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Wstęp
Charakteryzując współczesność, często mówi się o nadmiarze: przeroście formy, nadprodukcji obrazów
i informacji, nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie łatwo wskazać obszary dotkliwego braku i pustki.
Klasyczne rozumienie tych pojęć zwykło mieć wydźwięk negatywny, za idealne uważano bowiem to,
czemu nic nie brakuje ani niczego nie zbywa. Jednak brak może prowadzić do pełni, a nadmiar przyczyniać
się do perfekcji. Każda próba uchwycenia tych zagadnień natychmiastowo napotyka trudne pytania
i rodzi zastrzeżenia. Czy pojęcia nadmiaru i braku w istocie są ze sobą sprzeczne? Czy są właściwością
rzeczywistości, czy jedynie częścią naszego subiektywnego jej opisu i osądu? Czy będąc tak ogólną,
ich natura może być poważnie dyskutowana na polu nauki i sztuki? Pomimo naturalnych wątpliwości
podejmujemy próbę konkretyzacji tych pojęć w różnych dziedzinach wiedzy i sztuki.
W otwierającym tom, wymownym i symbolicznym tekście Ewolucja kosmiczna – od braku do nadmiaru
Michał Heller ujmuje ewolucję kosmiczną jako wynik napięcia pomiędzy nadmiarem i brakiem. Opisując
powstawanie kolejnych wieloskalowych struktur materii, począwszy od gwiazd, aż po galaktyki i ich gromady,
rozważa możliwe własności absolutnego braku, metafizycznej nicości, wskazując, że nie mogą być one
absolutne w tym choćby sensie, że muszą spełniać podstawowe prawa logiki.
Czy człowiek, najwspanialszy być może znany nam rezultat owej ewolucji, może istnieć „za bardzo”? W swoim
eseju Bartłomiej Skowron broni tezy, że bycie osobą jest ze swej natury byciem w niedomiarze. Osobami nie
tyle jesteśmy, co ciągle się nimi stajemy. Siła osobowa podmiotu zależy od istnienia tzw. woli drugiego rzędu
oraz od spełnionych przez niego wartości. Wartości uwartościawiają istnienie osoby, sprawiają, że jej bycie
nie jest wobec nich obojętne, że rozciąga się pomiędzy byciem wartościowym a byciem bezwartościowym.
Problem ten wydaje się nie dotyczyć wirusów. W swoim „wirocentrycznym” tekście Krystyna Dąbrowska
nakreśla wizję świata skrajnie różną od, dobrze nam znanej, perspektywy antropocentrycznej. Autorka
wskazuje na niezwykły sukces reprodukcyjny najliczniejszych we wszechświecie „organizmów”, który
zawdzięczają one swej skrajnie prymitywnej budowie. Wirusy – perfekcyjne minimum – są pod tym względem
doskonałym przykładem optymalizacji. Czy jesteśmy w stanie wejść w posiadanie pełni wiedzy na temat
tak pomyślanej optymalizacji, źródłowej doskonałości?
Czy istnieje teoria wszystkiego? W swoim artykule Jarosław Drapała rozważa zagadnienie znane już
starożytnym badaczom przyrody, którzy zapalczywie poszukiwali jednej i jedynie słusznej „prazasady”
rzeczywistości, jej arché. Autor podejmuje je przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: modelowania
matematycznego i symulacji komputerowych. Posługuje się przy tym koncepcjami wszechświata Conwaya,
znanego z popularnej „gry w życie” oraz mrówki Langtona. Wskazuje, że pełna wiedza dotycząca
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podstawowego, wyjściowego poziomu pewnego wszechświata nie prowadzi do całkowitej wiedzy
o kolejnych etapach jego rozwoju. W przypadku układów dynamicznie ewoluujących skazani jesteśmy
na symulacje, które będąc swoistymi teoretycznymi eksperymentami, nie dają gwarancji poznania
deterministycznego. Teoria wszystkiego zatem, wbrew pozorom, nie przewiduje wszystkiego – tym samym
nie wszystko wyjaśnia.
Podobnie wybrakowany charakter ma nasza wiedza zmysłowa. Dowodząc, że wszelkie znane nam
reprezentacje rzeczywistości są ze swej natury stratne, Jakub Jernajczyk upatruje przyczyn tego zjawiska
w fakcie, że mechanizm ludzkiej percepcji ma charakter dyskretny: w określonym odcinku czasowym oko
postrzega skończoną liczbę punktów przestrzennych i zamrożonych stanów. Ruch, także ten rejestrowany
przez kamerę, nie jest wszak ciągły, nawet jeśli takie wrażenie odnosi obserwator. W rzeczywistości nie mamy
zatem dostępu do „prawdziwego” obrazu, a jedynie do jego dyskretnej iluzji.
Do wybrakowania form artystycznych nawiązuje w swoim tekście Łukasz Huculak, przekonując,
że nieprzedstawiające dzieła sztuki nowoczesnej, często narażone na uwagi: „Tak przecież każdy potrafi”,
mogą być nośnikami treści nie mniej ważkich niż przepełniony opisowym detalem akademicki majstersztyk.
Autor podejmuje się analizy tej trudności w kontekście opozycji: narracyjny detal – ekspresyjne pominięcie,
bierność artysty – aktywność odbiorcy, racjonalne wiedzenie – intuicyjne widzenie. Przytaczając wiele
współczesnych przykładów dzieł „niepełnych”, nieoczywistych czy interpretacyjnie otwartych, wskazuje
na eschatologiczny wydźwięk malarskiego destruktu oraz interaktywne zalety szkicu i non finito,
zapewniających odbiorcy znaczną swobodę interpretacyjną i angażujących go w sam proces twórczy.
Na inflację takiej wolności decyzji w obszarze nowych mediów wskazuje Katarzyna Kopecka-Piech,
podkreślając, że wyszukiwarki dominujące w grupie selekcjonerów treści internetowych, wynajdujące
w smogu danych odpowiedzi na nasze zapytania, personalizują, fragmentaryzują i komercjalizują nasz dostęp
do wiedzy. Nowe media wpływają również na użytkowników w sposób bardziej zawoalowany, tworzą swoisty
ekosystem technologii dekoncentrujących, fundujących charakterystyczną postawę zapominania, w której np.
umiejętność czytania zostaje zastąpiona skanowaniem.
Do zaburzenia naturalnej gospodarki atencji, prowadzącego do „energetycznego nadwyrężenia”
w społeczeństwach zinformatyzowanych, szerzej odnosi się Roland Zarzycki. Wskazuje on na komunikacyjne,
społeczne i polityczne konsekwencje nadmiaru informacji. Krytycznie komentuje zderzenie tradycyjnych
form życia akademickiego z ponowoczesnym, hiperrealnym światem, w którym dominuje praktyka sztucznego
energetyzowania sensów, wskazując na kontrskuteczne i cyniczne próby dostosowania się do nowych
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warunków: praktyki ghostwriting czy guest authorship. Autor tekstu stawia pytanie o sens
polityki edukacyjnej: dlaczego współczesne procesy edukacyjne nagradzają reprodukcję, i nie kształcą
umiejętności myślenia strukturami oraz kompetencji w zakresie samodzielnego tworzenia reguł
i uniwersów semantycznych?
Nieoczywiste, twórcze aspekty stosowania narzędzi matematycznych, ze swej istoty podlegających
pewnemu porządkowi, wskazuje Dariusz Buraczewski, ilustrując swój tekst autentycznymi przykładami
pochodzącymi z analizy układów chaotycznych. Współczesną teorię chaosu opisuje na podstawie dwóch
elementarnych systemów dynamicznych, które buduje na bazie funkcji kwadratowej. Podstruktury układu
dynamicznego prima facie chaotycznego stopniowo ewoluują w obiekty podobne do wyjściowego, składając
się na samopodobną całość – fraktal. Podkreślając wagę warunków początkowych, których nawet nieznaczne
zakłócenie skutkuje w dalszej perspektywie nieprzewidywalnymi i nieproporcjonalnie wielkimi zmianami
układu, dowodzi naszej ograniczonej zdolności w zakresie przewidywania zjawisk w otaczającym nas świecie.
Chaos, brak przewidywalności i efemeryczność procesów charakteryzują jednak nie tylko zjawiska
fizyczne. Ich obecność w sferze społecznej, na przykład pod postacią coraz bardziej intensywnie
rozprzestrzeniających się niestabilnych i niepewnych form zatrudnienia, diagnozują i poddają krytyce
Adam Mrozowicki, Agata Krasowska i Mateusz Karolak. Badając zagadnienie prekaryzacji pracy, autorzy
rozwijają zarówno perspektywę teoretyczną, jak i empiryczną. Podważają powszechnie przyjmowane
rozumienie pracy jako opłacanego zatrudnienia, wedle którego osoby zajmujące się pracami reprodukcyjnymi,
związanymi z utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci, uznawane są za niepracujące. Brak zatrudnienia nie
jest zaś brakiem pracy. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych we Wrocławiu z pracownikami sektora
usług, prekaryzacja istotnie wpływa na tożsamość i strategie życiowe młodych wrocławian – ci, którzy nie
decydują się na biografię typu do-it-yourself, ponoszą dotkliwe konsekwencje diagnozowanych zjawisk
mocą strukturalnej konieczności.
Nadmiar i brak jako zjawisko społeczne dotyka też samych naukowców w ich codziennej praktyce
prowadzenia badań naukowych. Marcin Drąg w tekście z zakresu chemii biologicznej przedstawia szerokie
spektrum współczesnych metod badania specyficzności substratowej proteaz – enzymów stanowiących
istotną grupę celów terapeutycznych w medycynie. Autor opisuje rewolucyjne rozwiązanie, które umożliwiło
niezwykły postęp w badaniach nad opracowaniem efektywnych substratów, inhibitorów oraz markerów
dla enzymów proteolitycznych. Okazało się nim być zastosowanie nienaturalnych aminokwasów, których
ilość i różnorodność w porównaniu z dwudziestoma naturalnie występującymi aminokwasami jest ogromna.
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Jednak tak duża pula poszczególnych „cegiełek” służących budowie nowych związków oddziałujących
z proteazami, poza niekwestionowanymi zaletami, prowadzi do wielu trudności. Dysponujemy nadmierną
liczbą rozwiązań strukturalnych w stosunku do technologii, jakie możemy wykorzystać.

