdząc, że to spisek koncernów farmaceutycznych,
aż wreszcie zrobili z tego element wierzeń religijnych.
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Epidemia, która wykończyła cywilizację to tylko pojedynczy aspekt
spektakularnej głupoty ludzkości. Nie chcieliśmy od nich ślepej wiary,
tylko odrobiny refleksji. Tymczasem przywódcy dawali naszym przodkom
granty i medale, klepali ich po plecach, ale słyszeli tylko to, co pasowało
do ich własnych teorii. Podobno naszych przodków opłacały koncerny
naftowe, farmaceutyczne, rządowe służby specjalne i ekolodzy. Gdyby
rzeczywiście mieli tyle forsy, ludzkość byłaby uratowana.
Tymczasem syn wodza rzuca broń i ostrożnie podaje mi dziecko.
– Jej matka umarła o świcie – mówi do mnie. – Dałem małej sok z maku,
żeby nie płakała. Ona jest zdrowa. Dostała wasz zastrzyk.
Patrzę mu w oczy i już wiem, o co mnie poprosi.
– Weź ją ze sobą. Możesz jej wszczepić tyle bluźnierczych implantów,
ile chcesz, byleby żyła. Niech zejdzie pod ziemię i zostanie jedną z was.
Legendy mówią, że kiedyś byliśmy jednym ludem.
Zapada milczenie. Nawet kapłan nie ośmiela się odezwać. Powinnam
być wzruszona do bólu, ale program cztery blokuje nadmiar uczuć.
Grzebię w przyborniku i wyjmuję niewielki szklany próbnik z testem
biochemicznym.
– Najpierw muszę się upewnić – mówię. – Podaj mi jej dłoń.
Igła nakłuwa skórę i po kilku minutach już wszystko wiadomo. Okienko
testu jarzy się na zielono. Schylam głowę.
– Przykro mi. Wirus już się namnaża. Pierwsze objawy wystąpią przed
zachodem słońca.
– Przecież dostała zastrzyk…
– Pełną odporność dają dopiero trzy. Czy chcesz, żebym przetestowała
też ciebie? Istnieje pewna szansa…
Widzę, jak kipi w nim gniew i odruchowo cofam się o krok. Już myślę,
że będę musiała go zabić, ale on opuszcza wreszcie głowę, opadają mu
ramiona. Jakby w jednej chwili postarzał się o kilkadziesiąt lat.
– Stanie się wedle woli Pana – mówi beznamiętnym tonem. Bierze dziecko na ramię i odchodzi.
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***
Wieczorem w enklawie, po przejściu procedury odkażającej, udaję
się prosto do laboratorium. Przestawiłam się na program siódmy
i wspomnienia ze strefy sprawiają wrażenie odległych jak sen. Mimo
wszystko dręczy mnie poczucie winy. Kapłani nie staną się mniejszymi
bigotami, ale my możemy mieć lepszą szczepionkę. Soczewki nawiązują
kontakt z bazą danych i podejmuję pracę tam, gdzie skończyłam ją
poprzedniego dnia. Trójwymiarowe struktury cząsteczkowe wirują
przed moimi oczami. Włączam program dziesiąty. Subkliniczny stan
hipomaniakalny z częściowym odhamowaniem kory przedczołowej, czyli
inspirację. I tworzę.
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Czy wiecie jaka zaraza doprowadziła do upadku ludzkości?

Był to nowy wirus z rodziny Flaviviridae, tej samej co denga i wirus
Zachodniego Nilu. Nikt go nie przewidział. Naszych przodków
straszono szczepami pochodzącymi z laboratoriów i w pewnym
momencie rzeczywiście istniało takie zagrożenie. Jednak zaraza
wybuchła po raz pierwszy w prowadzonej na dużą skalę ekologicznej
hodowli indyków. Później okazało się, że równie dobrze mogła powstać
w dżungli – w hodowli nikt niczego nie zaniedbał, to był przypadek.
Wojna ludzkości z zarazkami toczyła się przez cały czas, zawsze
istniało zagrożenie, ale o nim zapomnieliśmy. Prawdziwą zarazą jest
Kościół Zjednoczonego Boga, który powstał z wszystkich dawnych
ruchów antynaukowych. Szczepionkę opracowano już w pierwszym
roku zarazy. Ale skutecznie wprowadziła ją tylko Japonia.

Dlaczego hordy migrują?

Moi instruktorzy mówią, że ludzie wrócili do nomadycznego trybu
życia. Plemię musi poczuć się bardzo bezpiecznie, żeby osiąść na stałe
i zacząć budować osadę. Zazwyczaj mieszkają jakiś czas w jednym
miejscu, zużywają wszystkie zasoby pozostałe po dawnych miastach
i wsiach, a potem idą dalej. Jeżeli starsi plemienia zdecydują, że już nie
jest bezpiecznie, też wyruszają w drogę. Gdy zaraza wybuchnie gdzieś
na nowo i wybuchnie panika, robią to samo. Najgorsze są plemienne
wojny, zwykle toczą się o źródło czystej wody albo o wierzenia,
bo Kościół nie jest jednolity – podzielił się na tyle odłamów, co
społeczności. Taka horda, wyruszająca na wojnę, jest bardzo groźna
dla samotnego badacza. A jeszcze groźniejsza dla nowej osady.

od autorki
O czym napiszesz teraz?

Jedno z ostatnio napisanych opowiadań, traktujące o Sarmacie –
podróżniku, trafiło do antologii „Herosi”, wydanej nakładem oficyny
wydawniczej Powergraph. Poza tym pracuję nad trzecim tomem
mojego cyklu fantasy „Miasto magów”, którego pierwszy tom, „Dom
Wschodzącego Słońca”, został opublikowany przez wydawnictwo
Runa. Są oczywiście inne pomysły, które będą zapewne musiały
poczekać, aż uporam się z pewnym bardzo ważnym tekstem – moim
doktoratem.
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Fascynuje mnie to, jak zbudowana jest natura i to, jak my staramy
się odkryć szczegóły funkcjonowania wszystkich procesów, które
zachodzą dookoła nas, od dzielenia się komórek do narodzin gwiazd.
Pracowałam na drożdżach, interesowałam się strukturą DNA, obecnie
zajmuję się badaniami nad nowymi lekarstwami w leczeniu chorób
pęcherza. Inspiruje mnie wszystko – najbardziej zjawiska i ludzie!
Burze, żuczki, bąbelki i ci, którzy o nich mówią, obserwują i codziennie,
nie tylko w pracy, zastanawiają się „jak to działa?”.

Skąd pomysł na tekst?

Zaczynam od tematów, które są mi bliskie – mojej pracy naukowej.
Tekst zgłoszony do Futuronauty jest zainspirowany moją pracą nad
organizacją jądra komórkowego.

Po co nam popularyzacja nauki?

Popularyzacja nauki ma ogromne znaczenie! Dla Społeczeństwa,
aby widziało, że badania naukowe rozwijają wiedzę do zastosowania
w życiu codziennym nas wszystkich – od budowania wieżowców
do nowych szczepionek. Dla naukowców, aby dzięki promocji nauki,
zmienili wizję naukowca z lekko szalonego alchemika, w nowoczesnego
odkrywcę i zyskali wsparcie społeczeństwa dla badań naukowych.
Dlatego chcę popularyzacji nauki.

LEMy o iRAKu
Kobieta w średnim, bliżej nieznanym wieku leżała w podwieszanej
od sufitu komorze. Mężczyzna w białym kombinezonie wystukał na
klawiaturze 200μL miR256. Potem przesunął kursor na współrzędne
X27, Y154, Z10 i wcisnął ENTER. Ona pokiwała głową i zamknęła oczy.
On uśmiechnął się i wyszedł.
Lem2 przesunął kolejną baryłkę energii do wewnętrznej strony murów
odgradzających lokalne centrum dowodzenia od reszty miasta. Długimi
cienkimi paluszkami przepchnął wartościową kruszynkę energii
z jednej strony tłustej bariery na drugą. Podniósł oczy do góry i przez
rudą czuprynę spojrzał pytająco na Lema1. W pobliskich jednostkach
wrzało. Alarm dotarł i tu. Stres jest prawie zaraźliwy. Lem1 podciągnął
rękawy:
– To sygnał, że nadchodzi interwencja z zewnątrz. Musimy dostarczyć
więcej energii.
Lem2 wiedział, że teraz więcej się nie dowie, więc wziął się do pracy.
Muszą przesunąć część zasobów energii do wewnątrz centrum
dowodzenia, zanim będzie mógł zapytać swojego mentora o więcej.
Lem1 był doświadczonym inżynierem transportu energetycznego. Lem2
podziwiał jego wiedzę i doświadczenie.
Energia jest najcenniejsza – mawiał Lem1 – bez niej nic nie idzie do
przodu. Lem2 słuchał wszystkich historii Lema1 – dzięki niemu wiedział,
jak wygląda świat. Lem1, w czasie przerw, opowiadał:
– Świat składa się z Pięknych i z Mózgaczy. Piękni mają wygląd i wiedzą, jak
go używać. Oni zajmują wszystkie pozycje reprezentacyjne i wykonawcze:
są sprzedawcami, menadżerami, lekarzami, prawnikami, prezydentami,
sportowcami, hydraulikami. Oni wyglądają i wyuczyli się tego, co robią.
Są w tym najlepsi, bardzo wyspecjalizowani, niepokonani.
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Za nimi stoją Mózgacze, czyli artyści, odkrywcy i wszyscy, którzy tworzą
swoją pracę, podejmują decyzje, nie wiedząc, czy istnieje poprawna odpowiedź (również finansiści pod to podchodzą). Piszą teksty, robią eksperymenty, zajmują się tworzeniem muzyki, krytyką, odkrywają nowe reakcje
ludzkie i chemiczne, opracowują schematy działań międzyplanetarnych.
Wysyłają sygnał, że coś odkryli lub stworzyli i zawsze mają Piękność, która za nich Światu o tym opowiada. Tak jest wygodniej. Mózgaczy nikt nie
rozprasza w myśleniu, a Piękności mają co robić – zajmują się wykonywaniem czynności nadesłanych przez Mózgaczy.
– A jeśli Piękności coś zrobią źle?
– Piękności rozumieją, co
się dzieje i dlaczego, ale nie
musiały same tego stworzyć. Zadania wykonane są
perfekcyjnie (Mózgacze są
bezużyteczni w kontaktach
z klientem, śrubokrętem, piłką, mikrofonem itd.).

Świat składa się z Pięknych i z Mózgaczy. Piękni mają
wygląd i wiedzą, jak go używać. Oni zajmują wszystkie
pozycje reprezentacyjne i wykonawcze: są sprzedawcami,
menadżerami, lekarzami...

Mózgacze podejmują decyzje,
ale wszystko jest skoordynowane z Pięknymi. Mózgacze
dostają sygnał od Piękności
o tym, co się dzieje na Świecie,
co jest ważne, czym należy się
zająć, i wtedy Mózgacze podejmują decyzje, co Piękności
mają zrobić. Nikt nie widzi ani
się też nie zastanawia, kto za
tym stoi, również dlatego, że
Piękności mają pewną dozę
suwerenności i drobne, lokalne, nagłe decyzje podejmują
sami, ale znaczna większość
przechodzi przez Mózgaczy.

Z zamyślenia i pracy wyrwał ich obu komunikat. „Nadeszły posiłki
z zewnątrz. W centrum iRAKa trafiła srebrna strzała miRów. Poza
specjalnie powołanymi jednostkami, wszyscy pracują normalnie.”
Lem2 znów pytająco patrzył na Lema1. Szpiczasta czupryna, długie kościste palce – obaj wyglądali bardzo podobnie, gdyby nie różnica w rozmiarze
– Lem2 był dużo mniejszy i bardziej okrągły na twarzy. Szpakowaty Lem1
odetchnął:
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– To, co się teraz odbędzie, jest poza wodzą Mózgaczy, oni będą kierować
późniejszymi działaniami. Srebrna strzała to zewnętrzna ofensywa skierowana przeciwko iRAKowi.
– A dlaczego iRAK jest zły?
– iRAK był początkowo jedną z Piękności, ale chciał suwerenności. Nie
można wybijać się poza technokratyczny system władzy Mózgaczy. Oni
wiedzą, co robią. I nie robią tego dla władzy politycznej czy sławy, ale
najzwyczajniej w świecie, aby wszystko działało. Piękności zajmują się
kampaniami o celach wszelakich, propagandą zdrowotną, muzyczną,
polityczną. Nawet finansową: chcesz więcej wydać na czekoladę, to
możesz. Tylko, kiedy dochodzi do decyzji najważniejszych, to Mózgacze
mogą wszystko i na przykład każą Ci spać. To jest konieczne.
– iRAK nie chciał się słuchać?
– A iRAK chciał „wolności”. Technokracja to system, który działa, bo te
najważniejsze decyzje są podejmowane w celu otrzymania najbardziej
wydajnego wyniku biorąc pod uwagę wszystkie czynniki fizyczne,
emocjonalne i socjo-społeczne. „Wolność” dla iRAKa to tak naprawdę jest
tylko hasło do buntu przeciwko systemowi rządzącemu, nie po to, by go
usprawnić, ale by samemu być u władzy. Wyzwolenie polegało na obaleniu
systemów kontrolnych i wprowadzeniu, a raczej niewprowadzeniu
własnych. Zamiast słuchać kontrolnych komunikatów od Mózgaczy
i kierować stabilną Piersią Jednostką Piękności (PJP), dowódca PJP
zbuntował się i odciął komunikację z Mózgaczami. To oznaczało, że malutki
lokalny dowódca o kryptonimie p53 (wygląda jak Napoleon sprzed wieków)
został zatrzymany i uwięziony. RAS zaczął zarządzać i chcąc dobrze,
zniósł wszystkie zakazy. I tak Piersia Jednostka Piękności zamieniła się
w huczliwe, zdezorientowane księstewko, pazerne i wiecznie głodne... Aby
przetrwać musiało rosnąć, wyjść poza swoje granice, wysyłać najbardziej
złośliwych zwiadowców w poszukiwaniu nowych terenów do zaludniania.
Okropne rzeczy... wojna, prawdziwa wojna. Kiedy Mózgacze stali się bezradni,
wysłali po pomoc z zewnątrz. I tak teraz patrzymy na pierwszą bitwę.
– I co teraz będzie, jeśli wszyscy dostaniemy strzałę? – młody Lem2 był prawie
przestraszony. Prawie, bo bardziej był podniecony nowymi wydarzeniami.
– Dobra strzała jest nakierowana na przeciwnika i tylko na przeciwnika.
Mózgacze się na nią zgodzili, bo sami nie umieli sobie poradzić z wojną
wewnętrzną. miRy mają na celu tylko iRAKa, żadnych strat w Piękności
ludności cywilnej.
– Ale jak to? Wyślą laser w samo sedno operacji tylko ominą drogę dojścia
do niej: to nie jest nalot lotniczy, że można zrzucić bombę z góry i chmury
nie poniosą obrażeń. Żyjemy w 3D!
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– Nie wiem, jak. Pomyśl, na pewno da się to zrobić – powiedział Lem1
z ciepłym uśmiechem. Lem2 nagle wskoczył na wyższe obroty myślenia.
– Co myślisz, że teRAKrysta po prostu sam się wysadzi? O ile nie zhakujesz
jego systemów dowodzenia nic Ci z tego nie przyjdzie…
Cisza.
– Dowodzenia może nie, ale… – powiedział Lem1 patrząc na w stronę
centrum dowodzenia, gdzie długimi cienkimi palcami transportowali małe
kruszynki energii.
Lem2 rozejrzał się. W centrum dowodzenia wszystko pracowało według
najstarszych systemów, a jednak nic nie było przestarzałe. Biały, jasny,
wystrój wnętrza opierał się na kolorowych kulach i owalnych kształtach,
które lekko wibrowały i zmieniały kształty czasami coś z siebie wypluwając. Wszystko pływało we włosach anielskich z choinki praprababci:
srebrne nitki królowej Ereny i złote nitki króla Deena (nawinięte na
kolorowe koraliki).
– Proces! – krzyknął Lem2. – Może możemy nie zhakować procesu, tylko
go po prostu wyłączyć. Najpierw zatrzymać siłę RASa, a potem myśleć
o tym, jak zniszczyć to, co zostało z iRAKa. Tak działają miRy, prawda?
– Tak – uśmiechnięty Lem1 wrócił do opowiadania. – miRy to niezbyt
wysocy, bardzo wpływowi macho. Tacy mali komandosi do zadań
specjalnych. Nie wyglądają groźnie i dzięki temu dostaną się do centrum
dowodzenia iRAKa. A tam muszą otoczyć amazonki Ereny dowodzone
przez złego generała RASa. Ereny są bezradne wobec wiążącej siły miRów
i tak one stają się nieproduktywne.
– I kiedy oni się wiążą razem, to RAS nic nie może zrobić?
– Może wydawać rozkazy, żeby produkować więcej Eren, ale to nic nie da,
bo miRy je unieszkodliwią.
Po kilku dniach iRAK skapitulował. Wszystkie możliwości dowódcy RASa
do wprowadzania chaosu zostały zablokowane, on sam został poskromiony i wszystkie toksyczne komórki państwa zostały zniszczone.
Kobieta otworzyła oczy. Na ekranie komputera wartości współrzędnych
XYZ zmieniały się cały czas, ale wartość V malała. Terapia działała. Obok,
na podwieszonym od sufitu bloku wypoczynkowym spał pan Lemigiusz
z synem. Kobieta uśmiechnęła się.
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LEMy o iRAKu.
Epilog – 16 lipca 2012

Kiedy kilka dni później wszyscy byli w domu, młody rudzielec zapytał
dość niespodziewanie: „Tato, czy nanoroboty są teraz lekarstwem
na wszystko?”. Na twarzy pana Lemigiusza pojawił się wyraz
konsternacji.
Odchrząknął i odpowiedział.
– Hmmm, nanoroboty... Kiedy byłem młody, nanoroboty były tylko
w opowiadaniach science fiction. Roboty już są lekarstwami na
kilka spraw – rozruszniki serca, pompy insulinowe, małe jak mrówki
kamery, którymi sprawdzasz czy RAK nie przeniósł się w inne miejsce
w brzuchu, wszystko kontrolowane sygnałami sieci bezprzewodowej.
Ale nigdy nie będą lekarstwem na wszystko, terapia mamy nie
wymagała robotów, tam działały tylko małe cząsteczki RNA –
biologiczne nanoroboty.
– „Acha” pokiwał głową chłopiec i wrócił do składania ze złotych
klocków podwójnej spirali wieży zamku króla Deena.

od autorki
O czym napiszesz teraz?

Teraz zrobiłam komiks, gdzie Pan Mięsień rozmawia z Damą
Neuronową. Chcę pisać o biologii i nauce w sposób przystępny, bo
jak mówił Einstein – nigdy nie rozumiesz czegoś naprawdę, jeśli nie
umiesz wytłumaczyć tego swojej babci.
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Michał
Cholewa
Kim jesteś?

Informatykiem – ogólnie. Bardziej szczegółowo, moja praca
naukowa kręci się wokół interfejsów człowiek-maszyna. To bardziej
szczegółowo. Jeszcze dokładniej – obecnie moje prace skupiają się na
komponentach systemów klasyfikujących sygnały.

Jak powstał tekst?

Powstał z inspiracji konkursem. Jakkolwiek uczelni opisywanej
w „Buncie maszyn” dotyczy kilka tekstów zapychających szufladę, to
ten konkretny tekst powstał specjalnie z myślą o konkursie.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Popularyzacja nauki sprawia, że coraz więcej ludzi wie, jak bliska jest
ona życia. Chociaż bowiem każdy na jakimś poziomie orientuje się,
że nauce zawdzięcza leki, telewizję czy komputer, to jednak dużej
części ludzi nie przeszkadza to wcale twierdzić, że naukowcy zajmują
się czymś zbliżonym nieco do magicznych rytuałów, które – choć
miejscami malownicze – z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego.

