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Science fiction

– z³udzenie czy proroctwo przysz³oœci?

Literatura fantastyczno-naukowa to gatunek literacki traktowany przez
wielu z przymru¿eniem oka. W potocznym odbiorze jest to jeden z ga-

tunków mieszcz¹cych siê w ramach literatury popularnej1. Jego treœci¹ s¹
spotkania z kosmitami, podró¿e w czasie ect. Taki jest odbiór potoczny
tego gatunku, a jak kszta³tuje siê jego ujêcie naukowe? Stanis³aw Lem
w swej poœwiêconej s-f monografii Fantastyka i futurologia definiuje fan-
tastycznoœæ poprzez jej znaczenie. Fantastyczne nazwy puste denotuj¹ za-
równo pojêcia istniej¹ce w œwiadomoœci zbiorowej, dziêki czemu ka¿dy
cz³onek takiej spo³ecznoœci umie opisaæ fikcyjny obiekt nazwie podleg³y, jak
te¿ denotuj¹ obiekty, o których dot¹d nikt nie pomyœla³ jeszcze, ale które
mo¿na skonstruowaæ kombinatorycznymi operacjami2. Tak wiêc Stanis³aw
Lem okreœla fantastykê jako zjawisko nierealne, w znaczeniu empirycznym,
lecz jako realne w sensie mentalnym, a tak¿e zjawiska nieistniej¹ce, lecz
prawdopodobne. Jako przyk³ad podaje Anio³y i mieszkañców Jowisza. Ko-
smici s¹ zgodnie z obecnym stanem wiedzy zjawiskiem fantastycznym, lecz
nie wykluczamy ich istnienia. Anio³y zaœ mimo, ¿e empirycznie nierealne, za
twory fantastyczne uznawane nie s¹, bowiem nale¿¹ do sfery religii3. Tak wiêc
kryterium zaliczenia danego utworu do fantastyki naukowej by³o by prawdo-
podobieñstwo empirycznego zaistnienia danego zjawiska w nim opisywane-
go, fantastyk¹ nie s¹ zatem teksty o charakterze religijnym, alegorycznym,
czy etnograficznym4. Wed³ug definicji s³ownikowych zaœ fantastyka jest to
twórczoœæ literacka przedstawiaj¹ca œwiat fantastyczny, nie odpowiadaj¹cy
przyjêtym kryteriom rzeczywistoœci, zaœ fantastyka naukowa to twórczoœæ li-
teracka, której fabu³a jest umieszczona w przysz³oœci oraz oparta na przewi-

1 Termin literatura popularna u¿yty tu zosta³ jako wartoœciowuj¹cy negatywnie,
w rozumieniu zbli¿onym do kultura niska, popularna jako przeciwieñstwo rzekomo
wartoœciowej kultury wysokiej.

2 S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 1970, s. 13.
3 S. Lem, op. cit., s. 14–15.
4 Tzn. opisuj¹ce folklor oraz legendy i mity poszczególnych ludów i spo³ecznoœci.



dywanych osi¹gniêciach nauki i techniki5. Podobnie definiuje ten nurt
encyklopedia PWN6. Znaczenie tego terminu w œwiecie anglosaskim jest
zbli¿one do znaczenia polskiego7. Ró¿nica w definicji polega na podkreœla-
niu w polskich definicjach oparcia tej literatury na istniej¹cych osi¹gniêciach
naukowo-technicznych oraz na pozbawieniu fantazji futurologicznych zna-
mion cudownoœci i motywów nadprzyrodzonych8. Literatura science fiction
korzysta w zasadzie z elementów aktualnej, sprawdzalnej empirycznie wie-
dzy i przestrzega przynajmniej pozorów motywacji racjonalistycznych oraz
wynikaj¹cego z niej prawdopodobieñstwa9. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wier-
noœæ prawom fizyki oraz teoriom naukowym nie ma w literaturze fantastycz-
nej charakteru ortodoksji. Wynika to po czêœci z niedostatków wspó³czesnej
wiedzy o zjawiskach opisywanych w tych utworach (tzn. jeœli autor opisuje
inn¹ planetê, to warunki na niej panuj¹ce oraz tamtejsza flora i fauna jako
empirycznie niesprawdzalne mog¹ czêsto ³amaæ prawa fizyki obo-
wi¹zuj¹ce na Ziemi np. rasa ludzi soko³ów pokazana w filmie Flash Gor-
don10). Fantastyka naukowa odwo³uje siê do dorobku wspó³czesnej nauki,
jednoczeœnie wykorzystuj¹c jej luki11.
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5 S³ownik wyrazów obcych PWN, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002.
6 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982.
7 Cambridge Advanced Learners Dictionary, (Cambridge 2003) podaje nastê-

puj¹c¹ definicjê: science fiction-books, films or cartoons about an imagined future.
Especially about space travel or other planets (filmy lub ksi¹¿ki przedstawiaj¹ce wy-
imaginowana przysz³oœæ, w szczególnoœci podró¿e kosmiczne oraz historie dziej¹ce
siê na innych planetach – t³um. aut.).

8 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1985. Warunek nie
odwo³ywania siê do si³ nadprzyrodzonych spe³nia w sumie klasyczna fantastyka na-
ukowa pisana na prze³omie XIX i XX wieku oraz utwory wspó³czesne pisane w po-
dobnej konwencji (jak np. techno thrillery Micheala Crichtona), wiele wspó³czesnych
utworów science fiction ³¹czy czêsto w sobie elementy technologiczno-futurystyczne
z mistycyzmem i wiar¹ w si³y nadprzyrodzone. Jak chocia¿by saga Gwiezdnych Wojen
czy ksi¹¿ki osadzone w uniwersum Warhamera 40 000.

9 Literatura…, op. cit.
10 Flash Gordon, film USA 1980, re¿. Mike Hodges, Ÿród³o za: http://en.wikipe-

dia.org/wiki/Flash_Gordon_%28film%29, odczyt z 18.01.2007, g. 20.00. Na „naszej”
Ziemi istnienie takiego gatunku jest niemo¿liwe, bowiem, przy przyci¹ganiu ziem-
skim osobnik odpowiadaj¹cy mas¹ doros³emu cz³owiekowi (przyjmujmy, ¿e ta masa
wynosi œrednio 60 kg) nie móg³by siê wzbiæ w powietrze.

11 Ibidem. Wiêcej na temat definicji literatury fantastyczno-naukowej patrz miê-
dzy innymi: R. Handke, Polska proza fantastycznonaukowa. Problemy poetyki,
Wroc³aw 1959; S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1–2, Kraków 1970; A. Zgorzelska,
Fantastyka. Utopia. Sf., Warszawa 1980.