zrozumieć siebie nawzajem, łączą swoje metody i perspektywy – z wielu oglądów badanego przedmiotu
powstaje jednocząca przedmiot perspektywa. Oddawany w ręce Czytelnika tom jest efektem inicjatywy,
będącej tylko zaczątkiem dla tak rozumianej interdyscyplinarności.

Tekst Piotra Śniadego pokazuje natomiast, jak metody oparte na specjalistycznych badaniach naukowych
właściwych danej dyscyplinie – w tym przypadku matematyce – mogą być interpretowane oraz stosowane
na innych polach. W tekście Pomiędzy brakiem i nadmiarem: perkolacja krytyczna, wykorzystując
abstrakcyjny model kolorowania powierzchni przy użyciu dwóch barw – reprezentujących brak i pełnię
– używanych w sposób losowy, autor analizuje typowość zjawisk towarzyszących występowaniu braku
lub nadmiaru. W ten sposób dostrzec możemy, jak złożonym strukturalnie zjawiskiem jest równowaga.
Co bardzo istotne, wnioski z refleksji nad perkolacjami mają zastosowanie w znacznie szerszym
kontekście.

Podobnie jest w przypadku powiązań nauki i sztuki. Mogą one być związane z sobą co najmniej na dwa
sposoby, raz jako połączone wspólnym przedmiotem czy problemem, kiedy indziej zaś jedynie mechanicznie
zestawione. W drugim przypadku, jak sądzimy, nie mamy do czynienia z prawdziwym spotkaniem nauki
i sztuki. Sztuka nie jest tylko estetycznym dodatkiem do działań naukowych, a nauka nie jest jedynie
źródłem inspiracji dla sztuki. Można poznawać poprzez sztukę, a naturalne dla artystów wizualnych
myślenie wzrokowe wykorzystywać w pracy naukowej. Poznanie naukowe może też, do pewnego stopnia,
przeplatać się z twórczością artystyczną.

Tekstom towarzyszą zdjęcia realizacji artystycznych malarzy i grafików związanych z wrocławską
Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Prace prezentowane były na dwóch wystawach.
Pierwsza, przygotowana przez Annę Kołodziejczyk i Łukasza Huculaka, zderzała dwie przeciwstawne
postawy artystyczne: „ascetyczno-intelektualną” (brak) oraz „barokowo-emocjonalną” (nadmiar).
Grafiki prezentowane na ekspozycji opracowanej przez Pawła Liska i Jakuba Jernajczyka odnosiły się do
tytułowej opozycji przy użyciu skrótu wizualnego, typowego dla sztuki plakatu. Instalacje multimedialne
stwarzały zaś odbiorcom szansę zanurzenia się w przestrzeniach audiowizualnych wskazujących na
wieloaspektowość pojęć nadmiaru i braku.

Tom Nadmiar i Brak ma przyczynić się do przełamywania poznawczych i instytucjonalnych barier
występujących zarówno w obrębie nauk, jak i ogólniej: barier pomiędzy wiedzą naukową i doświadczeniem
artystycznym. Publikacja ta powstała w Akademii Młodych Uczonych i Artystów, w miejscu spontanicznej
i żywej wymiany intelektualno-artystycznej.