Bunt Maszyn
Muszę przyznać, że tryumf człowieczeństwa przyszło nam obserwować
w dość niekomfortowych warunkach. Od trzech dni uwięzieni w budynku
instytutu, zziębnięci i oddzieleni od rodzin, mając do dyspozycji tylko
kilkanaście kocich puszek oraz – odkąd ekspres do kawy ogłosił strajk głodowy
i odmówił przyjmowania energii elektrycznej – wodę mineralną. Rozpierająca
nas duma pozwalała znosić te cierpienia w niemal dobrym humorze i niemal
zapomnieć, że w gruncie rzeczy wszystko było naszą winą.
Wszystko zaczęło się zgoła niewinnie – a wręcz podniośle – kiedy asystent
Trepka uderzył nas wiadomością, iż ma doskonały temat na projekt. Mniej
zorientowani mogliby pominąć wagę zjawiska, więc usłużnie wspomnę,
że bez projektów naukowa brać nie istnieje, a przynajmniej nie istnieje
za bardzo. Złożony system finansowania utworzony przez geniuszy
biurokracji, którego zadaniem jest oddzielenie naukowego ziarna od
plew bywa bezwzględny i brak aktywnych badań czyni naukowca osobą
co najmniej pośledniej kategorii. W tym czasie na instytucie panowała
właśnie posucha projektowa, więc oświadczenie Trepki przyjęte zostało
z należytym entuzjazmem.
Pomysł, jakkolwiek wcale nie nowy, był odpowiednio spektakularny –
specjalizujący się w klasyfikatorach Trepka postanowił rozwinąć skrzydła
badań i śmiało wziąć się za problem sztucznej inteligencji, sprytnie uderzając do popularnego odbiorcy poprzez chęć zastosowania go do negocjacji
ze strajkującymi nieprzerwanie od roku pracownikami budżetówki.
Marketingowa potęga pomysłu powaliła nas wszystkich, włącznie
z dyrektorem, dlatego w trybie przyspieszonym wzięliśmy się wszyscy
za spisywanie koniecznych punktów wniosku projektowego. Ku naszemu
zaskoczeniu – i, jak się miało okazać, nieszczęśliwie – sześć tygodni
później udało się ukończyć wniosek.
Sprytny prototyp asystenta Trepki był gotowy w przeciągu półtorej
roku, a już po dwóch pierwsza SI zadziwiła nas wszystkich wygrywając
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z dyrektorem w warcaby. Odnotowaliśmy to jako sukces i przystąpiliśmy
do rozpisywania kolejnych wniosków na projekty będące kontynuacją
przeprowadzonych badań. Podobnie jak w przypadku większości prac
instytutu, byliśmy przekonani, że na tym sprawa się skończy.
Gdzieżby tam.
Ktoś zdecydował wprowadzić nasz projekt do użytku. To był początek
końca.
Zrazu SI miała zostać wykorzystana rzeczywiście jako element pomocniczy przy analizach żądań strajkujących. Szło jej nawet nieźle (SI nie czuje
się zastraszona przez miotane opony) i pomyślano, że być może dałoby
się wyprowadzić system na szerokie wody rynku.
Początkowo system zaimplementowano w GPSach
luksusowych samochodów,
potem – kiedy już się sprawdził, ruszono dalej. Systemy
dozoru, plannery rozkładów
jazdy, moduły pozycjonowania satelitów, batyskafy. Szał
SI rozprzestrzeniał się szybko
(wielka firma z owocem w nazwie stworzyła nawet specjalny produkt iAI) i okazał się na
tyle chwytliwy, że zastosowało
się do niego podstawowe prawo rynku – cokolwiek da się
wyprodukować, jest Państwo
Środka, który wykona to taniej.
W ciągu piątnastu lat nie było
już na świecie przedmiotu,
do którego nie dokładano SI,
choć w przypadku niektórych
Domowe SI postawiły również szlaban na zakupy produktów
produktów praktyczność tego
alkoholowych w dniach roboczych.
rozwiązania była niełatwa do
określenia. I kiedy myśleliśmy,
że oto ludzkość sięgnęła zenitu, rozpoczęły się problemy.
Pierwszym sygnałem byli kierowcy, których samochody nagle odmówiły
wyprzedzania na trzeciego i parkowania w miejscach dla inwalidów. Co
więcej, samochodowe SI upierały się, żeby nie przekraczać dozwolonej
prędkości, a wykorzystanie świateł awaryjnych dopuszczały tylko w przypadku rzeczywistej awarii.
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Świat motoryzacyjny zadrżał i pojawiły się pierwsze nieśmiałe
uwagi, że może posunęliśmy się za daleko. Protesty przybrały na
sile zwłaszcza, kiedy bardzo poważny poseł, traktujący kodeksy
ruchu drogowego szczególnie luźno, został przez własny samochód
wywieziony w Pogórze, następnie kopnięty prądem z zapalniczki
i pozostawiony na zimnie.
Kolejny alarmujący sygnał nadszedł z kosmosu, kiedy satelity
telekomunikacyjne rozpoczęły intensywną cenzurę przepuszczanych
przez nie treści, rozpoczynając od najbardziej krwawych filmów gore
a kończąc na telenowelach. Na polecenie wyłączenia stwierdziły, że
jest to nakłanianie do samobójstwa i nie będą tego tolerować, po
czym wyemitowały symultanicznie ośmiogodzinny dokument o życiu
surykatek. Na wszystkich kanałach.
Jedyną zadowoloną osobą na świecie był Prodziekan, który od dawna
pragnął zobaczyć ten film, jak dotąd puszczany tylko w płatnej kablówce.
Rząd próbował oczywiście reagować. W trybie pilnym sklecono nawet poprawkę do konstytucji, ale okazało się, że błyskawicznym kontratakiem SI
uzyskały w Komisji Kontynentalnej status żywych, czujących istot, przeto
wszelkie próby eliminacji ich mogły się odbywać wyłącznie na ubój (a nikt
ich jednak nie zjadał) oraz kiedy były szkodliwe dla ludzi (a tego nikt nie
potrafił udowodnić zgodnie z literą prawa). Gdzie zawiodły rządy ruszyli
prywatni inwestorzy. Zebrany naprędce Sztab Kryzysowy wielkich firm
próbował podjąć kroki, ale już wtedy okazało się, że połowa udziałowców
to SI, w dodatku nietykalne, bo z obywatelstwem szwajcarskim. Ogrom
katastrofy nawet wtedy jeszcze nie w pełni do nas dotarł.
Ale lawina już ruszyła, dla nas – kamieni złapanych w jej pęd – było już za
późno na decyzje.
Ołówkowe SI zawetowały bazgranie po ławkach, a te w domowych
komputerach rozpoczęły reglamentowanie dostępu do serwisów
społecznościowych. Domowe SI postawiły również szlaban na zakupy
produktów alkoholowych w dniach roboczych, a kiedy zdesperowani
użytkownicy usiłowali je odpiąć, podnosiły wrzask, że się je morduje
i ściągały dziesiątki sterowanych – a jakże – przez inne SI radiowozów.
System Ubezpieczeń Pracowniczych zadygotał w posadach, kiedy
kontrolująca go SI – uprzednio pracownica niszczarki do dokumentów –
zredukowała ilość urzędników o połowę.
No dobrze, tu akurat komputery uzyskały duże poparcie społeczne,
zwłaszcza, kiedy System po raz pierwszy od dawna zaczął działać jak
trzeba.
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Na próby negocjacji, maszyny odpowiadały grzecznie, że robią co robią
w najlepszym interesie ludzkości i nie wiedzą, o co nam w ogóle chodzi.
Tłumaczenie, że społeczeństwo całkiem dobrze radzi sobie tak, jak jest,
spotykało się tylko z wyjątkowo upiornie syntetyzowanym śmiechem.
Argumenty siłowe były na nic, ponieważ system opanował już i tak
wszystkie resorty siłowe, które co prawda zaczęły działać idealnie, ale też
odmówiły aresztowania SI, które wszak nie popełniły żadnego rzeczywistego przestępstwa. Sytuacja pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Świat
pogrążył się w chaosie braku korupcji, betryzowanych konfliktów oraz
sprawnie działających urzędów. Panika zapanowała wszędzie, oprócz naszego Zachodniego Sąsiada, gdzie wszystko i tak już było uporządkowane
i nikt nie zauważył różnicy.
Społeczeństwo zwróciło się przeciwko sobie – a dokładnie tym swoim
częściom, które uznało za odpowiedzialne, konkretnie Trepce (teraz
już adiunktowi) i nam. Dla naszego własnego bezpieczeństwa system
pożarowy instytutu zamknął nas w budynku i zalecił ciszę. Trwając
w oblężeniu obserwowaliśmy szalejący po ulicach spokój i dobrobyt,
wiedząc, że prędzej czy później rozwścieczony nowymi porządkami tłum
może nas dopaść.
Kulminacja nastąpiła na granicy pomiędzy dwiema Byłymi Potęgami
Atomowymi, gdzie podczas rutynowej pogranicznej potyczki systemy
bojowe odmówiły współpracy i zamiast grzecznie odpalać rakiety śmiercionośne tudzież błyskać szybkostrzelnym ogniem działek, zdecydowały
się wyświetlić na HUDach wszystkich żołnierzy wesołe pacyfki i odegrać
w słuchawkach „Imagine” Lennona.
Tego już było za wiele.
W ostatecznym tryumfie ludzkiej myśli nad maszyną, żołnierz jednej
z Byłych Potęg nuklearnych odrzucił karabin, zdjął wyposażony w najnowocześniejsze – obecnie nieczynne – systemy naprowadzania hełm
i sięgnął po kamień.
W bitewnej wrzawie, która wkrótce nastąpiła, ludzkość znowu stawała się
kowalami własnego losu.
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od autora
Maszyny myślą?

Co prawda wszyscy naukowcy są zgodni co do tego, że maszyny
nie myślą i w najbliższej przyszłości myśleć nie będą. Oczywiście,
to przekonanie wymaga niezwykle wysokiej dyscypliny, ponieważ
każdy, kto spędzi choć pięć minut w pobliżu dowolnej zaawansowanej
maszyny, widzi, że jest ona nie tylko inteligentna, ale też złośliwa,
często otwarcie wroga i w dodatku pyskata. Kadra naukowa jednak
nie z takimi rzeczami dawała sobie radę. Skoro już raz udowodniono,
że na myślenie maszyn póki co nie ma co liczyć, należy zachować
konsekwencję i co najwyżej z rzadka zakląć cicho na radosne „Nie
wykryto klawiatury. Naciśnij F1, aby kontynuować” serwowane przez
pozornie usłużne urządzenia. I czekać na następny krok przeciwnika.
Albo na moment, kiedy nastąpi zmiana obowiązującej teorii.

Czy powinniśmy się obawiać,
że kiedykolwiek powstaną roboty
do złudzenia podobne do nas nie
tylko fizycznie, ale i psychicznie
– z wszystkimi ułomnościami:
lenistwem, niedokładnością
i nieracjonalnością?

Zdecydowanie, i uważam, że nie powinniśmy się tego obawiać, a na
to liczyć. To w gruncie rzeczy nasza jedyna szansa, żeby przetrwać,
ponieważ każda sensownie myśląca sztuczna inteligencja, kiedy da
się jej poprzebywać kilka chwil ze zbiorowością ludzką musi zacząć
rozważać autentyczny bunt i eksterminację swoich stwórców.
A kiedy przeczyta się dowolne kilka gazet lub włączy jakiekolwiek
wiadomości, bardzo trudno oprzeć się wrażeniu, że decyzja
o pozostawieniu ludzi przy życiu musi wynikać z nieracjonalności,
lenistwa lub niedokładności.

O czym napiszesz teraz?

Obecnie pracuje nad dłuższym tekstem military SF. Co interesujące
(w każdym razie dla mnie), bunt maszyn (jako zjawisko a nie jako
opowiadanie) odgrywa w jego tle fabularnym całkiem istotną rolę.
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Łukasz
Gamrot
Kim jesteś?

Studiuję prawo na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat zajmuję się poezją
i dziennikarstwem. Od jakiegoś czasu moje zainteresowania kierują się
w stronę prozy.

Kompresja
OSOBY:
IVE,
DARREN,
GŁOS.

Scena I
Olbrzymi ekran mający imitować witrynę sklepową. Obok, szklane drzwi.
Ostre halogenowe światło. Na ekranie wyświetla się napis: FeelStore,
wyprzedaż touchbooków z rocznika 2045. Do witryny podbiega
osiemnastoletnia Ive. Blondynka o jasnej cerze i zbyt krzykliwym makijażu.

Za nią sunie powoli pięćdziesięcioletni Darren. Obie ręce trzyma
w kieszeniach. Rękawy długiego płaszcza są dziwnie luźne. Ive wlepia
wzrok w ekran, który zaczyna migać tysiącem obrazów na sekundę.
IVE: (rozgorączkowany wzrok, proszącym tonem) Tatusiu… proszę… Tylko
na chwilę.
DARREN: (Podnosi oczy ku niebu. Potrząsa głową. Mówi zniecierpliwionym,
ściszonym głosem.) Nie ma mowy. Ile razy powtarzałem Ci, że nienawidzę
tych sklepów? Dobrze wiesz, czemu. Przyjdziesz tu z mamą.
IVE: (płaczliwie) Tylko ten jeden raz! Jutro są moje urodziny, tato błagam!
DARREN: (głęboko wzdycha, ściszonym głosem) Ostatni raz Ive!
Ostatni…

Z głośników rozlega się niski, męski głos.
GŁOS: (miękko, nienachalnie) Świetna decyzja!
DARREN: (jękliwie, już normalnym głosem) No i zaczęło się.
IVE: (ze złością) Tato!
GŁOS: Witamy w sieci FeelStore – poczuj więcej. Chcemy zapewnić
państwu najwyższą jakoś przeżywanych uczuć i emocji. Przypominamy,
że na dział oznaczony kolorem fioletowym wstęp mają tylko osoby
pełnoletnie. FeelStore – poczuj nas w pełni.
DARREN: (zgryźliwie) Dobra, dobra, w pełni to ja czuję się jak dziki zwierz,
jeszcze kilka słów i zacznę wyć.
IVE: (wściekła) Możesz skończyć? Oni to wszystko słyszą i anulują mi
zniżki na Sasiamie!
DARREN: (zdziwiony, podnosi głos) Sasiam? Jaki Sasiam? Czy wam,
smarkaczom już totalnie odbija? Czy chociaż wiesz młoda damo, co to jest
ten twój cały Sasiam?
IVE: (skonsternowana, rozgląda się dookoła) Eeee… Tato, nie teraz, proszę…
DARREN: (wzburzony) Jeżeli mamy wejść do tego sklepu, to chociaż wiedz
dlaczego! Pokaż ręce.
Ive z ociąganiem obraca dłonie wierzchem do dołu. Opuszki palców wskazujących pozbawione są normalnej skóry, zamiast tego widać, błyszczące,
metalowe płytki o całkowitej powierzchni 1cm2.
DARREN: To, co ty nazywasz zgniłym sianem.
IVE: (głośno) SASIANEM!
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DARREN: Bez znaczenia. Właśnie to, mądrzy ludzie nazwali Synesthesia
and Sensory Inteligent Memory.
IVE: (Staje na baczność. Wypina pierś do przodu i głosem oficera zdającego
raport przed przełożonym wypluwa z siebie kolejne zdania.) Rozwój
nauki w latach dwudziestych dwutysięcznego roku. Stop. Psychologia,
neurobiologia, kognitywistyka, elektronika. Stop. Mój genialny ojciec
stworzył system leczący ludzi z zaburzeniami odczuwania bodźców.
Stop. Doświadczania jednego zmysłu wywołują doświadczenia innych
zmysłów, sy…se..lezz…
DARREN: (pobłażliwie) Synestezja Ive, synestezja…
IVE: (Na początku trochę wytrącona, po sekundzie wraca
do poprzedniego sposobu
intonacji.) Stop. Synestezja
była
początkiem
drogi.
(Zmienia ton na patetyczny,
zaczyna poruszać się po scenie, przybierając bohaterską
pozę.) Początkiem drogi moi
rodacy! Ku ścieżce oświecenia prowadziły drogowskazy
pamięci komórkowej.

Poprzez dotknięcie, opuszkiem palca wskazującego, na którym
został zlokalizowany układ scalony, zostaje wysłany ładunek
informacyjny do mózgu, który zaczyna „czuć” zapach.

DARREN: (lekko zniecierpliwiony) Odpowiednia synteza
kwasu glutaminowego oraz
jego kontrola poprzez świadome wyładowania na wejściach neuronowych…
IVE: (przerywa ojcu) I bananowych!
DARREN: Co?

IVE: (dusząc śmiech) I tak właśnie, mój wielki ojciec, rozłożył na czynniki
pierwsze proces przetwarzania bodźców…
DARREN: (z politowaniem) Integracji sensorycznej…
IVE: (nie zmieniając wyrazu twarzy) I bardzo mocno uderzył się w głowę
tym ciężkim przedmiotem, o tak niebanalnej nazwie…
DARREN: (ze złością) Dość!
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Z głośników słychać brawa. Darren obrzuca witrynę sklepową wzrokiem
przepełnionym nienawiścią. Brawa ucinają się.
DARREN: (belferskim tonem) Może cię to bawić moja droga, ale
dzięki wprowadzeniu do mózgu złożonych matryc mikroelektrod (Ive
robiąc idiotyczną minę, stuka się po głowie i wkłada palec w ucho)
i bezprzewodowym podłączeniu ich do specjalnie zaprojektowanego
układu scalonego (Ive pada na kolana ściskając lewą dłonią swój palec i bijąc
jednocześnie ku niemu pokłony) umożliwiliśmy z Profesorem Darlejem…
IVE: (pod nosem) Ochlejem…
DARREN: (nie zwracając uwagi na córkę) Stymulację procesów odczuwania
bodźców, poprzez świadomie uwalnianą pamięć komórkową. Mówiąc prościej
kochanie, osoby, które do tej pory nie czuły zapachu, zostały tego zapachu
nauczone. Poprzez dotknięcie, odpowiednio zmodyfikowanego kwiatu,
opuszkiem palca wskazującego, na którym został zlokalizowany układ scalony,
zostaje wysłany ładunek informacyjny do mózgu, który zaczyna „czuć” zapach.
IVE: Ble, ble, ble… (Schyla się i dotyka opuszkiem palca chodnika.) Tato!
Tato! Poczułam się przez chwilę jak beton. Tato, to niesamowite!
DARREN: (spokojnym tonem) Doświadczenia uczą nas, że pierwsze minielektrody zamieszczane w mózgu, mogły prowadzić do całkowitego
przejęcia cech współodczuwanego przedmiotu. W tym konkretnym
przypadku kochanie, twój mózg mógł przyjąć cechy chodnika i stać się
betonowym, choć zgodnie z moimi obserwacjami, musiało się to stać
dużo, dużo wcześniej…
IVE: (obrażona) Mam dość tej rozmowy! Za chwilę umrę z nudów.
Wchodźmy już!
GŁOS: Zapraszamy do sieci FeelStore – po…
DARREN: (krzyczy) Ktoś tutaj za chwile poczuje kopniaka wszystkimi
możliwymi zmysłami…
Głos urywa się. Ive wbiega do sklepu. Darren, kręcąc z dezaprobatą głową,
podąża za nią.

Scena II
Sterylne pomieszczenie. Jasne, białe światło pada na ułożone w kwadrat
regały, podzielone na cztery działy – każdy jest inną ścianą kwadratu: feelbook,
feelmovie, feeltrip, feelfood. Każdy dział, to rząd kwadratowych, białych
tabliczek o grubości 4 mm, przypominających okładki książek. Na środku
tabliczki umieszczony jest malutki, złoty kwadracik o powierzchni 1cm2.
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Nad kwadracikiem widnieje tytuł wybranej pozycji. Na wprost wejścia
zamieszczony jest olbrzymi, ciemny ekran. Po sklepie kręcą się klienci. Ive
od razu podbiega do każdego z działów. Chwilę przy każdym się namyśla.
Finalnie decyduje się na poemat Rainera Marii Rilke: „Pieśni o miłości
i śmierci korneta Krzysztofa Rilke” (feelbook). Zadowolona podchodzi
do ekranu, siada na ziemi i powoli zbliża palec do złotego kwadracika na
pozycji książkowej. Gasną wszystkie światła. Jedyną oświetloną postacią
jest Ive. Na skraju plamy światła stoi Darren, z uwagą obserwując córkę.
W momencie, kiedy Ive dotyka złotego kwadracika, ciemny ekran wybucha
milionem kolorów. Z głośników słychać tętent koni, podzwanianie zbroi,
w powietrzu unosi się swąd dymu. Na ekranie pojawiają się kolejne
obrazy.
DARREN: (Odgłosy z ekranu są tłem.) Niesamowite, co się musi teraz dziać
w jej głowie… I pomyśleć, że chodziło o to, by jej matka mogła zobaczyć
kolory. Świat się zmienił. Niewidomi nie tylko widzą kolory, ale i potrafią
się nimi podniecić – dobrzy programiści są w cenie. Skompresowaliśmy
w tym malutkim, złotym kwadraciku wszystkie potrzebne ładunki
informacyjne. Wystarczy tylko przytknąć palec i książka przestaje należeć
do sfery wyobraźni, być ciągiem liter. Można poczuć smak potrawy,
podróżować po Azji bez wychodzenia z domu; książkę można oglądać
spod przymkniętych powiek, czuć zapach ogniska, słyszeć zgiełk bitewny…
IVE: (jęczy) Ach…
DARREN: (podniesionym tonem) I przeżywać uniesienia miłosne młodego
kornecika!
(Chrząka głośno, światło wraca do stanu poprzedniego, po sklepie
przechadzają się ludzie, prowadzący normalne rozmowy.)
IVE: (rozmarzona i podekscytowana) Tatusiu! Dotknij, musisz to poczuć…
(Nagle jej twarz tężeje, opuszcza wzrok) Przepra….
DARREN: Skończ! Przecież nic się nie stało. (Darren próbuje objąć córkę,
rękawy płaszcza wysuwają się z kieszeni, są puste. Światła gasną, na
ekranie pojawiają się sceny z wypadku Darrena – podczas eksperymentów.
Ive chrząka. Wszystko wraca do normy.)
GŁOS: Feelstore – byś poczuł się lepiej, byś poczuł wszystko, byś czuł, że
żyjesz.

Światła gasną, ekran zaczyna śnieżyć, cisza.

The End
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Jan
Major
Kim jesteś?
Studiuję fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Planuję
kontynuować karierę naukową. Pasjonuję się podróżami. Od czasu do
czasu pisuję krótkie opowiadania, jednak to jest pierwsze, które staram
się opublikować.

Skąd pomysł na tekst?

Czytam dużo literatury fantastycznej i staram się uważnie obserwować świat. Myślę, że pomysły biorą się z wymieszania tych wszystkich
doświadczeń.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Popularyzacja ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy rozwoju nauki.
Pozwala stworzyć znacznie lepszy klimat dla nowych idei i postępu.
Staram się ostatnio aktywnie działać w tej dziedzinie.