Fantastyka naukowa w sferze prognozuj¹cej nowe trendy technolo-

giczne nierozerwalnie wi¹¿e siê z futurologi¹, a wiêc naukowymi docie-

kaniami nad potencjaln¹ przysz³oœci¹ ludzkoœci, a zasadniczo nad jej

drogami rozwoju naukowo-technologicznego12. Wa¿nym elementem roz-

wa¿añ futurologicznych jest przysz³oœæ ludzkoœci jako gatunku. Generalnie

futurolodzy staraj¹ siê ograniczyæ do przedstawienia nowych technologii

oraz wynikaj¹cych z nich trendów ekonomicznych, choæ nie unika siê

(bowiem to niemo¿liwe) równie¿ rozwa¿añ nad zmianami struktur spo³ecz-

nych. Obecnie za najpopularniejsze uchodz¹ rozwa¿ania pary amerykañ-

skich futurologów Alvina i Heidi Tofflerów odnosz¹ce siê do spo³eczeñstwa

trzeciej fali13. Koncepcja ta obejmuje rozwój technologiczny ludzkoœci

w postaci nastêpuj¹cych po sobie fal ekonomicznych oraz wynikaj¹cych

z nich struktur spo³ecznych. Pierwsz¹ by³o rolnictwo zastêpuj¹ce myœli-

stwo-zbieractwo. Kolejna fala to industrializacja, która narodzi³a siê na

prze³omie XIX i XX wieku. Przynosz¹c spo³eczeñstwo masowe, miasta

fabryczne, standaryzacjê oraz uniformizacjê ¿ycia. Trzecia fala to rewolu-

cja naukowo-technologiczna lat 60-tych XX wieku wi¹¿¹ca siê z takimi

terminami, jak spo³eczeñstwo wiedzy, e-gospodarka czy te¿ nowa ekono-
mia. Nowa gospodarka ma opieraæ siê z jednej strony na wiedzy oraz in-

formacji, co ró¿niæ ma j¹ od opartej na pracy i kapitale ekonomi drugiej

fali. Z drugiej strony bazowaæ ma na nowych dziedzinach technologii

przede wszystkim zaœ, na informatyce, biotechnologii, cybernetyce, robotyce

oraz czego autorzy tej koncepcji nie przewidzieli, a co dostrzec mo¿emy

obecnie na coraz wiêkszym znaczeniu w gospodarce elektronicznych

form rozrywki (telewizja, Internet oraz przemys³ gier komputerowych).

Oprócz doœæ optymistycznych prognoz Tofflera oraz jego epigonów poja-

wiaj¹ siê g³osy krytyczne jak chocia¿by Francisa Fukuyamy ostrzegaj¹ce

przed niedostatecznym poziomem kontroli spo³ecznej nad niektórymi

dziedzinami nowych technologii14.
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12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Futurologia, odczyt z 19.01.2007, g. 19.17; http://en.wi-

kipedia.org/wiki/Futurology, odczyt z 19.01.2007, g. 19.18 (strona w jêzyku angiel-

skim); S³ownik wyrazów obcych PWN, pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980.
13 Wiêcej na ten temat patrz A Toffler, Trzecia Fala, Warszawa 1999 oraz inne

prace tego autora min. Future Shock, Bantham Books 1970; Revolutionary Wealth,

Knopf 2006.
14 F. Fukuyama, Koniec cz³owieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej,

Kraków 2004. Praca ta wyra¿a obawy przed brakiem kontroli politycznej nad nowymi

technologiami, co w przewidywaniach autora doprowadziæ mo¿e nawet do zakwestio-

nowania istnienia homo sapiens jako gatunku.



Te ostrzegaj¹ce prognozy coraz czêœciej zaczynaj¹ pokrywaæ siê z wi-
zjami zawartymi w literaturze science fiction. Z pozoru b³aha literatura
fantastyczno-naukowa niesie ze sob¹ liczne czêsto niepokoj¹ce pytania.
Pytania coraz bardziej aktualne na pocz¹tku XXI wieku. Pod koniec
XIX stulecia w literaturze europejsko-amerykañskiej pojawi³ siê nurt opi-
suj¹cy przygody bohaterów, w których to przygodach wa¿n¹ rolê odgry-
wa³y najnowsze osi¹gniêcia ówczesnej techniki. Przy czym technika by³a
nie tylko t³em wydarzeñ, rozgrywaj¹cych siê na kartach ksi¹¿ek, lecz ele-
mentem równym pozycj¹ pierwszoplanowym bohaterom. Co wiêcej
technika i jej wytwory zaczê³y z czasem przejmowaæ role bohaterów
pierwszoplanowych. Zreszt¹ wiêkszoœæ „ludzkich” bohaterów tych utwo-
rów by³a przedstawicielami zawodów powsta³ych w erze przemys³owej,
jak in¿ynierowie i naukowcy. Do przedstawicieli tego gatunku zalicza siê
miêdzy innymi wspomnianego ju¿ Julesa Verne, a tak¿e Herberta Georga
Wellsa czy Arthura Conandoyla. Cech¹ wspóln¹ tych dzie³ by³o opieranie
siê autorów na istniej¹cych teoriach naukowych, osadzenie akcji swych
powieœci w czasach im wspó³czesnych oraz zjawisko, które pozwolê sobie
nazwaæ paradoksem Liska, a które opiszê poni¿ej. Oprócz wspomnianych
autorów w XIX wieku wy³oni³ siê równie¿ nurt literatury odwo³uj¹cy siê
do naszych podœwiadomych lêków, jak i do legend i mitów starego konty-
nentu, nie bazuj¹cy jednak na technice, a wskazuj¹cy momentami silny
trend antytechnologiczny oraz odwo³anie siê do czasów preindustrial-
nych15. Mam na myœli konkretnie elementy mitologii europejskiej opi-
suj¹cej zjawiska nadprzyrodzone, istoty ¿ywe choæ nie ludzkie. Przedsta-
wicielami tego nurtu literackiego by³a z jednej strony Mary Shelley ze
swym Frankensteinem, z drugiej zaœ H. P. Lovecraft z Mitologi¹ Cthulu,
Robert E. Howard z sag¹ o przygodach Conana i Edgar Allan Poe ze swy-
mi opowiadaniami grozy lub autor Drakuli – Bram Stoker. Wszyscy oni
opisywali nieludzkie istoty rozumne. Nieludzkie w sensie nie nale¿¹ce do
gatunku homo sapiens. Skupmy siê na chwilê na tym przyk³adzie, doœæ
istotnym z punktu dalszych rozwa¿añ. Pierwszym, najstarszym znanym
„sztucznym cz³owiekiem” by³ Golem16. Istota utworzona z gliny, o¿ywio-
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15 Z nurtu tego wy³oni³ siê gatunek literatury okreœlany angielskim terminem fan-
tasy, odwo³uj¹cy siê do magii, jako g³ównej si³y sprawczej, zaœ sw¹ akcjê umiesz-
czaj¹cy w czasach przed przemys³owych.

16 Golem (hebr.). W tradycji ¿ydowskiej istota utworzona z gliny na kszta³t
cz³owieka, ale pozbawiona duszy rozumiej¹cej neszama, a zatem równie¿ zdolnoœci
mowy. S³owo to w Biblii pojawia siê tylko raz w Ps 139, 16, który to werset tradycja