Redaktorzy

Zamieszczone w niniejszym tomie teksty i realizacje artystyczne, koncentrując się na nadmiarze i braku,
wykorzystują te pojęcia, by połączyć wiele różnych perspektyw w polifoniczną jedność – polifoniczną,
ponieważ fundującą swą wartość poznawczą na bogactwie i różnorodności oglądu; zaś jedność
z uwagi na jedność przedmiotu poznania. Na tym gruncie powstaje naturalne środowisko dla wspólnych
interdyscyplinarnych badań. Status quo interdyscyplinarności nie jest jednak jednoznaczne. Z jednej strony
niejednokrotnie wskazuje się na siłę poznawczą i niezwykłe możliwości wspólnych badań, z drugiej zaś,
wykorzystując to hasło, próbuje się instrumentalnie ukryć bylejakość i bezowocność pracy we własnej
dyscyplinie. Prawdziwa interdyscyplinarność zasadza się na jedności badanego z różnych perspektyw
przedmiotu. Nad tym samym zagadnieniem pochylają się przedstawiciele różnych nauk, próbując
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Introduction
Excess is often mentioned when describing modernity: excess of form, excessive production of images and
information, excessive consumption. At the same time, it is easy to find areas of an acute lack and emptiness.
The classical understanding of these notions used to have negative connotations since an ideal was considered
which lacked nothing and which had nothing in excess. However, lack can lead to completeness, and excess
may support perfection. Every attempt to grasp these notions immediately encounters difficult questions and
objections – so are the notions of excess and lack in fact contradictory? Are they a feature of reality or just
a part of our subjective description and judgement? Being so general, can their nature be seriously discussed
in science and art? Despite the natural doubts, we make an attempt to concretize these notions in various
fields of knowledge and the arts.
In the opening, meaningful and symbolic text Cosmic evolution – from lack to excess, Michał Heller treats the
cosmic evolution as a result of tension between excess and deficiency. Describing the creation of successive
large-scale structures of matter, from stars to galaxies and their clusters, he considers possible features of
absolute lack, metaphysical nothingness, emphasising that it cannot be absolute even in this respect, that it
has to observe the basic laws of logic.
So can man, maybe the greatest result of this evolution known to us, exist “too much”? In his essay,
Bartłomiej Skowron argues that being a person is in its nature being in insufficiency. We are not so much
persons as much as we keep becoming ones. Personal strength of a subject depends on the existence of
the so-called will of second order and the values fulfilled by a person. The values make a person’s existence
valuable; thanks to them their existence is not indifferent towards them, it spreads between being valuable
and being worthless.
This problem does not seem to apply to viruses. In her “virocentric” text, Krystyna Dąbrowska sketches
a vision of the world which is completely different from the well-known anthropocentric one. The author
points to the incredible reproductive success of the most numerous “organisms” in the universe, which
actually stems from their extremely primitive structure. Viruses – the perfect minimum – are a great example
of optimisation. But are we able to learn everything about this kind of optimisation, about the source of
perfection? Is there a theory of everything?
In his article, Jarosław Drapała undertakes the issue already known to ancient researchers of nature who
fiercely tried to find the one and only true “great principle” of reality, its arché. The author deals with it using
modern tools: mathematical modelling and computer simulations. He also uses Conway’s concept of the
universe, known from the popular “Game of life,” and Langton’s ant. He argues that full knowledge about
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a basic, starting level of a certain universe does not lead to complete knowledge about subsequent stages of its
development. In the case of dynamically evolving systems we only have simulations at our disposal which, being
a kind of theoretical experiment, do not guarantee deterministic cognition. Hence the theory of everything –
contrary to appearances, unable to predict everything – cannot explain it all.
Our sensual knowledge is of a similarly faulty character. Arguing that all representations of reality known to us
are in their nature lossy, Jakub Jernajczyk sees the reasons for this situation in the fact that the mechanism of
human perception is of a discrete nature: in a given time unit the eye sees a limited number of spatial points and
frozen states. Movement, including that registered by a camera, is not constant even if that is the impression of
the observer. Hence in reality we do not have access to the “real” image but solely to its discrete illusion.
Łukasz Huculak in his text refers to the deficient artistic forms, arguing that non-representative modern art
works, often exposed to comments such as “Anyone could do that”, may be the carriers of meaning not less
important than academic masterpieces, full of descriptive detail. The author tries to analyse this difficulty in
the context of opposite pairs: narrative detail – expressive omission, artist’s passiveness – recipient’s activity,
rational knowing – intuitive seeing. Recalling many modern examples of “incomplete”, non-obvious or
interpretatively open works, he points to the eschatological overtone of the painting destruct and interactive
advantages of sketch and non finito, offering the recipient significant interpretative freedom involving him in the
creative process itself.
Katarzyna Kopecka-Piech points to the inflation of such freedom of decision in the area of new media, stressing
that the search engines dominate among the selectors of internet content, which find the replies to our enquiry
in the data smog, and personalise, fragmentise and commercialise our access to knowledge. New media also
influence the users in a more veiled way; they create a kind of ecosystem of decentralising technologies,
creating a characteristic technology of oblivion in which e.g. the ability to read is replaced with scanning.
Roland Zarzycki refers in more detail to the disturbance of the natural economy of attention, leading to the
“energy strain” in IT-oriented societies, pointing to communicative, social and political consequences of excess
of information. He critically comments on the clash of traditional forms of academic life with the postmodern,
hyper-real world dominated by the practice of artificial energisation of meanings, emphasising counter-effective
or cynical attempts to adapt to the new conditions: ghost-writing or guest authorship. The author poses
the question about the sense of educational policies: why do the modern educational processes reward
reproduction and do not teach thinking in structures and competences in the scope of individual creation
of rules and semantic universes?
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Dariusz Buraczewski describes the non-obvious, creative aspects of application of mathematical tools,
by their nature subject to a certain order, illustrating his text with authentic examples from the chaotic
system analysis. He describes the modern theory of chaos based on two elementary dynamic systems which
he builds on a quadratic function. The substructures of a dynamic system, prima facie chaotic, gradually
evolve into objects similar to the initial one, composing a self-similar whole – a fractal. Underlining the
importance of initial conditions where even a small disturbance leads to unpredictable and disproportionately
big changes further on in the system, he proves our limited ability to determine the phenomena in the world
around us.
Chaos, lack of predictability and ephemeral character of processes, however, can depict more than only
physical phenomena. Their presence in the social sphere, for example in the form of more and more common
unstable and uncertain forms of employment, are diagnosed and criticised by Adam Mrozowicki, Agata
Krasowska and Mateusz Karolak. Examining the issue of precarisation of work, the authors address the
issue from both theoretical and empirical perspectives. They undermine the common understanding of work
as paid employment according to which persons performing reproductive work, related to taking care of
the house and children, are considered as not working. The lack of employment does not mean a lack of
work. Interviews with employees of the service sector conducted in Wrocław showed that precarisation
significantly influences the identities and life strategies of young people – those who do not choose
the do-it-yourself biography acutely suffer the consequences of the diagnosed phenomena with the power
of structural necessity.
Excess and lack as social phenomena also influence scientists themselves in their everyday practice of
scientific research. In his text on biological chemistry, Marcin Drąg presents a wide spectrum of modern
methods of examining substrate specificity of proteases – enzymes important for therapeutic purposes
in modern medicine. The author describes the revolutionary solution which enabled unusual progress in
research on developing effective substrates, inhibitors and markers for proteolytic enzymes. It proved to
be the application of non-natural amino acids, whose amount and diversity as compared to the twenty
natural amino acids is really great. However, such a great number of individual “bricks” used to build new
compounds interacting with proteases, apart from its unquestionable advantages, in fact leads to many
difficulties. What is interesting, it even seems that we have an excessive number of structural solutions in
relation to the technology that we can use.
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On the other hand, the text by Piotr Śniady shows that methods based on specialist scientific research
of a given discipline – in this case mathematics – may be interpreted and applied in other fields. In the
text Between excess and deficiency: critical percolation, using an abstractive model for colouring surfaces
with only two colours – representing lack and plenitude – used in a random way, the author analyses the
typical character of phenomena accompanying the occurrence of lack and excess. This way we may notice
how structurally complex a phenomenon the balance is. What is important, the conclusion of reflection on
percolations can be applied in a much wider context.
The texts are accompanied by reproductions of artistic projects of painters and graphic artists from the
Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. These works were presented during two
exhibitions. The first, prepared by Anna Kołodziejczyk and Łukasz Huculak, contrasted two artistic attitudes,
ascetic-intellectual (lack) and baroque-emotional (excess). The second exhibition was prepared by Paweł
Lisek and Jakub Jernajczyk. The graphic works presented there referred to the title opposition with the use
of visual abbreviation, typical for poster art. On the other hand, multimedia installations offer the audience
a chance to get immersed in audiovisual spaces pointing to many aspects of excess and lack.
Texts and artistic works presented in this book, focusing on excess and lack, use these notions in order
to combine many different perspectives in a polyphonic unity – polyphonic due to founding its cognitive value
on richness and diversity of perception, and unity due to one object of cognition. On this basis, a natural
environment for joint interdisciplinary research is being created. The status quo of the interdisciplinary
nature of research, however, is not unambiguous. On the one hand, the cognitive power and greater
possibilities of joint research are often emphasised, while on the other, under this slogan an attempt is made
to instrumentally hide the mediocrity and futility of work in one’s discipline. The real interdisciplinary nature
of studies is based on the unity of the object examined from different perspectives. Representatives of
different sciences ponder over the same object, trying to understand each other, combining their methods and
perspectives – many examinations of the object lead to the object unifying perspective. The book offered
to the readers is a result of an initiative which is only the beginning of interdisciplinary research understood
in this way.
It is similar in the case of the relation between science and art: we may understand it in at least two ways: as
united by a shared object or problem, or as put together purely mechanically. In the latter case, in our opinion,
we are not dealing with the real encounter of science and art. Art is not solely an aesthetical addition to
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scientific research, and science is not solely the source of inspiration for art. We may learn about things through
art, and use visual thinking, natural for visual artists, in scientific work. Scientific cognition may also,
to a certain extent, intermingle with artistic creativity.
The book Excess and Lack is aimed at overcoming the cognitive and institutional barriers occurring within the
sciences, and, on a more general basis, the barrier between scientific knowledge and the artistic experience.
This publication was created in the Academy of Young Scientists and Artists, a place of spontaneous
and intensive intellectual and artistic exchange.

Editors

Translated by Amalia Woźna
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Ks. Michał Heller
Ewolucja kosmiczna – od braku do nadmiaru
Cosmic evolution – from lack to excess

Ażeby przepłynęła ciecz w naczyniach połączonych,
musi w nich być różnica poziomów. Ażeby popłynął
prąd w przewodniku, musi uprzednio powstać różnica
potencjałów. Ażeby można było zamienić ciepło na
pracę, musi najpierw zaistnieć różnica temperatur.
Brak i nadmiar same w sobie nie mają znaczenia.
Brak określa się względem nadmiaru, a nadmiar
względem braku. Im większy kontrast między brakiem
i nadmiarem, tym większe twórcze napięcie między
nimi, tym bardziej intensywny proces przez to
napięcie wywołany.

In order to flow liquid through communication tubes
we need the level differences. In order to flow electric
current in a conductor there must be the difference of
potentials first. To change the heat to work we first
need the difference of temperatures. The lack and the
excess in themselves do not have any importance.
The lack is determined relative to excess while the
excess with respect to lack. The bigger contrast
between the lack and excess, the bigger creative
tension between them, the more intensive process
induced by this tension.

A może jednak istnieje brak absolutny, brak, który
można pomyśleć bez odniesienia do czegokolwiek,
co brakiem nie jest? Nic, zero istnienia, metafizyczna
nicość? Jeżeli „2 + 2 = 4” uznać za coś, to w absolutnej
nicości i tego nie powinno być. W porównaniu
z takim brakiem najmniejszy istniejący pyłek
byłby niewyobrażalnym nadmiarem.

However, maybe there is absolute lack, the lack
that can be thought without reference to anything,
what is not lack? Nothing, null of existence,
metaphysical nothingness? If we accept 2+2 = 4
as something, it should also be absent in absolute
nothingness. In comparison with such a lack,
the smallest existing particle would be
inconceivable excess.

