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Logika zachodnia staje się na koniec logistyką, której niepohamowany rozwój doprowadził tym

czasem do powstania mózgu elektronicznego, przez co istota człowieka dopasowała się do ledwie  

dostrzegalnego bycia bytu, przejawiającego się w istocie techniki1.

Martin Heidegger

Sieć jest dziś filozoficzną inżynierią. Fizyka i Sieć dotyczącą związku pomiędzy małym i dużym2.

Tim Berners Lee

raz z rozwojem technologii przekształceniu trwale ulega sytuacja człowieka 

w świecie, który chcąc się odnaleźć wynajdując nowe sposoby poznania rze

czywistości,  musi zdecydować się na dostosowanie nie tyle swojego zacho

wania, myślenia czy kultury do technologii, ale także wiedzy – podstawy określania siebie 

oraz realizacji celów w przyszłości. Ta wiedza jest ustaleniem pewnych wzorców poznania, 

którymi zajmuje się epistemologia. Wiedza nie może pozostać czysta, to znaczy niezapo

średniczona technicznie, udająca, że technologia nie ma wpływu na konstrukcję wiedzy. Py

tanie pozostaje otwarte o to, co stanie się, gdy epistemologia – nauka o poznaniu i wiedzy, 

W

1 M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Wyd. PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 155.
2 Słowa Tima Bernersa-Lee pochodzą z wywiadu udzielonego Brianowi Runcimanowi, http://www.impactlab.net/

2006/03/25/interview-with-tim-berners-lee/ [20.01.2013].

INTERNET /  NOWE MEDIA /  KULTURA 2.0   203

http://www.impactlab.net/2006/03/25/interview-with-tim-berners-lee/
http://www.impactlab.net/2006/03/25/interview-with-tim-berners-lee/
http://www.impactlab.net/
mailto:Ilnicki.r@gmail.com


Rafał Ilnicki

zostanie rozszerzona o poznanie wynikłe z technologii. Nie chodzi tutaj jednak o sztuczne 

i wolicjonalne rozszerzenie polegające na wyodrębnieniu jakiegoś nowego podtypu wiedzy, 

lecz o uznanie jej wpływu prowadzącego do wyłonienia się rozumu interfejsowego. Nie jest 

on jednak dany – musi dopiero zostać wynaleziony. Wraz z poszukiwaniem tego rodzaju 

wiedzy człowiek musi zadać sobie pytanie,  w jakim stopniu pragnie on zachować ciągłość 

między dotychczasową wiedzą będącą ustaleniem poznania,  na rzecz  stworzenia  nowego 

opracowania technologicznie zapośredniczonego poznania – cyfrowej epistemologii. Najwięk

szym zagrożeniem tej konstrukcji jest oderwanie się epistemologii cyfrowej do epistemologii 

poprzez technologiczną blokadę rozcinającą wiedzę i wiedzę cyfrową.

Sama cyfrowa epistemologia jest szczególną postacią rozwoju interfejsów cyfrowych,  

bowiem przez nie na masową skalę udostępniana jest technologia. Użytkownicy czerpią 

wiedzę ze statystyk, analiz Big Data, baz danych, obiektów cyfrowych – struktura oraz spo

sób prezentacji wiedzy radykalnie różni się złożonością w stosunku do wiedzy konstruowa

nej bez technicznego zapośredniczenia. Właśnie do tej wiedzy miałaby odnosić się cyfrowa 

epistemologia,  począwszy  od  mierzenia  pomiarów  urządzeń  operujących  w  nanoskali 

(technonauka) a skończywszy na cyfrowej analityce kultury (Lev Manovich). Ta pierwsza 

skutkuje wyłonieniem się nowego rodzaju faktów – np. technofaktów (Don Ihde), biofak

tów (Nicole  C.  Karafyllis),  które  są  różnymi  postaciami  cyfrowej  episteme.  Faktyczność 

(świat  narzucony  człowiekowi)  dotąd  będąca  unitarną  faktycznością  przejawiającą  się 

w różnych dziedzinach, zostaje rozbita na wiele faktyczności związanych z wieloma instru

mentami, przez które rzeczywistość jest zależna od technologicznych instrumentów jej po

znawania. „Bycie-w-świecie jestestwa zostało mocą jego faktyczności rozproszone, a nawet 

rozbite na określone odmiany bycia-w”3, teraz to jednak człowiek napotyka na różne fakty, 

które dzielą to bycie na dziedziny, w których przestaje ono należeć do człowieka. Staje się  

za to częścią obiektów technicznych tworzących określoną episteme. Różnica polega na tym, 

że faktyczność jako obowiązywanie konkretnej formy wiedzy umożliwiało bycie-w, to zna

czy odnajdywanie się w tych dziedzinach człowieka, teraz zaś człowiek nie może być w bio

faktach, ponieważ one znajdują się w nim za sprawą farmakologii,  implantów komórko

wych; podobnie też nie może on mówić o byciu-w cyberprzestrzeni jako pewnej dziedzinie 

faktyczności,  ponieważ  to  raczej  obiekty  techniczne  (technofakty)  bytują  w  człowieku, 

w jego  pamięci,  wyobraźni,  woli,  myśleniu.  Dlatego  też  pomysły  na  analizę  kultury 

uwzględniające  faktyczność  cyfrowych  danych  powinny  uwzględniać  cyfrową  episteme, 

która wskazuje,  że to,  co stanowi przedmiot  analizy i  pomiaru,  to  nie rzeczywistość ze

wnętrznych danych, ale danych aktywnie działających w ludzkiej  podmiotowości.  Użyt

kownik modelowy tych danych nie jest kimś, kto z zewnątrz pobiera dane, którym przypi

3 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 79.
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suje zdroworozsądkowy status epistemologiczny, ale bezpośrednio wciela je do swojej su

biektywności, stając się „nosicielem” tych danych. Wiedza człowieka rodzi się z tego, że to 

już nie człowiek zostaje wrzucony w jakiś świat, ale – będąc w określonej rzeczywistości – 

technofakty, jako postać faktyczności właściwej dla stechnicyzowanej kultury, narzucają 

się temu człowiekowi, stając się częścią jego subiektywności.

Analityka  kultury  prowadziłaby  również  do  powstania  autonomicznej  faktyczności,  

która  mogłaby  być przedstawiona  tylko  za  pomocą  technicznie  wytworzonej  episteme. 

Człowiek znów zaczął próbować tworzyć syntezy, ale już nie na podstawie pojęć, lecz tech

nofaktów – obliczanie technofaktów ma być metodą wizualizowania (współczesnej formy 

przedstawiania) tendencji w kulturze. Epistemologia cyfrowa zmienia zatem medium pre

zentacji własnych treści – efektem wyjściowym jest bowiem obraz danych, nie zaś pojęcie. 

Seria obliczeń zastępuje dotychczasowe formy rozumienia. Interpretacja zwizualizowanych 

danych różni się sposobem prezentacji od kulturowych faktów, których złożoność mogła 

zostać wyjaśniona poprzez łączące je proste determinanty. Wielość faktyczności, z których 

każda ma osobne technologiczne i przez to operacyjne uzasadnienie, domaga się stworzenia 

opracowania własnej faktyczności – dane z jednego programu nie muszą pokrywać się z da

nymi innego programu. To stanowi o potrzebie wymyślenia cyfrowej episteme łączącej roz

wój każdej z tych faktyczności (biofaktów, technofaktów), przez co nie można mówić o jed

nej cyfrowej epistemologii, dlatego że każda z nich rozwija się w inną stronę niezależnie od 

innych, co wyznacza niemożliwość sformułowania ich dziedziny ogólnej Każdej z cyfrowych 

epistemologii, czyli każdej z dostępnych faktyczności odpowiada inna linia rozwoju. Natu

ralną konsekwencją tych zmian jest konieczność istnienia granicy ustanowionej przez czło

wieka, która oddzielałaby prezentację danych od celów rozumu. Powstanie humanistyki 

opartej na technicznym zapośredniczeniu jest możliwe tylko w przypadku wyłonienia się 

rozumu zdolnego do zarządzania wieloma faktycznościami pochodzącymi z wielu urządzeń. 