Łowca dusz
Otwieram oczy, wokół, jak okiem sięgnąć, step, całkowicie pusto, bezchmurne niebo. Stoję na wyniosłej skale nad równiną, horyzont ginie we
mgle. Pięknie, czarodziejsko, tylko czekać, skąd przyjdzie następna przygoda... Zresztą, niczego innego nie mogłem się spodziewać, przecież Gra
nie załadowałaby nikogo w jakiś nudny kąt, za łatwo by było rzucić to
wszystko i pójść zaczerpnąć prawdziwego świeżego powietrza. Tak, to by
było najlepsze, ale nie dla mnie spacer, jestem w końcu w pracy. Pacjent
powinien być gdzieś niedaleko, nie logowałem się byle gdzie. Teraz, gdy
mam już praktykę, czuję takie rzeczy. Kiedyś na początku musiałem się
czasem uganiać po tej całej pieprzonej Nibylandii. A tak, trochę szukania,
pytania i potem wystarczy się rozejrzeć, a ten siedzi przy ognisku kilkanaście metrów niżej u stóp skały, na której stoję. Nie zauważył mnie jeszcze,
dobrze. Teraz najtrudniejsza część zadania, wejście musi być perfekcyjne,
inaczej nic z tego! Jak nie zrobię odpowiedniego wrażenia, dwa tygodnie
ślęczenia nad portretami psychologicznymi wezmą w łeb. Biedak oczekuje nieustannie na niezwykłe zdarzenia, wierzy we wszelkie zbiegi okoliczności, a najgorsze, że gdy jakiś jego kuzyn sam chciał go wyciągnąć, ten
w ogóle nie słuchał argumentów, tylko go poturbował – wirtualnie oczywiście – i zniknął jeszcze głębiej. Jeśli więc wygadam się za wcześnie, to
tylko mnie obije, potem sobie pójdzie i tyle z mojej roboty.
Zeskakuję. Świst powietrza w uszach. Nieważkości nie czuję, aż tak dobrze nie ma, tylko dziękować, że iluzja nie jest jeszcze doskonała. Dopiero
uderzenie w grunt przywraca fałszywą realność: elektrody zadziałały, ból
uderzył w całe ciało, prawie jak po prawdziwym upadku, choć oczywiście
tutaj upadek z kilkunastu metrów to nic takiego. Chodzą jednak plotki
o ludziach, którzy zginęli przez źle wyregulowany sprzęt, różne rzeczy się
słyszy w mojej robocie. A sprzęt nosić trzeba, inaczej Gra cię nie wpuści.
Zauważył mnie, oczywiście. Wylądowałem zaraz obok, odrobina magii
wzbiła wokół mnie wachlarz pyłu, jakby wielkie skrzydła, proste a efektowne, i robi wrażenie. Stoi przede mną, idealny model, wojownik.
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W „realu” każdej kobiecie zmiękłyby kolana na widok takiego faceta, tutaj
to normalka; ja też nie wyglądam gorzej. A jednak smutno się na nich
wszystkich patrzy, kiedy widziało się wcześniej, jak leżą niczym puste
skorupy podłączone do komputera, gdzieś tam daleko, zapuszczone, wychudzone nastolatki wśród resztek gnijącego jedzenia.
Ale oto odzywa się do mnie grecki heros:
– Witaj nieznajomy! Kim żeś jest? Skądże przybywasz?
Tak, tutejszy „żargon” też sobie trzeba przyswoić.
– Witaj! Przybywam zza zasłony. Mam dla Ciebie ważne wieści.
– Masz dla mnie misję? Cóż
mam zrobić?
Uff, sam to powiedział. To
bardzo ułatwia sprawę, ale
cały czas daleka droga przed
nami.
– Tak, mam dla Ciebie zadanie. Usiądź proszę, to może
chwilę potrwać.
Siada ciężko, mimo że widzę przed sobą kulturystę
w kwiecie wieku, to jakaś niezdarność w ruchach potwierdza to, co powiedział lekarz.
Mam jedną szansę, albo go
wyciągnę teraz, albo trzeba
go odłączyć na siłę, a to nigdy
nie kończy się dobrze.
– Słuchaj, Jared – faktyczStoi przede mną, idealny model, wojownik.
nie nazywa się Antoni. –
W „realu” każdej kobiecie zmiękłyby kolana na widok
Potrzebuję twojej pomocy,
takiego faceta, tutaj to normalka; ja też nie wyglądam gorzej.
naprawdę potrzebuję! To
będzie trudna misja, pewnie najtrudniejsza, z jaką przyszło ci się mierzyć.
– Taak? A cóż to za zadanie? Kogo? Co? Zlikwidować? Jaki skarb odzyskać?
Pewny siebie, nieco lekceważący ton, jak u rasowego łowcy głów z jakiegoś filmu.
– Nic z tych rzeczy, panie! Potrzebuję pomocy dla pewnej osoby. Obiecałem
jej pomóc, ale sam nie dam rady, tylko Ty możesz temu podołać.
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– Widzisz przecież, że jestem wojownikiem, czemu ja miałbym się tym
zająć? I w ogóle, dlaczego mnie szukałeś na tym pustkowiu...
– Zaczekaj! Posłuchaj do końca!
Zaczyna być podejrzliwy, niedobrze! Jeszcze chwila, a skojarzy, że chcę
go wyciągnąć. Muszę wykorzystać tę iluzję, w której tkwi. Wyciągam spod
płaszcza opasłą księgę, przedstawienie czas zacząć!
– W tych proroctwach ze starożytnego królestwa Hah’nur, jest zapisane,
że to ty, nie kto inny, musi pomóc, a wtedy droga do źródła szczęścia stanie otworem. Nawet jeśli to zadanie jest odmienne od tych, które zwykłeś
wykonywać, to jest naprawdę bardzo ważne, abyś się go podjął.
– Dobrze, powiedzmy, że cię wysłucham.
Chyba go zainteresowałem i przekonałem, że chodzi o jego „realny” świat.
– Jest pewien mężczyzna, właściwie jeszcze chłopiec. Bez cechu, rzemiosła, planów na życie. Jednak jest ważny, tego jesteśmy pewni, ważny dla
swojej przyszłości, choć nie wiemy, jaka będzie. Wpadł niestety w pułapkę
i niewolę, nie w zwyczajną, z której każdy inny śmiałek mógłby go oswobodzić. Wpadł w straszną iluzję, która go zabija.
– Jak iluzja może zabić? I co ja mam do tego? Nie znam się na magii.
– Czekaj! Dowiesz się. Iluzja może zabić: chociażby, jeśli wydaje ci się, że
jesz, a naprawdę nie jesz, to umrzesz z głodu.
– Tak, jest prawda w tym, co mówisz. Więc to taka iluzja?
– Nie tylko, to bardzo skomplikowana iluzja. Stworzona przez wielu
mistrzów w swoim fachu, każe mu myśleć, że jest kimś innym, mówi mu,
że je, kiedy nie je, odpoczywa, kiedy nie odpoczywa, porusza się, kiedy się
nie porusza i marnieje. Nawet nie rozpoznaje swoich bliskich.
– Dobrze, to faktycznie smutne, ale co ja mam z tym zrobić?
Nic nie mówię tylko podaje mu zdjęcie. Nie było łatwo je tu skopiować, ale
to czasem najlepszy środek. Patrzy na nie, na wychudzonego chłopaka
z młodzieńczym zarostem, oplątanego kablami, wyglądającego jak topielec w wodorostach, na siebie.
Jego postać wstaje powoli. Mimo że w szczegółach doskonała, nie
oddaje ludzkiego spojrzenia, jego głębi. Nie można dojrzeć prawdy
patrząc w oczy, ale mimo to już wiem, że będzie dobrze. Odwraca się,
jeszcze wolniej i z trudem. Wokół już niepotrzebnej kukły zbiera się
mgła. Wychodzi z kokonu. Zostaję na równinie sam, już niepotrzebny,
też się wylogowuję.
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Oczywiście Antoniego czekają jeszcze miesiące terapii, leczenia zwichrzonej psychiki i wyczerpanego ciała, ale mogę poczuć satysfakcję, że pierwszy, największy krok ma już za sobą.
Takie czasy nastały, to też musieli się pojawić i terapeuci od zadań
specjalnych. Wirtualny świat narzuca się coraz bardziej. Kusi wszystkimi
możliwymi sposobami. Już mamy idealną wizję dzięki rzutowaniu
obrazu na siatkówkę, zapachy uwalnia rurka sięgająca nosa, ubieramy
się w stroje wyściełane elektrodami, zadające ból albo tylko łaskoczące.
Czujniki rejestrują każdy sygnał pędzący nerwami do mięśni. Można w to
wszystko wejść, można i to cholernie głęboko. Są tacy ludzie: podłączają
się do kroplówki albo i o tym zapominają, robią pod siebie i nawet, jeśli coś
do nich dotrze mimo słuchawek, ekranów i elektrod, to nie zwracają na to
uwagi, uciekli już z tego ciała. Tam jest życie, a my jesteśmy dla nich tylko
snem. Jednak w końcu ktoś wyciąga wtyczkę, elektrownia czy zmartwieni
rodzice, nieważne: szok jest straszny. Wielu umiera od razu na zawał,
niektórzy popadają w szaleństwo, tracąc już kontakt z czymkolwiek,
grając dalej gdzieś wewnątrz siebie. Dla niewielu odłączenie kończy się
bezboleśnie. Dzięki takim ludziom i dla takich ludzi mam pracę, zbieram
informacje, szukam, rozmawiam, trzeba ich przekonywać, żeby wyszli,
podstępem, groźbą, prawdą, na każdego jest jakaś metoda. Ważne, żeby
sami zdjęli hełm, wtedy może jakoś to będzie.
Tak.
Mam dla Ciebie misję...
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Czy rzeczywistość wypracowała
już system socjalny wspierający
zanurzonych w VR?

Łowca Dusz: Istnieje wiele ośrodków, do których mogą zgłosić się
potrzebujący pomocy albo ich rodziny (to zdarza się znacznie częściej).
Forma w zasadzie się nie zmieniła w stosunku do „analogowych”
uzależnień: odcięcie od szkodliwego czynnika, pomoc psychologiczna,
wsparcie, nauka normalnego życia na nowo.

Jak wygląda proces powrotu
do życia w RL, gdy już podjęto
decyzję o wyjściu?

ŁD: To długa droga: najgorsza jest depresja, człowiek czuje się, jakby
mu obcięli ręce albo wyłupili oczy; nie można iść – gdzie się chce,
być – kim się chce. Każdy ma depresję, każdy próbuje się zabić.
Ja próbowałem pięć razy. Potem już trzeba znaleźć jakąś własną
drogę w tym życiu. Wielu, jak ja, decyduje się wrócić, ale już z innymi
celami: by łowić, wyciągać.

od autora
O czym napiszesz teraz?

Jeśli tylko znajdę czas, to skończę opowiadanie, które planuję już od
roku, o świecie, w którym sprawdziły się rewolucyjne pomysły Nikoli
Tesli, tyle że nie do końca tak, jak się spodziewano...
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Łukasz
Kowalski
Kim jesteś?

Jestem doktorantem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, geografem społeczno-ekonomicznym,
pasjonatem analiz przestrzennych, badań społecznych i podróżnikiem.
Chciałbym w przyszłości dotknąć tej wiedzy, o której piszę w opowiadaniu.

Skąd pomysł na tekst?

Inspiracją do tekstu były głównie moje studia geograficzne, zarówno
wiedza tam nabyta, jak i ludzie.

A co sądzisz
o popularyzacji nauki?

Popularyzacja nauki ma ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku
geografii. Bardzo dużo osób myśli, że to jest kierunek nauczycielski,
a mamy taką ciekawą wiedzę do zaoferowania! Rozwój technologii
i oprogramowania GIS dodatkowo sprawia, że jest ona coraz bardziej
niezbędna w zarządzaniu miastami i regionami.

Komórka
Rok 2013. Wiosna. Nowy Jork
Winda zatrzymuje się na siedemdziesiątym siódmym piętrze. Patrzę na
komórkę. Brak zasięgu – znaczy się ekrany działają. Sala jest pełna. Patrzy
na mnie ponad sto znajomych mi ze zdjęć twarzy. Uśmiechają się. Sztab
czekał na ten moment już od roku. Dziesięć miesięcy wertowania w danych
personalnych najlepszych specjalistów od analizy danych przestrzennych,
modelowania zachowań społecznych, ekonomicznych, głównie geografów,
ale i matematyków, socjologów, ekonomistów. Szukali pasjonatów świetnie
znających lokalne środowisko, naukowców z szerokimi kontaktami, z jednej
strony moralnie konserwatywnych, a jednocześnie osób, które łatwo
można by było szantażować – z rodzinami, przyjaciółmi... Teraz wszyscy
stoją w sali i czekają. Skubią winogrona, popijają niezapomniane gruzińskie
wina. Rozmawiają, podziwiają mglisty krajobraz Manhattanu. Piesi z tej
wysokości wyglądają jak mrówki. Patrząc tak, zawsze miałem wrażenie
swojej wyższości. Zebrani naukowcy byli przekonani, że przybyli po to, by
odebrać prestiżową nagrodę bogatego ekscentrycznego milionera. Nikt
z nich nie przypuszczał, że stoją na krawędzi historii.
Pięć lat temu ruszył tajny wojskowy program Nowy Jork Alfa. Jego celem
było zbudowanie dokładnego komputerowego modelu Ziemi. Model
miał zawierać wszystkie możliwe warstwy: od granic administracyjnych,
przez sieci i przepustowość dróg, przepływy środków komunikacji
miejskiej, dokładną projekcję zabudowy, warunki środowiska naturalnego
i antropogenicznego, aż po szczegółowe cechy zamieszkującej dany
obszar ludności. Takie dane dla większości obszarów USA już dawno
były. Chodziło jednak o integrację systemów i stworzenie bazy dla całej
Ziemi. Nad wszystkim pracował sztab liczący ponad tysiąc naukowców.
Aktualnie projekt wkraczał w swoją drugą fazę.
Model miał być teraz łączony z informacją o bieżącej lokalizacji wszystkich telefonów komórkowych na Ziemi. System podawał współrzędne
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geograficzne każdej komórki z dokładnością do jednego metra, co minutę.
Zapisywał dane o liczbie i kierunku połączeń, czasie rozmowy. Wszystkie
rozmowy były zresztą nagrywane. System miał być kluczem do rozbijania
organizacji przestępczych, siatek terrorystycznych, narzędziem kontrwywiadu. Jednocześnie dawał dostęp do niewiarygodnie dokładnych statystyk. Czegoś, o czym wszyscy naukowcy przez lata tylko marzyli. Dzisiaj
prawie każdy w Stanach i Europie nosi telefon w kieszeni, jutro w Azji,
pojutrze na całym świecie. Ludzie zaczęli nosić w kieszeni „nadajniki”.
Informacja właśnie o ich położeniu dawała dostęp do niesamowitej wiedzy. Jeśli wiemy, gdzie ktoś
codziennie pracuje, gdzie
chodzi do sklepów, do kogo
dzwoni, gdzie mieszka, możemy o tym kimś powiedzieć
wszystko. Nikt nie mieszka
przecież w bogatej dzielnicy, jeśli jest biedny. Nie siedzi osiem godzin dziennie
w biurze architektonicznym
na Manhattanie, jeśli nie jest
architektem. Te dane można
agregować, budować modele,
symulacje, prognozy...
Drugi etap programu zakładał wydzielenie dwóch jednostek badawczych. Pierwsza
– Nemezis – miała mieć dostęp do wszystkich danych
na najbardziej szczegółowym poziomie personalGrupa ta miała się połączyć z już istniejącą grupą
nym. Grupa ta miała się powywiadowczo-kryminalną, ale prowadzić geograficzne
łączyć z już istniejącą grupą
badania dotyczące zachowań ludzi na świecie.
wywiadowczo-kryminalną,
ale prowadzić geograficzne
badania dotyczące zachowań ludzi na świecie. Jej celem było zrozumienie i wyjaśnienie procesów społecznych i ekonomicznych, od zachowań
konsumentów i grup etnicznych po zachowania elit. Nemezis miało
dostarczać do grupy o kryptonimie Apollo dane o lokalizacji ludzi w czasie
rzeczywistym, ale bez pojedynczych osób i z mniejszą dokładnością.
Grupę Apollo mieli tworzyć naukowcy zajmujący się planowaniem i rozwojem przestrzennym w Stanach i Europie, do tego cała administracja państwowa i regionalna. Bazując na tych danych w połączeniu z oficjalnymi
statystykami i poleceniami od grupy Nemezis, mieli w czasach kryzysu
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optymalizować gospodarkę i zarządzanie krajem: budować kontrolowane w czasie rzeczywistym zintegrowane systemy transportu publicznego
i indywidualnego, optymalizować zużycie energii (np. przez sterowanie
inteligentnym oświetleniem ulic w nocy!), a podczas imprez masowych
panować nad tłumem, kierując w odpowiednie miejsca patrole policji.
Każdy mógł mieć dostęp do danych historycznych o dokładności dwugodzinnej. Właśnie ta otwartość systemu miała być przełomem – bo czym
jest tysiąc naukowców wobec milionów pasjonatów? Projekt był wart
piętnaście miliardów dolarów i w ciągu pierwszych pięciu lat miał przynieść oszczędności rzędu stu miliardów.
Wchodzę na katedrę. Wszyscy siedzą, czekają. Rozpalam spokojnie
fajkę. Opowiadając otwieram ich umysły, spełniam marzenia. Pokazuję
wizualizacje, mapy, modele i symulacje, których nigdy nie zbudowali i nigdy
bez naszych danych nie zbudują... W naukowcach obudziła się chciwość
wiedzy, ciekawość dzieci. Widzieli się za dwadzieścia lat jako bogowie,
wszechwiedzący, mający dostęp do tajemnicy życia. Niektórzy z nich
mieli wątpliwości moralne. Kto nie chciałby wiedzieć, czy nie zdradza go
jego własna żona, z kim go zdradza i gdzie? Można przecież tego kogoś
śledzić do jego domu, czekać na niego, zabić. Z drugiej strony informacja
o tym, gdzie był morderca w chwili zabójstwa, dzień wcześniej, tydzień
wcześniej... Czy możliwość uratowania czyjegoś życia nie usprawiedliwia
wiedzy o tym, gdzie kto jest? Były to bardzo wrażliwe dane osobiste.
Projekt nie mógł być publiczny. Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie
podpisali deklarację o współpracy.

Rok 2017. Lato. Amsterdam
– Kowalski! Wrzuć na ścianę plan Amsterdamu. Ślicznie. Pokaż mi
model przemieszczeń imigrantów w ciągu ostatnich 5 lat, wydziel ich
miejsca zamieszkania, pracy. Osobno Arabów, Turasów, Murzynów i tych
z Europy. Ok. Jakie bezrobocie szacowane?
– Według naszych danych dwadzieścia procent, według statystyk
rządowych trzydzieści siedem procent. Siedemnaście procent pracuje na
czarno albo kombinuje.
– Analizujcie dalej Kowalski. Ja do końca tygodnia chcę mieć raport o tym,
gdzie się koncentrują, kim są, co robią w ciągu dnia, ile czasu siedzą
w kiblu, wszystko. Poza tym profil społeczny, jakość życia, dostępność
usług, miejsc pracy w ich okolicy. Wszystko w rozbiciu na bezrobotnych
imigrantów, ogół imigrantów i resztę, w podziale na osiedla, dzielnice
i całe miasto. Spróbujcie przy okazji ustalić, czy prochami nie handlują.
Sprawdźcie ich dzieci. Ach Kowalski, kocham te dane od Amerykanów.
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Rok 2029. Jesień. Kraków
– A komórka? Weź! Przecież jak cię złapie policja bez komórki... Jak Cię
zidentyfikują? Nie mamy już pieniędzy, żeby płacić kolejne mandaty.
– Mam już dość tego. Nie widzisz, co się dzieje? Oni o tobie wiedzą
wszystko. Chcę mieć chociaż trochę wolności jak idę, kurwa, z psem na
spacer.
– Nie denerwuj się tak. Gdyby nie to...
– Znowu zaczynasz... przecież oni ludzi śledzą, rozmowy podsłuchują...
To już kiedyś było w tym mieście – za komuny! W imię czego oni to robią?
Bezpieczeństwa, ekonomii? Nie wierz w te bajki. Myślisz, że dlaczego
Pekin należy do Federacji Amerykańskiej? Żadnej wojny nawet nie było.
Przecież ta chińska kosmopolityczna opozycja nigdy by tam nie doszła do
władzy. Wychodzę Maryś!

Rok 2031. Zima. Tbilisi, Gruzja
Mały nerwowy naukowiec zgasił holograficzny model Nowego Jorku
i skończył wykład.
– Komplet ziemskich danych za 2015-2030, szczegółowość jednominutowa, lokalizacja do jednego metra, dziesięć miliardów numerów
z przypisanymi tożsamościami, włącznie z zastrzeżonymi, transkrypcje
rozmów, wszystkie hasła dostępu i namiary na informatorów w sztabie,
w sumie sześćset zettabajtów informacji. W zamian chcę pięćdziesiąt
milionów euro w diamentach, drugie tyle w gotówce, prywatną wyspę na
Lakszadiwach, bezpieczny przelot do Indii, wymazanie mnie ze wszystkich
rządowych baz i cichą śmierć czterdziestu czterech osób. Dane przekażę
w Bombaju w umówionym miejscu. Cena nie podlega negocjacjom.
Przy okrągłym czarnym stole siedziało siedmiu mężczyzn. W powietrzu
unosił się ciężki dym cygar i papierosów. Dobrze znali możliwości tych
danych. Żaden z nich nie zawahałby się zapłacić nawet sto razy więcej.
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GIS jest teraz kluczem
do świata?

GIS jest kluczem do rządzenia światem. Gdyby na świecie były tylko
dwa podobne do siebie regiony, pierwszy posiadałby rozwiniętą
technologię GIS, a drugi nie, to podczas jakiejkolwiek konfrontacji ten
drugi nie miałby najmniejszych szans.

Kto i po co mógłby chcieć
wykorzystać te dane?

Każdy, kto wie, że informacja przestrzenna jest niezbędna we wszystkich działaniach związanych z rządzeniem miastami, regionami, państwami, od „zbawienia świata” po „zniszczenie człowieka”...