na, za pomoc¹ s³owa. Mia³a za zadanie chroniæ swych twórców. Co cieka-
we we wszystkich wersjach legend, zwi¹zanych z postaci¹ Golema by³ on
wytworem ¿ydowskich Rabinów. Golem nie by³ jednak uznawany za coœ
¿ywego, a raczej za poruszaj¹cy siê przedmiot. Nie by³ ani zwierzêciem
ani tym bardziej istot¹ ludzk¹ – co wa¿ne nie mia³ duszy, drug¹ istot¹ nie-
ludzk¹ znan¹ kulturze masowej jest twór wykreowany przez doktora
Frankensteina, czyli o¿ywione zw³oki z powieœci Mary Shelley17. Pozszy-
wany z kawa³ków zw³ok wykopanych na cmentarzu, o¿ywiony za po-
moc¹ impulsu elektrycznego, potwór mia³ ukazaæ si³ê i potêgê nauki, jej
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¿ydowska wk³ada w usta Adama. W tym miejscu bywa ono t³umaczone jako embrion,
ale prawdopodobnie oznacza coœ bezkszta³tnego, pozbawionego formy. W œrednio-
wieczu uto¿samiano je z greckim pojêciem bezkszta³tnej materii – � ��� (hyle). Czêœæ
tradycji ¿ydowskiej traktuje równie¿ Adama przed obdarzeniem go bo¿ym tchnieniem
jako Golema. Tworzenie Golema przez ludzi wi¹¿e siê z powtarzaniem procesu bo¿ej
kreacji. Jako, ¿e uwa¿ano, i¿ zosta³a ona dokonana za pomoc¹ liter alfabetu hebrajskie-
go równie¿ przez odpowiednie ich uk³ady próbowano ponowiæ ten akt. Pierwsze prze-
kazy o Golemie utworzonym przez cz³owieka zawiera Talmud. PóŸniej na sta³e
praktyki te zwi¹zane by³y z magicznym wykorzystaniem traktatu Sefer Jecira i odtwo-
rzeniem podanej tam struktury boskiej kreacji. Najbardziej znana legenda na temat
Golema mówi o stworzeniu go przez rabina Jehudê Low ben Bezalela z Pragi, znanego
równie¿ jako Marahal. W drugiej po³owie XVI w. nasili³y siê ataki na praskich ¯ydów,
których pos¹dzano o bezbo¿ne praktyki i okultyzm. Aby obroniæ siebie i innych, rabin
Marahal ulepi³ z gliny wielk¹ postaæ cz³owieka, któr¹ nastêpnie o¿ywia za pomoc¹ ta-
jemnych rytua³ów i mod³ów, na koniec wypisuj¹c na czole lub wk³adaj¹c do ust Gole-
ma pergamin ze s³owem Emet (w jêzyku hebrajskim s³owo to, oznacza „prawdê”).
Wymazanie pierwszej litery powodowa³o powstanie s³owa met (w jêzyku hebrajskim
oznacza „œmieræ”) co odbiera³o ¿ycie istocie. Wed³ug innych mog³o to byæ równie¿
s³owo Adam czyli „cz³owiek”, natomiast po wymazaniu pierwszej litery dam co ozna-
cza po hebrajsku „krew”. Tak stworzona istota by³a jednak niema i bezmyœlna, gdy¿
nie zosta³a stworzona przez Boga, mog³a tylko wykonywaæ polecenia i pracowaæ,
sama nie maj¹c w³asnej, wolnej woli. Wed³ug jednej z wersji legendy, po obronie
¯ydów przed atakami ludnoœci Golem wpada w sza³ i zaczyna mordowaæ tych, którym
s³u¿y³; rabin Marahal wyjmuje mu pergamin z ust i wykreœlaj¹c pierwsz¹ literê ze
s³owa Emet sprawia, ¿e istota staje siê na powrót glinianym pos¹giem. W innej wersji
legendy, po wykonaniu pracy Marahal unieruchamia Golema, zabieraj¹c mu pergamin
ze s³owem, a nastêpnie ukrywa na strychu praskiej synagogi. �ród³o: http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Golem, odczyt z 25.09.2006.

17 Frankenstein – bohater powieœci Mary Shelley pt. Frankenstein, czyli nowy Pro-
meteusz. Doktor Frankenstein tworzy sztucznego cz³owieka, zszywaj¹c jego cia³o
z elementów cia³ zmar³ych osób, a nastêpnie – z³o¿onego homunculusa – o¿ywiaj¹c
przy u¿yciu wy³adowania elektrycznego. Pierwowzorem tej postaci by³ prawdopo-
dobnie alchemik, filozof i wynalazca – Johann Konrad Dippel. �ród³o: http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Frankenstein, odczyt z dnia 25.09.2006.



zwyciêstwo nad œmierci¹. Potwór jednak buntuje siê przeciwko swemu
kreatorowi siej¹c œmieræ i zniszczenie. Gdy powstawa³a legenda Golema
oraz gdy Mary Shelley opublikowa³a sw¹ powieœæ na pocz¹tku XIX stule-
cia, nikt spoœród ówczesnych naukowców nie bra³ tych opowieœci na po-
wa¿nie. W koñcu, czy cz³owiek rozs¹dny, kieruj¹cy siê rozumem mo¿e
wierzyæ jakoby mo¿liwe by³o stworzenie sztucznej istoty zdolnej wyko-
nywaæ polecenia cz³owieka, a nawet samemu podejmowaæ okreœlone
czynnoœci? Co prawda w XIX stuleciu znano ju¿ mechanizmy zegarowe
niemniej, sterowane nimi lalki traktowano jako zabawki18, a nie maszyny
robocze. Dziœ w dobie powszechnej automatyki i wœród odnosz¹cej kolej-
ne tryumfy robotyki i cybernetyki to pytanie nie jest ju¿ tak bezsensowne
jak by siê mog³o wydawaæ 200 lat temu. Obecnie roboty mo¿emy podzie-
liæ na dwa typy – pierwszy to roboty przemys³owe, drugi zaœ tworzy po-
szerzaj¹ca swój kr¹g odmiana robotów nazwijmy je tutaj rozrywkowymi.
S¹ to powstaj¹ce masowo w laboratoriach na ca³ym œwiecie maszyny o na
razie niezidentyfikowanym przeznaczeniu (przede wszystkim dlatego, ¿e
wiêkszoœæ z nich to prototypy) maj¹ce jedn¹ cechê wspóln¹: wszystkie s¹
coraz bardziej zbli¿one kszta³tem i wygl¹dem do cz³owieka19. Generaln¹
ich cech¹ jest humanizacja kszta³tów, postawa pionowa oraz zdolnoœæ
chodzenia, a w najnowszych modelach tak¿e mówienia. Za przyk³ady mo¿-
na podaæ: Asimo – robot firmy Honda potrafi¹cy chodziæ20, opracowany
na uniwersytecie w Osace android Actroid, kopiuj¹cy swym wygl¹dem
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18 Przyk³adem mog¹ byæ wystawiane przez Rzeckiego w Lalce B. Prusa na wysta-
wie karuzele, szopki etc.

19 Wiêcej na temat nowoczesnych robotów patrz: http://www.focus.de/digi-
tal/pc/roboter_nid_30271.html, odczyt z 21.01.2007, g. 15.39; http://www.fo-
cus.de/digital/pc/kuenstliche-intelligenz_nid_42031.html, odczyt z 21.01.2007, g. 15.40
(strony w jêzyku niemieckim); http://www.asimo.pl/, odczyt z dnia 21.01.2007, g. 15.44;
Roboty w s³u¿bie zdrowia, http://www.manga.gildia.pl/newsy/archiwum/2006/10/ro-
boty-w-sluzbie-zdrowia, odczyt z dnia 21.01.2007, g. 15.50, Roboty wokó³ nas,
http://www.nauka.gildia.pl/newsy/archiwum/2006/08/roboty_wokol_nas, odczyt z dnia
21.01.2007, g. 15.55; http://www.robotics.com/robots.html, odczyt z 21.01.2007,
g. 16.00 (strona w jêzyku angielskim).