Mówienie o Oświeceniu jako tendencji, w której dany typ faktyczności zostaje rozszerzony 

dzięki istnieniu nowszych generacji urządzeń. Samo stworzenie określonego typu faktycz

ności jest uznawane za technologiczne Oświecenie, ponieważ zapowiada pewien rodzaj 

regionalnej  rewolucji  w dziedzinie  biofaktów lub  technofaktów.  Uzależnienie  myślenia 

o Oświeceniu od rozwoju samej faktyczności wydaje się problematyczne, ponieważ odnosi 

się teraz ono nie tyle do działania człowieka,  ile do działania urządzeń. To urządzenia na 

skutek ich projektowania i produkcji wychodzą ze stanu braku oświecenia, umożliwiając 

człowiekowi konstruowanie wiedzy. Człowiek zaś zyskuje jakąś wolność, którą to urządze

nie mu umożliwia.  Człowiek w tym wypadku jest  podrzędny względem rozszerzających 

jego bycie interfejsów – staje się tak jak one sztucznym mózgiem, ponieważ uzależnia 

własne bycie od kolejnych generacji interfejsów. Technologiczne Oświecenie ma stanowić 
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rzeczywistość ludzką, nie zaś uzależniać wychodzenie człowieka z jego ograniczeń za pomo

cą technologii (człowiek nadzorowałby tylko, czy interfejsy odpowiednio wychodzą z ich 

ograniczeń, czyli: czy sztuczne mózgi zyskują nowe możliwości w zakresie wyzwalania ope

racyjności). Oświecenie jednak należy do rzeczywistości ludzkiej i oznacza zdaniem Kanta 

wyjście człowieka z sytuacji, w której się znalazł ze swojej własnej winy. Istota ludzka może 

jedynie dokonać takiego aktu dzięki rozumowi – jest on bowiem w stanie określić to, co 

Kant określił stanem niepełnoletności, w której człowiek znalazł się z własnej winy. W tym 

wypadku winą człowieka byłaby rezygnacją ze słuchania się rozumu i przystanie na techno

logiczne Oświecenie polegające na produkcji przez interfejsy nowych technofaktów. Rozum 

jest zastępowany przez sztuczny mózg. Póki nie zostanie wynaleziony nowy sztuczny mózg, 

człowiek nie ma środków do tego, żeby wyjść z niepełnoletności, a więc z niedojrzałości. 

Humanistyka, jeśli ma stać się katalizatorem technologicznego Oświecenia, powinna przy

wracać człowiekowi możliwość podejmowania prób integralnego, nie zaś jedynie częściowe

go wydobywania się z niepełnoletności – na to drugie rozwiązanie skazane jest każde bycie 

w interfejsie nieobejmującym rzeczywistości w ogóle a ograniczające je jedynie do bycia 

w sieci połączeń wyznaczanych przez sztuczne mózgi. Człowiek bowiem bierze wolność wy

nikającą z możliwości wykonywania operacji na technofaktach za rozum – istota rozumna 

potrafi włączyć komputer, lecz niekoniecznie posiada wiedzę pozwalającą na refleksję nad 

tym, jaki jest powód włączenia maszyny.

Każdej cyfrowej epistemologii odpowiada inne technologiczne Oświecenie – istnieją bo

wiem różne sposoby opracowywania, prezentowania i wykorzystywania technofaktów. Nie 

może być zatem mowy o jednym technologicznym Oświeceniu – możemy przyjąć, że istnie

je ich wielość.  Mimo to uprzedzając dalsze rozważania, rozwiązaniem tego problemu nie 

będzie krytyka tego stanu rzeczy, lecz znalezienie nowego typu otwartego i ewoluującego 

paralelnie do rozwoju technologii rozumu interfejsowego, mogącego łączyć w ludzkim życiu 

te różne faktyczności i przynależne im różne sposoby kulturowego przejawiania się człowie

ka. To stanowi zadanie cyfrowej epistemologii – należy wynaleźć jej własny rozum, który 

byłby tak odmienny, jak jej przedmiot badań, to znaczy oferowałby możliwość interpretacji  

technofaktów – produktów wielu cyfrowych epistemologii. Tylko on bowiem mógłby godzić 

to, co nie jest możliwa do zunifikowania na poziomie prostego zestawienia łączącego różne 

postaci wiedzy poprzez rodzaj klasyfikacji. Byłoby to próbą utrzymania światoobrazu 4, to 

znaczy podziału rozwarstwiającego ludzkie poznanie poprzez zaoferowanie gotowego obra

4 Pojęcie Martina Heideggera, przez które niemiecki filozof podkreśla fakt ogólnego obrazu epoki kształtowanej  
przez połączenie nauki i technologii. Adaptując tą ideę do prowadzonych tutaj rozważań można stwierdzić, że  
światoobraz jest obrazem świata, który nie myśli, to znaczy jest on gotowym wyobrażeniem człowieka o świecie 
danym na podstawie technologicznej faktyczności, nie zaś poprzez przemyślenie tego, co się zjawia w życiu  
poszczególnych ludzi. 
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zu świata, bo wykreowanego przez metody analityki technofaktów, który byłby obrazem 

zwizualizowanych danych.

Technologie rozwijają się jednak niezależnie od siebie, tworząc różne postaci wiedzy tak, 

że każda z nich tworzy niewspółmierne doświadczenia, wyobrażenia, rzeczywistości. W wy

niku tego żaden obraz całości nie jest więcej możliwy, ponieważ wyniki działania sztucz

nych mózgów wywołują niemożliwe do pogodzenia rodzaje wiedzy o świecie. Nie jest to 

wiedza w sensie epistemy, lecz rodzaj danych, za których przetwarzanie odpowiedzialny 

jest interfejs. Człowiek nie ma także kompetencji, żeby je ze sobą uzgadniać, dlatego też  

musi powołać nie tylko rozwiązania pozwalające mu na uzyskanie kompetencji technicz

nych,  medialnych,  ale  przede wszystkim nadkompetencji  rozumu (ale  bez  uwikłania  go 

w sztywne programy rozwoju kultury i społeczeństwa). Światoobraz byłby próbą uratowa

nia możliwości przedstawienia sobie sytuacji człowieka w technologicznym świecie w cało

ści tylko wtedy, kiedy technologiczne Oświecenie mogłoby zostać człowiekowi przedstawio

ne za pomocą odmiennej instancji niż analityka technofaktów, bowiem poddany jest on 

działaniu nieskończonej liczby medialnych światów, z których każdy produkuje własne ob

razy,  a  więc  i  postaci  wiedzy.  Rozum potrzebny jest  do tego,  żeby ustanawiać granice, 

a więc unikać ryzyka prostej unifikacji (jeden światoobraz Heideggera) oraz fałszywej plu

ralizacji (nieskończona ilość światoobrazów Welscha). Pierwsze podejście wiąże się z legity

mizacją upadku rozumu, a więc i niemożliwością wszelkiego Oświecenia na drodze realiza

cji idei w kulturze, drugie zaś – ze zwielokrotnieniem rozumu, które wprowadza nieograni

czoną ilość Oświeceń. Podmiot znajdujący się na przecięciu tych dwóch tendencji może wy

brać pewien zbiór faktyczności, starając się nadać im spójność lub też poszukiwać goto

wych syntez skazanych jednak zawsze na niekompletność, która byłaby efektem działania 

technologii oferujących gotowe statystyczne opracowania analityki kultury. Inną opcją jest 

pozostawienie człowieka bez światopoglądu, lecz z interfejsami – wtedy jednak technolo

giczne Oświecenie staje się anty-Oświeceniem, ponieważ o rozwoju człowieka decyduje już 

tylko episteme technologii oraz rynku.

Te interfejsy to urządzenia, dzięki którym człowiek styka się z cyfrowością – dominującą  

postacią faktyczności danej jako wielość technofaktów. Wiedza tego człowieka stworzona 

jest z wielu technofaktów, które spotyka w swoim byciu w kulturze. To poszukiwanie nowego 

rozumu oraz zadań tworzenia cyfrowej epistemologii będzie odnosiło się do odrzucenia de

strukcyjnego efektu, w którym człowiek stanie się sztucznym mózgiem, to znaczy nie będzie 

on pozyskiwał wiedzy z ustalonych źródeł, lecz interfejsy człowieka będą dawać mu gotowe 

technofakty składające się na jego prywatną, sprofilowaną i spersonalizowaną episteme. Bę

dzie on wtedy mylił własną ewolucję z ewolucją techniczną, w której uczestniczy i której 

częścią  się  staje.  Współcześnie  to  interfejs  jest  mózgiem.  Gilles  Deleuze  powiedział,  że 
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„mózg jest ekranem”5 wskazując na to, że w filmach realizowane są bezpośrednio idee filo

zoficzne, ale też życie psychiczne. Człowiek styka się zatem z tym, co stanowi czystą postać  

wewnętrzności. Film jako sztuczny mózg oferuje gotowe życie psychiczne do przeżywania. 