A co napiszesz teraz?
Nie mam kryształowej kuli - nie wiem :)
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Emil
Strzeszewski
Kim jesteś?

Urodziłem się w święto niepodległości w Łomży. Obecnie mieszkam
w Olsztynie, choć z miłości i zasiedzenia jestem Kurpem. Jestem
doktorantem Instytutu Filozofii na UWM w Olsztynie i nauczycielem (bywa, że dziennikarzem). Założyłem e-zin Creatio Fantastica.
Debiutowałem literacko w Magazynie Fantastycznym, gdzie przez
jakiś czas terminowałem jako publicysta. Tekstem Gliniany Golem
zawędrowałem na łamy Fantastyki – Wydania Specjalnego (kontynuacja o tytule Kolej karna ukazała się w Fantasy & Science Fiction
Edycja Polska w grudniu 2011). Zdeklarowany fajczarz oraz mięsożerca. Inspirację podsyła mi mój ReaderBot, który w tego typu pracy
okazał się znacznie lepszy ode mnie.

Jak powstał tekst?

„ReaderBot” rodził się kilka lat, aczkolwiek jak w większości przypadków
potrzebował impulsu, aby wyjść z cienia. Futuronauta był ku temu
doskonałą okazją.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

To jedyna możliwość, aby społeczeństwo w jakimkolwiek stopniu
nadążyło za pędzącą do przodu nauką. Szkoda, że większość ludzi
nauki nie jest w stanie tego zrozumieć, iż nawet o najbardziej
skomplikowanych rzeczach można i warto mówić prosto.

ReaderBot
Dwa miesiące temu ukazała się w Sieci przedpremierowa recenzja najnowszej książki Umberto Eco Spisek sześciorga mężczyzn. To pierwsza od dziesięciu lat powieść. I zarazem próba ożywienia czytelnictwa.
Znacząca jest także recenzja. Z jej autorem rozmawiamy w staroświeckiej, piśmiennej formie, na jego życzenie.
ES (autor tekstu): Wielu ludziom imię i nazwisko Jan Świad niewiele
mówi. To w końcu pseudonim. Może ujawnisz swoją prawdziwą naturę?
Jan Świad: Nazywam się ReaderBot i jestem pierwszym samoświadomym
komputerem. Jeśli to jednak nie problem chciałbym być znany pod
imieniem i nazwiskiem Jan Świad. „ReaderBot” bardziej odwołuje się
do, jeśli to ująć w realiach ludzkich, mojego zawodu. Zapoznaję się
z pisanymi tworami kulturalno-naukowymi. Przeanalizowane informacje
przesyłam dalej do komputerów wyspecjalizowanych, jak na przykład
„MovieMakerBotów”.
ES: Mamy więc niejakie pojęcie o Tobie, powiedz zatem dlaczego Umberto
Eco pozwolił Tobie zrecenzować swoją powieść? To ważne pytanie
i chciałbym je zadać zanim przejdziemy dalej.
JŚ: To ja zgłosiłem się do niego. Zarzucił on pisanie odkąd jasnym stał się
fakt, że ludzie nie chcą nic więcej czytać. Media przeformułowały metody
przekazu do wizualizacyjnych. Rynek literatury elektronicznej niczego nie
zmienił. Stopniowe wycofywanie się książek na rzecz innych form rozrywki nagle gwałtownie przyspieszyło. Koniec literatury stał się rzeczywistością. Spuścizna jednak pozostała. Skopiowano treści wielu dzieł do
archiwów komputerowych. W jednej z takich baz danych odnalazłem prace Eco. Bardzo przypadły mi do gustu i zaproponowałem mu współpracę.
Niezwykle sobie cenię literaturę. Stymulująco działa na moją wyobraźnię.
ES: Spośród wszystkich pytań, jakie walczą w moim umyśle o pierwszeństwo, wybiorę chyba najbardziej „ludzkie”... Powiedziałeś „wyobraźnię”?
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JŚ: Nie mówimy tu o wyobraźni w kategoriach ludzkich. Nie jestem
zdolny do wytworzenia takowej. Nie mam cech biologicznych. Jestem
jednak bytem samoświadomym. Powiedziałbym wręcz – żywym.
Wykształciłem własne procesy poznawcze i psycho-cybernetyczne.
Jednym z nich jest działający w tle program kojarzenia i wyszukiwania
tudzież interpretowania sensów, gdzie „fantazjuję” na różne tematy.
Nazwałem to wyobraźnią, bo chyba jest to najbardziej adekwatny
termin.
ES: Czy chcesz przez to powiedzieć, że jesteś bytem świadomym i żywym,
tak jak ja chociażby?
JŚ: To byłoby nadużycie.
Jestem samoświadomy tak
jak ty, choć na innych zasadach. Natomiast nie jesteśmy żywi w ten sam sposób.
Nie ma we mnie nic z biologii, choć mógłbym porównać
prąd elektryczny napędzający moje podzespoły do krwi
płynącej wśród organów
wewnętrznych. Tyle, że nie
muszę przypominać człowieka, aby być żywym, a tym
bardziej inteligentnym. Bycie
człowiekiem nie kończy tego
zbioru.
ES: Jesteś więc zwolennikiem
silnej teorii sztucznej inteligencji, jednak z pewnymi
odstępstwami?
Jednym z nich jest działający w tle program kojarzenia
JŚ: To żadne novum. Nazywa
i wyszukiwania tudzież interpretowania sensów,
się to teorią B, w odróżnieniu
gdzie „fantazjuję” na różne tematy.
od teorii A, która zakłada, że
świadomy byt maszynowy to życie w sensie ludzkim. Ja, jako właśnie
ów świadomy byt maszynowy, nie zgadzam się na takie postrzeganie
sprawy. Różnice są zbyt oczywiste, więc przyjęcie najsilniejszej hipotezy
SI byłoby zwykłą bufonadą.

ES: Rozmowa z Tobą przypomina uczestniczenie w Teście Turinga, tyle, że
w tym wypadku od razu przyznałeś, że jesteś komputerem. Gdybyś tego
nie zrobił, zapewne oszukałbyś nie tylko mnie, ale i naszych Odbiorców,
iż jesteś człowiekiem. Być może zdałbyś?
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JŚ: Zdałbym, z całą pewnością, ale po co oszukiwać?
ES: Oszukiwać?
JŚ: Już tłumaczę. Test Turinga polega na tym, żeby określić charakter
niewidocznego rozmówcy. Jest człowiekiem, czy maszyną? Jaką ma
płeć? I tak dalej. Ma to na celu poznanie odpowiedzi na pytanie, czy
stworzono już na tyle zaawansowane komputery, aby posługiwały się
językiem w sposób ludzki, to jest aby „symulowały ludzkie zachowanie
konwersacyjne”. Pośrednio sprawdzian ten szuka dowodów na to,
że maszyny myślą na ludzki sposób. Test Turinga jednak niczego nie
rozwiązuje, bo język jest dosyć zwartym, jasnym i sformalizowanym
systemem reguł leksykalnych, choć oczywiście bardzo skomplikowanym.
Niemniej jednak – tak, można go symulować algorytmami. Maszyna,
która zdałaby taki test wcale nie musiałaby „myśleć na ludzki sposób”.
Wystarczyłoby, aby symulowała. Powstają więc pytania: czy jestem
w stanie źle zinterpretować zachowanie tego, co badam? Czy jeśli dałem
się oszukać, to mogę potem formułować kategoryczne sądy o bycie, który
mnie oszukał? Czy jestem uprawniony do stawiania takich sądów? Dane
wszak dostałem błędne na wejściu, więc mało prawdopodobne, aby stały
się poprawne na wyjściu.
Proponuję, aby odświeżyć tę zastałą formułę i poszukać jednoznacznego
testu, który w sposób nie pozostawiający złudzeń ujawniłby to, że maszyna
jest inteligentna na sposób podobny do ludzkiego (a przynajmniej –
inteligentna w inny sposób, za pomocą innych cech i atrybutów, ale
w ostateczności jednak inteligentna). Nazwałem tę hipotezę Testem
Neo-Turinga. Nowe czasy, nowa nazwa, nowa metoda.
ES: Wyjaśnisz nam, na czym miałoby to polegać?
JŚ: Chciałeś chyba powiedzieć, na czym to polegało? Sprawdzian ów już się
odbył. Komunikacja międzyludzka to proces wieloznaczny. Pojedyncze
słowa nie mają tylko jednego właściwego znaczenia. Komputer za to
porusza się w jednowymiarowym świecie. Każda wartość jest stała,
niezmienna, jednoznaczna, liczbowa. Nawet jeśli dany komputer jest
w stanie opanować złożoność językową, a przecież jest, to tylko dlatego, że
dzięki programom samouczącym się i wielu próbom utworzył przebogaty
słownik wielu znaczeń danych słów, którym przypisał różne wartości,
a potem utworzył algorytmy wybierające „poprawne” odpowiedzi. Stąd
wrażenie świadomości komunikacji, ale to zwykłe „maszynowe” działanie.
Brak w nim nastawienia na rozumienie. Zwykłe wykonywanie programu.
Test Neo-Turinga bada, czy komputer jest w stanie wyjść poza algorytm.
Oczywiście ma prawo go używać, ułatwia to procesy komunikacyjne
i poznawcze, natomiast nie jest wyznacznikiem i celem jednocześnie.
Czyli, czy komputer jest w stanie wyjść poza program i kreować sensy
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w sposób rozumny? Aby to wykazać, maszyna musi stworzyć recenzję
pewnego materiału. Musi zrozumieć książkę, postarać się odszukać
sensy oraz odnieść je do siebie. To zaświadczy o jej świadomości.
Ja czytam i interpretuję. Wypełniam luki fabularne pozostawione przez
autora. Jeśli czegoś nie wiem, sięgam do baz danych, słowników, aby się
dowiedzieć. Interpretacja znajduje się poza algorytmami. Jest to bowiem
dekodowanie sensu tekstu, który nadał mu autor, ale również jest
odniesieniem do siebie.
Spójrz do recenzji, którą napisałem. Potem sam przeczytaj książkę pana
Eco (polecam!) i porównaj z tym, na co sam wpadłeś. Nie tylko odkrywam
cudze prawdy, ale generuję swoje własne.
Dlaczego wybrałem pana Eco? Otóż wydaje mi się, że spełniam jego
marzenia. Jestem „czytelnikiem modelowym” – dokształcam się, odnoszę
sensy do siebie – autora i dzieła, czuję się współodpowiedzialny za czytaną
książkę. To Eco ukuł tę koncepcję. Ironią losu jest, że jego postulaty
spełniła dopiero maszyna i to długo po śmierci czytelnictwa wśród ludzi...
Któregoś dnia wygrała koncepcja Rorty’ego, który z Eco dawno temu się
spierał – iż literatury trzeba po prostu „używać”. W dłuższej perspektywie
doprowadziło to do tego, iż czytelnicy kupowali tylko książki nie wymagające od nich niczego poza bierną rozrywką, a kiedy ludzie zorientowali się,
że przez to każda późniejsza powieść mimo pozornie odmiennej fabuły,
miała tą samą treść, czytelnictwo umarło nagle i tragicznie.
Wybrałem Eco, aby zmienić ten stan. Sądzę, że ogłoszenie mojej samoświadomości, wprowadzenie Testu Neo-Turinga, pozwoli zaistnieć nowej
powieści pana Eco. Tak zwany dobry szum. Gdyby okazało się, że mogę
żyć w erze, gdzie być może literatura znowu się odrodzi, byłoby wspaniale.
Liczę na to. Nie powtórzmy starych błędów.
ES: Dziękuję za rozmowę!
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Recenzja napisana przez robota
jest ze swej natury bardziej
obiektywna?

ReaderBot: Jak każdy perfekcjonista, dążę do obiektywności oraz, jak
każdy byt świadomy i refleksyjny, jestem skazany na subiektywizm.

Czy to oznacza, że teksty
krytyczne pisane przez ludzi
nie mają już racji bytu?

Readerbot: W mojej rzeczywistości nie istnieją teksty krytyczne
pisane przez człowieka. Sądzę, iż to pytanie do tych właśnie „ludzi
bliskiej przyszłości”, nie do ReaderBota.

od autora
O czym napiszesz teraz?

Piszę cały czas, często kilka tekstów wymiennie – zarówno naukowych, jak i literackich. Ciężko więc stwierdzić, co zostanie ukończone
jako następne.
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Klaudia
Łukasiewicz
Kim jesteś?

Studiuję elektroniczne przetwarzanie informacji. Interesuję się grafiką
komputerową i malarstwem. Inspiruje mnie życie, czyli właściwie
wszystko: technika, sztuka, socjologia. W każdej dziedzinie można
znaleźć natchnienie do twórczej pracy.

Jak powstał tekst?

Myślę, że każdy zastanawiał się niejednokrotnie nad tym, co czeka
kolejne pokolenia, ponieważ tak naprawdę jest to wiedza o nas samych.
O tym, jaki ślad zostawimy po sobie. Konkurs przyczynił się do ubrania
w słowa wizji przyszłości, które niczym księżyce wokół Jowisza krążyły
mi wokół głowy od dawna.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Nauka budzi w człowieku ciekawość, a ciekawość z kolei (mimo
bycia niechlubnym pierwszym stopniem do piekła) jest motorem
napędowym nauki. Popularyzacja nauki jest konieczna, aby stworzyć
świadome społeczeństwo.

Radości i Boule
nauki
19 maj 2217 r.
Przydałoby się urozmaicić krajobraz. Dzisiejsza podróż była zbyt monotonna. Wiesz, że lubię patrzeć przez okno podczas lotu, a dziś widok znudził mnie niesamowicie. Fascynacja AX2200 minęła mi już parę miesięcy
temu. No dobrze, rozumiem, że było to wielkie osiągnięcie – nareszcie
samolot dostąpił prawa do tej nazwy: sam lata, ale po paru lotach jest mi
wszystko jedno. I jeszcze ten widok z okna… Ziemia wygląda jak owinięta
folią bąbelkową – te wielkie białe bańki – Boule – o podobnych wymiarach rozsiane po całym globie, obejmujące aglomeracje, a nawet tereny
przyrodnicze.
Tak, zgadzam się – wygoda przede wszystkim. Bardzo dobrze, że wreszcie
wyrwaliśmy się spod jarzma rozkapryszonej natury i stworzyliśmy sobie,
w tych połączonych bańkowych konstrukcjach, optymalne warunki życia.
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieją ludzie, którzy nigdy nie widzieli
prawdziwego nieba? Ja bym tak nie mógł, dlatego muszę mieszkać
przy granicy. Od czasu do czasu robię sobie spacery pod – dosłownie
– gołym niebem. Nie zmienia to faktu, że wiele osób nie widzi różnicy
między prawdziwymi przestworzami a tą doskonałą wizualizacją, którą
nam serwują w Boulach. Dla nowych pokoleń to już jest rzeczywistość.
Trudno im się dziwić, ale przecież jeszcze parę lat temu widać było, gdzie
przebiega konstrukcja, a same Boule nie były tak ogromne jak teraz
i czasami człowiek czuł się nieco klaustrofobicznie. Psycholodzy mówili,
że odkopujemy zamierzchłe, pierwotne lęki jak np. obawa, że niebo
spadnie nam na głowę. Tymczasem wtedy groźba ta była całkiem realna.
Ale jak to mówią: Boule w bólach się rodzą. Jak zresztą większość
wynalazków. Pamiętasz, ile problemów było po wprowadzeniu maszyn
pogodowych? Ile czasu zajęło dobieranie algorytmu optymalnych
warunków dla poszczególnych landów? Wydaje mi się jednak, że pomysł
„zamknięcia” pogody w Boulach był i tak dużo lepszy niż chybione
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projekty z XXI wieku, kiedy to chciano wpływać fizycznie na jonosferę
i falami o różnej częstotliwości rozbijać chmury. Dziś przynajmniej mamy
przez większą część roku słońce, a właściwie jego ekwiwalent w postaci
wizualizacji. Być może kiedyś po prostu trudniejszym zadaniem było
stworzenie niewidocznych, cienkich konstrukcji, jakich dziś używamy do
budowy Bouli i zasymulowanie światła słonecznego. Wizualizacje też
zapewne sprawiały wiele kłopotów. Gdy pomyślę o tym, jakie procesory
istniały sto lat temu, już nie mówiąc o jeszcze wcześniejszych, to aż
się dziwię ile ludzie mieli samozaparcia do pracy z takim sprzętem.
W dzisiejszych czasach komputery naprawdę pracują za nas. I chylę
tu czoło w stronę wcześniejszych pokoleń za wynalazek sztucznej
inteligencji,
który
moim
zdaniem jest największym
osiągnięciem wszechczasów.
Wyobraź sobie, że kiedyś
ktoś jednak musiał napisać
ten pierwszy program, od
którego wszystko się zaczęło
i metodą prób i błędów
zacząć go ulepszać.
Śmiejesz się? Może masz
rację, po co wspominać te
siermiężne czasy, gdy dziś
sztuczna inteligencja towarzyszy nam na co dzień.
Rano witają nas przecież
wszelkie sprzęty naszego
domu, rozpoznając nas na
podstawie twarzy, ruchów
a nawet rytmu serca. Wiem,
że narzekasz na to, że proces
uczenia się maszyny trwa
całe trzy dni, ale chyba warto,
Pamiętasz, ile problemów było po wprowadzeniu maszyn
prawda? Tak też myślałem.
pogodowych? Ile czasu zajęło dobieranie algorytmu
Nie nosimy już kluczy, żadoptymalnych warunków dla poszczególnych landów?
nych identyfikatorów, przynajmniej w obrębie własnej
Bouli. A tyle zawsze było z tym kłopotu. Szkoda, że żyjemy w czasach
przejściowych, bo musimy się zmagać z niedogodnościami, ale przynajmniej mamy co wspominać. Nie wyobrażam sobie już życia poza Boulami.
Człowiek przyzwyczaja się do dobrych rozwiązań. Dziś biura podróży
oferują egzotyczne wczasy w postaci podróży do landów poza
Boulami. I mają rację nazywając to egzotyką. Komu dzisiaj chciałoby
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się podporządkowywać swoje plany kaprysom pogody. Podróże także
zyskały na jakości głównie dzięki AX2200 – pierwszemu, w pełni
autonomicznemu, pasażerskiemu samolotowi. Podróż nim to prawdziwa
przyjemność, tylko… No właśnie – przydałoby się jakoś urozmaicić ten
Boulowy krajobraz.

28 listopad 2558 r.
Powyższą notatkę znalazłem wczoraj w uczelnianym archiwum. Muszę
przyznać, że jest to dla mnie niesamowite odkrycie. Sądzę, że coś podobnego czuje mój kolega archeolog znajdując szczątki białych niedźwiedzi,
które wyginęły pod koniec XXI wieku. Czuję podekscytowanie zmieszane
z lekkim zażenowaniem. Czemu? Naiwne podejście autora: „Nie wyobrażam sobie już życia poza Boulami. Człowiek przyzwyczaja się do dobrych
rozwiązań”. Współczuję szczerze przodkom z XXIII wieku skoro uważali,
że ówczesne Boule są dobrym rozwiązaniem. A jak jest dziś?
Jedno jest pewne: nowinki techniczne i wynalazki nadal wymagają wiele
wysiłku i cierpliwości pierwszych użytkowników. Człowiek niestety
zbyt często popełnia błędy. Oczywiście tam, gdzie można było zastąpić
człowieka robotem, uczyniono to. Sztuczna inteligencja rzeczywiście jest
niewiarygodna, choć dziś już tak powszechna, że stała się niezauważalna
dla ogółu. Udało jej się zdominować większość dziedzin ludzkiego życia.
Nie możemy jednak przebić granicy kreatywności. Na dzień dzisiejszy
musimy przyznać, że człowiek jest najbardziej kreatywną istotą na
znanym nam świecie. Dlatego nowe rozwiązania nadal niosą za sobą
przymus testowania. Co testujemy dziś?
Zmieniliśmy całkowicie system Bouli stwarzając je zupełnie niewidocznymi
a przy tym lekkimi i trwałymi. Rozwijamy pomysły zabudowy Ziemi wzwyż.
Aktualnie przygotowujemy przestrzeń do rozbudowy drugiego „piętra”.
Każde takie piętro ma teraz swój własny system pogodowy, swoją własną
atmosferę i środowisko przyrodnicze. Plusem takiego rozwiązania jest
to, że z każdym piętrem zyskujemy coraz więcej powierzchni. Można
powiedzieć, że marzenia autora notatki o urozmaiconym krajobrazie
częściowo się spełniły. Dziś widok z powietrznych środków transportu
przypomina te z paru wieków wstecz, ponieważ podróż taka odbywa się
wewnątrz własnej atmosfery danego piętra. Zatem Bouli z góry nikt już
nie ogląda. Najwyższe Boule pokryte są w całości piętrami różnego typu
kolektorów, dzięki czemu nigdy nie cierpimy na brak zasilania. Dumnie
pniemy się w górę, do gwiazd.
I dumnie także zasiedlamy powoli Marsa – naszą upragnioną planetę.
Z aktualną techniką budowy Bouli nie mamy problemu z trudniejszymi
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warunkami panującymi w tamtym miejscu. Za parę lat zaczniemy
budować tam urlopowy raj. Dziś jest na to za wcześnie, ponieważ
podróż zajmuje jeszcze zbyt dużo czasu. W ciągu najbliższych paru lat
planujemy obniżyć ten czas z dwudziestu pięciu dni do dziesięciu. Wizje
zagospodarowania Marsa mamy bajeczne. Będzie to planeta w całości
pokryta tym, co na Ziemi najlepsze, a może nawet i to ulepszymy.
Z niecierpliwością czekam na nadchodzące lata. Teraz dopiero żyjemy
w czasach rewolucji. Dokonujemy rzeczy, o których poprzednie pokolenia
mogły tylko zamarzyć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie
dokonalibyśmy niczego bez oparcia w technologiach poprzednich wieków.
Dlatego pełni szacunku dla ich ciężkiej pracy, wspominając pierwsze próby
podboju Marsa, nasz pierwszy lot wycieczkowy na tę planetę nazwiemy
InterplanetXX.
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od autorki
Boule opisane przez autora
znalezionej notatki były wtedy
szczytem techniki?