A przecież istnieje nie jeden mały pyłek, lecz
Wszechświat, od którego trudno sobie wyobrazić
coś bardziej nadmiarowego. Ewolucja kosmiczna jest
rozpięta między brakiem na początku a ciągle rosnącym
bogactwem struktur Wszechświata.
Obecna faza kosmicznej ewolucji rozpoczęła się
Wielkim Wybuchem. Nie wiemy, czy był to Wybuch
z nicości (ale chyba nie z absolutnej nicości, bo
przynajmniej podstawowe zasady logiki musiały
rządzić tym, co wybuchło), czy też przedtem było
już coś, co doprowadziło do Wielkiej Eksplozji.
Ale z naszego punktu widzenia to był Brak – brak
wszystkiego, co po nim nastąpiło.
I rozpoczął się proces dążenia do nadmiaru.
Absolutny brak jest doskonale symetryczny; nie ma
w nim nic wyróżnionego; nic nie jest różne od niczego.
Z chwilą gdy doskonała symetria została naruszona,
coś zaistniało. Wszystko wskazuje na to,
że w pierwotnej prageometrii nie było miejsc

Yet, there is not only one small particle but the
Universe and it is difficult to imagine anything more
excessive. Cosmic evolution is spread between the lack
at the beginning and constantly growing diversity
of world’s structures.
The current phase of cosmic evolution started with
the Big Bang. We do not know whether it was the
Explosion of nothingness (but rather not of absolute
nothingness, for at least the basic principles of logic
should have ruled that what exploded) or there was
earlier something that led to the Big Explosion.
But from our point of view it was a Lack – the lack
of everything what happened after it.
And the process of striving toward excess began.
The absolute lack is perfectly symmetrical; there is
nothing distinguished in it; nothing is different from
anything. In the moment when perfect symmetry was
disturbed, something came into being.
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i chwil. Wyłoniły się one z kolejnych naruszeń
symetrii – najpierw czasoprzestrzeń, a następnie
oddzielnie przestrzeń i czas. Pierwotna dynamika
stała się historią: czas zaczął upływać, a przestrzeń
gwałtownie pęcznieć.
Proces następował lawinowo; kolejne pokolenia
cząstek rodziły się z pęcherzyków czasu
i przestrzeni. Skąpane w morzu gorącego
promieniowania, cząstki elementarne pozostawały
z nim w równowadze, tzn. proces powstawania
cząstek był równoważony przez ich destrukcję na
skutek zderzeń z kwantami promieniowania. Ale gdy
temperatura odpowiednio spadła, cząstki otrzymały
szansę przeżycia. Promieniowanie przestało
oddziaływać z cząstkami – pojawiły się pierwsze
atomy wodoru. Niemal równocześnie zaistniały
kontrasty gęstości, pozostałości pierwotnych
kwantowych fluktuacji. Grawitacja coraz bardziej
te kontrasty wzmacniała, rozpoczął się proces
powstawania wieloskalowych struktur materii:
gwiazdy – galaktyki – gromady galaktyk.
Wokół gwiazd powstają układy planetarne. Mimo
że Wszechświat ciągle odsłania nowe fragmenty
swoich tajemnic, dzieje życia planet pozasłonecznych
pozostają dla nas wielką niewiadomą. Wiemy jednak,
że w jednej galaktyce, na pewnej planecie, krążącej
wokół jednej z gwiazd, zawiązała się ewolucja
biologiczna, powstało życie i narodził się człowiek,
a wraz z nim kosmiczny proces wszedł w nową fazę.
Brak i nadmiar ukazały swoje prawdziwe oblicze:
zło to brak należnego dobra, a dobro to nadmiar
bytu. Wprawdzie historia człowieka jest małym
włóknem wielkiej historii Wszechświata, ale
w człowieku historia Wszechświata w jakimś
sensie dotknęła Nadmiaru.

There are strong reasons to think that in primeval
pre-geometry there were no places and no moments.
They emerged from subsequent disturbances of
symmetry – first space-time, then separately space
and time. Primeval dynamics became history: time
began to flow, and space began to swell violently.
Since then, the processes followed like an avalanche;
next generations of particles were born from
time and space bubbles. Bathed in the sea of hot
radiation, elementary particles were in equilibrium
with it, i.e. the generation of particles was balanced
by their destruction resulting from their collisions
with radiation quanta. But when the temperature
had gone down suitably, particles got the chance to
survive. Radiation ceased to interact with particles
– first atoms of hydrogen were born. Almost at the
same time density contracts arose as the remains of
primeval quantum fluctuations. Gravitation enhanced
those contrasts more and more, the process of
formation of large-scale matter structures,
stars – galaxies – galactic clusters, was initiated.
Planetary systems are forming around the stars.
Though the Universe constantly reveals new
fragments of its secrets, details of life of extra-solar
planets remain a great unknown for us. Yet, we know
that in one galaxy, on some planet orbiting around
one of the stars, biological evolution began, life
formed and human was born, and together with
him the cosmic process reached new phase.
The lack and the excess showed their true face:
the evil is the lack of due good, and the good is the
excess of being. Indeed, the history of mankind is
a small filament of the great history of the Universe
but, in human, history of the Universe in a sense
touched the Excess.
Translated by Urszula Smerecka

Krystyna Dabrowska
Wirusy: brak pozorny, czyli perfekcyjne minimum
Viruses: seeming deficiency that is the perfect minimum

Wirusy są klasyfikowane jako cząstki łączące w sobie
cechy organizmów żywych i obiektów nieożywionych.
Kiedy porównamy je z żywymi komórkami,
czy to eukariotycznymi, czy prokariotycznymi,
otrzymamy długą listę braków po stronie wirusów.
Nie są one zdolne do samoreplikacji, ponieważ
nie posiadają własnych narzędzi niezbędnych do
powielania materiału genetycznego. Nie posiadają
także niezależnego mechanizmu produkcji białek,
pozyskiwania energii z jakiegokolwiek źródła ani też
modyfikacji związków organicznych niezbędnych do
funkcjonowania organizmów żywych. Oznacza to,
że na poziomie strukturalnym wirusy są zredukowane
do minimum. Nie wykazują budowy komórkowej,
składają się jedynie z białkowej lub białkowo-lipidowej
osłony zwanej kapsydem, kryjącej wewnątrz ciasno
zwinięty kwas nukleinowy kodujący informację
genetyczną (DNA lub RNA).
Dlaczego więc w ogóle rozważana jest przynależność
wirusów do świata ożywionego? Mimo wszystkich
braków zachowują one zdolność kodowania własnych
białek funkcjonalnych i strukturalnych, a cykl
rozwojowy zapewnia im możliwość przekazywania
cech fenotypowych następnym „pokoleniom”. Dzięki
minimalnemu, lecz optymalnie dobranemu zestawowi
genów wirus jest w stanie zainfekować, a następnie
przejąć kontrolę nad komórką swojego gospodarza.
Co więcej, wykorzystuje opanowany organizm do
produkcji potomnych cząstek wirusowych, które
zachowują cechy macierzystego wirusa.
Skład cząstki wirusowej można określić jako
optymalny, gdyż zawiera ona wszystkie białka i/lub
składniki lipidowe potrzebne do rozpoznania
odpowiedniej komórki gospodarza, związania się do
jej powierzchni, a następnie wniknięcia lub chociaż
wprowadzenia swojego kwasu nukleinowego do
jej wnętrza. Istnieje kilka różnych mechanizmów
pozwalających wirusowi na przejęcie kontroli nad
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Viruses are classified as particles combining features
of living organisms and inanimate objects. If we
compare them with the living eukaryotic or prokaryotic
cells, we will obtain a long list of deficiencies on the
side of viruses. They are not able to self-replicate
because they do not have their own tools necessary
to replicate genetic material. They also do not have
an independent mechanism of protein production,
generating power from any source or modifying
organic compounds necessary for functioning of living
organisms. This means that viruses at the structural
level are reduced to a minimum. They do not show
any cell construction; they consist only of a protein
or protein-lipid shell called a capsid concealing within
a tightly coiled nucleic acid coding genetic information
(DNA or RNA).
So why then are viruses considered to belong to the
animate world at all? Despite all their deficiencies
they maintain the ability to code their own functional
and structural proteins, and the developmental
cycle ensures the possibility to pass the phenotypic
properties on to the next generations. Thanks to the
minimally but optimally selected set of genes, the virus
is able to infect and then to take control over its host
cell. What is more, it uses the controlled organism to
produce daughter molecules that preserve the features
of the native virus.
The content of the viral particles can be described as
optimal because it comprises all proteins and/or lipid
components necessary to recognize the appropriate
host cell, attach to its surface and then penetrate or
at least introduce its nucleic acid to the cell’s interior.
There are several different mechanisms enabling
the virus to take control over the cell. Some viruses
together with their genetic material (in the form of
DNA or RNA) also introduce proteins which limit the
gene expression of the host, thus ensuring themselves
efficient production of their own proteins. In the case
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komórką. Niektóre wirusy razem ze swoim materiałem
genetycznym (w formie DNA lub RNA) wprowadzają
również białka, które ograniczają ekspresję genów
gospodarza, zapewniając sobie w ten sposób wydajną
produkcję własnych białek. W przypadku DNAwirusów atakujących bakterie ich DNA może zawierać
odcinki regulatorowe o szczególnym powinowactwie
do bakteryjnych narzędzi transkrypcyjnych, co również
prowadzi do nadprodukcji białek wirusa i regulacji
metabolizmu komórki tak, aby produkowała
jego cząstki.
Proces produkcji wirusowego kwasu nukleinowego
oraz białek strukturalnych podlega niezwykle
precyzyjnej regulacji, pozwalającej nie tylko na zmiany
funkcji białek gospodarza, ale także ekspresji genów
wirusa w ściśle ustalonej sekwencji. Dzięki temu
jeden wirus może kodować białka pełniące zupełnie
przeciwstawne funkcje, produkowane jednak w innym
momencie, dostosowanym do cyklu replikacji wirusów
potomnych. W zależności od tego, kiedy dany
gen ulega ekspresji, umownie pogrupowano geny
wirusowe na tzw. geny wczesne i geny późne; czasem
wyróżnia się też grupę „pośrednią”. Geny wczesne
kodują głównie produkty pozwalające na wydajną
produkcję wirusowego kwasu nukleinowego, w tym na
efektywne przejęcie maszynerii replikacyjnej komórki
gospodarza. Geny późne kodują przede wszystkim
białka strukturalne wirusa oraz produkty umożliwiające
uwolnienie potomnych wirionów z zainfekowanej
komórki. Taka precyzyjna regulacja ekspresji
genów wirusa zabezpiecza przed przedwczesnym
zniszczeniem komórki gospodarza, zanim
wyprodukowane zostaną dojrzałe wirusy potomne.
Optymalizacja i minimalizacja elementów
strukturalnych oraz informacji genetycznej u wirusów
wynika także z ograniczeń fizycznych. Poza nielicznymi
wyjątkami (np. wirus MIMI, „gigantyczne”
bakteriofagi), większość wirusów posiada kapsydy
o bardzo małych rozmiarach, do których można
upakować cząsteczki DNA lub RNA o ograniczonej
wielkości. Nie ma więc miejsca w ich genomach na nic
innego poza niezbędnym minimum. Co więcej, wirusy
„nauczyły się” wykorzystywać jeden odcinek DNA
do kodowania kilku produktów białkowych, dzięki
istnieniu genów nakładających się (o różnych pozycjach
start i stop, a także o różnych ramkach odczytu
ulokowanych w tym samym obszarze).
Jaka jest jednak skuteczność, rozumiana jako „sukces
ewolucyjny”, tych trudnych do sklasyfikowania,
minimalistycznych struktur w biosferze? Otóż wirusy
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of DNA of viruses attacking bacteria, their DNA can
contain regulatory segments with a particular affinity
of the bacterial transcription tools, which also leads
to over-production of proteins of the virus and to
regulation of metabolism of the cell in such a way
as to produce its particles.
The process of production of the viral nucleic acid and
structural proteins is subject to very precise regulation,
enabling not only the function of the host’s proteins
to be changed but also the expression of the genes of
the virus, in a strictly set sequence. Thanks to this, one
virus can code proteins fulfilling completely opposite
functions, but produced at a different moment
adjusted to the replication cycle of the daughter
viruses. Depending on when a given gene undergoes
expression, viral genes have been grouped into early
and late genes; sometimes also an intermediate
group is distinguished. The early genes code main
products permitting the efficient production of the viral
nucleic acid, including the effective take-over of the
replication machinery of the host cell. The late genes
code first of all structural proteins of the virus and
products enabling the liberation of the daughter virions
from the infected cell. Such precise regulation of gene
expression of the virus protects against premature
destruction of the host cell before the mature daughter
viruses are produced.
Optimization and minimization of structural elements
and genetic information in viruses also result from
the physical limitations. Apart from a few exceptions
(e.g. MIMI virus, “gigantic” bacteriophages), most
viruses have very small capsids into which DNA or
RNA particles of limited size can be packed. Therefore,
there is no space in their genomes for anything else
apart from the necessary minimum. What is more,
the viruses “learned” to use one segment of DNA to
code several protein products thanks to the existence
of overlapping genes (with various start and stop
positions, and also with various reading frames located
in the same area).
However, what is the effectiveness, understood as
“evolutionary success”, of these difficult to classify,
minimalist structures in the biosphere? The viruses
are the most numerous group of organisms (if we
recognize them as such), exceeding many times
all other groups. This is true both in quantitative
terms, that is the number of single “individuals”
in the biosphere, and their genetic diversity, that
is the number of different genomes which can be
distinguished in this group. Moreover, the viruses have