Człowiek adaptuje własne poznanie do sztucznego mózgu, który zastępuje mózgi wszyst

kich osób siedzących na sali kinowej czy spoglądających na dane prezentowane na kompu

terze. Daleki od technologicznego determinizmu Deleuze wskazuje na to, że istotne jest to, 

kto i za pomocą jakich środków oraz operacji tworzy dany film – faktyczność przez niego 

stworzona oddziałuje bezpośrednio na widza. Zbliżona relacja zachodzi w środowisku inter

fejsów – użytkownicy nie mają jednak jednego ekranu, który po wyjściu z kina mogliby 

poddać krytycznej ocenie. Każdy obiekt kultury może być sztucznym mózgiem – nie zawiera 

się on już w jednym medium, lecz stanowi jego korelację. Dla zobrazowania takiego procesu 

posłużmy się takim oto przykładem. Przed wybraniem się na seans filmowy użytkownicy 

sprawdzają recenzje w internecie,  rozmawiają ze znajomymi, oglądają trailery itp.,  także 

stan  ich  wiedzy  jest  już  częściowo ukonstytuowany  na  podstawie  istniejących  techno

faktów, które tym samym wytwarzają w nich określone nastawianie.  Wiedza nabywana 

jest przed poznaniem. Każdy z użytkowników modelowych tych baz danych korzysta z do

świadczenia innych użytkowników, będących sztucznymi mózgami – oferują one bowiem 

gotowe poznanie,  które  jest  podstawą  porównywania  i  podejmowania  decyzji.  Na  czas 

oglądania filmu składa się także poszukiwanie o nim informacji, zamawianie biletów drogą 

elektroniczną. Film jest oglądany za pośrednictwem wielu interfejsów, które są sztucznymi 

mózgami6 – czują, myślą, wyobrażają za użytkownika, zanim ten zobaczy film. To techno

fakty decydują o odbiorze filmu, nie zaś sama kreacja filmu przez reżysera. Podobnie też  

inne czynności kulturowe zostają oddelegowane na sztuczne mózgi, które poszukują i pozy

skują informacje, pozwalają na słuchanie muzyki, oglądanie filmów, pracę. Wiedza nie jest 

czymś danym, lecz stanowi raczej efekt wyszukiwania, zapytywania, kompilowania i zesta

wiania istniejących informacji. Wiedza o świecie dla ludzi już jest cyfrowa, już jest konsty

tuowana przez technofakty. Problem polega na tym, że nie istnieje pozazdroworozsądkowa 

instancja pozwalająca na dyscyplinowanie sztucznych mózgów. Rozum byłoby tutaj  nie 

tyle efektem poszukiwania czystej episteme, lecz raczej takiej postaci wiedzy, która mogłaby 

zostać przez niego zdyscyplinowana, nie skazując człowieka na fragmentaryczność, a przez 

to na konieczność reagowania na cząstkowe pobudzenia, które nie motywują go do samo

dzielnego wytyczania granic (Oświecenie),  lecz przyjęcia gotowych granic ze sztucznych 

mózgów (anty-Oświecenie).

5 G. Deleuze, The Brain is The Screen, przeł. A. Hodges, M. Taormina [w:] Two Regimes of Madness. Texts and  
Interviews 1975-1995, D. Lapoujade (red.), Semiotext(e), Cambridge, Mass. 2006,  s. 282-291. 

6 Ideę sztucznego mózgu będzie rozwijał Deleuze w napisanej wspólnie z Guattarim książce Co to jest filozofia?
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Cyfrowa  epistemologia  w  perspektywie  dłuższego  czasu  stanie  się  epistemologią  – 

z pewnością ta przemiana jest kwestią czasu, dlatego też nie można myśleć o technologicz

nym Oświeceniu jako podrzędnym względem jakiejś episteme, lecz należy poświęcić namysł 

temu, że człowiek, który został wrzucony do świata, stworzył światy technologiczne z tech

nofaktów,  co  wymaga  nie  tylko  nowych  technicznych  kompetencji  orientacyjnych,  ale 

przede wszystkim wykształcenia się nowego typu rozumu. Jest to główny motyw poszuki

wania nowych postaci wiedzy i poznania oraz możliwość ich opracowania w formie godzą

cej wiele możliwych faktyczności. Powstają bowiem ogromne ilości danych, które nie są 

studiowane,  ponieważ  nie  ma  możliwości  stworzenia  aparatury  do  ich  syntetycznego 

przedstawiania i – w wyniku tego – do stworzenia wiedzy oraz automatycznej interpretacji  

(hipotetycznej zdolności urządzeń wykraczającej poza statystykę). Temu odpowiada tech

nologiczne – nazwijmy je drugim – Oświecenie: podłączonych użytkowników modelowych; 

Oświecenie sztucznych mózgów, czyli – precyzyjnie rzecz ujmując – wyjście tych użytkow

ników modelowych, zredukowanych do sztucznych mózgów, ze stanu globalnego paraliżu.  

Ta idea została wyrażona przez Immanuela Kanta, który pytając o to istotę Oświecenia, 

wskazał na to, że wynika ona z nieumiejętności posługiwania się własnym rozumu. Ten 

stan wywołany przez człowieka współcześnie jest wzmacniany przez technologie. Dlatego 

nie można po prostu zaadaptować poprzednich wersji rozumu do technologii, lecz należy 

wymyślić nowy typ rozumu poprzez dopasowanie go do cyfrowej epistemologii będącej epi

stemologią technofaktów. Wiąże się to z powinnością nie tyle odnalezienia rozumu i zaktu

alizowania go do kultury technicznej,  ile skonstruowania go na nowo. Mowa o rozumie, 

który nie byłby jedynie odpowiedzialny za odbiór technofaktów, ale aktywnie wyznaczałby 

cele i granice bycia człowieka w kulturze. Nie byłby też instancją najwyższą ani hierarchicz

ną. Rozum ma określać władzę człowieka pozwalającą mu na wykorzystanie sztucznych 

mózgów do realizacji celów oraz wytyczanie granic działania tych mózgów. Jego pozytywne 

określenie wiązałoby się z akceptacją agnostycyzmu danych – niemożliwości objęcia ich 

metodami statystycznymi.

Fałszywą postacią tego technologicznego Oświecenia byłoby zdegenerowanie człowieka 

prowadzące do tworzenia sztucznych mózgów i uleganie paraliżowi wywołanego przez nie 

na skutek nieobecności rozumu. Te mózgi wykonywałby tylko operacje, byłby pogrążone 

w algorytmicznym szaleństwie,  w szale równocześnie wykonywanych obliczeń.  Globalny 

paraliż  wynika  z zaufania,  jakim człowiek obdarza swe technologiczne rozszerzenia,  nie 

kontrolując granic tego, co wykonują, a więc także nie kontrolując wiedzy, którą tworzy. 

Związane jest to także z obdarzeniem zaufaniem maszyn, które miałyby uczyć człowieka – 

byłaby to recepta na to, że nauczanie nie nadąża za wprowadzaniem nowego typu wiedzy. 

Naukowcy też nie nadążają – sztuczny mózg nie dlatego tworzy wiedzę, że jest mądrzejszy 
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od człowieka, ale dlatego, że jest szybszy. Dlatego konieczny jest humanistyczny projekt 

zmierzający do wynalezienia nowego typu rozumu, czyli instancji odpowiedzialnej za łącze

nie wrażeń zmysłowych, danych płynących z interfejsów z celami człowieka dotyczącymi 

rozwoju kultury.

Cyfrowa epistemologia może stać się zdegenerowaną episteme i funkcjonować jako „psy

chotechnika manipulacji »opinii«”7,  ale też może stać się efektem uzgodnienia pewnych 

dziedzin humanistyki (cyfrowej). Episteme wynika z operacji manipulowania opinią użyt

kowników, nie zaś z próby ustalenia wiedzy służącej rozumowi,  dzięki któremu można 

wyznaczyć cele człowieka i kultury. Nie można jednak utożsamiać wyznaczania celów ze 

zdolnością, a tym bardziej gwarancją ich realizacji. Ustaleniem cyfrowej epistemologii są  

klasyfikacje, podziały i kategorie tych opinii, nie zaś niezmienna wiedza (niezmienna aż do 

kolejnej falsyfikacji). Rozum musiałby dostać już jakąś wstępnie opracowaną wiedzę, żeby  

człowiek mógł kierować świadomie własnym życiem, aktywnie uczestnicząc w kulturze, 

nie będąc jedynie wobec niej sztucznym mózgiem – nie doświadczając jej sam, lecz po

przez swój zewnętrzny mózg.