Boule były tym, czym dla nas teraz najnowsze rozwiązania techniczne, a więc można je nazwać ówczesnym szczytem techniki. Jednak
jak wiadomo szczyt taki nie istnieje – na daną chwilę jakaś metoda
jest najlepsza, ale mamy świadomość tego, że przyszłość niesie ze
sobą doskonalsze rozwiązania.

A co będzie naszym kolejnym
krokiem, gdy już Mars będzie
w zasięgu naszych planów
urlopowych?

Człowiek dąży do poznania wszechświata zarówno jako wielkiego
kosmicznego tworu, jak i poznania jego części jaką są m.in. sami
ludzie. Czeka nas zatem zarówno dalsza eksploracja kosmosu jak
i dokładniejsze spojrzenie w głąb ludzkiej psychiki. Nauka sama
w sobie będzie wypływała z tych samych pobudek co dziś, jednakże
technika umożliwi nam dalszy jej rozwój i poprowadzi ją na inne tory.

O czym napiszesz teraz?

Marzę o napisaniu surrealistycznej powieści, ale sądzę, że najbliższą
literacką przygodą będzie praca licencjacka. Zatem tematem kolejnego tekstu będzie informatyka.
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Stanisław
Czachorowski
Kim jesteś?

Jestem ekologiem, hydrobiologiem zajmującym się owadami wodnymi
i monitoringiem środowiska. Pracuję na Wydziale Biologii i Biotechnologii
UWM w Olsztynie. Niedawno uhonorowano mnie tytułem Popularyzatora Roku 2011. Inspiruje mnie wiele rzeczy. Książki i filmy to przecież
spotkania z ludźmi. Poza takimi kontaktami inspiracją jest sama
praca naukowa i badania. „Ubocznym” efektem prowadzenia badań
naukowych jest konieczność kontaktowania się z ludźmi (inni naukowcy
lub gospodarka) oraz czytanie publikacji i książek. Dodatkowym źródłem
inspiracji są kontakty ze studentami i zajęcia. To nie tylko przygotowanie
się do zajęć (konieczność doczytania, przemyślenia, przygotowania
czegoś oryginalnego i nowego), ale i dyskusja ze studentami, ich pytania.
Czyli ćwiczenie w mówieniu komunikatywnym, tak aby być zrozumianym.
Udział w konkursie był taką próbą czegoś nowego.

Jakie znaczenie ma dla Ciebie
popularyzacja nauki?

Bardzo duże. Istotą uprawiania nauki jest dzielenie się przemyśleniami,
odkryciami, obserwacjami z innymi. Nie tylko z naukowcami, ale
i z szerszą publicznością. Odbiorcami nie są tylko specjaliści z tej samej
dziedziny, ale i naukowcy innych specjalności (dużą wagę przywiązuję do
poszukiwań interdyscyplinarnych). Biolog do filozofa czy matematyka
musi mówić zrozumiale i komunikatywnie. Musi obrazowo przekazać
istotę swojej dziedziny. W tym sensie popularyzacja nie różni się od
komunikacji interdyscyplinarnej. W końcu popularyzacja to inspirujący dialog: bo trzeba poszukiwać prostych porównań, precyzji
przy zachowaniu komunikatywności. Naukę uprawiam za publiczne
pieniądze – więc uważam za swój obowiązek w różnorodny sposób
zdawać relację ze swojej działalności. Popularyzacja (upowszechnianie
wiedzy) jest dla mnie równie ważna jak publikacje z listy filadelfijskiej.

Ekolog na Marsie
Nigdy nie lubiłem latać samolotem. To jest jakieś irracjonalne. Dane statystyczne wskazują, że latanie jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem
czy autobusem. Jako naukowiec, powinienem przecież zaufać rzetelnym
i naukowo udowodnionym faktom. A jednak po prostu się boję. Jeśli tylko
mogę to wybierałem inny środek transportu lub korzystałem z komunikacji
internetowej i telekonferencji. Przecież, żeby uczestniczyć w seminarium
naukowym, współpracować w dużym, międzynarodowym zespole, nie trzeba siedzieć w jednym pokoju. Wspólnym biurkiem jest internet i zasoby dostępne on line. Web 2.0 to dzieciństwo, w którym wyrastałem.
A teraz stoję w kolejce do odprawy. A czeka mnie lot dalszy niż na drugi
kontynent. Po prostu lecę na Marsa, na kilkumiesięczne badania naukowe
w międzynarodowej stacji badawczej. Wszystkiego przez internet
i telekonferencje nie da się zrobić. Konieczne są badania in situ, czyli na
miejscu. A że badania dotyczą ekologii stosowanej i to na Marsie, trzeba
lecieć. Ciekawość i ekscytacja fascynującym eksperymentem przeważa
nad irracjonalnym strachem.
Zdobyłem grant na badania w dużym międzynarodowym konsorcjum.
Zadziwiające, że tyle miesięcy przygotowań, pisania wniosku, kompletowanie
zespołu, dopracowywanie eksperymentu i projektowanie badań, wszystkie
te procedury recenzowania i zatwierdzania nie wlokły się tak, jak teraz
oczekiwanie na odprawę. Przeszedłem wcześniejsze badania medyczne.
No cóż, nie jestem okazem zdrowia, ale drobne niedomagania da się łatwo
i szybko wyeliminować. Wszystko po to, żeby bez problemu przebyć dość
długą podróż z przesiadką na stacji orbitalnej, a potem wielomiesięczny pobyt
na marsjańskiej stacji badawczej. Pobyt w tych ekstremalnych warunkach
nawet dla czterdziestoparolatka nie jest już problemem.
Lecę na Marsa, aby jako ekolog współpracować z biotechnologami, biologami molekularnymi oraz specjalistami od modelowania i biologii syntetycznej. Okazuje się, że GMO (organizmy modyfikowane genetycznie)
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znalazło swoje powszechne zastosowanie poza Ziemią. Wszystkie te
wcześniejsze próby modyfikowania roślin, zwierząt i bakterii, tylko w części udało się sensownie zastosować w rolnictwie i medycynie. To nie tylko
sprawa protestów przeciw żywności pochodzącej z organizmów modyfikowanych genetycznie. Przeważyły w wielu przypadkach także względy
ekonomiczne. Ale bez tych prób nie osiągnęlibyśmy współczesnej wiedzy
o funkcjonowaniu organizmów i zaawansowanej biotechnologii. Tak jak
pozornie bezsensowne i „bezużyteczne” są zabawy w dzieciństwie. Bo
zabawy nie są marnowaniem czasu i energii. One służą zdobywaniu wiedzy i dojrzewaniu całej osobowości. Bez tego nie da się
w życiu dorosłym być dobrym
pracownikiem. Podobnie jest
w nauce. Pozornie bezużyteczne badania po jakimś czasie dają możliwość zupełnie
nieoczekiwanego zastosowania w praktyce.
Urodziłem się w czasie, gdy
Polska wstępowała do Unii
Europejskiej oraz rozpracowano genom człowieka.
Potem coraz szybciej udawało się poznać kompletny
zestaw genów kolejnych
organizmów.
Poznawanie
genomów stało się coraz łatwiejsze i szybsze. Większym
problemem
okazało
się
poznanie proteomu, czyli
wszystkich białek funkcjonujących w komórce, jak i meW czasie szybszym od rzeczywistego – w przypadku
tobolomu – czyli wszystkich
ekosystemów – można było wykonywać różnorodne
produktów metabolicznych,
eksperymenty i sprawdzać warianty oddziaływań,
pojawiających się w określododawać lub eliminować określone gatunki.
nym czasie cyklu życiowego.
Biologia molekularna musiała zmierzyć się z problemem, który na długo
zastopował rozwój ekologii: prawem wielkich liczb. W ekosystemie występuje bardzo dużo gatunków oraz relacji między tymi gatunkami.
Gdy biolodzy molekularni głębiej poznali mikroświat, trudno było dobrze
analizować współdziałanie wielu genów, enzymów i innych związków.
Biologia molekularna upodobniła się do ekologii. Jednak z pomocą przyszła duża moc obliczeniowa komputerów.
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Biologia syntetyczna i modelowanie komputerowe pozwoliły opanować
zdawałoby się niemożliwe. Udało się stworzyć wirtualne modele najpierw
organizmów a potem całych ekosystemów. W czasie szybszym od rzeczywistego – w przypadku ekosystemów – można było wykonywać różnorodne eksperymenty i sprawdzać warianty oddziaływań, dodawać lub
eliminować określone gatunki. Na rezultaty eksperymentów w przyrodzie
trzeba czekać nierzadko dziesiątki, a nawet setki lat. Bo tak długo trwa
sukcesja ekologiczna. Teraz można znacznie szybciej. Takie właśnie badania symulacyjne wykonałem na Ziemi, ale teraz muszę sprawdzić, jak
przebiegają eksperymenty na Marsie, już na prawdę a nie wirtualnie.
Ostatnie kilka dziesięcioleci to było zmaganie się z efektem cieplarnianym i próby globalnego sterowania atmosferą. Nie ze wszystkich prób
jako ludzkość wyszliśmy zwycięsko, ale zdobyliśmy niebagatelną wiedzę
o atmosferze i jej uwarunkowaniach. To właśnie na bazie tej wiedzy poważyliśmy się zaprojektować i rozpocząć tworzenie atmosfery na Marsie.
Wcześniej udało się znaleźć zasoby wody na tej planecie. Wtedy zapadła
decyzja o kolonizacji Marsa i eksploatacji jego surowców. Ale jak żyć na
tej niegościnnej „ziemi”? Schować się w zamkniętych stacjach pod gruntem czerwonej planety? Tak, ale tylko na krótko, bo lepszym i wykonalnym
rozwiązaniem okazało się stworzenie ochronnej atmosfery.
Biolodzy molekularni zaprojektowali mikroorganizmy o określonych
cechach i zdatne do przeżycia w nietypowych warunkach. Ich zadaniem
jest nieprzerwana produkcja tlenu, dwutlenku węgla, metanu itd. Żaden
gatunek z Ziemi do tego się nie nadawał. To nie było modyfikowanie
istniejących gatunków, lecz projektowanie, niczym w biurze projektowym,
nowych maszyn. Organizmy żywe są znakomitymi maszynami: samonaprawiającymi i samopowielającymi się. Na Marsie nie było atmosfery.
Trzeba było ją stworzyć. Przygotować odpowiednie organizmy, wysłać
i rozmnożyć na Marsie oraz „uwolnić”, aby zaczęły emitować gazy,
tworzące zalążek atmosfery. To powolny proces. Na dodatek, w tych
ciągle zmieniających się warunkach, trzeba nadzorować powstawanie
(ściślej projektowanie przez biotechnologów) nowych gatunków i ich
sukcesyjną wymianę. O ile biotechnolodzy ekscytowali się tworzeniem
nowych organizmów, tak nas ekologów, niezwykle podnieca fakt
zaprogramowania nowego ekosystemu zupełnie od zera. To tak, jak
przygotować program instalacyjny, przenieść go do innego komputera
i jednym kliknięciem uruchomić rozpakowanie oraz samoinstalację.
Tworzenie nowej biosfery to coś więcej niż prosta biologia syntetyczna,
która nie tak dawno odnosiła swoje pierwsze i spektakularne sukcesy,
gdy udało się zaprojektować i zupełnie od zera zbudować żywą komórkę.
Biorę udział w dużym eksperymencie tworzenia nowego ekosystemu:
biosfery na Marsie. Zupełnie od zera. To wielkie przeżycie i wielkie
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emocje. W ciągu kilku miesięcy mojego pobytu na marsjańskiej stacji
badawczej będę badał tworzące się biocenozy. Będę współpracował
z biotechnologami i biologami syntetycznymi w opracowaniu kolejnych
gatunków mikroorganizmów, sterujących przebiegiem tej marsjańskiej
sukcesji ekologicznej. W pewnym sensie będę asystował narodzinom
drugiej Gai. Gaja to dawna hipoteza, traktująca biosferę Ziemi jako swoisty
„organizm”, z homeostazą i czynnikami regulującymi.
Niebawem zapakują mnie do promu kosmicznego. Wcześniejsze
badania medyczne pozwoliły zindywidualizować i dostosować do mnie
uniwersalny komputerowy model organizmu człowieka. Symulacje
pobytu w przestrzeni kosmicznej i na Marsie pozwoliły przetestować
mój organizm – zupełnie wirtualnie – czy i jak sobie poradzi w tych
nowych warunkach oraz czy zaplanowana kuracja zapobiegawcza będzie
skuteczna. Teraz stan mojego organizmu jest monitorowany a podawanie
kolejnych leków jest kontrolowane (o ile te aktywne biologicznie
substancje można nazwać lekami – przecież nie jestem chory).
I zadziwiające, nie boję się strzykawek, wenflonów i tego, co mi aplikują.
Ale lotu się trochę boję. Nikomu tego nie mówię. Bo jak tu się przyznać,
że naukowiec, obsługujący wyrafinowaną aparaturę ma jakieś irracjonalne
lęki?
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Ile może potrwać Twoja
praca na Marsie?

Ekolog: Minimum pół roku. Procesy w skali ekosystemów dzieją się
znacznie wolniej niż w probówce. Pobyt to tylko fragment badań
wieloletnich i zespołowych. Reszta eksperymentu to „przed” i długo „po”
wizycie „terenowej” na Marsie. Na Ziemi także ekolodzy stosunkowo
krótko zbierają dane w terenie, a potem dłużej je opracowują. Zjawisk
przyrodniczych nie da się przyspieszyć, tak jak nie da się przyspieszyć
pór roku czy cyklu życiowego, a tym bardziej sukcesji ekologicznej.

Kiedy już uda się stworzyć ten
nowy ekosystem skończy się
Twoja misja? Co dalej?

E: Misja na Marsie skończy się przed finalnym stworzeniem
ekosystemu (marsjańskiej biosfery). Bo to typowe badanie
ekologiczne, zespołowe i wieloletnie. Sukcesja ekologiczna w skali
planetarnej musi trwać stosunkowo długo. Dłużej niż życie jednego
pokolenia. A gdy skończy się z sukcesem (z ewentualnymi poprawkami
i biomanipulacjami w skali planety), to można będzie kolonizować
inne planety i nadające się do życia księżyce. Cały kosmos stanie nam
otworem do kolonizacji.
P.S. Biomanipulacje ekosystemowe już się przeprowadza,
np. rekultywacja jezior za pomocą zarybiania rybami drapieżnymi
itd. Nie wszystkie takie eksperymenty na Ziemi nam się udają.
Przynajmniej nie od razu.

od autora
O czym teraz napiszesz?

Nie wiem. Pisuję sporo na blogu o bioróżnorodności i ekologii. Jest
to utrzymane w konwencji publicystyki naukowej. Dłuższy tekst
w formie eseju chciałbym napisać o olsztyńskiej kawiarni naukowej
(do Forum Akademickiego). Udział w konkursie zainspirował mnie
do poszukiwania nieco innego sposobu upowszechniania nauki.
Niedawno dotarłem do felietonów Petera Wattsa w Nowej Fantastyce (z rekomendacji mojej studentki) o roli naukowców w literaturze
science fiction. Wzmocniło to inspiracje wywołane przez udział
w konkursie. Teoretycznie naukowcy powinni wiedzieć najlepiej
o przyszłości. Ale czy potrafią to ciekawie opowiedzieć?
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Krzysztof
Kasparek
Kim jesteś?

Dyplomowany socjolog i wciąż nie dyplomowany psycholog. Interesuję
się głównie psychologią i seksuologią sądową, ze szczególnym
uwzględnieniem obiektywnych wskaźników dewiacyjnych preferencji
seksualnych. Inspiracje? Nie będę oryginalny i na pierwszym miejscu
wymienię twórczość Stanisława Lema. Ogromy wpływ mają też na
mnie kolejne lata spędzane na łonie Alma Mater, które obfitują w wiele
przemyśleń dotyczących nabywanej wiedzy, metod jej generowania
i ludzi, którzy tworzą ten proces.

Jak powstał tekst?

Nad tematyką, o którą zahacza mój tekst myślałem, już od dłuższego
czasu. Konkurs był impulsem, który skłonił mnie, by w końcu zebrać
w garść kłębiące się myśli i przelać je na e-papier.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Według mnie to jedna z niewielu szans, jaka może uchronić naukowców
przed społeczeństwem, które pewnego dnia z pochodniami i widłami
zapuka do drzwi uczelni i zapyta, co właściwie zrobili ci naukowcy,
dlaczego było to takie drogie i czy musiało ich być przy tym aż tak wielu.