20 http://en.wikipedia.org/wiki/ASIMO, odczyt z 21.01.2007, g. 19.47;
http://www.honda.co.uk/warmtechnology/, odczyt z 21.01.2007, g. 19.51 (strony
w jêzyku angielskim); Humanoid Robot gets job as recetionist, „New Scientist”
z grudnia 2005, art. dostêpny na http://www.newscientisttech.com/channel/tech/ro-
bots/dn8456-humanoid-robot-gets-job-as-receptionist.html, odczyt z 21.01.2007,
g. 19.58; http://www.asimoblog.com/dnn/, odczyt z 21.01.2007, g. 20.00 (strony w jê-
zyku angielskim).



kobietê21 potrafi¹cy chodziæ, mówiæ rozpoznawaæ ludzkie twarze. A tak¿e
koreañskie humanoidalne roboty z serii HUBO22.Twórcy tych cudownych
maszyn jako ich przeznaczenie wskazuj¹ przede wszystkim asystê oso-
bom starszym, towarzystwo dla ludzi samotnych, ca³odobowe opiekunki
dla chorych. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e te maszyny nie znajd¹ innych
mniej humanitarnych zastosowañ.

Niemniej ciekawym zagadnieniem wydaje siê byæ interpretacja istnie-
nia licznych mitologicznych istot rozumnych. Mam na myœli znanych
z mitologii greckiej Centaurów, Satyrów, Nimfy23, a tak¿e wspomniane
w skandynawskich sagach i irlandzkich legendach Elfy, Krasnoludy, Trol-
le, Giganci lub wszechobecne w mitologii europejskiej Wampiry i Wil-
ko³aki. Wszystkie te istoty mia³y ¿yæ obok ludzi, nie bêd¹c czêœci¹ œwiata
zwierz¹t, ale nie bêd¹c te¿ czêœci¹ gatunku ludzkiego. Zwykle czytaj¹c te
opowieœci nie zwracamy uwagi na opisywane stworzenia. Ot mity maj¹ce
t³umaczyæ strachy z dzieciñstwa czy te¿ objaœniæ niezrozumia³e zjawiska
przyrodnicze24. Analogicznie traktujemy powsta³e w naszych czasach
opowieœci o kosmitach. Niemniej z chwil¹ gwa³townego rozwoju genetyki
oraz nauk z ni¹ zwi¹zanych powstaje pytanie czy nie dojdzie w przy-
sz³oœci do eksperymentów maj¹cych na celu modyfikacjê gatunku ludz-
kiego. Dziœ wydawaæ nam siê to mo¿e niemo¿liwe, lecz ju¿ jutro mo¿emy
byæ skonfrontowani z rzeczywistoœci¹ pe³n¹ Hobittów i innych stworzeñ,
bêd¹cych dzie³em nie naszej wyobraŸni, lecz efektem mutacji. Ju¿ dziœ
mamy do czynienia transgenicznymi roœlinami, pozostaje zapewne kwe-
sti¹ czasu kiedy powstan¹ transgeniczne zwierzêta25 np. krowy zamiast
mleka daj¹ce gotowy jogurt? Oczywiœcie eksperymenty na ludziach, nie
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21 http://en.wikipedia.org/wiki/Actroid odczyt z 21.01.2007, g. 20.04; B. Schaub,
Meet my android twin, „New Scientist” z grudnia 2006, nr 2573, http://www.ne-
wscientisttech.com/channel/tech/mg19225731.200-meet-my-android-twin.html, od-
czyt z 21.01.2007, g. 20.07.

22 http://en.wikipedia.org/wiki/HUBO, odczyt z 21.01.2007, g. 20.10 (str. w jêz.
angielskim).

23 Wiêcej na temat wspomnianych istot patrz: W. Markowska, Mity Greków i Rzy-
mian, Warszawa 1987 oraz J. Parandowski, Mitologia, Poznañ 1989.

24 Od zarania dziejów a¿ do – w zasadzie – XIX wieku ludzie starali siê za pomoc¹
figur mitologicznych opisywaæ niewyjaœnione zjawiska. I tak za koœci olbrzymów bra-
no odkopywane szcz¹tki gadów kopalnych, podobnie zaœ sytuacja mia³a siê z odnajdy-
wanymi koœæmi hominidów – brano je za dowód na istnienie trolli lub elfów.

25 Ju¿ obecnie wœród GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie) wystê-
puj¹ zwierzêta, jednak jak na razie zmiany te dotycz¹ np. takich cech jak wzmocniona
odpornoœæ, czy te¿ szybszy wzrost, nie zaœ w³aœciwoœci gatunkowych.



bêd¹ takie proste do zrealizowania, z powodu sprzeciwu opinii publicznej.
Niestety sprzeciw ten dotyczy tylko krajów Europy zachodniej i Ameryki
pó³nocnej, w pozosta³ych pañstwach œwiata takie eksperymenty trafi¹ na
znacznie mniejszy opór spo³eczny, jak i na wiêksze przyzwolenie w³adz26.
Zreszt¹ ju¿ ponad 100 lat temu Herbert George Wells w swej Wyspie dok-
tora Moreau udowodni³, ¿e aby prowadziæ nieludzkie eksperymenty wy-
starczy znaleŸæ kawa³ek l¹du z dala od zainteresowañ opinii publicznej.
U Wellsa by³a to wyspa na Pacyfiku, dziœ mo¿e byæ to równie dobrze jakiœ
malutki kraj w Afryce.

Jak widzimy na powy¿szych przyk³adach, opisywane w literaturze
fantastycznej zjawiska staj¹ siê realnoœci¹. To stwierdzenie prowadzi nas
do zasygnalizowanego ju¿ paradoksu Liska. Otó¿ mianowicie terminem
paradoksu Liska okreœlam zjawisko realizacji w œwiecie realnym techno-
logii opisywanych w dzie³ach fantastyczno-naukowych. Na czym ono
dok³adnie polega? Otó¿ istniej¹ dwa oblicza tego zjawiska, pierwsze to
techniczna futurologia, czyli prorokowanie rozwoju techniki w oparciu
o istniej¹ce badania naukowe oraz przes³anki technologiczne. Drugie zaœ
to inspirowanie naukowców poprzez ukazanie danych rozwi¹zañ tech-
nicznych, które nastêpnie s¹ realizowane w rzeczywistoœci. Postaram siê
zilustrowaæ to nastêpuj¹cymi przyk³adami. Jules Verne w swej napisanej
w 1870 roku powieœci 20 000 mil podmorskiej ¿eglugi opisuje Nautilusa
³ódŸ podwodn¹ kapitana Nemo. Okrêt ten bazuje na energii elektrycznej
(powieœæ napisano w erze pary), jest samowystarczalny. Za³oga wszelkie
potrzebne produkty czy to ¿ywnoœæ, czy te¿ na przyk³ad tkaniny czerpie
z flory i fauny morskiej. Nautilus potrafi zejœæ na dno na g³êbokoœæ
tytu³owych 20 000 mil (rekord do dziœ nieosi¹gniêty w rzeczywistoœci), co
wiêcej bez wiêkszych problemów dokonuje on pirackich rajdów samotnie,
dziesi¹tkuj¹c konwoje na Pacyfiku. Pierwsze podwodne okrêty wojenne u¿yte
zosta³y co prawda do walki w czasach wspó³czesnych autorowi, bowiem
podczas wojny secesyjnej (1861–1864) w USA27, niemniej w porównaniu
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26 Mniejszy opór spo³eczny wynika miêdzy innymi z niedemokratycznoœci tych
re¿imów.