Epistemologia  cyfrowa  jest  postacią  wiedzy  technologicznego  Oświecenia.  Człowiek, 

otaczając się sztucznymi mózgami, czyni z nich podstawę własnej egzystencji. Oświecenie 

jest zdolnością do nastrojenia sztucznych mózgów, skonfigurowania ich podług woli i rozu

mu interfejsowego człowieka. Człowiek najpierw upada (Niepełnoletniość),  żeby móc się 

podnieść (Oświecenie). Współczesny rozwój technologii w kategoriach humanistycznych to 

w znacznym stopniu stan upadku – kultura winna dopiero zaprojektować technologiczne 

Oświecenie. Żeby to było jednak możliwe, należy prześledzić jak doszło do upadku, to zna

czy do zagubienia się człowieka w technologicznym środowisku. Upadek jest równoznaczny 

z powstaniem sztucznych mózgów. Ta nowa postać  episteme cyfrowej epistemologii  jest 

problematyzowana przez Gary’ego Halla:

„Poniekąd abstrakcyjne pojęcie episteme u Foucault jest skonkretyzowane w postaci sieci 

dyskursywnych, zdefiniowanych jako »sieci technologii i instytucji, które pozwalają okre

ślonej  kulturze  na  selekcję,  przechowywanie  i  przetwarzanie  istotnych  danych«  (Kittler 

1990:369). Kultura sama w sobie zamienia się w olbrzymią maszynerię przetwarzania da

nych. Aby zanalizować specyfikę określającą daną kulturę przeto wymaga to skupienia na 

tych historycznie zależnych techno-logicznych i instytucjonalnych właściwościach, które 

regulują wejście, wydajność i wyjście danych. I z tych techno-kulturowych konfiguracji -  

by być precyzyjnym: z restrukturyzowanego języka i technik przetwarzania danych »sieci  

dyskursywnej 1800« – wyłania się podmiot, to jest »wyobrażeniowy i wynikająca z niego 

głębia jednostki jako historyczny produkt uboczny” (Poster 2011:85)8.

7 B. Stiegler, Taking Care of Youth and Generations, przeł. S. Barker, Stanford University Press, Stanford 2010, s. 110.
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Widzimy tutaj połączenie warunków historycznych i technologicznych w jednej episteme. 

Produkt uboczny jest pojęciem znaczącym – ukazuje, że podmiot jest produktem wiedzy, 

która jest tworzona przez technologię. Podmiot przestaje być zatem źródłem wiedzy, stając 

się jej odbiornikiem. Relacja pomiędzy podmiotem a wiedzą zostaje zerwana, zaś miejsce 

tego zerwania zajmują określone technologie w funkcji sztucznych mózgów.  Człowiek nie 

jest  tutaj  panem natury, kultury,  technologii  – bytu jako takiego,  lecz stanowi produkt 

uboczny. Wiedza, którą dysponuje człowiek, jest zawsze mniejsza od wiedzy maszyn i sta

nowi produkt uboczny ich działania. To dlatego, że człowiek zostaje usuwany z sieci dys

kursywnych jako podmiot, w wyniku czego zastępują go dane. Kultura rozumiana jako za

sób danych, które można obliczać, sprawia, że dane są mierzone przez dane. Człowiek jest 

tym, co pozostaje poza tymi obliczeniami. Znajduje się on między sztucznymi mózgami 

dokonującymi obliczeń. Konsekwencji tego stanu można upatrywać w zmianie technologicz

nej, która jest skorelowana z transformacją mózgu. Odnosi się do niej Andre Leroi-Gourhan:

„XIX wieczna samonapędowa maszyna nie posiadała ani mózgu, ani ręki. Jej system nerwo

wy był niezwykle prosty, składał się po prostu z prędkości i regulatorów ciśnienia rozłado

wujących stałą, ale ślepą siłę. Robotnik obsługujący maszynę dostarczał mózgu, który czynił 

maszynę  użyteczną  i  ręka,  która  wzniecała  ogień,  zasilała  surowy materiał  do  maszyny 

i orientowała i prostowała jej działania”9.

Metaforą pracy mózgu był silnik, zaś odpowiadającym mu modelem człowieka – robot

nik:  „współczesna maszyneria z jej  wielorakimi źródłami energii  prowadzi  do czegoś  na 

wzór rzeczywistego układu mięśniowego kontrolowanego przez rzeczywisty układ nerwowy, 

wykonujące złożone programy operacyjne przez jego połączenia przez coś jakby rzeczywi

sty sensomotoryczny mózg”10.

W XX wieku powstawały maszyny elektryczne, które integrowały się z ręką. Tej fazie od

powiada uogólniona faza podręczności – wszystko musi znajdować się pod ręką, to znaczy 

w zakresie bezpośredniego sprawczego działania użytkownika, który obsługuje rzeczywi

stość za pomocą ręki. W paradygmacie użyteczności ręka jest traktowana jak narzędzie, 

które ma być usprawniane – ręka obsługuje kolejne generacje sztucznych mózgów, czyli 

maszyn, które przejmują funkcje układu nerwowego.

Współcześnie człowiek ma wiele małych mózgów, które mają uczyć się na podstawie 

podejmowanych przez niego zachowań. Maszyna nie tylko uczy się, ale też jest zaprogra

mowana do adaptacji z ręką, okiem, a więc rozszerzeniami ludzkiego mózgu. Gadżety elek

troniczne w zależności od skomplikowania, pełnią funkcję sztucznych mózgów, ponieważ 

8 G. Winthrop-Young, Cultural Studies and German Media Theory, [w:] New Cultural Studies, G. Hall, C. Birchall 
(red.), Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, s. 97. 

9 A. Leroi-Gourhan, Gesture and Speech, przeł. A.B. Berger, MIT Press, Cambridge, Mass. 2003,  s. 247. 
10 Ibidem., s. 248. 
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oferują możliwości zbliżone do pewnych funkcji ludzkiego układu nerwowego. Człowiek, 

korzystając z nich, zyskuje dodatkowe mózgi. Możemy też mówić o sytuacji odwrotnej, to 

znaczy, gdy ręka jest adaptowana przez określone urządzenie. Technika ewoluuje szybciej  

niż mózg, który nie jest zdolny do przystosowywania się, dlatego też nadal centrum dowo

dzenia jest ludzki mózgi, który nie nadąża za pracą sztucznych mózgów przyłączonych do 

niego. Jest to nowość dla ewolucji oraz dla ludzkiej kultury. Podsumowuje to Leroi-Gourhan: 

„Ewolucja  wkroczyła  w nową fazę  eksterioryzacji  mózgu i  z  dokładnie  technologicznego 

punktu widzenia mutacja już została osiągnięta”11. Zapowiedź francuskiego myśliciela, że 

„uwalnianie obszarów kory motorycznej mózgu, ostatecznie osiągnięte wraz z wyprostowaną 

pozycją, będzie zupełne, gdy osiągniemy sukces w eksterioryzacji ludzkiego motorycznego 

mózgu”12 można współcześnie uznać za spełnioną. W kognitywistyce metaforę komputerową 

zastępuje metafora mózgowa – mózg nie jest przede wszystkim organem obliczeniowym, 

lecz strukturą połączeń o charakterze biochemicznym. Mózg jest eksterioryzowany, to zna

czy przenoszony poza podmiot. Tak przeniesione sztuczne mózgi, dysponujące autonomicz

nymi zdolnościami przetwarzania danych niezależnymi od człowieka, stają się następnie 

podstawowym wyposażeniem egzystencjalnym człowieka,  ponieważ produkują one jego 

subiektywność zgodnie  z  ideą Guattariego,  który wskazywał,  że  subiektywność nie  jest 

dana jako coś gotowego, lecz stanowi efekt wielu procesów produkcji.

Ta rewolucja sztucznych mózgów określa sposoby tworzenia wiedzy przez  człowieka: 

„Kończy się więc kultura wiedzy o świecie naturalnie obecnym, wiedzy dotyczącej tego, co 

jest i kiedyś naturalnie materialnie gdzieś było, jest, albo też przypuszcza się w trybie języ

kowego czasu przyszłego, że będzie”13. Zamiast dotychczasowej wiedzy: „marketingowym 

centrum są dziś przedłużające sieć neuronową media, fantazjujące naszym mózgom medial

ne wirtualne tożsamości wszystkiego, co do pomyślenia przez mózgi, a nam nasze medialne 

wirtualne tożsamości, które rozprzestrzeniają się po globalnej sieci, krążąc w niej niczym 

fantazmatyczne meteory”14.

Paraliż mózgu dokonuje się przez prosumencki marketing, gdzie nie wchodzi już nawet 

ludyczna reprezentacja, ale reklama na usługach ludycznego memu, w który się przebiera, 

żeby wykorzystać przestrzeń mózgową jako przestrzeń reklamową – pomiar mózgów jest 

natychmiastowo wyrażany w złożonych formularzach statystycznych i ich prezentacjach 

w czasie realnym. Człowiek jest definiowany odtąd przez rynek i marketing jako sztuczny 

mózg, na który można projektować dane. Sytuacja, o której pisał Deleuze, zostaje odwrócona: 

11 Ibidem., s. 252.
12 Ibidem., s. 248.
13 W. Chyła,  Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Poznań 2008, s. 243.
14 Ibidem., s. 177.
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mózg nadal pozostaje ekranem, jednak nie odbijają się w nim idee, ale obrazy działania 

zgodnie z „ideami regulacyjnymi” sztucznych mózgów.