stanowią najliczniejszą grupę organizmów (o ile
za takie je uznamy), przewyższając wielokrotnie
wszystkie pozostałe grupy. Dotyczy to zarówno
względów ilościowych, czyli liczby pojedynczych
„osobników” w biosferze, jak też ich genetycznego
zróżnicowania, czyli liczby odmiennych genomów,
jakie w tej grupie możemy wyróżnić. Ponadto wirusy
opanowały właściwie wszystkie środowiska kuli
ziemskiej, nawet tak ekstremalne jak gorące źródła
lub lodowce. Są również stale obecne we wnętrzu
innych organizmów żywych, poczynając od bakterii,
na ludziach kończąc.
Z punktu widzenia „promocji” własnych genów wirusy
osiągnęły spektakularny i trudny do powtórzenia
sukces. Oczywiście sukces ten jest uzależniony od
możliwości pasożytowania na innych organizmach
zapewniających komórkowe narzędzia niezbędne
do replikacji, ale w świecie organizmów o budowie
komórkowej pełno jest takich, które prowadzą
pasożytniczy tryb życia, a jednak żaden z nich nie
dorównał na razie wirusom.
Wirusy stanowią w przyrodzie grupę, która ograniczyła
do minimum środki pozwalające im na propagację
własnych genów, ale jednocześnie, dzięki precyzyjnej
optymalizacji tych środków, osiągnęła największy
sukces. Sprowadzenie bytu biologicznego na poziomie
fizycznym do minimum, skupiając się wyłącznie na
zachowaniu kluczowych fragmentów informacji
genetycznej, okazało się być bardzo efektywną
strategią. Postrzeganie wirusów jako niezależnych
jednostek informacji, dla których pozostałe elementy
świata ożywionego stanowią jedynie podporządkowany
ich potrzebom inkubator, jest proponowane jako
alternatywa dla antropocentrycznej interpretacji
zjawisk ewolucji biologicznej. Taka „wirocentryczna”
wizja świata ożywionego przesuwa wirusy z pozycji
obiektów o największych brakach na pozycję tych
elementów biosfery, które dzięki perfekcyjnemu
doborowi wykorzystywanych środków osiągnęły
w biosferze spektakularny sukces.
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actually conquered all environments of the globe,
even such extremes as hot springs or glaciers.
They are also permanently present in the interior
of other living organisms starting with bacteria
and finishing with people.
From the point of view of the “promotion” of own
genes, the viruses reached spectacular and difficult to
repeat success. This success is of course dependent on
the possibility to parasitize other organisms ensuring
cell tools necessary for replication, but in the world
of cell construction organisms there are many of these
leading a parasitic mode of life, and yet none of them
has yet equalled viruses.
The viruses constitute in nature a group limited to
minimal means allowing them to propagate their
own genes, but at the same time thanks to precise
optimization of these means achieved the greatest
success. The reduction of biological existence at
the physical level to a minimum, concentrating
entirely on maintaining the key fragments of genetic
information, turned out to be a very effective strategy.
The perception of viruses as independent units of
information for which the other elements of animate
world are only an incubator subjected to their needs
is proposed as an alternative to the anthropocentric
interpretation of phenomena of biological evolution.
Such a “virocentric” vision of the animate world
elevates viruses from the position of objects with the
greatest deficiencies to a position of these elements
of the biosphere which thanks to their perfect
selection of applied strategies have achieved
in the biosphere a spectacular success.

Translated by Richard Ashcroft,
Anglopolonia, Poznań
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Jarosław Drapała
Czy teoria wszystkiego wyjaśni wszystko?
Is the Theory of Everything capable of explaining everything?