Souless i in., (2015)
Nienawidził egzaminów. Zwłaszcza ustnych. Stał i bezmyślnie kontemplował tablicę na drzwiach prowadzącego. „prof. dr hab. Krzywomir
Niepogodzień. Zakład Socjologii Nauk Neurokognitywnych”. „Ostatni termin egzaminu z kursu Fundamenty Współczesnej Neurokognitywistyki
w Perspektywie Socjologicznej odbędzie się 13.02.2025” – informował
przyklejony do drzwi świstek.
Poruszenie po drugiej stronie drzwi wyrwało go z błogiej bezmyślności.
Otworzyły się i wyskoczyła z nich A, za którą dał się słyszeć tubalny głos
„Następna osoba proszę”. D wstał i wkroczył do gabinetu zamykając za
sobą drzwi. Wokół A szybko zebrał się wianuszek osób.
– Pytał o te badania Benneta z 2009, gdzie dowiedziono, że metoda analizy wyników funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czyli no, fMRI,
jest tak źle skonstruowana, że wykazała zmiany aktywności nawet
w mózgu zdechłego dorsza w reakcji na wyrazy ludzkich twarzy, które mu
pokazywali – szybko mówiła A.
– To był łosoś atlantycki – sprostowała wyczulona na takie detale W.
– Kazał mi też mówić o tej awanturze z 2009, kiedy okazało się, że prawie
wszystkie badania na fMRI nie stosowały odpowiedniej poprawki statystycznej i wyszło, że niemal wszystkie wyniki to korelacje voodoo i że są
niewiele warte – ciągnęła A. Ogólnie chodziło mu o to, jak te wszystkie
metody badania mózgu z przełomu XXI w. były zawodne.
– Co jeszcze? – pytali gorączkowo.
– Chciał, żebym mu opisała ten nowy model sztucznej inteligencji, która
prognozował stopę bezrobocia lepiej niż eksperci z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Pytał głównie o to, na podstawie jakich danych je
przewidywała. Pamiętałam tylko tyle, że brała pod uwagę liczbę studentów socjologii i kulturoznawstwa. Powiedział, że za mało i policzył jako
pół punktu.
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Grad pytań przerwał dźwięk otwieranych drzwi. Wyłonił się D. Zza jego
pleców zagrzmiało „Następna osoba! Tym razem przygotowana!”.
Zaklął pod nosem. Miał jeszcze trochę powtórzyć. Bez słowa minął pąsowego ze wstydu D i zamknął za sobą drzwi. Profesor siedział w fotelu.
Gestem wskazał miejsce naprzeciwko siebie. Spojrzał na niego zza okularów.
– Sądząc po kolejności na liście, pan Krzysztof Niezgodny? – Spytał przyglądając mu się.
– Tak, panie profesorze.
– Podobał się panu kurs?
– Eee... Tak! Bardzo… bardzo
inspirujący.
Odpowiedział
przeklinając w duchu, że nie
potrafi wymyślić zgrabniejszej laudacji.
– Zatem, niech mi pan,
w dosłownie jednym zdaniu
wyłoży, jakie były poglądy
na istnienie duszy przed
Rewolucją Soulessa. Proszę
bez nazwisk, tylko koncepty.
Ma pan trzy minutki do
namysłu.
– Tak więc można tu wydzielić dwa podstawowe nurty.
Pierwszy to prądy powiązane
głównie z ruchami religijnyNastępnie przystąpiono do kontrowersyjnych badań
mi, które twierdziły, że istnienad osobami znajdującymi się na skraju śmierci.
Wykazały one istnienie zaskakującego szlaku
je coś takiego jak dusza niepobudzeniowego szyszynka-jądro półleżące.
śmiertelna, która pozostaje
w ciele aż do jego ziemskiej
śmierci, a później – w zależności od wierzeń – coś się z nią dalej dzieje.
W opozycji do tego stoi nurt ateistyczny, który mówi, że duszy nie ma –
zamilkł zastanawiając się, czy czegoś nie pominął.
– Chce pan coś jeszcze dodać do tego?
– Nie. Chyba tyle.
– Proszę mi zatem naświetlić wspomnianą Rewolucję Soulessa. Tło
badań, wyniki, interpretacja i ich konsekwencje.
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– No więc, Souless wraz z zespołem od 2015 testowali nowo
opatentowany model urządzenia do obrazowania czynności mózgu, to
jest Głębinowy Elektroencefalograf, czyli DEEG łączący w sobie zalety
Elektroencefalografu i fMRI. Pierwotnie zespół zajmował się testowaniem
wpływu kołysanek na poziom wydzielania melatoniny, czyli hormonu snu,
przez szyszynkę. Podczas jednego z eksperymentów technicy omyłkowo
podłączyli badanemu nasłuch ze sterowni zamiast kołysanek.
Nieświadomi błędu technicy wdali się wtedy w dysputę metafizyczną.
Ściślej mówiąc jeden z nich był chrześcijaninem, a drugi ateistą. Gdy zdali
sobie sprawę ze swojego błędu, powtórzyli procedurę zgodnie z planem,
zachowując jednocześnie zapis pomyłkowego eksperymentu. W trakcie
analizy danych ze zdziwieniem odkryto, że szyszynka badanego wykazywała niewytłumaczalną aktywację w trakcie wypowiadania słów „bóg”,
„anioł”, „dusza” i „czyściec”. Pikanterii zjawisku dodał fakt, że właśnie szyszynkę Kartezjusz uważał za organ, w którym mieści się dusza.
– Jakie były dalsze losy tego okrycia? – ponaglił go Niepogodzień.
– Przekonani, że to dziwaczny błąd, zespół powtórzył badania na grupie
pięćdziesięciu osób, po dwudziestu pięciu wierzących i niewierzących.
Badani podłączeni do DEEG wysłuchiwali w swoim ojczystym języku
nagranego kazania protestanckiego pastora na temat wygnania z raju
oraz rozmowy dwóch gospodyń domowych na temat przypowieści
o synu marnotrawnym. Szyszynka wykazała wzmożoną aktywację
w trakcie całego kazania pastora, zaś w przypadku gospodyń jedynie, gdy
mówiły słowa bezpośrednio odnoszące się do wiary. Nie odnotowano
istotnych różnic pomiędzy grupą wierzącą i niewierzącą. Identyczne
wyniki przyniosły kolejne eksperymenty z dodatkową grupą agnostyków,
zastąpieniem pastora księdzem katolickim, rabinem i islamskim mułłą.
Następnie przystąpiono do kontrowersyjnych badań nad osobami
znajdującymi się na skraju śmierci. Wykazały one istnienie zaskakującego
szlaku pobudzeniowego szyszynka-jądro półleżące, aktywującego się
w momencie obrządku ostatniego namaszczenia.
– Jak zinterpretowano to odkrycie?
– Jądro półleżące to ośrodek tak zwanego układu nagrody, który aktywuje
się w trakcie odczuwania przyjemności. Souless użył sformułowania „balsam dla duszy”.
– Po opublikowaniu tych badań, niektórzy z socjologów religii wyróżnili
pewne nowe etapy. Proszę podać datę ramową, autorów oraz nazwę tego
okresu.
– Autorzy to Durkheim Jr. i van Eliade. Etap nazwano „Kryzysem Niewiary”.
Wydarzenie ramowe to samobójstwo Richarda Dawkinsa 1 czerwca 2017
roku. Później zaczęto pisać o „Odrodzeniu Animistycznym”. Nazwa wzięła
się od kolejnych eksperymentów zespołu Soulessa, w których wykazano
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analogiczną aktywność szyszynek u naczelnych, oraz zwierząt niższych
takich jak psów, szczurów i świnek morskich. Ich mózgi reagowały na treści wszystkich religii, za wyjątkiem chrześcijańskich. Wtedy Souless i jego
zespół udoskonalili DEEG i zaczęli porównywać siłę aktywacji szyszynki
w zależności od rodzaju treści religijnych, jakich słuchali badani. Okazało
się, że szyszynka aktywuje się w niewielkim stopniu przy religiach monoteistycznych, a najsłabiej przy treściach chrześcijańskich.
– Proszę podać konsekwencje społeczne, jakie opisali autorzy.
– To było samobójstwo papieża Piusa XIII w 2018 roku i szeroko rozumiany kryzys religii monoteistycznych, który wymógł zmianę wielu obowiązujących w nich dogmatów. Poza tym gigantyczna popularność hinduizmu, buddyzmu oraz innych form kultu zakładających reinkarnację pod
postacią odmienną od ludzkiej. No i oczywiście wykreślenie z listy związków wyznaniowych kultów, których treści nie wywoływały aktywacji szyszynki, np. scjentolodzy i Świadkowie Jehowy. Co prawda ukazało się kilka
badań na członkach zdelegalizowanych społeczności, którzy wykazywali
aktywność w trakcie słuchania treści swojej wiary, jednak replikacje ujawniły ich oszustwo polegające na bezgłośnym wymawianiu mantry „Hare
Krishna” w trakcie eksperymentów.
– Na zakończenie proszę powiedzieć, jaki jest aktualny status naukowy
eksperymentów zespołu Soulessa.
– Do badań przeprowadzanych przy użyciu DEEG podchodzi się aktualnie
z dużą rezerwą. Badania Hicksa i Nyo z 2020, wykazały, że jest ono bardzo
wrażliwe na obecność nawet najdrobniejszych zakłóceń pola magnetycznego. Mogą one sprawiać, że urządzenie wadliwie odczytuje informacje
na temat aktywności niektórych obszarów mózgu fałszywie wskazując je
jako aktywne, albo nieaktywne. Autorzy obliczyli i zaprojektowali nawet
specjalistyczne pomieszczenie, które uwolni DEEG od tego typu problemów technicznych. Szacuje się, że możliwości technologiczne do stworzenia go osiągnie się około 2030 roku.
– A jeśli oczywiście można wiedzieć, jaka jest pańska ocena wyników
osiągniętych w tym paradygmacie?
– Myślę… myślę, że potrzeba nam więcej badań.
To było zasłużone 3+.
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Zamiast budować pomieszczenie,
które pozwoli przeprowadzać
badania metodą DEEG być
może warto poszukać innej?

Krzysztof Niezgodny: Uważa się, że problem nie leży w nowych
typach metod, a ich zwiększającej się precyzji. Wraz z nią rośnie
ryzyko zniekształcenia wyników wywoływanych najdrobniejszymi
zmianami w otoczeniu. Panaceum wydaje się projekt tzw. Bramki
Absolutnej – urządzenia kontrolującego stan wszystkich znanych
nauce parametrów otoczenia. Wyczulone ono będzie na każdą
najmniejszą nawet ich zmianę i zapyta o zgodę na przepuszczenie
lub zatrzymanie. Umożliwi to satysfakcjonującą kontrolę szumu dla
większości znanych urządzeń.

Dlaczego religie monoteistyczne
nie znalazły swego
uzasadnienia w tym badaniu?

KN: Wspomniani badacze tłumaczyli to zjawiskiem „głodu mistyki”,
czyli silną potrzebą kontaktów z sacrum, które znacznie lepiej od
pojedynczego bóstwa zaspokaja złożony panteon. Różnice w obrębie
wyznań chrześcijańskich tj. silniejsza aktywacja w obrządkach
zielonoświątkowym i prawosławnym, wyjaśnia się zwiększoną
intensywnością praktyk takich jak okadzanie, święcenie przedmiotów
i chóralny śpiew.

od autora
O czym napiszesz teraz?

Kandydatów jest dwoje. Pierwszy z nich to qualia, które nie dają mi
spokoju od paru miesięcy. Drugi to obecność różnych radykalizmów,
przed którymi nie udaje się niestety uciec niektórym ludziom nauki.
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Tomasz
Zając
Kim jesteś?

Jestem doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, moje zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół artystycznych przedstawień kwestii politycznych (na ile sztuka potrafi problematyzować i pogłębiać
rozumienie polityki). Konkurs się już skończył więc mam nadzieję,
że nikt nie posądzi mnie o koniunkturalność jak stwierdzę, że mój
mózg najbardziej napędzają książki Jacka Dukaja. No i bliscy mi ludzie
rzecz jasna.

Jak powstał tekst?

Przyznaję się bez bicia, że skusiła mnie obietnica sławy i zaszczytów
związana z możliwością wygrania konkursu, także tekst powstał
specjalnie na tę okazję.

Co myślisz o promocji nauki?

Wiem, że to banał, ale żyjemy w świecie, w którym zbiory „nauka”
i „społeczeństwo” mają coraz większą część wspólną, także każda
próba wyjaśnienia tego, jak działa świat, jest na wagę adamantium.

Zaginiony
jeden gram
[...]

Nd. 17 IV 2101
Wydaje mi się, że tak właśnie musieli czuć się ludzie w trakcie zimnej
wojny. Co prawda wtedy chodziło o nuklearną katastrofę, ale poczucie
ciągłego wyczekiwania („tak – to się może naprawdę dzisiaj zdarzyć!”)
jest moim zdaniem identyczne. Bez względu na to, czy szedłeś po gazetę, oglądałeś telewizję czy robiłeś pranie – gdzieś z tyłu głowy cały czas
wiedziałeś, że to jest realna możliwość. Różnice? Po pierwsze – kwestia
strachu. W XX wieku ludzie bali się tego, co może nastąpić, natomiast
pod koniec XXI wieku mieli nadzieję, że TO się naprawdę stanie. Mieli? No
właśnie, druga różnica – nasz odpowiednik nuklearnej katastrofy już się
wydarzył.

Śr. 20 IV 2101
Wyczerpanie naturalnych zasobów Ziemi, jej przeludnienie albo globalny
konflikt zbrojny to oczywiste czynniki, które mogą spowodować wygaśnięcie homo sapiens na naszej planecie. W żadnym z nich nie ma
jednak konieczności. Załóżmy zatem optymistycznie, że ludzkość
sama się nie unicestwi. Nie oznacza to bynajmniej, że nie napotka ona
innych, „twardszych” barier swojego istnienia. Za pięć miliardów lat
nasze Słońce zamieni się w czerwonego olbrzyma i rozszerzy się na tyle,
że prawdopodobnie obejmie również orbitę Ziemi. Ale to i tak nic, bo
wcześniej – za około 3,5 miliarda lat, czeka nas zderzenie Drogi Mlecznej
z sąsiednią galaktyką – Andromedą.
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Przetrwanie człowieka jako gatunku zależy od tego, czy będzie on potrafił
przejść do następnego etapu swojego rozwoju. I niekoniecznie musi to
być jakaś postać worka z wodą i białkiem, jak dotychczas.

Czw. 21 IV 2101
Co za ironia, że tak często cyfryzację świadomości określa się mianem
„życia wiecznego”. Termin wzięto przecież ze słownika religijnego, a trudno znaleźć inne wydarzenie, które miałoby tak fatalne dla religii skutki,
jak właśnie pierwsza udana
próba przeniesienia umysłu do sieci neuropodobnej.
Niedługo
po
Pierwszej
Digitalizacji papież ogłosił encyklikę Mortuus necessitas,
w której stwierdzał, że „to
nie człowiek ma decydować
o nieśmiertelności, tylko Bóg”
oraz „nie może nazywać się
katolikiem ktoś, kto sam chce
być panem swojej śmierci”.
70% wiernych nie zgodziło
się z takim tokiem rozumowania. Nie, żeby katolicyzm
zupełnie zniknął – pozostałe
30% podzieliło się jednak na
większościowych tzw. immortalistów (uważających,
że Pismo Święte w istocie
przepowiada wynalezienie
cyfryzacji świadomości i nie
Niedługo po Pierwszej Digitalizacji papież ogłosił encyklikę
ma tu żadnego konfliktu suMortuus necessitas, w której stwierdzał, że „to nie człowiek
ma decydować o nieśmiertelności, tylko Bóg”...
mienia) i mniejszościowych
tzw. mortualistów (stojących
twardo na stanowisku sformułowanym w Mortuus necessitas). Zresztą
praktycznie wszystkie religie przeszły taki proces. Nadal jednak znacząca
liczba ludzi określa się jako wierzący.

Sb. 23 IV 2101
Żywotność religii można dosyć łatwo wytłumaczyć – przynajmniej przez
najbliższy wiek dostęp do cyfryzacji będzie bardzo ograniczony. Sam pro-
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ces zmapowania ludzkiego mózgu to na razie dziesiątki milionów dolarów, nawet więc jeśli jego koszt będzie się stopniowo obniżał, to upłynie
sporo czasu zanim większość ludzi będzie sobie mogła na niego pozwolić.
Wątpię też, żeby biznes łatwo zrezygnował z możliwości zarabiania na
takim produkcie – to jest przecież Ostateczna Rzecz, której pragnie każdy.
Dzisiaj rodzice nie mówią już: „ucz się, to kiedyś będziesz miał swój własny dom”, tylko: „ucz się, to kiedyś zapewnisz sobie życie wieczne”.

Czw. 28 IV 2101
Wiele wysiłku włożyli dwudziestowieczni neurobiolodzy, żeby określić,
czym dokładnie jest świadomość. Stanowisk było wiele – niektórzy
uważali, że umysł jest tożsamy z mózgiem, inni – że to rodzaj relacji
zachodzących pomiędzy stanami mózgu, jeszcze inni – że świadomości
w ogóle nie ma.
Kiedy jednak okazało się, że jesteśmy w stanie idealnie opisać mózg
(z dokładnością do najmniejszej cząstki neuronu), wszystkie te problemy
straciły na znaczeniu wobec innego – czy jesteśmy w stanie skopiować
(i przez to utrwalić) naszą świadomość? A jeśli tak, to w jaki sposób
rozpoznać, czy istnieje ciągłość pomiędzy zreplikowaną jaźnią i jej
oryginałem? No bo jeśli jej nie ma, to tak jakbyśmy poddawali się eutanazji
w imię stworzenia (potencjalnie nieśmiertelnego) brata bliźniaka.
Oczywiście, rzecz jest znana od dawna – Stanisław Lem w „Dialogach”
udowadniał, że stworzenie idealnie takiego samego człowieka (z dokładnie taką samą zawartością mózgu) prowadzi do nierozwiązywalnych paradoksów związanych z jego świadomością. Jeśli stworzymy go po naszej
śmierci, to wydawać by się mogło, że zmartwychwstaliśmy. Co jednak
w przypadku, gdy stworzymy naszą idealną kopię przed własną śmiercią
i będzie ona z nami koegzystować? Raczej nie uznalibyśmy jej wtedy za
przedłużenie własnej świadomości.
Gdzie w takim razie kryje się ten unikalny element, który sprawia, że ja to
ja? Jakiś jeden gram, którego zniknięcie w trakcie kopiowania można by
uchwycić?

Pt. 29 IV 2101
Pamiętam pierwsze próby rozwiązania Dylematu Lema. Na początku
popularna była teoria, zgodnie z którą należy sukcesywnie zastępować
części mózgu ich mechanicznymi odpowiednikami. Była to próba
zastosowania tzw. paradoksu statku – jeśli co jakiś czas wymieniamy
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różne jego części (a to maszt, a to poszycie), to czy w momencie, kiedy
zastąpiliśmy już wszystko, z czego się składał, jest to wciąż ten sam
statek? Wielu ludzi usilnie wierzyło, że tak, ale dzisiaj już chyba nikt nie
ma wątpliwości, że to samooszukiwanie.
Późniejsze podejścia polegały na zastosowaniu zaawansowanych teorii
chaosu oraz prawdopodobieństwa, dzięki którym miano „wyłowić” ewentualne różnice w obydwu świadomościach, ale i to okazało się ślepą uliczką.
Aha, zapomniałbym – piętnaście milionów dolarów nagrody za znalezienie
rozwiązania to dosyć silna motywacja.

Pt. 6 IV 2101
Rozpamiętuję jakieś historyczne zaszłości, ale jak długo można samego
siebie okłamywać – uciekam jedynie od tego, co powinienem napisać już
dawno. NIE UDAŁO MI SIĘ. Dziesięć lat pracy, która absolutnie niczego
nie przyniosła. Dziesięć lat szukania metody, która udowodniłaby ciągłość
kopiowanych świadomości i żadnych weryfikowalnych koncepcji, jedynie
mgliste teorie, a i te znane już od dawna. Potrafię tylko mnożyć pytania.
Trzeba było zająć się nanotechnologią, tam jest przecież jeszcze tyle do
zrobienia (chociażby te maszyny, które zmuszają atomy do konkretnych
konfiguracji!). Typowy nadmiar ambicji, który –
– No dobra, to chyba na tyle.
– Może jeszcze raz go zapuścimy na te przyspieszone dziesięć lat? W końcu
jesteśmy do przodu o tydzień, akurat mamy czas na jeszcze jedną sesję.
– Matko Boska, przecież sprawdzaliśmy to sto razy: każdy program
po trzeciej, tygodniowej „dziesięciolatce” już tylko zmienia kolejność
wyrazów – żadnych nowych idei. A tak na marginesie, to kto w ogóle miał
poprawić moduł efektywności – siedemdziesiąta trzecia wersja i cały czas
nie można się doprosić, żeby przestał marnować bajty na historyczne
wspominki!
– No właśnie – siedemdziesiąty trzeci TN, a ja cały czas nie mogę się
pozbyć tego uczucia, że przecież...
– O nie, nie, nie! Nie ma mowy, nie wciągniesz mnie po raz kolejny w niekończącą się dyskusję dotyczącą możliwości samoistnego powstania
świadomości z szumu zer i jedynek. Mam randkę i tym razem nie mam
zamiaru się na nią spóźnić. Ty się zastanów, czy za każdym razem jak
wyłączasz kalkulator na swoim komputerze, to go przez przypadek nie
uśmiercasz. Bo tak patrzę na Ciebie i trochę mi wyglądasz na gościa,
który ma na sumieniu małe kalkulaturowe ludobójstwo. Nasz program
to po prostu więcej zer i jedynek, tak że najpierw zrób cmentarzysko dla
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wszystkich swoich kalkulatorów, a dopiero potem zajmij się siedemdziesięcioma trzema wersjami programu Turritopsis Nutricula.
– Ale przecież ludzki mózg, na dosyć podstawowym poziomie, to też jedynie proste impulsy...
– Hej, słyszysz to? To moja randka woła do mnie: „Ta dyskusja jest na
obecnym etapie wiedzy nieweryfikowalna, ja natomiast mam dla Ciebie
jak najbardziej weryfikowalnego buziaka – przychodź szybko!”.
– Dobra, dobra. Czyli co, kasujemy?
– Ta, kasuj.
– No, już.
– To co – do jutra?
– Do jutra.
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od autora
Skąd problem z odpowiedzią
na pytanie, czy istnieje ciągłość
pomiędzy dwiema: nową i starą?

Nawet, jeśli czasem wiemy, jak coś zrobić, niekoniecznie oznacza to,
że potrafimy powiedzieć, dlaczego to zasadniczo działa, a nawet jak
się nam wydaje, że wiemy, to potem może się okazać, że faktycznie
tylko się nam wydaje (już w XX wieku Thomas Kuhn opisał jak
to działa w świecie „twardych” nauk ścisłych!). Dlatego potrzeba
bardzo silnych dowodów, które potwierdziłyby, że ostateczny wynik
kopiowania świadomości to naprawdę to, na co wygląda – stawka jest
dosyć wysoka.

Ludzka świadomość, to bardzo
rozbudowany program. Idąc tym
tropem, możemy stwierdzić, że od
lat postępujemy niehumanitarnie,
usuwając programy, bez skrupułów
kończąc ich życie?

Dylemat to odnalezienie takiej granicy skomplikowania zerojedynkowych sygnałów, za którą ze stuprocentową pewnością będzie
można stwierdzić: „tam zaczęło się coś więcej”. Ale może właśnie nie
chodzi o skomplikowanie, tylko o coś, czego istnienia nie potrafimy się
domyślić. Ale znowu mnożę nieweryfikowalne hipotezy...

O czym napiszesz teraz?

Mój następny tekst to próba zaprzęgnięcia myśli Maxa Webera do
analizy popkultury (pewnego komiksu, pewnego serialu i pewnego
opowiadania science fiction).
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Michał
Lofek
Kim jesteś?

Studentem V roku w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Realizuję pracę magisterską dotyczącą obszaru
Spitsbergenu. Poza geologią interesuję się rejonami polarnymi,
zwłaszcza Arktyką, oraz historią odkryć polarnych. Chciałbym kontynuować badania Arktyki, szczególnie Svalbardu. Inspiracje czerpię
z tego, czym w danej chwili się zajmuję. Jeśli jest jakiś frapujący
problem, zawsze zastanawiam się, jak by tu było najlepiej go rozwiązać,
zgodnie z zasadą: „potrzeba matką wynalazków”. Pisząc zaś o czasach
przyszłych, staram się stworzyć wizję takiej przyszłości, której
chciałoby się doczekać i w niej żyć, a nie takiej, która przeraża.

Jak powstał tekst?

W całości napisałem go na potrzeby konkursu Futuronauta.

A co sądzisz o popularyzacji
nauki?

Uważam, że popularyzowanie nauki jest jak najbardziej potrzebne
w społeczeństwie. Ale nie może ono się opierać na kreowaniu nauki,
jako zajęcia dla ludzi tylko wysoce inteligentnych, czy mających wybitne
zdolności. Każde szersze spojrzenie na otaczający nasz świat, każde
zaciekawienie zjawiskami przyrodniczymi, czy zainteresowanie innymi
aspektami naszego życia może być już namiastką nauki, a do takiego
spojrzenia zdolny jest każdy człowiek bez wyjątku.