Ta „elektroniczna »encefalizacja«15 prowadzi do technicznie zaprogramowanej i merkan

tylizowanej epistemologii”16, a więc niezbywalnie „technicznie uwarunkowanej epistemolo

gii”17 – cyfrowej postaci epistemologii będącej wiedzą sztucznych mózgów. Przed człowie

kiem stoi zadanie nie tyle tworzenia jakiejś wiedzy dla siebie, lecz wiedzy, dzięki której  

będzie on zyskiwał kontrolę nad swoimi sztucznymi mózgami, które nauczy się wykorzy

stywać dzięki rozumowi interfejsowemu. Inaczej będzie on jedynie sztucznym mózgiem – 

sparaliżowanym przez działanie innych sztucznych mózgów, czyli technologicznych orga

nów poddanych  elektronicznej  encefalizacji.  Jeśli  wszystko  staje  się  mózgiem  a  wiedza 

przybiera postać operacyjną, to jedynie coś będącego ponad mózgiem może nim sterować. 

To coś wyraża rozum pozwalający wydobyć się człowiekowi z tego paraliżu. Tworzenie  

nowego typu rozumu właściwego technologicznemu Oświeceniu byłoby zatem poszukiwa

niem zewnętrznej instancji względem sztucznych mózgów oraz mózgu ludzkiego, który tak

że staje się sztucznym mózgiem poprzez przenoszenie jego czynności na zewnętrzne wobec 

niego media, które odbiera jako mu wewnętrzne – ontologia upada na rzecz cyfrowej epi

stemologii, która nie zostaje zdefiniowana i określona przez humanistykę, stanowiąc jedy

nie pewien postulat badawczy. „To właśnie utożsamienie przez technikę ontologii z episte

mologią uniemożliwia rozróżnianie pomiędzy tym, co jest dla myśli, a tym, co z tego dla 

niej ma wynikać”18. Obiekt nie może być zatem opisywany za pomocą narzędzi, ponieważ 

bytem jest to, co zostaje wytworzone przez technologię. Współcześnie model episteme jest  

zależny od nauki. Mówimy zatem o technologicznym pochodzeniu wiedzy – nie tyle tech

nologicznej produkcji wiedzy,  ile technicznej esencji wiedzy. Nie ma bowiem wiedzy bez 

technik jej wytwarzania. Dotyczy to także ezoterycznej wiedzy – episteme sztucznych mó

zgów nie musi się odnosić do tego, co powszednie. Możemy wyróżnić także poziomy wie

dzy, tak jak wyróżniamy poszczególne warstwy przetwarzania, do których człowiek posiada 

ograniczony dostęp, nie mając dostępu do „subiektywności maszyny”, lecz jedynie do jej 

technologicznej konstrukcji, programów i efektów obliczeń. Technologie cyfrowe zmieniają 

radykalnie porządek wiedzy – to już nie porządek dyskursu, jak ująłby to Michel Foucault,  

ale porządek bazy danych. Problemem jest jednak epistemologiczna kwalifikacja baz da

nych, zasady ich rozróżniania, wreszcie – ich stosunek do rozumu interfejsowego.

15 J. Baudrillard,  Ecstasy of Communication, [w:]  Postmodern Culture, H. Foster (red.),  przeł. J. Johnston,  Pluto 
Press, London 1985, s. 129.

16 W. Chyła, op. cit., s. 437.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Cyfrowa epistemologia stara się ustalić zasady oraz ramy, w których będą produkowane 

nowe rodzaje wiedzy. Konieczność jej powstania wiąże się z kryzysem episteme – koniecz

nością wynalezienia cyfrowej episteme (ustalenia przepływu informacji w postaci określonej 

wiedzy). Użytkownicy technologii cyfrowych są paraliżowani nie tyle przez nadmiar możli

wości wyboru dostępnych informacji, ile w wyniku tego, że konfiguracje interfejsów profi

lujące zachowania ludzi, to znaczy wprowadzające sztuczne nawyki, które są nawykami ob

sługi sztucznych mózgów. Nie przynależą one źródłowo do człowieka. Ten zaś pozbawiony 

nawyków traci nad nimi kontrolę, ponieważ nie są to jego nawyki, lecz narzucające się  

poprzez sztuczne mózgi. Stają się zewnętrznymi względem niego wzorami zachowań, które 

on następnie uwewnętrznia. Nie ma on bowiem możliwości rozróżnić tego, co jest (ontolo

gia) i jak poznaje to, co jest (epistemologia). Inaczej mówiąc – media techniczne sprawiły, 

że to wiedza określa, czym jest byt, nie zaś byt stanowi podstawę dla konstrukcji wiedzy. 

W trakcie wykonywania nawyków (odwiedzanie tych samych stron, uruchamianie ciągle 

tych samych aplikacji) użytkownik zostaje zredukowany do sztucznego mózgu, czyli urzą

dzenia, które działa w ustalonym obwodzie nawykowych połączeń między technicznymi 

danymi.

Paraliż odbywa się przez ruch – użytkownik porusza się między kilkoma interfejsami, 

które tworzą jego egzystencjalne środowisko.  Samo środowisko też staje się sztucznym 

mózgiem – wiedza, jaką człowiek zdobywa, jest wypadkową działania wielu sztucznych 

mózgów, do których jego aparat poznawczy jest podłączony.  Zyskuje dzięki temu podłą

czeniu wrażenie, że cały czas jest aktywny, podczas gdy sieć połączeń działa na niego para

liżująco, tworząc zamknięty obwód profilowania jego działania – nie może on się wydostać,  

bowiem  nie  ma  adekwatnego  do  swojej  sytuacji  episteme,  która  nie  może  przekroczyć 

sztucznych mózgów. Wiedza o przyłączaniu sztucznych mózgów nie jest bowiem połączona 

z wiedzą ogólnohumanistyczną – wiedzą, co to znaczy być człowiekiem – lecz zostaje po

dzielona na wiele kompetencji medialnych, które są tworzone po to, żeby móc obsługiwać 

sztuczne mózgi.

Cyfrowa humanistyka, czy też  digital humanities,  tutaj pod postacią cyfrowej episte

mologii w korelacji z technologicznym Oświeceniem, starają się wynaleźć nowe metody 

przekroczenia użytkownika ponad obwody funkcjonowania, które pozwalałyby na wyjście 

z tego paraliżu episteme. Tym samym nie tyle odnawiają jakąś całość wiedzy (całość śladów 

zapisanych w archiwum), ale tworzą nową wiedzę, wynajdując jednocześnie (wraz z nią) 

nowe sposoby myślenia i działania dzięki rozumowi interfejsowemu. Do tego niezbędny jest 

rozum, który umożliwi technologiczne Oświecenie – korelację między cyfrową epistemolo

gią a sztucznymi mózgami,  zmierzającą ku wyznaczeniu granic działania człowieka oraz 

jego celów.
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Nie wystarczy jedynie postulować paradygmatu – należy go przeżyć, zmodyfikować. Cy

frowa humanistyka ma za zadanie podjąć się integracji wiedzy i doświadczenia człowieka, 

nie zaś tworzyć teoretyczny paradygmat, który zagraża tym, że aktywność sztucznych mó

zgów nie będzie rozpatrywana jako „»kolektywna inteligencja« złożona z mózgów »wymy

tych« ze swej własnej singularnej inteligencji tj. singularnej pamięci”19. Cyfrowa epistemo

logia oznacza globalną defragmentację, optymalizację mózgów poprzez ich wzajemne pod

łączenie zgodnie z ideami rozumu interfejsowego, który przywraca człowiekowi singularną 

pamięć, nie czyni go zaś zakładnikiem działania sztucznych mózgów, pomiędzy połączenia

mi, których stanowi jedynie interfejs. Zbiorowa inteligencja nie jest osiągana poprzez nowy 

mózgowy organ dla wszystkich użytkowników, ale zniesienie granic między mózgami po

przez kulturę nieobecnego rozumu – im bardziej wszystko jest ze sobą połączone, tym mniej 

jest  dla siebie obecne,  ponieważ nie można wyróżnić między połączeniami znaczących  

granic. W wyniku tego:

„autonomicznie podmiotowa, osobowa, autentycznie wewnętrzna resztka tego psychicznego 

bycia  ciała  użytkownika  mediów  to  bycie  przez  machinalnym,  popędami  kierowanym 

»przerywaczem«, »przełączycielem«, komutacyjnym węzłem elektronicznej sieci medialne

go biotechnosystemu, czymś w rodzaju »’neuronu’ Wielkiego Mózgu« jakim jest ten bio

technosystem wszechprzełączalnych połączeń. Chodzi tu o zredukowanie swego podmioto

wego bycia do poziomu bycia »neuronu«,  którego prawdziwie wewnętrznym osobowym 

motywem przełącznikowego działania może być już tylko popęd, jak automat dyktujący 

medialne interakcje: »wyłącz«, »włącz«, »połącz«, »rozłącz«, »przełącz«”20.