27 Poni¿ej przedstawiam kalendarium okrêtów podwodnych: 1472 – Robert Val-
turius (in¿ynier wojskowy z Wenecji) w ksi¹¿ce De re militari przedstawi³ rysunek
okrêtu podwodnego; 1580 – William Bourne przedstawi³ pierwsze plany okrêtu pod-
wodnego i wyjaœni³ zasadê dzia³ania; 1620 – Cornelius Jacobszoon van Drebbel zbu-
dowa³ pierwszy dzia³aj¹cy okrêt podwodny; 1773 – John Day zgin¹³ w pierwszym
wypadku okrêtu podwodnego; 1776 – David Bushnell – jednoosobowy okrêt „Turtle”
o napêdzie miêœniowym wykona³ pierwszy atak na okrêt wroga (6 wrzeœnia 1776);



z Nautilusem by³y one prymitywne i nieskuteczne, posiada³y doœæ ograni-
czon¹ mo¿liwoœæ zanurzenia oraz nie dysponowa³y zbyt rozwiniêtym
arsena³em uzbrojenia. Jednak ju¿ w czasie I wojny œwiatowej ³odzie pod-
wodne, kopiuj¹ce rozwi¹zania techniczne opisane przez Verne’a (m.in.
oparcie siê na elektrycznoœci, jako g³ównym Ÿródle energii) stanowi³y
standardow¹ czêœæ bojowej floty podwodnej niemieckiej Kriegs Marine,
jak i pozosta³ych flotyll wojennych pañstw bior¹cych udzia³ w tym kon-
flikcie. Zaœ taktyka walki stosowana przez niemieckie U-booty by³a zmo-
dyfikowana kopi¹ taktyki stosowanej przez Nautilusa28. W 1898 Herbert
George Wells napisa³ Wojnê Œwiatów, opisuj¹c¹ najazd Marsjan na zie-
miê. W tej ksi¹¿ce zaprezentowano miêdzy innymi takie rodzaje broni jak
laser bojowy (nazywany w powieœci gor¹cym promieniem, snopem cie-
p³a), gazy bojowe, machiny bojowe oraz poœrednio broñ biologiczn¹.
Wszystkie one (z wyj¹tkiem broni biologicznej) s¹ stosowane skutecznie
przez Marsjan do zwalczania Ziemian, zaœ w finale ksi¹¿ki najeŸdŸcy zo-
staj¹ pokonani przez ziemskie mikroby. Straszliwa rzeŸ I wojny œwiato-
wej (kiedy to w 1915 r. u¿yto po raz pierwszy pod Bolimowem i Ypres
gazów bojowych, a tak¿e podczas walk nad Somm¹, gdzie Brytyjczycy
wykorzystali czo³gi). Groza II wojny œwiatowej z masowymi nalotami na
miasta, rozwojem broni pancernej, lotnictwa, a w finale u¿yciem broni
atomowej oraz kolejne konflikty minionego wieku, podczas których
rozwijano i u¿ywano udoskonalone œmiercionoœne wynalazki pocz¹tku
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1800 – Robert Fulton – okrêt „Nautilus” zademonstrowa³ zatapianie statków za po-
moc¹ miny; 1801 – Robert Fulton przewiduje u¿ycie chrap do doprowadzenia powie-
trza dla za³ogi; 1850 – Wilhelm Bauer (Niemcy) – okrêt „Brandtaucher” o napêdzie
miêœniowym; 1864 – pierwsze udane zastosowanie bojowe – okrêt podwodny CSS
„Hunley” o napêdzie miêœniowym zatopi³ okrêt wojenny Unii za pomoc¹ miny wtyko-
wej; 1867 – Robert Whitehead skonstruowa³ torpedê; 1879 – George William Garrett
– okrêt „Resurgam” o napêdzie parowym na powierzchni; 1881 – Stefan Drzewiecki
(polski in¿ynier pracuj¹cy w Rosji) – pierwsza zbudowana seria 50 okrêtów podwod-
nych (o napêdzie miêœniowym); 1884 – Stefan Drzewiecki – okrêt podwodny napê-
dzany pod wod¹ silnikiem elektrycznym czerpi¹cym energiê z akumulatorów. �ród³o:
Wikipedia.

28 Nautilus, siej¹c postrach na Pacyfiku, atakuje g³ównie jednostki handlowe tara-
nuj¹c je i tym samym zatapiaj¹c, podczas I i II wojny œwiatowej Niemcy starali siê spa-
rali¿owaæ dostawy zaopatrzenia dla pañstw sprzymierzonych poprzez atakowanie
konwojów oraz jednostek handlowych, oczywiœcie znacznie zmieni³o siê uzbrojenie
ofensywne tych jednostek w stosunku do statku kapitana Nemo m.in. poprzez wpro-
wadzenie torped.



XX stulecia29, ukaza³y skutecznoœæ proroctwa zawartego w powieœci
Wellsa30. W 1994 roku na ekrany kin wszed³ Park Jurajski w re¿yserii
Stevena Spielberga bêd¹cy ekranizacja powieœci Michela Crichtona pod
tym samym tytu³em. Zaprezentowano tam wizjê odrodzenia dinozaurów
poprzez klonowanie ich z elementów DNA tych gadów zachowanego
w materiale kopalnym. Zaœ ju¿ pod koniec tej dekady sklonowano pierw-
szy ¿ywy organizm –owieczkê Dolly. Obecnie zaœ trwaj¹ powa¿ne dyskusje
naukowe nad przywróceniem do ¿ycia niektórych wymar³ych gatun-
ków31. W swym napisanym w 1968 £owcy Androidów Phillip K. Dick
opisuje mechaniczne zwierzêta zastêpuj¹ce ¿ywe organizmy w roli domo-
wych maskotek. Dziœ robo psy i koty s¹ przebojem handlowym Japonii
i Korei Po³udniowej32. Jednoczeœnie wielki postêp zauwa¿yæ mo¿emy
w dziedzinie protetyki, wszyscy pamiêtamy zapewne protezy stosowane
do niedawna. By³y to ulepszone wersje swego pierwowzoru – haka zastê-
puj¹cego d³oñ. Z czasem przybra³y kszta³t sztucznych d³oni, nadal jednak
spe³nia³y rolê wizualno-estetyczn¹ tzn. ukrywa³y brak koñczyny, nie po-
trafi³y jej jednak zast¹piæ. Jako dziecko czyta³em komiksy, gdzie wystê-
powa³y cyborgi ze sztucznymi rêkami, bêd¹cymi czasem podrêcznym
warsztatem. Dziœ zaœ nowoczesne protezy umo¿liwiaj¹ podnoszenie
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29 Podczas XX-wiecznych konfliktów broñ chemiczn¹ stosowano masowo
w Wietnamie, Afganistanie, podczas wojny Iracko-Irañskiej oraz w trakcie t³umienia
powstañ przeciwko Saddamowi Husajnowi w Iraku.

30 Na temat nowoczesnych technik wojskowych w tym miêdzy innymi zastosowa-
niu cybernetyki na polu walki wiêcej w: W. Kaleta, Cyber wojownicy, „Polska Zbroj-
na” z 1 II 2001; R. E Amstrong, J. B. Warner, D. Horizons, Biokomputer idzie na
wojnê, „Œwiat Techniki” z 24 VI 2004, nr 1; E. Benedyk, Bajty w boju, „Polityka”
z 19 III 2005, nr 11 (2495); W. Pastusiak, Pentagon stawia na roboty, „Gazeta Wy-
borcza” z 2/3 V 2006, nr 1025110, s. 14; L. Karlik, Cybermodny wojownik,
http://www.polska-zbrojna.pl/artykul.html?id_artykul=451, odczyt z 21.01.2007,
g. 16.21; W. Kaleta, Wojna na komputery, http://www.polska-zbrojna.pl/arty-
kul.html?id_artykul=367, odczyt z 21.01.2007, g. 16.22.