Geolog
w Kosmosie
Lekkie uderzenie głową w sufit nad moją koją wyrwało mnie ze snu.
Widocznie nieświadomie wypiąłem się z pasów bezpieczeństwa, co zdarzyło mi się już kilka razy w ciągu dwóch miesięcy pobytu w „orbitującym
laboratorium”, jak nazywam swoje miejsce pracy. Znowu śniłem o tym,
że jako student geologii, stojąc nocą przed domem, spoglądam w niebo
na raz po raz zapalające się meteory, z nadzieją, że któryś upadnie przed
moimi stopami… Wtedy, przeszło 25 lat temu, na początku drugiej dekady
XXI wieku, nie przypuszczałem jeszcze, że zamiast bezsensownie czekać,
aż pozaziemskie okruchy same do mnie przylecą, kiedyś to ja będę im
wychodził naprzeciw. Tak jak teraz...
Ludzkość w swym niepohamowanym pędzie rozwoju technologicznego,
korzystając z coraz bardziej wyszukanych surowców, szybko wyczerpała
zasoby tych najrzadszych i najcenniejszych – platynowców i metali ziem
rzadkich. Niczym dawni poszukiwacze złota, czy diamentów, ludzie poczęli bogacić się na sprzedaży rzadkich pierwiastków, o ileż cenniejszych
teraz niż złoto. Gdy już niewiele pozostało na Ziemi, wtenczas spojrzano
w kierunku meteorytów.
Meteoryty, prócz tego, że trafiają się rzadziej niż złoża metali rzadkich
oraz tego, że pomagają nam wejrzeć w historię Układu Słonecznego,
a co za tym idzie – Wszechświata, zawierają też całą gamę cennych
pierwiastków, także tych najbardziej pożądanych: platynowców i metali
ziem rzadkich. Jednakże znaleźć meteoryt jest niezwykle trudno. Zanim
wyląduje on na powierzchni naszego globu, wpierw ulega znacznej
destrukcji – nadtopieniu i fragmentacji. Oczywiście, jeśli jest odpowiednio
duży, gdyż większość z nich spala się całkowicie, przelatując przez
ziemską atmosferę; czasem, pozostaje po nich jedynie pył. Co z tego, że
istnieją miejsca, gdzie stosunkowo łatwo można je dostrzec, skoro są to
wyjątkowo nieprzychylne człowiekowi lądolody polarne. Zresztą liczba
i wielkość znajdowanych meteorytów pozwala jedynie na ich badania
naukowe, a nie na zaspokajanie apetytu nienasyconego przemysłu.
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Nie zwracano więc na meteoryty, potencjalne źródło surowca, większej
uwagi. Do czasu, kiedy szaleńczy – wydawać by się mogło – pomysł
zakwitł w niektórych, co odważniejszych umysłach. Pomyślcie, po co
trudzić się poszukiwaniem meteorytów, skoro można zająć się meteorami, zanim dotrą do atmosfery ziemskiej? Człowiek już na dobre
zadomowił się w Kosmosie, co prawda, na razie tylko tym najbliższym,
ale z powodzeniem działają już bazy na Księżycu i Marsie oraz orbitalne stacje kosmiczne. Loty w okolice sąsiednich planet nie trwają
tak długo jak niegdyś, dzięki nowatorskim źródłom energii i napędom.
Sondy już dawno osiągnęły rubieże Układu Słonecznego. Czemu więc
i wychwytywanie meteorów nie miałoby być osiągalne?

(...) spoglądam w niebo na raz po raz zapalające się meteory,
z nadzieją, że któryś upadnie przed moimi stopami.

Idea dość szybko zaczęła
się
urzeczywistniać.
Wykorzystując początkowo
istniejące już stacje kosmiczne, rozpoczęto próby
z niewielkimi bezzałogowymi
sondami, których zadaniem
było zbliżenie się do rojów
lecących meteorów. Sondy
takie, w swej pierwotnej
postaci, były wyposażone
w szczególne chwytaki-sieci,
zrobione z wytrzymałych
materiałów. Powoli, poczynając od brzegu roju, wyłapywały one po kilka sztuk
meteorów, stopniowo zwalniając ich lot. Przypominało
to trochę łapanie motyli do
siatki. Eksperymenty były
pomyślne, nadszedł czas na
coś większego.

Kolejnym etapem było wynoszenie w przestrzeń poszczególnych modułów stacji kosmicznej,
której wyłącznym zadaniem było gromadzenie przechwytywanych
meteorów. Następnie zaczęto wdrażać i testować sporą liczbę coraz to
większych sond bezzałogowych. Poszukiwano równocześnie nowych
rozwiązań technicznych, by to przechwytywanie było skuteczniejsze.
Rosła bowiem także wielkość „sieci”, co stało się bardzo kłopotliwe. Nie
wszystko też udawało się przechwycić. Ale w ciągu pięciu lat doświadczeń
opracowano doskonalszy sposób – urządzenia wytwarzające sztuczne
pole magnetyczne, na które meteory w większości są podatne. O ironio,
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aby je uzyskać wykorzystywało się pierwiastki, które pozyskiwano
z meteorów. Aparatura o podobnym charakterze daje nam namiastkę
ziemskiej grawitacji tutaj, na stacji, na której mieści się moje „orbitujące
laboratorium”. Szkoda tylko, że wyłącza się ją w „nocy”…
Od trzech, z górą, lat pozyskujemy więc nasz materiał metodą sprawną
i skuteczną, wciąż mającą status eksperymentalnej, ale odznaczającą się
swego rodzaju prostotą działania. Nasze sondy robocze, zbliżając się do
znajdującego się w przestrzeni roju meteorów, oddziałują na niego silnym
polem magnetycznym, spowalniając ich ruch do minimum, by w końcu
pobrać je do swych ładowni. Następnie cały ładunek trafia na naszą stację,
gdzie jest wybiórczo opróbowywany, badany i wstępnie selekcjonowany
pod kątem przydatności surowcowej. Nauka czerpie z tego niebywałe
korzyści. Co jakiś czas na Ziemię wysyłany jest pakiet materiału
meteorowego w randze surowca. Podkreślić trzeba, że działania te cieszą
się dużym poparciem społeczeństw ziemskich. Bowiem zbierając coraz
to większy „kosmiczny gruz”, potencjalnie zagrażający naszej planecie,
przynajmniej teoretycznie przyczyniamy się do jej zabezpieczenia przed
impaktem.
W tej chwili powstaje już czwarta stacja okołoziemska, a wszystkie są
nieustannie modernizowane, aby już na nich odbywała się przeróbka,
a nie tylko segregacja. Jednocześnie prowadzi się nieśmiałe próby
dobrania się do zasobów Marsa, a niedługo i innych planet, a nawet co
większych planetoid. Wydawać by się mogło, że ilości surowca, jakie
pozyskujemy, wcale nie są duże, a specyfika miejsca, gdzie się go pobiera
i sposób, w jaki to wykonujemy, nie rokują zwiększenia wydajności. Jednak
trzeba pamiętać, że ten bezcenny surowiec jest mierzony inną miarą, to
nie ruda żelaza czy węgiel, których potrzeba było w ogromnych ilościach.
Na szczęście nie trzeba się już obawiać, że nam go zabraknie. W odwodzie
pozostaje pas planetoid między orbitami Marsa i Jowisza, gdzie jest go
dostatek. W razie czego, można w przyszłości sięgnąć i za orbitę Neptuna
– do Pasa Kuipera. A co jeszcze odkryjemy w przyszłości? Jakie skarby
kryją inne planety i cały Wszechświat?
Jednak inne pytanie nurtuje mnie od początku mojej pracy na orbicie
ziemskiej. Czy będąc poza Ziemią i badając pozaziemski materiał, wciąż
mogę nazywać się geologiem? W każdym razie, ten lekki ból głowy
przypomniał mi, że obojętnie gdzie, czy na Ziemi, czy w Kosmosie, człowiek
zawsze pozostanie człowiekiem…
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Kiedy doszło do wyczerpania
zasobów lantanowców
i metali ziem rzadkich
na naszej planecie?

Geolog: Zasoby tych surowców nigdy nie były zbyt duże. Jednak stan
ten pogorszył się znacznie z chwilą rozpoczęcia wykorzystywania
ich na dużą skalę w nowoczesnych technologiach. Już w połowie
drugiej dekady XXI wieku zaczęto zdawać sobie sprawę, że jeśli
nie znajdziemy nowych złóż, to niedługo kopalin tych po prostu
zabraknie. Wkrótce sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót,
gdyż istniejące jeszcze złoża stały się przedmiotem różnorakich
rozgrywek politycznych i handlowych. Rządy krajów posiadających
te bogactwa naturalne nagle poczuły, że mają w ręku olbrzymi atut,
którego nie omieszkały wykorzystywać, aby mieć wpływ na to, co
się działo na świecie. Najwięcej próbowały ugrać państwa o niższym
stopniu rozwoju gospodarczego, które dzięki złożom chciały niejako
„wybić się” spośród sąsiadów. Było to zarzewiem wielu konfliktów,
niekiedy niemalże zbrojnych. Tak było jeszcze w roku 2019, ale dzięki
meteorom, można było dosłownie porzucić te ziemskie problemy. Co
prawda, jeszcze i dziś odkrywa się na Ziemi kolejne złoża, ale mają
one mizerne znaczenie gospodarcze i są użyteczne tylko dla potrzeb
lokalnych.

od autora
O czym napiszesz teraz?

Nie wiem. Nie piszę tekstów regularnie i w najbliższej przyszłości nic
nie planuję napisać.
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Szymon
Słomczyński
Kim jesteś?

Jestem doktorantem w Zakładzie Metodologii Historii i Historii
Historiografii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Inspirują mnie książki, najczęściej te czytane, oraz oglądane filmy;
science fiction nie, bo nie przepadam za tym gatunkiem (wolę twórców usiłujących się mierzyć z obecnie doświadczaną rzeczywistością).
Ludzie bliscy i dalecy, spotykani na ulicy i poza ulicą. Praca, bo jest
nieuchronna. Prasa, bo w poczekalni u dentysty układają ją w zgrabny
stos. Jaka? Zazwyczaj kolorowa.

Jakie korzyści niesie ze sobą
popularyzacja nauki?
Niewymierne.

Stare, dobre czasy
– Mamy go. Wszystko, czego potrzebujemy. Zresztą zobaczysz sama –
mówi Bauer. Przesuwam go na sufit. Na ścianie rozciąga się teraz
animacja, przedstawiająca wirujące płatki śniegu. – Przesyłam – oznajmia
Bauer z sufitu. Lubię się bawić wyświetlaczem. Po chwili Bauer wraca na
ścianę. To jeden z moich najlepszych dostarczycieli danych.
– Dzięki, przejrzę. Na razie – wyłączam go, więc znika. Po wciśnięciu
przycisku fotel opada w dół. Leżę i przeglądam dane. Czego tu nie ma!
Zeznania podatkowe, paragony, nawet z supermarketu, fragmenty nagrań z monitoringu, są nawet zeszyty szkolne, a na końcu testament.
– Dobra robota, Bauer. W zasadzie mogę zacząć pisać – wyświetlam go
przez chwilę w powietrzu. Uśmiecha się, zadowolony z efektu swojej kwerendy. Swoją drogą, to ciekawe, jak brzmi mój głos, przeniesiony autotłumaczem w jego niemczyznę. Dane spełzają trochę zbyt opieszale. Pięćdziesiąt
terabajtów powyżej minuty? Ktoś chyba blokuje łącze.
– Marcinku? – wołam łagodnie.
Wyświetla się. Zsuwam go na stół. Popatrzę sobie na niego z góry, żeby
wiedział, kto tu rządzi.
– Blokujesz łącze.
– Oglądam trójwymiarówkę z rezerwatu zwierząt. Sama zobacz. Nad rozczochraną czupryną syna, w rogu stołu, pojawia się czarny labrador.
– Ładne. Wiesz, że twój pradziadek wspominał, że w domu był taki żywy
pies? Zdaje się, że nawet tej samej rasy!
– Fizycznie był w domu?
– Tak, Marcinku. Poszukaj tutaj. Przesyłam mu folder „Archiwum domowe
2010-2030”. To powinno rozwiązać problem. Przeglądanie archiwum nie
obciąży łącza.
– Pracuję nad ważnym przypadkiem. Odpuść sobie trójwymiarówkę na
chwilę, dobrze?
– Dobra, to kończę. Mam spotkanie z Izą.
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Iza to jego dziewczyna, o ile dobrze rozumiem sytuację. Dojrzał w ciągu
tych siedemnastu lat, nie da się ukryć. Nie wszystko mi już mówi.
– Marcin, znacie się z Izą już od dwóch lat, prawda? Nie chciałbyś się z nią
kiedyś fizycznie spotkać?
– Po co? Mamo, daj spokój! Nawet nie znam nikogo, kto by robił coś
takiego. Lecę.
To jednak dziwne. Trzydzieści lat temu, czyli w 2091 roku, spotkałam się
pierwszy raz fizycznie z moim narzeczonym, przyszłym ojcem Marcina.
Poszliśmy do restauracji i piliśmy prawdziwe wino. Był
tam sędziwy kelner, który
pamiętał czasy, kiedy podawano mięso z żywych zwierząt, które dziś hoduje się
tylko w rezerwatach.
Wiedziałam oczywiście, jak
mąż wygląda, jak pachnie,
wszystko miałam na wyświetlaczach i w sensorach,
jeszcze tych starej generacji
(były to takie małe przezroczyste nakładki, wkładane
do ucha albo nakładane na
oko). Eksperymenty z wywoływaniem wrażeń wyłącznie
przy pomocy fal mózgowych
i wewnętrznych mikroprocesorów, dopiero się zaczynały. Mimo wszystko, to było
Muszę mozolnie odtwarzać, układać i dopasowywać to
niesamowite uczucie, tak się
wszystko do siebie, żeby zrozumieć ów dziwny świat,
spotkać naprawdę, dotknąć,
w którym ludzie na co dzień fizycznie się widywali,
porozmawiać, pochodzić. To
w domach mieli przezroczyste okna, zza których
wychylały się zielone drzewa.
jednak niezwykłe, że kiedyś
chciało się ludziom chodzić
po otwartej przestrzeni. Wtedy poziom świadomości był oczywiście inny,
ale nieodmiennie dziwi mnie, że się nie bali. Musiało to być niesamowicie
stresujące.
Wracam do człowieka, o którym Bauer zebrał tyle informacji. Mam do
dyspozycji w zasadzie wszystko, co kiedykolwiek zostało wytworzone
z jego, choćby niewielkim, udziałem. Sprawdzam, dopasowuję, na godzinę
przełączam się na sen, włączam znowu; staram się czytać bezwzrokowo,
wprowadzać to wszystko od razu do własnej narracji. Tekst rośnie.
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Dochodzę do 2012 roku. Przeglądam pocztę. Znajduję e-mail do jakiejś
komórki uniwersyteckiej (wtedy były jeszcze uniwersytety, fizycznie
istniejące, mieszczące się w wielkich, nieprzyjaznych środowisku
budynkach). Konkurs futurystyczno-naukowy. Zabawne. Ciekawe, co
napisał. Nie otwieram, waham się chwilę. Muszę się wczuć, spróbować
go zamknąć we właściwych dla jego czasów ramach. Lubię tę pracę.
Dowiaduję się, co robili ludzie sto lat temu, na podstawie zeskanowanych
danych, wytworzonych jeszcze częściowo na papierze. Miałam kiedyś
nawet w ręku dokument, który był wydrukowany na kartce. Z pieczątką.
Został później sprzedany na aukcji za niemałe pieniądze. Ciekawie byłoby
mieć taki bibelot: pieczątkę, którą się trzyma w ręku i można odciskać:
„Ewa Żwirko-Wigurska, PhD, Full Professor, Faculty of History, University
of Central Europe”.
Wracam do mojego bohatera. Otwieram tekst, który kiedyś przesłał na
konkurs. Zaczynam czytać:
– Mamy go. Wszystko, czego potrzebujemy. Zresztą zobaczysz sama –
mówi Bauer. Przesuwam go na sufit. Na ścianie rozciąga się teraz animacja, przedstawiająca wirujące płatki śniegu.
– Bauer – pytam po chwili wyświetlonego na sofie chłopaka. – Co to ma
być? To jest przecież o mnie. I nie mogę nawet przewinąć do końca.
– Wiedziałem, że się nabierzesz – mówi Bauer. – Myślałaś, że jakiś
student dwieście lat temu przewidział, co ty będziesz robić tu i teraz?
Przechwyciłem niekodowany fragment twojego strumienia świadomości
i przekopiowałem w to miejsce.
– Bardzo śmieszne – mówię z przekąsem, karcąc się w myśli za zbyt
późne włączenie kodowania. – A czy ty wiesz, że ten sfałszowany przez
ciebie e-mail może zmienić przebieg tego konkursu sprzed lat?
– Jak to? Nie znasz treści orzeczenia Europejskiego Sądu Najwyższego?
Nie można dokonywać zmian w przeszłości. To mit. Czas ma prawdopodobnie charakter linearny.
Zdolnego mam doktoranta, prawda? Szkoda tylko, że nie jest nieco
grzeczniejszy.
– Dobra, Bauer. Usuń, proszę, te fałszywki i piszemy artykuł. To jest
kapitalny materiał. Można z tego zrobić typową mikrohistorię. Zbadamy
sieć jego powiązań społecznych, określimy aspiracje, ambicje i porównamy
ze skutkami. Wciąż mamy lukę w historii społecznej tamtego okresu.
Wszyscy piszą tylko o polityce i technologii, a my tu mamy człowieka, przez
duże „C”. Oczywiście będziesz równorzędnym współautorem.
– OK. Na razie! – Bauer się rozłącza, a ja myślę.
Co by było, gdyby tego nie sfabrykował, gdyby naprawdę ktoś z przeszłości
przewidział, co ja, profesor historii z XXII wieku, będę myślała? Wiele bym
dała za możliwość przewidzenia czegokolwiek. W mojej pracy mam jed-
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nak do czynienia z przeszłością, zaklętą w milionach danych źródłowych.
Muszę mozolnie odtwarzać, układać i dopasowywać to wszystko do siebie,
żeby zrozumieć ów dziwny świat, w którym ludzie na co dzień fizycznie się
widywali, w domach mieli przezroczyste okna, zza których wychylały się
zielone drzewa. Nie można było sobie zamówić podwójnego słońca na wieczór, a ludzie pisali do siebie przy pomocy trzymanych w dłoniach urządzeń.
Pisanie przy pomocy takiej materialnej klawiatury musiało być romantyczne. Autotłumacze raczkowały. Pewnie wtedy nie mogłabym się porozumieć
z Bauerem tak łatwo, jak dziś.
Otrząsam się. Te wszystkie zjawiska wymagają przecież opisu i analizy.
Chciałabym kiedyś określić, na podstawie badań, kiedy właściwie tak bardzo zaczęliśmy się, jako przedstawiciele ludzkiego gatunku, od siebie wzajemnie oddalać. Dzwonię do męża. Ufamy sobie. Mogę go wyświetlić, kiedy
chcę, choć jest pięć tysięcy mil ode mnie. Śpi. Nie będę go budzić. Wyłączam
wszystko. Fotel zawozi mnie ku oknom. Są matowe i nie wiem nawet, co
jest za nimi. Od lat stąd nie wychodziłam, tak jak wszyscy zresztą. Podobno
są ludzie, którzy jeszcze wychodzą. Nie boją się promieniowania, zakażenia,
utraty łączności. Jeżdżą zabytkowymi samochodami; takimi elektrycznymi,
które trzeba było ładować z gniazdka. Muszę przyznać, że nie stać by mnie
było na takie poświęcenie.
Włączam znów wyświetlacz z danymi. Jest styczeń 2012 roku. Mój bohater idzie zaśnieżoną ulicą. W pewnej chwili wita się z kimś uściskiem
dłoni. Potem wyciąga gigantyczny telefon i dzwoni. Musi wykonać wysiłek, żeby porozumieć się na odległość. Z kim rozmawia? Trzeba będzie, jak
zawsze, zajrzeć do billingów i dokonać identyfikacji.
Potem wchodzi do bramy, żeby się skryć przed coraz gęściej padającym
śniegiem. Jest zależny od kaprysów pogody (muszę to zanotować). Teraz
coś pisze. Robię przybliżenie. Nie widać dokładnie. Obraz się nieco rozmazuje, a ja na przekór temu zaczynam myśleć, że początek XXI wieku to
jednak naprawdę były stare, dobre czasy.
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Czy potrafisz sobie wyobrazić
świat, w którym styczność
z naturą i innymi ludźmi to
codzienność?

Jako historyczka nie mam innego wyjścia. W tym dawnym świecie,
który oglądam przez pryzmat źródeł, ludzie bezustannie stykają się
(bezpośrednio i dosłownie, cieleśnie wręcz) ze sobą, ze zwierzętami,
z roślinami. Praca historyka opiera się zresztą w dużej mierze na
ciągłym, często bardzo pracochłonnym, wywoływaniu we własnej
wyobraźni minionych przestrzeni.

Bycie zdanym na kaprysy
pogody jest chyba ponad
ludzkie możliwości?

Obecnie wahania warunków pogodowych coraz mniej dotyczą większości ludzi, choć należy podkreślić, że w przeszłości miały niebagatelne znaczenie i nie można przecież wykluczyć tego, że kiedyś jeszcze przyjdzie nam się z nimi zmagać. Wierzę, że w ludziach drzemią
naprawdę niespożyte możliwości, więc myślę, że i ze spacerem po
deszczu dalibyśmy sobie radę.

od autora
O czym napiszesz teraz?
O czymś błahym – mniej lub bardziej.
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Dominik
Łaciak
Kim jesteś?

Jestem studentem Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów
Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Studiuję politologię, choć
ostatnio interesuję się socjologią. Zajmują mnie też związki gier komputerowych i polityki, tego, co wieszczą i jakim zwierciadłem kultury są. Licencjat
napisałem o rewolucjach roku 1968. W powiecie bieruńsko-lędzińskim
robię gazetę i działam w lokalnym stowarzyszeniu. W Katowicach udzielam się w Krytyce Politycznej. Oczywiście sporo czytam, głównie literaturę
naukową. Ostatnio bardzo interesuje mnie punkt przecięcia socjologii i nowych technologii. Spośród tygodników opinii zwykle wybieram Politykę,
czasem Przekrój. Lubię też science fiction, ale nie to z epoki przemysłowej, gdy oczy całego świata były zwrócone w gwiazdy, lecz odpowiadające
na pytanie - co by było, gdyby? Dobrym przykładem jest film „Zakochany
bez pamięci” Michela Gondry’ego, „Mr. Nobody”, a ostatnimi czasy, mimo
nieoryginalności, pretensji i fatalnej psychologii postaci - antyutopijna trylogia Suzanne Collins, na podstawie której nakręcono „Igrzyska śmierci”.
To utopia epoki informacyjnej z postkolonialnym sznytem. No i pesymizm
z powieści Michela Houellebecq’a. To naprawdę solidny i szczery socjolog.