Sztuczny mózg jest sparaliżowany, gdy nie może przełączać, ale też redukcja jego aktyw

ności do przełączania zaprowadza paraliż w przełączeniach. Jego jedyną epistemologią jest 

epistemologia połączeń, która daje mu interaktywną wiedzę w postaci dostępnej dla niego 

operacyjności,  dzięki której może on przełączyć stan, w którym się znalazł  – przyłączać 

i odłączać sztuczne mózgi oraz technofakty, które one transferują między sobą, tak, że: „Jest  

czyste wnętrze bez zewnętrza: mózg funkcjonujący bez ciała w materialnie obecnym zewnę

trzu, mózg bez ciała obecnego w terytorium, mózg jako membrana wewnętrznych synap

tycznych przywołań.  Tylko że nie jego przywołań, a ekranu”21, ponieważ „Ekran sam jest 

mózgową membraną, na której natychmiast bezpośrednio zderzają się przeszłość i  przy

szłość, wnętrze i zewnętrze, bez dającego się zaznaczyć [między nimi – przyp. R.I.] dystan

su, niezależnie od jakiegokolwiek stałego punktu”22, tak więc ten ekran pozostaje kontrolo

19  Ibidem., s. 225. 
20  Ibidem., s. 302. 
21  Ibidem., s. 90.
22  Słowa Deleuze’a podane za W. Chyła, Media jako biotechnosystem, s. 90.
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wany jedynie przez wzajemne połączenia z innymi ekranami, to znaczy innymi sztucznymi 

mózgami. Podsumujmy te rozważania ideą Wojciecha Chyły:

„Ekran to mózgowa membrana oddzielona od obecnego zewnętrza swymi in-formującymi ją 

wewnętrznie  połączeniami,  pracująca mimo to  za mózgową membranę widza,  stając się 

membraną unieobecnionej świadomości widza, a więc odłączonej od kontaktu z materialno

ścią nieświadomości. Ekran to zatem ekran nieświadomej myśli, mózgowa membrana paral

lel distributed process myśli, to membrana myślowego procesu toczącego się równolegle do 

obecności,  poza  nią,  procesu  myśli  nieobecnej,  nieświadomej,  nieterytorializującej  się 

w obecnym zewnętrzu”23.

Jeśli brakuje przełożenia zewnętrza na wnętrze, to brakuje także relacji przedmiotowo 

podmiotowej, a więc brakuje także podstawy do różnienia na wiedzę podmiotu i wiedzę 

przedmiotu. Konsekwencją tej idei jest redukowanie człowieka do procesu obliczeniowego. 

Sztuczny mózg bez względu na jego określenia i metafory stanowi urządzenie obliczeniowe, 

także właściwością sztucznego mózgu jest rozum algorytmiczny, ograniczony zdolnością do 

wykonywania  instrukcji  obliczeniowych.  W wyniku tego „Jedyną różnicą ekranu wobec 

mózgu jest zatem to, że nie jest on obecny w ciele podmiotu obecnego, także i dla siebie, 

jest natomiast mózgową membraną podmiotu, który utracił obecność nawet i dla siebie”24. 

Sztuczny mózg od „prawdziwego” biologicznego mózgu różni się zatem jedynie położeniem 

– jest on fizycznie delokalizowany, jednak za sprawą interfejsów mózg-maszyna ludzki bio

logiczny mózg jest rozszerzany i fizycznie delokalizowany poprzez jego interfejsowanie. Nie 

musi  on  już  zmieniać  własnego położenia  względem człowieka.  Wiedza tworzona przez 

sztuczny mózg różni się od wiedzy produkowanej przez prawdziwy biologiczny mózg jedy

nie położeniem – jedna znajduje się w sztucznym mózgu, poza ośrodkiem świadomości 

podmiotu, druga zaś stanowi jego wnętrze. Ten podział ulega zatarciu – sztuczny mózg zna 

nie tylko to, co aktualne, ale za własną wiedzę (czyli tą, którą może pozyskać) uważa on 

wszelkie zasoby. Wraz z rezygnacją z nabywania wiedzy bez technicznego zapośredniczenia, 

sztuczny mózg paraliżuje mózg biologiczny, nie tyle go niszcząc, ile zrównując do postaci 

organu obliczeniowego. Następnie zastępuje jego miejsce. Taki sztuczny mózg jest paraliżo

wany przez inne sztuczne mózgi, które chcą się podłączyć, tak więc nie może on wykonywać 

pewnych operacji. Tę przemianę w radykalny sposób podsumowuje Wojciech Chyła:

„Nie będąc zaś w ludzkim ciele, w przeciwieństwie do mózgu, ekran jako mózgowa membra

na jest nieżywy. Ale nie przeszkadza to, że jako nieobecny i nieżywy organ-automat może 

on zastąpić mózg w pracy przywoływania na myśl nieobecnego bycia i tym samym unie

obecnić mózg i pozbawić go obecnego (dla niego samego i dla jego zewnętrza) życia. Uczy

nić z nas żywe trupy – »zombich«, jak to określa Deleuze25.

23 Ibidem., s. 91.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Sztuczne mózgi wchodzące na miejsce biologicznego mózgu sprawiają jedynie wrażenie 

aktywności. Sytuacja użytkownika  niemającego kontroli poza kontrolą algorytmiczną to 

sytuacja  zombie,  które  żywi  się  wytworami  sztucznych mózgów,  czyli  produkowanymi 

przez nie technofaktami. Taka jest geneza woli żeglowania po oceanach danych. To zombie 

nie stanowi jednak metafory, lecz odzwierciedla monomanię użytkowników modelowych, 

zredukowanych do sztucznych mózgów, których potrzeby informacyjne, potrzeby rozsze

rzania własnych urządzeń mózgowych zastępują wszystkie inne cele, w tym cele już zdez

aktualizowanego na tym etapie rozumu. Zombie to użytkownik sparaliżowany działaniem 

sztucznych mózgów, w który jest wyposażony, traci jednak swój własny mózg, dążąc do 

tego, żeby móc pozyskać nowe sztuczne mózgi dla własnego działania. Zombie stanowi ideę 

niedojrzałości, redukcji człowieka, ale już nie do człowieka jednowymiarowego, który po

trzebowałby jedynie dominującego typu informacji, lecz raczej zombie wielointerfejsowego, 

który pochłania wiele różnych sztucznych mózgów. Zombie żyje jednak w teraźniejszości, 

ponieważ nie jest w stanie dokonać syntezy innego czasu – potrzebowałby on do tego wie

dzy, jego wiedza zaś ogranicza się do operacji obliczeniowych, których poszerzenia pragnie. 

Ten typ użytkownika zombie żywi się danymi i interfejsami, czyniąc z tego ostateczny sens 

własnej  egzystencji  –  realizując  ten  anty-Oświeceniowy  ideał,  jednocześnie  zaprzecza 

wszelkim celom definiowanym przez jego rozum zogniskowany wokół jego podstawowego 

mózgu. Rozum interfejsowy polegałby zatem na ograniczaniu możliwości stania się interfej

sochłonnym zombie, które jest nieustannie paraliżowane przez rynek nowych interfejsów 

motywujących je do inwestowania w nowinki. Taki użytkownik, podobnie jak zombie, kie

ruje się jedynie pragnieniem – nie potrafi on przerwać swojej podstawowej dążności, jaką 

jest konsumpcja mózgów – tutaj: sztucznych mózgów.

Ten epistemologiczny „gwałt” dokonywany jest przez media techniczne na biologicznym 

mózgu, bowiem „jesteśmy przygotowani do tworzenia mediów, przez które gwałcimy ludz

kie mózgi i zmuszamy je do przechowywania niematerialnych informacji”26, także to, co do

tychczas mogło pozostać na zewnątrz, staje się możliwym rozszerzeniem wnętrza człowieka. 