31 Jako pierwszy do odrodzenia przewidywany jest australijski wilk workowaty
zwany tez wilkiem tasmañskim.

32 Krótka lista przyk³adowych stron internetowych poœwiêconych robo zabaw-
kom: www.roboty.kom.pl, odczyt z 26.09.2006; www.roboo.pl, odczyt z 26.09.2006;
http://di.com.pl/news/14744,1.html, odczyt z 26.09.2006; http://en.wikipedia.org/wi-
ki/AIBO, odczyt z 21.01.2007, g. 20.15 (str. w jêz. angielskim); www.sony.net/Pro-
ducts/aibo, odczyt z 21.01.2007, g. 20.17 (str. w jêz. angielskim);
http://en.wikipedia.org/wiki/Roboraptor, odczyt z 21.01.2007, g. 20.20 (str. w jêz. an-
gielskim); http://en.wikipedia.org/wiki/RoboSapien, odczyt z 21.01.2007, g. 20.20
(str. w jêz. angielskim).



przedmiotów, zaœ zespó³ wbudowanych w nie czujników zastêpuje z po-
wodzeniem zmys³y, ba co wiêcej pojawiaj¹ siê doniesienia o skonstru-
owaniu sztucznych oczu33.

Te i inne przyk³ady pokazuj¹ s³usznoœæ zaprezentowanego przeze
mnie stanowiska.

Skoro ju¿ wiemy jak wyobraŸnia naukowców oraz twórców literatury
wzajemnie na siebie wp³ywaj¹ powinniœmy postawiæ sobie pytanie na ile
nowoczesne technologie mog¹ wp³yn¹æ na nasze ¿ycie oraz jakie zagro¿e-
nia dla ³adu spo³ecznego i demokracji niesie ich nieumiejêtne zastosowanie
oraz niefrasobliwe zachwycanie siê wszelkimi nowinkami technicznymi.
Na pocz¹tku chcia³bym zaznaczyæ, i¿ autor nie jest technofobem. Techni-
ka sama w sobie jest obojêtna, dopiero to jak j¹ wykorzystujemy powodu-
je skutki podlegaj¹ce ocenie aksjologicznej. Przy czym taka sytuacja
wystêpowa³a od zarania ludzkoœci. Wraz z zastosowaniem pierwszych na-
rzêdzi tzw. piêœciaków przez masowe u¿ywanie narzêdzi kamiennych
w neolicie a¿ po erê br¹zu i ¿elaza istnia³ dylemat jak wykorzystywaæ
umiejêtnie zdobycze techniki. Za przyk³ad weŸmy metalurgiê, z ¿elaza
mo¿na wyrabiaæ sierpy i motyki znacznie skuteczniejsze od kamiennych.
Powiem wiêcej w epoce ¿elaza skonstruowano pierwsz¹ ¿niwiarkê34.
Mo¿na tak¿e stworzyæ doskona³¹ broñ, jak¹ jest miecz. Notabene nale¿y
dodaæ, ¿e pierwszym ludzkim „wynalazkiem”, który nale¿a³o umiejêtnie
kontrolowaæ by³ ogieñ. Zwykle palenisko s³u¿y³o do ogrzania siê, przygo-
towania posi³ków itp., jednak chwila nieuwagi mo¿e spowodowaæ prze-
mianê ogniska domowego w œmiertelny po¿ar.

Kwestia jak zostanie wykorzystane dane odkrycie, czy przyniesie nam
poprawê losu czy te¿ zag³adê jest w rêkach nas ludzi. Wszystko zale¿y tyl-
ko i wy³¹cznie od naszych decyzji. Niestety na pocz¹tku XXI wieku ludz-
koœæ stanê³a przed mo¿liwoœciami, które nieodpowiednio wykorzystane
mog¹ doprowadziæ do za³amania siê naszej cywilizacji oraz co gorsza
do zakwestionowania natury ludzkiej. Poni¿ej pragnê przedstawiæ kilka
z nich.

Raimund Kurzweil w swoim eseju Wnerwiaj¹ce nanoboty opisuje wi-
zjê spo³eczeñstwa przysz³oœci, gdzie nowe technologie, a konkretnie na-
notechnologia maj¹ sprzyjaæ rozwojowi spo³ecznoœci ludzkiej. Nanoboty,
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33 http://wiadomosci.onet.pl/1464783,16,1,0,120,686,item.html, odczyt z dnia
23.01.2007, g. 20.50.

34 L. N. Nougler, P. Brochard, W czasach Galów, z cyklu Tak ¿yli ludzie..., s. 24,
Wroc³aw 1991.



to maszyny o wymiarach jednej stumilionowej czêœci œrednicy ludzkiego
w³osa, ich zastosowanie ma u³atwiæ ¿ycie cz³owieka w wielu dziedzinach.
Oto ma nastaæ era cyberdemokracji, dziêki powszechnemu dostêpowi do
internetu. Dostêp ten ma byæ mo¿liwy dziêki zespoleniu cz³owieka z ma-
szyn¹ za poœrednictwem wspomnianych nanobotów, tym samym wpro-
wadzaj¹c ludzkoœæ w nowy etap demokracji bezpoœredniej. Demokracji
idealnej, bowiem dziêki technologii mo¿liwa bêdzie, pe³na partycypacja
wszystkich obywateli w ¿yciu publicznym. Ta technologia ma udoskona-
liæ medycynê: poprzez rozwój protetyki, mo¿liwoœæ wstrzykiwania
maszyn maj¹cych byæ sztucznymi limfocytami, nowe metody diagnozo-
wania chorób i ich bezinwazyjnego leczenia. Oto przed naszymi oczami
roztacza siê wizja œwiata, gdzie nowoczesna technologia ma u³atwiæ ko-
munikacjê miêdzyludzk¹, pog³êbiæ demokracjê wewn¹trzspo³eczn¹35.
Ten wspania³y œwiat jest kusz¹cy i pe³en powabu. Niemniej rodzi siê pyta-
nie o zagro¿enia, jakie ze sob¹ niesie. Liczne mo¿liwoœci, jakie daje nam
nanotechnologia nie zamykaj¹ siê tylko i wy³¹cznie w zastosowaniu me-
dycznym. WyobraŸmy sobie tak¹ przyziemn¹ sytuacjê – oto m¹¿ zdradza
¿onê, ta wynajmuje prywatnego detektywa. Zaœ nasz rodzimy Sam Spade za
pomoc¹ kamery nie wiêkszej od komara œledzi podejrzanego o z³amanie
szóstego przykazania. Zaiste ciekawa wizja nieprawda¿? A wyobraŸmy
sobie, ¿e miejsce niewiernego ma³¿onka zajmuje przeciwnik polityczny,
lub konkurent w biznesie. Zreszt¹ w dobie powszechnego poczucia za-
gro¿enia terroryzmem, my obywatele te¿ nie mo¿emy byæ pewni, ¿e nasza
prywatnoœæ jest bezpieczna. Tylko, ¿e dziœ grozi nam co najwy¿ej czyta-
nie naszych maili lub t³umaczenie siê przed ró¿nymi komisjami z po-
³¹czeñ komórkowych (na podstawie tzw. bilingów), jutro zaœ okazaæ siê
mo¿e, ¿e kr¹¿¹cy uparcie w pobli¿u rój insektów to tak naprawdê kamera
nagrywaj¹ca nasze zachowanie. W tych wypadkach ta wizja zastosowania
nowych technologii nie jest ju¿ tak œmieszna i trywialna jak nam siê wyda-
wa³o przed chwil¹. Oczywiœcie o ile w stosunku do pañstwa i jego s³u¿b
istnieje pewna kontrola ze strony spo³eczeñstwa, mo¿na na drodze legisla-
cyjnej zakazaæ stosowania okreœlonych metod inwigilacji. Niemniej za-
kaz ten mo¿e zaistnieæ tylko i wy³¹cznie w re¿imach demokratycznych.
Pozostaje pytanie czy w³adze Chin, Korei Pó³nocnej lub Pakistanu zrezy-
gnuj¹ z mo¿liwoœci inwigilowania swych poddanych? Zreszt¹ w pañ-
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35 M. Lisek, Autorytarne i totalitarne koncepcje pañstwa idealnego, s. 45–46 (nie-
opublikowana praca magisterska autora).