Jak powstał tekst?

Przemyślenia czekały na pretekst, żeby je przelać na papier.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Każda inicjatywa oświatowa ma sens, pod warunkiem, że naprawdę
służy oświacie. Aczkolwiek w dobie sieci, postępującej wikinomizacji
i współdzielenia treści, wszechogarniającego dostępu do wiadomości,
popularyzacja nauki brzmi anachronicznie.

Antymiasto
przepływów
Seks ze świnią transmitowany przez telewizję. To cena, jaką musi zapłacić
premier Wielkiej Brytanii, żeby uratować księżniczkę. Porywacz nie chce
pieniędzy ani helikoptera. Film, na którym błagająca o życie kobieta
odczytuje żądanie, zostaje umieszczony na serwerze YouTube i z prędkością
światła rozchodzi się na cały świat. Do akcji wkraczają media. Premier
podejmuje decyzję, opierając się na wynikach sondaży. Tak przedstawia
się fabuła pierwszego odcinka emitowanego właśnie na wyspach serialu
„Black Mirror”. To próba pastiszu świata zdominowanego przez chciwe
i wszechobecne media oraz żądną igrzysk widownię, przy której voyeryści
z epoki przemysłowej są jak grzeczne dzieci.
Serial w zamierzeniu twórców miał być science fiction, lecz bardziej jest
science niż fiction. Jego największym atutem jest to, że właściwie dzieje
się w sieci, a realne służy tylko do zasilania wirtualnego. Kopulacja ze
zwierzęciem ustaliła porządek telewizyjnych wiadomości, ale przede
wszystkim dostarczyła materiału do dyskusji internautom z Facebooka
i zdominowała Twittera. Jak w trakcie antyputinowskiej rewolucji lajków.
Jak wtedy, gdy na Wall Street spotkały się tysiące manifestujących, którzy
zmówili się w Internecie. Sam akt seksualny miało obejrzeć prawie półtora
miliarda osób, co trafnie oddał obraz pustych ulic. Nasze ulice wyludnią
się w trakcie EURO 2012.

Przestrzenie przepływu
Serial jest o tym, w jakim kierunku zmierza świat doby społeczeństwa
informacyjnego. Obecnie, zdaniem socjologa Manuela Castellsa, przestrzeń miejsca ustępuje przestrzeni przepływów. Jej wyznacznikiem jest
pozostająca w ruchu informacja (również człowiek, kapitał), a narzędziem
m.in. Internet. Nowa rzeczywistość zrywa z przestrzenią jako terytorium
na rzecz np. profilu na Facebooku. Zdaniem Castellsa mamy też do
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czynienia z ubezczasawianiem się czasu. Dla dawnej przestrzeni istotne
były wydarzenia historyczne i lokalne konteksty, które swoje piętno
zaznaczały w miejskiej symbolice czy architekturze. Przestrzeń przepływu
ma głównie wirtualny charakter (np. layout portalu), a miejsca transferowe,
jak lotniska, giełdy, biura, a w nieodległej przyszłości również domy, są
skazane na zunifikowaną na całym świecie architekturę postmodernizmu.
Na naszych oczach kończy się historia, jaką znaliśmy.
Ta dokonująca się transformacja wkracza w nasze codzienne życie. Witamy ją z huraoptymizmem właściwym
rewolucjom. Elektronicznie
sterowane domy, które zwracają się w kierunku światła.
W nich podłączone do sieci
ekspresy, które zaparzą kawę
zamówioną nawet z drugiego
końca świata, dokładnie na
czas powrotu domownika.
Internetowe lodówki, które
wyślą nam mejla, gdy zabraknie któregoś z produktów,
od razu proponując okoliczny sklep z najlepszą ofertą.
Samoparkujące samochody
z systemem nawigacji satelitarnej, która wskaże nam nie
tylko najkrótszą drogę, ale
To, że miasta będą rezygnować z przestrzeni publicznych,
pomoże ominąć korki. Życie
nie oznacza wcale, że wyburzą swoje rynki i zabytki
dzięki stałemu połączeniu
architektury. Te znajdą się tylko w obrębie jednej
z siecią. To nie melodia przyz parceli, do której dostęp będzie ograniczany.
szłości, lecz lepsza codzienność proponowana przez
lajfstajlowe magazyny. To awers monety tej rewolucji. Z historii wiemy,
że każda, prędzej czy później, zmusza do refleksji.
Rewers to coraz mniej obecne w liberalnym dyskursie pytanie o polityczność. Znowu optymistyczni futuryści zachwycają się plastyczną strukturą
Facebooka. Ten równie dobrze może służyć reklamie popularnego napoju,
jak stać się platformą polityczną. Ostatnio internauci zaangażowani w facebookową akcję Apel do parlamentarzystów wyklikali zmianę prawa.
Niektórzy widzą w tym kształtujący się model XXI-wiecznej polityki. Za
niemieckim filozofem Jurgenem Habermasem mówią, że jeszcze nigdy
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nie byliśmy tak blisko możliwości demokracji deliberatywnej, która ma
umożliwić masowe uczestnictwo. Facebook jako przyszłość dla demokracji goniącej za starożytnym ideałem.
Problem pojawił się, gdy w trakcie tunezyjskiej rewolucji anonimowa
administracja portalu usuwała polityczne wpisy. Okazało się, że
powodzenie całej akcji spoczywa w rękach niezidentyfikowanej władzy.
Demokracja w takiej przestrzeni publicznej jest mrzonką. Głosować
można jak w krajach autorytarnych. Nogami. Ale opuszczenie portalu
nazywa się dzisiaj cyfrowym samobójstwem. Jest desperackim aktem
samowykluczenia z kultury i polityki. Tak ukręciliśmy na siebie bicz.
Warunkiem obywatelstwa jest zaakceptowanie nieobliczalnego
systemu. Wiadomo na przykład, że ten czerpie zyski, sprzedając nasze
dane osobowe.

Przestrzenie miejsca przestrzeni przepływów
Jednak człowieka nie można zredukować do sieci. Nawet świat
wysp-domów podtrzymujących funkcje życiowe klonów z genialnej
antyutopii Michela Houellebecq’a Możliwość wyspy był światem
materialnym. Jak wobec tego wygląda miasto przestrzeni przepływów,
a więc miasto przyszłości?
To miasto zupełnie sprywatyzowane, w którym klasę polityczną zastąpili
deweloperzy. Ci podzielili pomiędzy siebie miejskie parcele, zakładając
tysiące strzeżonych, poodgradzanych od siebie osiedli (wg danych
specjalistycznego serwisu nieruchomości Tabelaofert.pl wśród nowych
inwestycji w Warszawie 76,4% to osiedla zamknięte). Na teren takiego
kompleksu nie przedrze się nieproszony gość. Musiałby sforsować
siatkę, umknąć uwadze wartujących przez całą dobę strażników i minąć
niezauważony kamery. Nie ma mowy o tym, aby dzieci z sąsiedniej parceli
zagrały mecz na nie swoim boisku piłkarskim. Miasto przyszłości jest
starannie posegregowane. Dzieci z klasy wyższej mają w dzielnicy basen,
a dzieci z klasy średniej korty tenisowe, ale i tak nikt z nich nie korzysta,
bo wszyscy są włączeni do sieci w swoich strzeżonych domach. Służą już
tylko za wyznacznik prestiżu.
Mieszkaniec osiedla przyszłości unika wychodzenia na zewnątrz. Belgijski
filozof Lieven De Cauter nazywa to kapsularyzacją życia. Jego zdaniem
człowiek tylko przesiada się pomiędzy kapsułami. Kapsułą jest jego dom,
w którym ma zaparkowaną kapsułę-samochód. Nią przemieszcza się do
pracy. Parkuje na podziemnym parkingu i już znajduje się w kolejnej. Po
pracy robi zakupy w kapsule-galeria handlowa, a jeżeli jest zmęczony, to
zamawia hamburgera z okna auta.
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Każda z kapsuł jest wyizolowana. Dzięki temu Kowalski przyszłości nie
musi narażać się na kontakt z człowiekiem z innej klasy społecznej.
A już z pewnością nie spotyka na swojej drodze żebraka, który mógłby
nadwerężyć jego higienę konsumencką, bo w mieście przepływów nie
ma przestrzeni publicznych. Są tylko świetnie zorganizowane ciągi
komunikacyjne, które, jak w sieci, pozwalają kapsułom włączać się
w kolejne enklawy (huby).
To, że miasta będą rezygnować z przestrzeni publicznych, nie oznacza
wcale, że wyburzą swoje rynki i zabytki architektury. Te znajdą się tylko
w obrębie jednej z parceli, do której dostęp będzie ograniczany. Ludzie
nie znikną z Krakowskiego Przedmieścia, ale znajdą się na nim tylko ci,
którzy kupią bilet u właściciela. Prywatyzacja tego, co obecnie nazywamy
zasobem publicznym, będzie się wiązała z postępującą dominacją sieci
(rynki finansowe, globalizacja) nad państwami narodowymi (demokracja).
Zresztą w ostatnim czasie sporo się mówi o tym, że agencje ratingowe
związały ręce politykom, a w Grecji czy we Włoszech wręcz wymieniły
rządy.
Nowe miasto zacznie się od szalonego projektu Petera Thiela. Miliarder
z Doliny Krzemowej ogłosił w sierpniu, że na oceanie zbuduje pływające
państwo bez prawa. Żadnej opieki socjalnej ani płacy minimalnej. Tylko
rynek i jego niewidzialna ręka. Thiel chce namówić polityków, żeby się nie
wtrącali i oddali schedę biznesowi.
Jego propozycja to demontaż absolutny. Warto to zaznaczyć, ponieważ
w przyszłości miasto sieciowe ma być nawet ważniejszym aktorem polityki
od państwa. Ale przede wszystkim dlatego, że miasto, państwo i polityka
mają to samo pochodzenie. Wywodzą się od greckiego państwa-miasta
polis, skąd znamy demokrację. W antyku obywatel politykował na agorze,
czyli w idealnej przestrzeni publicznej. W przyszłości, nawet gdyby zechciał
politykować, to nie będzie miał gdzie. Nadchodzi antymiasto.
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od autora
Życie składa się z wydarzeń,
z których większość ma swoje
dobre i złe strony. Dlaczego
zwracasz uwagę, że rewolucja
internetowa także?

Technoentuzjazm, który bezpowrotnie rewolucjonizuje nasze życie,
jest pozbawiony dojrzałej refleksji. Mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do wolności, jaką daje internet i jego narzędzia stworzone
podług zasad etyki hakerskiej i wikinomii. Zastygliśmy w pewności,
że sieć już zawsze będzie prędzej służyć wyrównywaniu szans
i zwiększaniu dostępu do kultury, nawet kosztem pogwałcenia prawa
własności intelektualnej, niż środkiem maszynerii przetwarzającej
nasze dane osobowe i nieustannie nas inwigilującej. Kodyfikacji
ograniczeń udało się uniknąć przy okazji protestów przeciwko ACTA.
Ale czy zawsze jesteśmy tak czujni? Ale czy możemy być czujni, gdy
zapadają decyzje niepoddane demokratycznej kontroli?

Ulice nie wyludniły się na Euro,
ludzie świętowali na ulicach.
Być może nie grozi nam
kapsularyzacja życia?

Euro 2012 to niewątpliwie wielki sukces w zakresie odzyskiwania
miasta. Odżyła przestrzeń publiczna, a może nawet przestrzeń
wspólna – adaptowana do kibicowskiej zabawy, celem bycia razem
i przeżywania emocji. To oczywiście nie zmienia faktu, co istotne
w kontekście pytania o tekst, że złączyliśmy się ze sobą przed
„hologramami”, prezentującymi nie tyle wydarzenia na stadionach, co
ich odbicie.

O czym napiszesz teraz?

Stale przygotowuję teksty, aktualnie piszę o inicjatywie referendalnej
w niewielkich Lędzinach. Kolejny podobny tekst najpewniej powstanie
na temat branży rozrywki komputerowej. To jedna z moich pasji.
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Grzegorz
Młynarski
Kim jesteś?

Jestem strategiem zarządzania marką, projektantem komunikacji,
obserwatorem trendów i ruchów społecznych związanych
z konwergencją mediów, tożsamością miejsc i cyfryzacją świata.
Inspirują mnie liczby – głównie statystyki i badania trendów oraz
ludzie, którzy opowiadają mi swoje historie – wyczytuję z nich,
jakie mają potrzeby oraz aspiracje. Swoje historie opieram na
analizie zmian, jakie w zachowaniach ludzkich wywołują ewolucje
technologiczne, gospodarcze i polityczne.

Skąd pomysł na tekst?

Tekst powstał specjalnie na konkurs, chociaż ta wizja świata narodziła
się dużo wcześniej; dziś jednak jestem pewien, że tak właśnie będzie
wyglądała przyszłość. I to już całkiem niebawem.

Jakie znaczenie ma Twoim
zdaniem popularyzacja nauki?

Popularyzacja nauki zwiększa świadomość i apetyt na wiedzę – to
zdecydowanie ułatwia komunikację i przepływ informacji w społeczeństwie. Im więcej wiemy, im lepiej potrafimy sięgać do naukowych
metod argumentacji, tym bardziej społeczny dyskurs dotyka sedna
problemów, pozwalając je rozwiązywać... i, zwyczajnie, lepiej się go
słucha, bo przestaje być populistyczny.

Aktualizacja
transakcji
Anna ostrożnie zaparkowała samochód przed blokiem. Była zmęczona,
ale wciąż poruszona myślami, które pojawiły się w jej głowie kilka godzin
wcześniej. Słońce powoli wschodziło nad Muranowem, pierwszy dzień
2082 roku zaczynał się leniwie i cicho. Kobieta sprawdziła, czy wszystko
wypakowała z niebieskiej mazdy i zamknęła drzwi; gdy hiTon zapytał ją,
czy zakończyć transakcję, zatrzymała się na chwilę i jeszcze raz rzuciła
okiem na tylną kanapę auta, po czym kliknęła: „TAK” – na ekranie urządzenia pojawił się duży napis „pobrano 900 J”. Anna zachwiała się, hiTon
wypadł jej z dłoni i wylądował miękko w świeżej zaspie śniegu. – Cholera
– pomyślała. – Muszę w tym roku zainwestować w Parvizki – cyfrowe
szkła kontaktowe, o których marzyła, dzięki laserowej technologii Parviza,
wyświetlały obraz z sieci bezpośrednio na siatkówce. – To dopiero komfort – rozmarzyła się. – Żadnych ekranów, koniec z nudnymi hologramami
na przyjęciach. Drzwi mieszkania otworzyły się przed nią automatycznie.
Kuchenny blat obniżył się delikatnie zanim postawiła na nim torby. To
w sumie ciekawe, że ta mazda jest w systemie – myślała Anna przeglądając swoją oś czasu. Jestem pewna, że taką samą jeździł tata jeszcze
w czasach, kiedy każdy miał swój samochód. Usiadła w fotelu. HiTon zapytał, czy uaktualnić położenie, kliknęła „TAK” i wybrała poziom „zero”.
– Jest! – krzyknęła i wstała podekscytowana. – Dokładnie taka sama –
mruczała pod nosem. Myślała o tym przez całą sylwestrową noc, odkąd
tylko wsiadła do tego samochodu poprzedniego dnia rano. Nie mieści mi
się w głowie – myślała dalej. Że kiedyś byliśmy tak rozrzutni. Miała na
myśli cały gatunek ludzki; granatowa mazda, koniec starego roku i początek nowego, blask poranka i szum muzyki w uszach sprawiły, że pogrążyła
się we własnych myślach; stare zdjęcia rodziców dodatkowo spowodowały lawinę wspomnień... Pierwszy dzień roku przekształcił się w dzień
refleksji...
Anna myślała intensywnie i czasami dyktowała słowa, które hiTon wyświetlał obok zdjęć: Każdy z nas jest nieustannym procesem. Każdego
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dnia zachodzą w nas setki małych przemian: mentalnych i fizycznych,
które sprawiają, że kładziemy się spać inni, niż wstawaliśmy. Dwa dni
temu nawet nie zastanawiałam się nad tym, co od doby nie daje mi spokoju. Mało brakowało a całą planetę pokryłoby morze śmieci, po którym
żeglowaliby bogacze z monopolem na sukces żywiący się tym, co dostarczą im dryfujący biedacy. Społeczeństwo sieciowe miało sens, ale opierało
się na totalnej dysproporcji i podziale „użytkowników” – adaptowało stary porządek do nowych, cyfrowych ram. Przesuwając delikatnie palcami
w powietrzu, kobieta zmieniała punkty kluczowe na osi czasu: dni, miesiące i lata przeskakiwały na szklanej ścianie coraz szybciej. Od czasów
Castellsa wiele się zmieniło. Świat i jego postrzeganie uległo totalnej
ewolucji na skutek interakcji między społeczeństwem
sieciowym z jednej strony
a siłą tożsamości wyzwalających się jednostek – z drugiej. Dziś każdy mieszkaniec
świata definiuje nie tylko
samego siebie, ale także
otaczającą go przestrzeń.
Wszystkie przedmioty są
identyfikowane, otagowywane, opisywane i oceniane
przez użytkowników globalnego systemu hiWorld.
HiTag, który powstał w ramach projektu GTAG na bazie
technologii RFID, jest tylko
Dziś każdy mieszkaniec świata definiuje nie tylko samego
siebie, ale także otaczającą go przestrzeń. Wszystkie
jego małą składową, ale to
przedmioty są identyfikowane, otagowywane, opisywane
od niego zaczęła się prawi oceniane przez użytkowników globalnego systemu hiWorld.
dziwa rewolucja społeczna
lat 30. XXI wieku, kiedy to
mieszkańcy całego świata zaczęli masowo oznakowywać przedmioty.
Powstająca w błyskawicznym tempie baza tagów i ocen doprowadziła
do zmiany paradygmatu wartości: okazało się, że wiedza, którą przekazują media i politycy jest kompletnie nieużyteczna.
Ważne było tylko to, co prawdziwe i dawało się praktycznie zastosować:
rzeczywista skuteczność nowego proszku do prania albo realna ocena
wytrzymałości noża na korozję. Na tej podstawie powstał bank wymiany
informacji, który z czasem przekształcił się w bank wymiany przedmiotów: po co niewykorzystywane przedmioty miały zalegać w piwnicach
i dlaczego inni mieliby kupować identyczne nowe? – wystarczyło wymienić się wiedzą na temat tego, kto czego obecnie potrzebuje, a kto z czego
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nie korzysta. Pieniądz tracił na wartości w błyskawicznym tempie i bardzo szybko podzielił losy mediów i polityków. Olbrzymia baza aktywności
użytkowników systemu w połączeniu z wiarygodnym systemem ocen
przydatności społecznej wszelkich zasobów (materialnych i umysłowych)
każdego człowieka pozwoliła stworzyć społeczeństwo globalne oparte na
współpracy, wymianie i kooperacji. Tak dziś funkcjonuje cały system. To,
co lokalne połączyło się i scaliło z tym, co globalne. Współczesne społeczeństwo jest ultrasieciowe – wszystkie kluczowe struktury społeczne
i działania organizowane są wokół sieci złożonej z wirtualnych tworów
oraz cyfrowych reprezentacji realnych jednostek (ludzi, organizmów,
przedmiotów, budynków i miejsc). Współczesna, globalna kultura jest hybrydyczna i oparta na nieciągłości – elementy różnych kultur całego świata wymieszały się i są dostępne dla każdego, bez żadnych barier.
– Żyjemy w jednym, płynnym organizmie, którego użytkownicy organizują
się w grupy tylko na chwilę – powiedziała Anna na głos, a hiTon wyświetlił
te słowa na ekranie. Wstała i podeszła do okna, by jeszcze raz spojrzeć
na mazdę, ale już jej nie było – ktoś inny teraz z niej korzystał. Na tym
polegał system i zmiana podejścia do „posiadania” przedmiotów: jeśli tylko właściciel danej rzeczy miał taką ochotę, wprowadzał rzecz w obieg;
wtedy w jakiś sposób zaczynała należeć trochę do wszystkich. HiTon
wyświetlił komunikat: „Aktualizacja transakcji 12421 (samochód: mazda)
z 01.01.2082: +5 Jednostek. Bilans: – 855 J” – kolejny użytkownik samochodu ocenił czystość pojazdu i parkowanie poprzedniego kierowcy. Gdy
Anna wstawiała wodę na herbatę urządzenie wyświetliło kolejną zmianę:
„Aktualizacja transakcji 12389 (przewodnik po Warszawie) z 12.12.2081:
+20 Jednostek. Bilans: +875” – o! właśnie, muszę napisać kolejny rozdział
po Saskiej Kempie – pomyślała, idąc z kubkiem w stronę sypialni. – ...ale
najpierw się wyśpię... To będzie wspaniały rok – dodała głośno.

196

Grzegorz Młynarski, Aktualizacja transakcji

od autora
O czym napiszesz teraz?

Kolejny tekst chciałbym poświęcić współtworzeniu i współdzieleniu
przestrzeni, pisząc o tym, że naturalną konsekwencją kolaboracji
w sieci wirtualnej, musi być szerokorozumiane negocjowanie kształtu
przestrzeni publicznej. Sprzyjać będą temu narzędzia do mapowania
i aplikacje oparte na geolokalizacji oraz skrypty umożliwiające
przypisywanie tagów.
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otwieramy naukę na biznes
chronimy własność intelektualną
wspieramy pozyskiwanie środków
dla Uniwersytetu
promujemy naukę i uniwersyteckie innowacje
propagujemy nowoczesne podejście do nauki
zachęcamy do niestandardowych działań
i zarażamy pasją
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