Jest to gwałt na bezbronnym mózgu, bowiem nie jest on w stanie bronić się działaniem 

sztucznych mózgów rozumem zdolnym do wytyczania granic tym interfejsom. W tym sen

sie jest to „gwałt” dokonywany na mózgu odłączonym od swojej materialnej podstawy, 

który w wyniku tego odłączenia traci  swoje zewnętrze na rzecz nieobecnego bycia.  Za

miast informacji pochodzących z jego materialnego otoczenia pracuje na podstawie danych 

pochodzących nie będących zapośredniczonymi w materialnym obiekcie. Wchodzą one bez

pośrednio do uplastycznionego medialnie medialnie mózgu, to znaczy sztucznego mózgu 

otwartego  na  nadchodzące  połączenia.  Każda  nowa  generacja  sztucznych  mózgów  jest 

26 V. Flusser, Vampyroteuthis infernalis: His Art, przeł. A. Popiel, „Flusser Studies” 2009 nr 9, 
http://www.flusserstudies.net/pag/09/flusser-vampyroteuthis-infernalis.pdf (20.01.2013), s. 5.
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gwałtem zadawanemu rozumowi i biologicznemu mózgowi. Rozum nie jest w stanie strzec 

autonomii biologicznego mózgu względem przenoszenia jego działania na sztuczne mózgi. 

Tak więc warunkiem do stworzenia zombie i paraliżu jego sztucznego mózgu jest pozbawie

nie biologicznego mózgu jego podstawowych właściwości:

„Te przestrzenie znikąd, co by było obecne, i te komutujące się w teraźniejszości mego do 

świadczenia nieobecne i odległe teraźniejszości bycia, to spuszczane w mózg jak w bidet 

ładunki czyszczące mój mózg z moich przestrzeni i czasów, z mojej inteligencji, wle

wane w mój mózg, jak w naczynie anarchicznych czynności nocnych rozpustników. Użytkując 

anarchistyczną technikę, wystawiam mój mózg jak jej naczynie, jej nieuporządkowanych 

ablucji mojej świadomości”27.

Każda  porcja  nowej  wiedzy,  informacyjnej  episteme,  jest  przyjmowana  jako  własna. 

W ten sposób sztuczny mózg może dopiero zastąpić biologiczny mózg, gdy ten ostatni bę

dzie pozbawiony swoich właściwości. To, co sztuczne, okaże się tym, co prawdziwe. Bez 

rozumu sztuczny mózg nie będzie miał instancji do krytycznej analizy tego, co jest mu ko

munikowane  i  instalowane  ze  sztucznego  mózgu.  Będzie  on  mógł  jedynie  wykorzystać 

sztuczne mózgi, nadając im funkcję krytyczną względem innych mózgów. Zadaniem cyfro

wej  epistemologii  jest  wyznaczenie  granic  i  celów rozumu interfejsowego,  czyli  różnicy 

określającej zakres tego, co może zostać wprowadzone wraz ze sztucznymi mózgami, co zaś  

powinno pozostać niezmienne. Technologiczne Oświecenie oznaczać może jedynie próbę 

wyjścia z paraliżu sztucznych mózgów wprowadzających w stan zombie użytkowników 

kultury poprzez nowe formy paidei wynajdywane przez humanistykę.

Ta humanistyka to hermeneutyka połączeń biologicznego mózgu ze sztucznymi mózga

mi – rozum interfejsowy nie tyle wizualizuje globalny stan wiedzy w pojęciu, ile pozwala na 

zrozumienie konsekwencji własnych mózgowych rozszerzeń. „Mózg oddzielony od obecne

go od niego zewnętrza”28 staje się mózgiem refleksyjnie połączonym, redukując sztuczny 

mózg implikujący zombie jako użytkownika modelowego stechnicyzowanej kultury, który 

nie panuje nad własnymi połączeniami, nie jest w stanie formułować ich granic oraz celów.

Zadaniem dla przyszłej kultury, w tym humanistyki w jej wielu technologicznie wspo

maganych  postaciach,  jest  wykształcenie  rozumu,  który  byłby  sterownikiem  dla  wielu 

sztucznych mózgów. W innym wypadku człowiek będzie uczył sztuczne mózgi bycia czło

wiekiem, sam zaś będzie podlegał dalszym procesom dehumanizacji – jego człowieczeń

stwo, wiedzę i kulturę będą utrzymywać dalej sztuczne mózgi, dla których będzie on jedy

nie (i  do czasu) pewnym naczyniem. Funkcją rozumu interfejsowego, zdolnego tworzyć 

w technologicznym Oświeceniu,  jest  wytyczanie  granic  (taką  funkcję  rozumu postuluje 

Michel Foucault w komentarzu do artykułu Co to jest Oświecenie?), połączona z wnioskami 

27 W. Chyła, op. cit., s. 223. 
28 Ibidem., s. 380.
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z Kanta (człowiek popadł w stan przeciwny Oświeceniu, zaś Oświecenie oznacza podnosze

nie się człowieka z tego stanu). Stan zombie to stan paraliżu, a więc niedojrzałości rozumu, 

który staje się zbędny – zostaje bowiem zastąpiony przez wielość sztucznych mózgów. Ro

zum interfejsowy będzie miał za zadanie koordynować, konfigurować, kontrolować szereg 

ekstensji, ukierunkowując je na realizację pewnych celów skorelowanych z  episteme tego 

rozumu.

Współczesna  episteme musi  być rozpatrywana z  perspektywy jej  przyszłych mutacji, 

dlatego też istotna jest dla niej postulatywność, czyli poziom futurologiczny, ale w takim 

zakresie, w jakim projektuje się innowacje rozumu interfejsowego w korelacji sztucznych 

mózgów. Oznacza to tworzenie rozumu otwartego na ewolucję sztucznych mózgów, jednak 

nie ograniczającego się do ich działania, lecz pozostającego w korelacji z nimi. Umożliwi to 

definiowanie celów ludzkiego działania i ustalania cyfrowej  episteme jako podstawy tego 

działania, która z technofaktów uczyni fakty kulturowe badane przez humanistykę.

Kartezjańskie  przyrodzone  światło  (rozumu) byłoby  zastąpione  przez  technologiczne 

światło29, które sprawiałoby, że określone rejony kultury i rzeczywistości zostają oświetlone 

przez  rozum  interfejsowy.  Oznacza  to  także  przywrócenie  rozumu  rzeczywistości  poza 

zwrotem cyfrowym, to znaczy rozum w tej postaci stałby się rozumem domyślnym dla kul

tury. Zwrot cyfrowy jawi się jako zwrot ku rzeczywistości materialnej, ku integracji kultury 

cyfrowej z tym, co nie wchodzi w jej zakres. Użytkownicy żyjący w kulturze cyfrowej tak 

jednak go nie odbierają. Nie jest to  światło rozumem – stanowi raczej przebłysk pewnego 

świecenia  kultury  cyfrowej  sugerującej  wyjście  z  czegoś  negowanego.  Jaki  jest  jednak 

sposób nabycia tego elektronicznego światła? To, co wyrywa sztuczne mózgi z ich paraliżu,  

z pewnością jest skonstruowanym technologicznym światłem interfejsowego rozumu. Użyt

kownicy najpierw sprawdzają rzeczywistość za pomocą cyfrowych narzędzi, później zaś po

dejmują w niej działania. Nie oznacza to, że są oni zniewoleni, ale selekcjonując usługi i in

terfejsy, dokonują redukcji, wątpią, nawet jeśli w tym początkowym stadium przedmiotem 

wątpienia jest jedynie skuteczność i dostępność informacji. Z tego światła powinna zostać 

skonstruowana cyfrowa epistemologia, która by je umożliwiała, ponieważ „światło ma ge

nezę w urządzeniach”30, a więc w sztucznych mózgach – musi jednak zostać wymyślony 

i opracowany kulturowo przez humanistykę sterownik dla tych sztucznych mózgów, bę 

dący rozumem interfejsowym odnajdującym cele i granice człowieka wobec przyłączanych 

i ewoluujących sztucznych mózgów. To „Samorozświetlanie sprawia, że im bardziej materia 

elektroniczna powiększa swoją ilość, tym bardziej może przenikać i oświetlać świat fizycz

ny”31,  tak więc humanistyka cyfrowa ma za zadanie wytworzenie cyfrowej epistemologii, 

29 Pojęcie Sideya Myoo stosowane w artykule Krótka historia światła. 
30 Sidey Myoo, Krótka historia światła, [w:] Materia sztuki, M. Ostrowicki (red.), Wyd. Universitas, Kraków 2010, 

s. 559. 
31  Ibidem., s. 561.
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która zgodnie z ewolucją świata elektronicznego ma stać się po prostu epistemologią,  

ponieważ będzie dotyczyła kwestii wiedzy w ogóle. Kwestią jest zatem odpowiednia konfi

guracja sztucznych mózgów, która umożliwiałaby przejście użytkowników od stanu niedoj

rzałości zombie do wspólnot Oświeconych, zgodnie z ideami rozumu interfejsowego.