stwach demokratycznych te¿ istnieje silna pokusa kontroli pañstwa nad
obywatelami dla ich dobra. Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ skandal
z pods³uchami, jaki wybuch³ w USA w 2006 roku, choæ ju¿ wczeœniej ta-
kie przypadki te¿ mia³y miejsce, co œwietnie obrazuje afera Watergate. Ba
zawsze te¿ w³adze potrafi¹ siê z takich dzia³añ wyt³umaczyæ, bez wzglêdu
na to jak bezsensowne by te t³umaczenia by³y36. O ile w przypadku pañstw
mo¿na siê pokusiæ o próbê kontroli spo³ecznej nad nowymi technologiami
to w przypadku sektora prywatnego ta kontrola w praktyce poza osi¹gniê-
ciami dziennikarzy œledczych nie istnieje. Kolejne zagro¿enie znacznie
powa¿niejsze od powy¿szego to kwestie zwi¹zane z natur¹ ludzk¹.

Ju¿ dziœ protetyka, dziêki zastosowaniu nowoczesnych materia³ów
oraz elektroniki osi¹ga zaskakuj¹ce rezultaty. Dalszy rozwój badañ z za-
kresu genetyki oraz nanotechnologii pozwoli nam na dalsze udoskonala-
nie naszego cia³a. Pozostaje tylko pytanie, czy za HOMO SAPIENS
nale¿y uznaæ kogoœ kto ma przyk³adowo 20% elementów bionicznych
w swoim ciele? A co z osobami zmodyfikowanymi genetycznie? Czy
nadal s¹ cz³onkami naszego gatunku czy te¿ nie? Niemniej istotn¹ kwesti¹
jest pytanie o reakcje naszej psychiki na modyfikacje poprzez cyberne-
tyczne implanty. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ ¿e protezy stosuje siê od
lat i nie wynika³y z tego ¿adne masowe problemy spo³eczne. Z tym,
¿e kiedyœ by³y to porcelanowe lub plastikowe d³onie zamiast naszych
w³asnych, za kilka lat zaœ mo¿e to byæ mechaniczna rêka, ³¹cz¹ca cechy
protezy, palmtopa, telefonu komórkowego i karty kredytowej. Co wiêcej
to cudo techniki bêdzie dostêpne za odpowiedni¹ cenê tak¿e ludziom
zdrowym. Ot wymieniê sobie moj¹ rêkê na lepszy model. Wszelkie cyber-
netyczne implanty bêd¹ wymaga³y zespolenia ich z naszym systemem
nerwowym. Nanosondy zaœ wymagaj¹ jakiegoœ oprogramowania, formy
zarz¹dzania. Bior¹c pod uwagê iloœæ elementów oraz ich rozmiar to naj-
bardziej logicznym wzorcem oprogramowania by³y by modele naœla-
duj¹ce inteligencjê zbiorow¹ – tak zwany rój37. To zaœ upodobnia³o by je
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36 Koronnym przyk³adem niech bêdzie argumentacja prezydenta Busha seniora za
pods³uchami telefonicznymi – administracja amerykañska twierdzi³a, ¿e musi wie-
dzieæ czemu do obywateli USA dzwoni np. ktoœ z Afganistanu, jakby terroryœci mieli
by siê kontaktowaæ choæby bez zastosowania szyfrów.

37 Inteligencja zbiorowa – okreœlenie odnosz¹ce siê do owadów spo³ecznych jak
mrówki lub pszczo³y, oznacza ono, ¿e pojedyncza czêœæ sk³adowa roju tzn. np. jedna
pszczo³a ma zbyt ma³y mózg by wytworzy³ on inteligencjê. Jednak poprzez interakcje
z pozosta³ymi cz³onkami roju wytworzona zostaje reakcja na bodŸce zewnêtrzne. Tym
samym mo¿emy mówiæ o zbiorczym umyœle ca³ego roju.



w swym zachowaniu do ¿ywych organizmów. Osobiœcie powa¿nie zasta-
nowi³bym siê nim zgodzi³bym siê na wszczepienie mi do organizmu mi-
lionów urz¹dzeñ maj¹cych zbiorczy program steruj¹cy, z obawy przed
skutkami wad tego¿ oprogramowania. ¯e o banalnym odrzuceniu przez
organizm wszczepów nie wspomnê. Nie mniej istotna jest mo¿liwoœæ wy-
korzystania nowych technologii na polu militarnym oraz w dzia³alnoœci
przestêpczej. Skoro mo¿liwe stanie siê wszczepianie sztucznych r¹k lub
oczu czemu by nie wyposa¿yæ ¿o³nierzy w takie odpowiednio zmodyfiko-
wane dla potrzeb wojska implanty? Co z³ego mo¿e byæ w zamontowaniu
w sztucznej d³oni karabinu i pod³¹czeniu systemu celowniczego bezpo-
œrednio do mózgu? Przecie¿ kraj, którego obroñcy bêd¹ posiadali dziêki
implantom nadludzk¹ si³ê lub zdolnoœæ do widzenia w podczerwieni nie
zostanie nigdy zaatakowany, bo kto by siê odwa¿y³ walczyæ przeciw nad-
ludziom? Có¿ podobne s¹dy wyg³aszano z chwil¹ zdobycia przez kolejne
pañstwa broni atomowej. Niemniej fakt, ¿e USA s¹ militarnym mocar-
stwem nie powstrzyma³ przed atakiem – 11 wrzeœnia – nale¿¹cych do
AL-Kaidy zamachowców. Tak samo jak nie powstrzymuje amerykañska
przewaga zbrojna przed eskalacj¹ konfliktu w Iraku, tak jak Hamas i Hez-
bollach nie wahaj¹ siê atakowaæ Izraela pomimo jego wojskowej potêgi.
Drugim wspomnianym przeze mnie niebezpieczeñstwem jest ryzyko wy-
korzystania nowych technologii przez przestêpców. Analogicznie do sy-
tuacji, jaka wyst¹pi³a w ostatniej dekadzie XX wieku, gdy Internet
z akademickiej sieci informatycznej, swoistego miejsca wymiany myœli38

sta³ siê rynsztokiem, w którym gnie¿d¿¹ siê siatki pedofilów, gdzie aktyw-
nie dzia³aj¹ wszelkie ugrupowania terrorystyczne. Niebezpieczeñstwa ja-
kie czyhaj¹ w sieci s¹ ju¿ powszechnie znane oraz nag³aœniane, dziêki
temu uda siê byæ mo¿e ograniczyæ zgubny wp³yw internetu. Wa¿ne zatem
by przygl¹daj¹c siê nowym technologiom zastanowiæ siê nie nad tym co
dobrego nam przynios¹, lecz do czego z³ego mo¿na by je u¿yæ. Brak kon-
troli nad nowymi technologiami oznaczaæ mo¿e koniec cz³owieka w zna-
nej nam formie. Bowiem po raz pierwszy w dziejach nowe technologie
mog¹ przedefiniowaæ pojêcie tego, co uznajemy za ludzkie. Tu upatry-
wa³bym najwiêkszego zagro¿enia dla przysz³oœci ludzkoœci. Te nowe ele-
menty wydaj¹ siê byæ niegroŸne. Ot nowe mo¿liwoœci leczenia chorób,
nowe narzêdzia, nowe sposoby, jak pomoc niepe³nosprawnym. Tak wy-
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38 Pomijam tu militarne pod³o¿e powstania internetu i wspó³finansowania go
przez agencjê DARPA.