Poszukiwanie teorii wszystkiego jest, obok odkrycia
sposobu, w jaki powstało życie na Ziemi, i wyjaśnienia
zjawiska świadomości, jednym z wielkich zadań nauki
i naturalnych dążeń poznawczych ciekawego umysłu
(Stewart i Cohen, 2003). Można wyróżnić dwa rodzaje
interpretacji terminu „teoria wszystkiego”. Według
pierwszej interpretacji jest to model najbardziej
podstawowego poziomu rzeczywistości przy
założeniu, że taki poziom w ogóle istnieje (Hawking
i Mlodinow, 2012). Z tego poziomu rzeczywistości
wynikają pozostałe, postrzegane przez nas, poziomy.
Druga interpretacja wyrasta na gruncie problemów,
jakie pojawiają się przy próbach rozwiązania
następującej kwestii: czy teoria wszystkiego, będąca
opisem podstawowego poziomu rzeczywistości,
pozwala na wyjaśnienie obserwacji na poziomach,
które wyróżniamy jako wyższe? Pytanie można
sformułować bardziej ogólnie: czy z modelu dowolnie
wybranego poziomu rzeczywistości wynikają modele
i wyjaśnienia na poziomie wyższym (np. w jaki sposób
z mechaniki kwantowej można wywieść prawo popytu
i podaży, będące elementem opisu rzeczywistości na
poziomie społecznym)?
Podejmiemy próbę odpowiedzi na tak sformułowane
pytanie, posługując się wynikami symulacji
komputerowych przeprowadzanych na dwóch
„wszechświatach”, dla których znamy ich teorie
wszystkiego. Będą nimi wszechświat Conwaya,
znany szerzej pod nazwą „gra w życie” (Gardner,
1970) i wszechświat Langtona (Langton, 1986),
będący przestrzenią, w której porusza się tak zwana
mrówka Langtona. Oba wszechświaty są przykładami
automatów komórkowych. Pojęcia „wyjaśnianie”,
„poziom rzeczywistości” i „opis rzeczywistości”
zostaną w trakcie omawiania tych przykładów
sprecyzowane. Po przedyskutowaniu przestawionych
symulacji zaproponowana zostanie druga interpretacja
terminu „teoria wszystkiego”. Symulacje zostały
wykonane w programie Golly 2.5 (2013).
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The mathematical formulation of the Theory of
Everything is, along with the discovery of how life
began on Earth and explanation of the phenomenon
of consciousness, one of the greatest challenges
for scientists and cognitive desire of the curious
mind. (Stewart and Cohen, 1999). There are
two different meanings of the term „theory of
everything”. According to the first one, it is the
model of the most fundamental level of reality,
assuming that such a level exists (Hawking and
Mlodinow, 2012). Higher levels, which we perceive,
emerge from this fundamental level. The question
arises: is the Theory of Everything, as a description
of the basic level of reality, capable of explaining
observations made at higher levels? Scientific
debate on this question led to the formulation
of alternative interpretation of the term „Theory
of Everything”, which will be explained in the
remainder of the paper. A more general question
may be asked: whether the model of some level of
reality determines the model of the higher level and
explanations of observations made at that level? For
example, may the economic supply-and-demand
model describing “the social level” be derived from
quantum mechanics describing “the elementary
particles level”?
This paper is an attempt to answer the question
stated above, using the results of computer
simulations carried out on two „universes”, whose
Theories of Everything are known. They are
Conway’s universe, widely known as Conway’s
Game of Life (Gardner, 1970) and Langton’s
universe (Langton, 1986) with the commonlyknown Langton Ant. Both universes are examples
of cellular automata. The concepts „explanation”,
„the level of reality” and „description of reality”
will be given specific meaning during the discussion
of examples. After a discussion of the simulation
study, an alternative interpretation of the term

Istnieje wiele opracowań poruszających tematykę
teorii wszystkiego. Zwykle są to rozważania natury
metafizycznej i wymagają od czytelnika pewnego
przygotowania filozoficznego lub matematycznego.
Ponadto prowadzone są na bardzo ogólnym poziomie,
ze skąpo nakreślonymi przykładami. Zamierzeniem
autora niniejszego tekstu jest nakreślenie istoty
rzeczy poprzez szczegółowe omówienie przykładów,
niewymagających wcześniejszego przygotowania
teoretycznego z zakresu filozofii i matematyki.

Wszechświat Conwaya
Na wszechświat Conwaya składa się zbiór
nieskończenie wielu nieredukowalnych elementów,
nazywanych komórkami. Każda komórka może być
w jednym z dwóch stanów, które dalej będziemy
nazywać aktywnym lub nieaktywnym. Ponadto niektóre
pary komórek związane są pewną relacją – powoduje
ona, że stan jednej komórki ma związek ze stanem
drugiej. We wszechświecie Conwaya relacje są tak
dobrane, że komórki można przedstawiać w postaci
nieskończonej siatki kwadratowej. Jeżeli na siatce
kwadratowej komórki mają przynajmniej jeden
punkt wspólny, to nazywamy je sąsiadami. Łatwo
można policzyć, że każda komórka ma ośmiu
sąsiadów (aktywnych lub nieaktywnych). Mamy
więc zbiór komórek oraz relację sąsiedztwa między
nimi. Należy zaznaczyć, że na podstawowy poziom
rzeczywistości we wszechświecie Conwaya składają
się tylko dwustanowe komórki i relacje między nimi.
Wspomniana siatka kwadratowa jest tylko wygodnym
sposobem wyobrażania sobie tych relacji. Nie powinno
się kojarzyć siatki kwadratowej z koncepcją przestrzeni
fizycznej. Stany komórek wyobrażać będziemy sobie
za pomocą kolorów. Czarny kolor oznaczać będzie stan
aktywny komórki, a biały stan nieaktywny. Każdy układ
stanów komórek będziemy nazywać konfiguracją.
W przypadku nieskończonej siatki kwadratowej
istnieje oczywiście nieprzeliczalnie wiele możliwych
konfiguracji.
Kolejnym elementem opisu wszechświata Conwaya są
jego „prawa”. Prawa te pozwalają przyporządkować
jedną konfigurację innej. Możemy wyobrażać sobie to
przyporządkowanie jako zmianę jednej konfiguracji
w drugą. Ma to tę zaletę, że pozwala łatwo wyrazić
prawa w języku naturalnym, ale niesie ryzyko
wprowadzenia w sposób niejawny i nieuzasadniony
pojęcia upływu czasu. Będziemy jednak stosować
tę wygodną konwencję językową. Powiemy na
przykład, że komórki „zmieniają swój stan” zgodnie

Theory of Everything is presented. All computer
simulations were performed in the Golly 2.5
(2013) program.
There are many studies addressing the subject
of the Theory of Everything. These are mainly
metaphysical considerations and require the
reader’s knowledge of basics of philosophy
and mathematics. Moreover, there is a lack of
thoroughly analyzed examples. The author’s
intention is to outline the nature of limitations of
the Theory of Everything with use of precisely
defined elementary examples.

Conway’s universe
Conway’s universe is composed of a set of infinite
number of irreducible elements, called cells. Each
cell can take one of two states, which we will call
active and inactive. Some cells are linked, which
means that their states affect each other. Links
are arranged in such a way, that cells may be
visualized as an infinite square grid. Cells that have
at least one common point at the square grid are
called neighbors. It is easy to calculate that each
cell has eight neighbors (active or inactive). So we
have a collection of cells, and links that define the
relationship neighborhood. It should be emphasized
that the fundamental level of Conway’s universe
consists of only two-state cells and links between
them. The aforementioned square grid is just
a convenient way of visualizing links that connect
cells and it should not be associated with the
concept of physical space. States of cells may be
visualized by coloring cells on a square grid. Active
cells are marked in black and inactive cells are
marked in white. Each particular configuration of
cell state is simply referred to as the configuration.
In the case of the infinite grid there are uncountable
possible configurations.
An important part of Conway’s universe is the
set of rules that assign each configuration to
another configuration. We can imagine this
assignment as a change from one configuration
to another. The advantage of this approach is
the ease of expressing rules in natural language,
but it carries the risk of implicitly introducing
the notion of time. However, we will apply this
convention in this work. We say, for example, that
states of cells „vary” in accordance with Conway’s
universe rules. All cells change their states
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z określonymi prawami. Zmiana stanu następuje
dla wszystkich (nieskończenie wielu) komórek
jednocześnie, a zatem konfiguracje przechodzą, krok
po kroku, jedna w drugą.
Prawa obowiązujące we wszechświecie Conwaya mają
następujące brzmienie:

at the same time, therefore configurations switch,
step by step, from one to another.
Conway’s universe rules are:
1. An inactive cell becomes active in the next
step only if it has exactly three active neighbors.

1. Nieaktywna komórka staje się aktywna
w kolejnym kroku tylko wówczas, gdy ma
dokładnie trzech aktywnych sąsiadów.

2. An active cell becomes inactive in the next
step only if it has less than two, or more than
three active neighbors.

2. Aktywna komórka staje się nieaktywna
w kolejnym kroku tylko wówczas, gdy ma
mniej niż dwóch albo więcej niż trzech
aktywnych sąsiadów.

3. In cases not covered by the above two rules,
the state of the cell remains unchanged.

3. W przypadkach nieobjętych powyższymi
dwoma prawami stan komórki pozostaje
niezmieniony.
Powyższy opis stanowi teorię wszystkiego wszechświata Conwaya. Co więcej, jest to opis absolutnie
dokładny. Wydawałoby się, że stawia nas to w wysoce
komfortowej sytuacji, jako badaczy tego wszechświata.
Symulacje komputerowe pokazują jednak, że wiedza
absolutna o poziomie podstawowym wszechświata
Conwaya nie wystarcza do zrozumienia wszystkich
zjawisk zachodzących na poziomie wyższym.