Ten nowy rozum dostosowuje się do „postępującej emanacji”32 rzeczywistości technolo

gicznej, a więc do nieodwołalnej ewolucji sztucznych mózgów. Humanistyka – redukując 

paraliż sztucznych mózgów, jawiący się poprzez pozorną aktywność tych organów, reduku

jących człowieka do zombie pragnącego jedynie konsumowania kolejnych sztucznych mó

zgów – oferuje człowiekowi zmienny i przygotowany do ewolucji rozum, który swoją pod

stawę znajduje w cyfrowej epistemologii ustalającej relacje i stosunki wiedzy pomiędzy mó

zgiem człowieka a sztucznymi mózgami. W wyniku tego zniesiony zostaje podział na huma

nistykę cyfrową i humanistykę analogową, tak by współdziałały one przy wynajdywaniu 

nowych sposobów rozumu, czyli władzy krytycznej zapewniającej granicę, bowiem techno

logiczne Oświecenie oznacza tutaj technologiczne światło rozumu na miejsce przyrodzonego 

światła rozumu. W toku ewolucji technicznej człowiek będzie jednak rodził się już z odpo

wiednimi interfejsami. Przed humanistyką cyfrową stoi zatem następujące zadanie myślenia 

i działania: zaoferować człowiekowi narzędzia do rozumienia własnej sytuacji tak, aby nie 

dopuścić do paraliżu jego sztucznego mózgu, a więc podłączanych do niego interfejsów, 

które sprawiają, że rozum staje się bezużyteczny (w paraliżu organu decyzyjnego nie może 

on czemukolwiek służyć). Zadaniem jest także zniesienie różnicy pomiędzy epistemologią 

a cyfrową epistemologią. W aspekcie podmiotowym kwestią jest wymyślenie scenariuszy 

wychowania i edukacji dla elektronicznej paidei a wraz z nim opracowanie strategii posługi

wania się rozumem i nauczania aktualizacji rozumu. W epoce akceleracji rozwoju techno

logii  zwiększającej  prawdopodobieństwo paraliżu sztucznych mózgów, rozum musi być 

powiększany o nowe wersje tak, aby był zdolny reagować na teraźniejsze wydarzenia. Tech

nologiczne Oświecenie  będzie  musiało  oznaczać  wyjście  sztucznych mózgów z  paraliżu 

dzięki rozumowi interfejsowemu. Humanistyka (cyfrowa) opracuje zaś model funkcjonowa

nia humanistów (cyfrowych), którzy zastąpią determinowanych logiką innowacji technicz

nych użytkowników modelowych w funkcji zombie. Humanista jako użytkownik modelowy 

stechnicyzowanej kultury posługuje się rozumem interfejsowymi tak, aby myślowo określić 

swoje bycie w zapośredniczeniach oraz móc je świadomie kreować dzięki rozumowi inter

fejsowemu.

Zadaniem myślenia  i  działania  humanistyki  jest  także  redukcja  opóźnienia  instytucji 

w stosunku do ewolucji urządzeń, z którymi te instytucje nie są kompatybilne. Inny rozum 

przewidziany dla każdego z typów humanistyk i będzie wzmagał jedynie afirmację plurali 

zmu rozumów i racjonalności,  przez co nie będzie możliwe ustanowienie różnicy wiedzy 

32  Ibidem., s. 565.
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Technologiczne Oświecenie jako wyjście człowieka z globalnego paraliżu sztucznych mózgów...

między nimi, ponieważ wszystkie rozumy będą jednakowo uznane za rozum, a więc granice 

wiedzy będące zagadnieniem epistemologii zostaną rozmyte w zneutralizowanej technolo

gicznie wielości. Sztuczne mózgi są bowiem nieustannie otwierane, zaś zadaniem humani

styki jest wyposażyć je w technologiczne światło rozumu, dzięki którym będą mogły one 

oświetlać rzeczywistość – dokonywać jej krytycznej analizy i formułować projekty własnej 

egzystencji,  unifikując je w określonym ideale  paidei,  który teraz będzie rozumiany jako 

przyjęcie i konsekwentna realizacja określonych wzorców życia. Ten ideał będzie zawierał 

się w tworzeniu wzorów podmiotowych  – to znaczy użytkowników modelowych. Proces 

modelowania będzie odbywał się w korelacji rozumu interfejsowego z naturalnym mózgiem 

i ze sztucznymi mózgami. Bez humanistyki ludzie pozostaną bez opracowań tych wzorów, 

zdani na samorzutność połączeń wynikających z paraliżu sztucznych mózgów, które za

miast technologicznego światła rozumu będą rzutować na rzeczywistość jedynie mroczny 

chaos neuronalnych połączeń, redukując rzeczywistość do zasobów służących technologicz

nemu przetwarzaniu. Rozum interfejsowy pozwala tworzyć cyfrowe epistemologie i porów

nywać je ze sobą, przez co rozum interfejsowy może zyskiwać zarówno wymiar globalny,  

jak i być ucieleśniany w użytkownikach nie będąc absolutnie zrelatywizowanym lub zuni 

wersalizowanym. Nie traci on jednak wymiaru transcedentalnego i postulatywnego – zo

stają one jedynie przeniesione na sieć połączeń mózgu wyjściowego użytkownika modelo

wego z mózgami wyjściowymi. W tych konfiguracjach mózg naturalny nie musi oznaczać 

mózgu podstawowego – ewolucja interfejsów mózg-maszyna może spowodować, że zosta

nie on zastąpiony przez sztuczny mózg lub ten sztuczny mózg będzie dominował nad do

tychczasowym mózgiem biologicznym człowieka.  Jednak to właśnie rozum interfejsowy, 

jako elastyczny rozum dystrybuujący technologiczne światło,  ma za zadanie umożliwiać 

Oświecenie poszczególnym mózgom człowieka tak, aby mógł on zyskiwać panowanie nad 

tym, do czego się podłącza i co stanowi treść jego subiektywności. Humanistyka ta powinna 

przypominać twórcom interfejsów, że są oni odpowiedzialni nie tylko za technologie, ale 

także za współtworzenie rozumu interfejsowego, który będzie mógł uruchamiać technolo

giczne Oświecenie lub paraliż sztucznych mózgów, do których każdy użytkownik jest pod

łączony jako do podstawy własnego istnienia, ponieważ nie ma innej podstawy poza rozsze

rzeniami. Dlatego też przygotowywanie kolejnych interfejsów wyznacza także ewolucję  

rozumu interfejsowego, z czego wynika także postulat zaangażowania humanistów w pro

ces technologiczny. W podobnym duchu należy zatem rozpatrywać osobowe wzory paidei – 

jako otwarte na rozszerzenia bycia, a nie stałe wzorce, które należy przyjąć. Gracz, surfer, 

bloger, użytkownik programów komunikacyjnych – wszystkie te typy mogą funkcjonować 

ponad ogólnymi kulturowymi określnikami, stając się pewnymi wzorami ucieleśniającymi 

ideały interfejsowego rozumu. Muszą one dopiero zostać wypracowane tak, aby te postaci 
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użytkowników modelowych nie zostały ograniczane do sztucznych mózgów, gdzie człowiek 

jest zombie oczekującym na mięso nowych innowacji w postaci sztucznych mózgów.

Interfejsowy rozum ma oświetlać za pomocą urządzeń granice tych wzorów, użytkowni

ków modelowych, którzy będą ucieleśniać także granice – nie tylko w postaci granic episte

me,  ale także granic moralnych, pewnych wartości i  idei  wraz ze skorelowanymi z nimi  

działaniami.  Technologiczne oświecenie  jest  zatem zadaniem humanistyki,  która oferuje 

nowe wzory elektronicznej paidei wraz z przysługującym jej rozumem interfejsowym zdol

nym do koordynacji połączeń. Wpisuje się to nie tyle w dziedzinowe rozważania, ile przy

wraca ideę humanistyki jako zintegrowanej nauki o człowieku w jego technicznych rozsze

rzeniach. Technologiczne oświecenie nie oznacza jednak porzucenia myślenia o wszelkich 

zagrożeniach, ponieważ to, co stanowi o sytuacji człowieka we współczesnej kulturze, to ryzy

ko popadnięcia w stan niedojrzałości prowadzący do paraliżu sztucznych mózgów. Zombie 

jako  niepożądana  postać  użytkownika  modelowego  nie  stanowi  tylko  określenia  stanu 

upadku, ale wskazuje na zagrożenie ciągłego upadania. Zadaniem rozumu interfejsowego, 

a więc także zadaniem myślenia osiąganym dzięki temu rozumowi jest zatem rozpoznawa

nie potencjalnych stanów upadku, ale też możliwość konfigurowania sztucznych mózgów 

tak, aby rozwijały one cele i idee rozumu interfejsowego. W tej dwoistości zawiera się idea 

krytycznej filozofii dla współczesnej humanistyki.
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