gl¹da to z pozoru, by nawet kolokwialnie rzec z wierzchu. Tymczasem py-
tanie powinno brzmieæ co kryje siê w œrodku? Pytanie zosta³o postawione,
lecz nic nie wskazuje by pad³a na nie odpowiedŸ. Wci¹¿ nie ma jasnej
i sprecyzowanej odpowiedzi gdzie le¿y granica akceptowalnoœci przez
nasz¹ psychikê modyfikacji naszego cia³a. Nadal nie posiadamy wiedzy
jakie zmiany w organizmie ludzkim mog¹ zostaæ wywo³ane przez in¿y-
nieriê genetyczn¹. Co wa¿niejsze, gdzie te granice widzi spo³eczeñstwo.
Ta kwestia zaœ wydaje siê byæ najwa¿niejsza. Czy osobnicy zmodyfiko-
wani zostan¹ uznani za mutantów i bêd¹ przeœladowani, czy mo¿e stan¹
siê now¹ ras¹ nadludzi? A mo¿e zostan¹ harmonijnie zasymilowani
z reszt¹ spo³eczeñstwa, zaœ modyfikacje nie bêd¹ mia³y ¿adnego wp³ywu
na ich sytuacjê spo³eczn¹? Bardzo realnym i wielokrotnie zreszt¹ wystê-
puj¹cym w historii naszej cywilizacji jest scenariusz stopniowej stygam-
tyzacji, a nastêpnie przeœladowañ osobników uznanych za obcych. Przy
czym kryterium obcoœci bêdzie stosunek do nowych technologii. Oczy-
wiœcie w zale¿noœci, która grupa zdobêdzie wiêkszoœæ czy technologiczni
sceptycy, czy te¿ entuzjaœci gotowi modyfikowaæ swe cia³a za pomoc¹
bioniki, cybernetyki i biotechnologii. Wobec braku jasnych regu³ oraz ja-
kiejkolwiek dyskusji spo³ecznej czarny scenariusz mo¿e siê objawiæ w po-
staci nowej wersji aparthaidu. Tak oczywiœcie byæ nie musi, lecz powstaje
pytanie czy jesteœmy gotowi jako spo³eczeñstwa na nowe technologie?

Powy¿sze pytania nadal pozostaj¹ bez odpowiedzi. To, co jednak jest
istotne to fakt, ¿e nikt (przynajmniej w Polsce) nie podejmuje na powa¿nie
tematu wp³ywu nowych technologii na nasze ¿ycie. Tymczasem œwiat
rozwija siê w zawrotnym tempie, stawiaj¹c nas przed nowymi wyzwania-
mi. Brak zainteresowania tym co siê dzieje poza naszym, mówi¹c kolo-
kwialnie, podwórkiem skutkowaæ bêdzie nieprzygotowaniem do nowych
wyzwañ. Zaœ doœwiadczenie ostatnich 150 lat uczy, ¿e to co dziœ wydaje
siê fantastyk¹ mo¿e siê okazaæ proroctwem jutra.

Tym samym nale¿y powa¿nie zastanowiæ siê jak nasze spo³eczeñstwo
jest przygotowane na owoce rozwoju techniki. Wielk¹ tu rolê maj¹ insty-
tucje edukacyjne. Niestety w chwili obecnej stan wiedzy Polaków na te-
mat nowych technologii jest znikomy. GMO kojarz¹ siê albo z groteskow¹
wizj¹ mówi¹cych warzyw albo z wizualizacj¹ rodem z holywoodzkiego
filmu klasy B. Jeœli dodaæ do tego niski poziom edukacji oraz informaty-
zacji spo³eczeñstwa, wzrastaj¹cy poziom analfabetyzmu funkcjonalnego,
a tak¿e wypowiedzi wysokich urzêdników pañstwowych neguj¹cych teo-
riê ewolucji, to nowe technologie wydawaæ siê mog¹ bajk¹ o ¿elaznym
wilku. Polska niestety tkwi w technologicznym œredniowieczu. Nadal
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ho³ubi siê u nas dziedziny gospodarki decyduj¹ce o sukcesie w wieku XIX
jak górnictwo i przemys³, co gorsza nawet w tych dziedzinach nie staramy
siê byæ konkurencyjni. Jeœli zaœ chodzi o te dziedziny gospodarki, które
coraz mocniej wp³ywaj¹ na rozwój najbogatszych pañstw œwiata, to spo-
³eczeñstwo jakby ich nie zauwa¿a³o. Tezê o wzroœcie roli trzeciego39 sek-
tora w gospodarkach pañstw rozwiniêtych realizuje siê buduj¹c kolejne
sklepy wielkopowierzchniowe. Nie s³ychaæ za to nic na temat polskiego
przemys³u biotechnologicznego, czy te¿ informatycznego. Tak¿e w dzie-
dzinie patentów i pomys³owoœci jesteœmy daleko poza œwiatow¹ czo-
³ówk¹. Ba nawet w dziedzinie rozrywki elektronicznej korzystamy
z cudzych pomys³ów. Co np. w telewizji przybiera formê tzw. formatów40.
Powa¿nym problemem jest niski poziom nak³adów na edukacjê. Tak wiêc
na edukacjê i informacjê spo³eczeñstwa nale¿a³oby po³o¿yæ nacisk. Tym-
czasem œwiat siê rozwija zaœ my nadal stoimy w miejscu, co najwy¿ej wy-
œmiewaj¹c jakieœ tam fantastyczne opowiastki o robotach. Niestety przy
obecnym postêpie technicznym te opowiastki wkrótce z marzeñ stan¹ siê
jaw¹ i oby nie ziœci³ siê ¿aden œniony przez pisarzy science fiction kosz-
marny sen.

Summary

Science fiction is considered to be something worse, trivial entertainment for the
unsophisticated. Is that right? The world around us is filled with numerous technical
gadgets; if we take a closer look at them and compare them to the inventions present in
science fiction we will discover frequently surprising futurological nature of this
branch of literature. Science fiction is inspirational for scientists as it shows them po-
tential developmental paths of the existing technologies, but it also predicts the birth of
utterly new sciences. The questions posed by science fiction authors also concern the
future society and the condition of the human being. This science fiction becomes
a prophecy of tomorrow, showing us what future threats we may encounter as a result
of improper application of the technologies of today.
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39 Mianem trzeci sektor okreœlam tê sferê gospodarki, która nie obejmuje rolnic-
twa i przemys³u, a dla której czêsto stosowany termin us³ugi wydaje siê nieadekwatny
jako niewystarczaj¹co pojemny.

40 Formatem okreœla siê ustalon¹, jednakow¹ formu³ê programu lub serialu telewi-
zyjnego, któr¹ w poszczególnych stacjach TV wype³nia siê lokaln¹ treœci¹ jako
przyk³ad patrz polskie edycje takich programów jak Big Brother, czy Taniec z Gwiaz-
dami.