Przykład 1. Na rysunku 1 przedstawiono trzy kroki
symulacji konfiguracji składającej się z rzędu czterech
aktywnych komórek (rys. 1a). Rzecz jasna, nie jesteśmy
w stanie przedstawić całej nieskończonej konfiguracji,
z konieczności skupiamy się na wybranym fragmencie.
Dlatego dalej przez konfigurację będziemy rozumieć
tylko jej wybrany fragment. Po jednokrotnym
zastosowaniu praw wszechświata Conwaya
otrzymujemy konfigurację taką, jak na rysunku 1b.
W drugim kroku prawa wszechświata przyporządkowują
konfiguracji z rysunku 1b konfigurację przedstawioną na
rysunku 1c. W następnym kroku konfiguracja wygląda
identycznie jak poprzednia. Oznacza to, że w dalszych
etapach symulacji nie będzie już żadnych zmian. Jeżeli
jakiś układ stanów komórek odtwarza się cyklicznie
w symulacji, będziemy go nazywać obiektem.
W przypadku obiektu na rysunku 1c możemy
powiedzieć, że jest on obiektem stabilnym, gdyż
będzie się bez końca „odtwarzał” w każdym kolejnym
kroku symulacji.

The description above is the theory of everything
of Conway’s universe. Note, that it is an absolutely
accurate description. It would seem that this puts
us in a highly comfortable position as a researcher
of the universe. Computer simulations show,
however, that absolute knowledge of the basic level
of Conway’s universe is not enough to understand all
the phenomena occurring at a higher level.

Example 1. Figure 1 shows the three steps of
the simulation of configuration consisting of a row
of four active cells (fig. 1a). Of course, we are not
able to visualize all the infinite configurations, and we
can only select the region of interest. Therefore, by
configuration we mean only its selected area. After
a single iteration of Conway’s universe rules we obtain
a configuration shown in figure 1b. In the second step
the rules assign the configuration presented in 1c to
the configuration shown in figure 1b. In the next step,
the configuration looks identical to the previous one.
This means that in later steps of the simulation no
further changes will be observed. If some arrangement
of a set of cells reproduces periodically (every step,
every two steps or every third step …), then it is called
the object. The object depicted in figure 1c is stable,
because once it is generated, it reproduces in each
subsequent step in the simulation.

(a)

(c)

(b)

Rys. 1. Trzy kroki symulacji przykładowego fragmentu wszechświata Conwaya
Fig. 1. Three steps of simulation of Conway’s universe exemplary part

Przykład 2. Jednym z najprostszych obiektów
wszechświata Conwaya jest konfiguracja przedstawiona
na rysunku 2. W kolejnych krokach liczba aktywnych
komórek nie zmienia się, a na symulację składają
się dwie naprzemiennie występujące konfiguracje:
pionowy i poziomy rząd trzech aktywnych komórek.
Tego typu obiekty nazywane są oscylatorami, gdyż
„odtwarzają się” cyklicznie.

(a)

Example 2. One of the simplest objects are
shown in figure 2. The total number of active cells
remains unchanged during the simulation and there are
two alternate configurations: a vertical and horizontal
row of three active cells. Such an object is called
an oscillator.

(b)
(c)

(d)

Rys. 2. Najprostszy oscylator
Fig. 2. The simplest oscillator in Conway’s universe
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Przykład 3. Obiekt przedstawiony na rysunku
3a, nazywany szybowcem, jest jednym z najbardziej
popularnych obiektów wśród badaczy wszechświata
Conwaya. Początkowa konfiguracja zawiera pięć
komórek aktywnych i ich liczba nie ulega zmianie
w kolejnych krokach symulacji. W czwartym kroku
symulacji (rys. 3e) konfiguracja przyjmuje identyczny
wygląd jak konfiguracja początkowa, z tym że jest
przesunięta o jeden rząd w dół i jeden rząd w prawo.
Obiekt odtwarza się zatem co czwarty krok, ale jego
„nośnikiem” są inne komórki. Można wyobrażać sobie,
że szybowiec porusza się w ustalonym kierunku.

Example 3. One of the most interesting
objects, called a glider, is shown in figure 3a.
During simulation, all configurations contain
five active cells. In the fourth step (fig. 3e)
the configuration is almost identical to the initial
configuration. The shape is the same, but it is
shifted by one row to the right and by one row
down. Thus, the object reproduces itself each
fourth step, but is carried by a different set
of cells. We may imagine that the glider moves
in the specified direction.

(a)

(b)

(c)

(d)
(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(e)

Rys. 3. Szybowiec

Rys. 4. Symulacja obiektu R-pentomino

Fig. 3. The Glider

Fig. 4. Computer simulation of the R-pentomino

Przykład 4. Bardzo ciekawą konfiguracją jest
tak zwane R-pentomino. Rysunek 4 przedstawia
konfiguracje z kilku wybranych kroków symulacji.
Konfiguracja początkowa (krok 0, rys. 4a) jest bardzo
prosta, ale prowadzi do długotrwałych zmian stanów
komórek z tendencją do generowania obiektów
o coraz większych rozmiarach. W kroku 93 (rys. 4d)
widać szybowiec w centralnej części konfiguracji.
Szybowiec ucieka do nieskończoności, podobnie jak
szybowce, które powstają po nim (krok 160, rys. 4e).
W kroku 1104 (rys. 4f) w centralnej części konfiguracji
pojawia się zbiór obiektów stabilnych i oscylatorów.
Cała konfiguracja, jako taka, rozszerza się zatem do
nieskończoności, ale od kroku 1104 żadnego nowego
rodzaju obiektu już nie zaobserwujemy.
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Example 4. Another interesting configuration
is the so called R-pentomino. Figure 4 shows a few
steps of the R-pentomino simulation. The initial
configuration (step 0, fig. 4a) is very simple but
leads to long-term changes of states of cells with
a tendency to generate more and more complex
objects. In the 93-rd step (fig. 4d) the glider can
be observed in the central part of the configuration.
The glider escapes to infinity, like gliders that arise
later in the simulation (step 160, fig. 4e). In the
1104-th step (fig. 4f) a collection of stable objects
and oscillators occupy the central part of the
configuration. Thus, the entire configuration
expands to infinity, but from step 1104 we
no longer observe any new kind of object.

(f)

W kontekście przedstawionych wyżej przykładów
pojawia się ważne pytanie:

The above examples give rise to an important
question:

Pytanie 1. Czy znając konfigurację początkową
i teorię wszystkiego wszechświata Conwaya,
jesteśmy w stanie stwierdzić, czy:

Question 1. Given the theory of everything of
Conway’s universe and the initial configuration, is it
possible to determine whether this configuration:

- jest ona strukturą stałą,

- is stable,

- jest oscylatorem,

- is an oscillator,

- rozbiega się do nieskończoności,

- escapes to infinity,

- daje się klasyfikować jako jedna z powyższych?

- may be classified as one of the above listed?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Nie ma
ogólnej metody wyznaczenia przyszłych konfiguracji
inaczej niż w drodze symulacji.

The answer to this question is negative. There
is no general method of determining the „fate”
of configurations other than through simulation.
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Uzasadnienie. We wszechświecie Conwaya możliwe
jest skonstruowanie uniwersalnej maszyny Turinga.
Konkretną konfigurację opisano w pracy Rendella
(2010). Udowodniono, że uniwersalna maszyna
Turinga nie jest w stanie rozwiązać, między innymi,
tak zwanego problemu stopu (Martin, 1958). Jest
to równoważne stwierdzeniu, że istnieją takie
konfiguracje początkowe, których nie da się z góry
przyporządkować do jednej z wyżej wymienionych
klas. Co więcej, nie da się tego zrobić w skończonej
liczbie kroków symulacji. Innymi słowy, z faktu, że
we wszechświecie Conwaya można skonstruować
uniwersalną maszynę Turinga, oraz z faktu, że istnieją
konfiguracje początkowe, dla których nie jest możliwe
przewidzenie w skończonym czasie ich zachowania,
wyprowadzamy wniosek, że nawet dysponując teorią
wszystkiego wszechświata Conwaya, trzeba wziąć pod
uwagę, że będą zachodzić w nim zjawiska, których na
podstawie tej teorii nie da się przewidzieć.
W dalszej części tekstu omówimy drugi przykład
wszechświata, dla którego znamy teorię wszystkiego,
oraz pokażemy, że jest ona ograniczona nie tylko pod
względem możliwości przewidywania, ale również
wyjaśniania.

Wszechświat Langtona
Wszechświat Langtona jest bardzo podobny do
wszechświata Conwaya. Określony jest zbiór
komórek mogących znajdować się w jednym z dwóch
stanów oraz zdefiniowane są relacje sąsiedztwa,
które nadają wszechświatowi topologię siatki
kwadratowej. Dodatkowo pojawia się pewien byt,
nazywany tradycyjnie mrówką Langtona. Mrówka jest
jednoznacznie zlokalizowana w jednej z komórek.
W jednej komórce może przebywać co najwyżej jedna
mrówka, a pojedyncza konfiguracja może zawierać
wiele mrówek. Mrówka może znajdować się w jednym
z czterech stanów: obrócona w kierunku zachodnim,
wschodnim, północnym albo południowym, względem
ustalonej umownie orientacji siatki kwadratowej.
Istnieją dwie operacje zmiany stanu mrówki: obrót
w lewo i obrót w prawo. Przy obrocie w lewo kolejność
zmian stanu jest następująca: północ – zachód –
południe – wschód – północ. Przy obrocie w prawo
kolejność jest odwrotna, to znaczy: północ – wschód
– południe – zachód – północ. Mrówka może też
wykonać krok w kierunku opisanym przez stan, w jakim
się znajduje. Polega to na zmianie położenia mrówki
z aktualnej komórki na komórkę sąsiednią,
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Justification. In Conway’s universe it is possible to
construct the Universal Turing Machine. This specific
configuration is described in detail in the work of
Rendell (2010). Moreover, it has been proven that
the Universal Turing Machine is not able to solve,
among others, the so called Halting Problem (Martin,
1958). This is an equivalent to the statement, that
there exist some ,initial configurations, which cannot
be assigned in advance to one of the aforementioned
classes of configurations. In other words, the fact that
in Conway’s universe the Universal Turing Machine
can be created and existence of configurations have
unpredictable behavior, bring us to the conclusion that
even with Conway’s universe theory of everything,
certain events cannot be predicted.
Next, we will discuss a second example of the
universe, for which the theory of everything is known.
We demonstrate limitation of the theory, concerning
not only prediction but also explanation capabilities.

(a)

(a)

(b)

(c)

(b)

(c)

(d)

(d)

Rys. 5. Pierwsze kroki symulacji wszechświata Langtona z jedną mrówką

Langton’s universe
Langton’s universe is very similar to Conway’s
universe. It also contains an infinite set of two-state
cells arranged in a square grid. An additional element
is the so called Langton’s ant. This is the elementary
entity uniquely located in one of the cells. A single cell
can carry at most one ant and a single configuration
may contain many ants. The ant can take one of four
states: turned to the west, turned towards the east,
turned towards the north or turned towards the south,
according to a fixed orientation.
There are two transformations of the ant’s state: turning
left and turning right. When turning to the left the
sequence of states is as follows: north – west – south –
east – north. When turning to the right the sequence of
states is reversed: north – east – south – west – north.
The ant can also take a step in a direction determined by
the current state. This is done by changing the position
of the ant from the current cell to a neighboring cell,
located in front of the ant. We will continue to say that
the ant performs a step forward.
In Langton’s universe the following rules apply:
1. If the ant stays on an active cell, it sets the
cell’s state to inactive, turns left and performs one
step forward.
2. If the ant stays on an inactive cell, it sets the
cell’s state to active, turns right and performs one
step forward.

Fig. 5. Some of the first steps of “a single ant and empty”, Langton’s universe simulation

znajdującą się „przed” mrówką. Będziemy dalej mówić,
że mrówka wykonuje krok w przód.
We wszechświecie Langtona obowiązują
następujące prawa:
1. Jeżeli mrówka znajduje się na komórce
aktywnej, to wykonuje obrót w lewo, zmienia
stan komórki na nieaktywny i wykonuje krok
w przód.
2. Jeżeli mrówka znajduje się na komórce
nieaktywnej, to wykonuje obrót w prawo,
zmienia stan komórki na aktywny i wykonuje
krok w przód.
Mamy zatem teorię wszystkiego dla wszechświata
Langtona. Na rysunku 5 przedstawiono kilka
pierwszych kroków dla konfiguracji początkowej
zawierającej same nieaktywne komórki i jedną
mrówkę zwróconą w kierunku zachodnim.
Interesujących obserwacji dostarczają dalsze kroki
symulacji, zilustrowane na rysunku 6. Pominięty został
na nich rysunek samej mrówki. Przez pierwsze dziesięć
tysięcy kroków (6a-6d) konfiguracja sprawia wrażenie
losowej. W dalszych krokach symulacji staje się
jasne, że mrówka wpada w cykl, którego obrazem jest
dolny, regularny fragment konfiguracji pokazanej na
rysunku 6e. W literaturze nazywane jest to autostradą.

So we have the theory of everything for Langton’s
universe. In figure 5 some of the first steps of
simulation are shown for the initial configuration
containing only inactive cells and a single ant
directed towards the west.
Further steps of simulation, depicted in figure 6,
provide some interesting observations. The ant
drawing was omitted. For the first ten thousands
steps (fig. 6a-6d) the arrangement of cell states
look random. In further steps of the simulation
the ant begins cyclical movement, producing the
object beginning with the lower right corner of the
configuration shown in figure 6e. In literature this
object is called the Highway. From this point onward,
the ant will draw the Highway forever. Figure 6f
presents an attempt to manually interrupt the ant
drawing the Highway. This procedure was carried
out in Golly by ticking the mouse-shaped curve.
After the intervention the ant stops drawing the
Highway, randomly wanders around the grid, but
after less than five thousand steps it starts drawing
the Highway again.
Question 2. Is the single Langton’s ant trajectory
finite or infinite?
The answer is: the single Langton’s ant trajectory is
infinite for all finite initial configurations.
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Począwszy od tego momentu, mrówka będzie rysować
autostradę w nieskończoność. Rysunek 6f przedstawia
eksperyment polegający na próbie „ręcznego”
zaburzenia oscylacyjnego ruchu mrówki. Zabieg ten
zrealizowano w programie Golly poprzez zakreślenie
kursorem krzywej o losowym kształcie. Po ingerencji

We outline the Cohen-Kong proof (Stewart, 1994).
The essential observation is that in each subsequent
step the ant moves in a direction perpendicular to the
previous one. This means that the ant enters certain
cells only horizontally, that is from the east or west.
Let us call such cells the H-cells. To the remaining

mrówka przestaje rysować autostradę, bezładnie
wędrując po siatce, ale po mniej niż pięciu tysiącach
kroków znowu rozpoczyna rysowanie autostrady.
Pytanie 2. Czy trajektoria ruchu mrówki Langtona jest
skończona czy nieskończona?
Odpowiedź brzmi: trajektoria mrówki Langtona dla
dowolnej konfiguracji początkowej jest rozbieżna do
nieskończoności.

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

Podamy zarys dowodu Cohena-Konga (Stewart,
1994). Zauważmy najpierw, że po każdym kroku
mrówka wykonuje ruch w kierunku prostopadłym do
poprzedniego. Oznacza to, że do pewnych komórek
mrówka zawsze wchodzi horyzontalnie, czyli wykonując
ruch w kierunku wschodnim lub zachodnim. Nazwijmy
te komórki H-komórkami. Do pozostałych komórek
mrówka wchodzi wertykalnie, czyli wykonując ruch
w kierunku północnym lub południowym. Będziemy
je nazywać W-komórkami. Naprzemienne rozłożenie
H-komórek i W-komórek ilustruje rysunek 7.

cells the ant enters vertically, that is from the north or
south. Let us call such cells the V-cells. The alternative
arrangement of the H-cells and V-cells is illustrated in
figure 7.
Let us assume that there exists such an area that
the ant moves only in its interior. Let us focus attention
on the extreme top right cell of the area and let us
assume that it is the V-cell (see figure 7). An ant
can enter the cell only from the south. Because we
assumed that the ant moves only within the area,
it must turn left before it leaves the cell. According
to the first rule of Langton’s universe, this may only
happen if the extreme top right V-cell was active
before the ant entered. The first rule also states that
the cells become inactive after the ant leaves them.
Once the ant enters the extreme top right V-cell again,
it turns right and leaves the area which it was not
meant to leave. The same reasoning can be applied to
the case when the extreme top right cell is the H-cell.
However, the question remains: will the ant ever
return to the extreme top right cell?

Rys. 7. Ilustracja do dowodu Cohena-Konga
Fig. 7. The arrangement of H-cells and V-cells

(a)

Rys. 6. Mrówka Langtona
Fig. 6. The Langton’s ant builds the Highway
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(b)

Załóżmy, że istnieje taki obszar, że mrówka porusza
się tylko w jego wnętrzu. Skupmy uwagę na skrajnej,
prawej górnej komórce tego obszaru i przypuśćmy,
że jest to W‑komórka (jak na rysunku 7). Mrówka
może wejść do tej komórki tylko od dołu, a ponieważ
założyliśmy, że mrówka porusza się tylko wewnątrz
przyjętego obszaru, to wyjdzie ona w lewo. Zgodnie
z pierwszym prawem wszechświata Langtona może
stać się tak tylko wówczas, gdy skrajna W-komórka
jest aktywna, ale po wyjściu mrówki komórka ta

Note, that if the ant does not return to the cell of
interest, then the permitted area shrinks after each
visit of the ant to the extreme cells, until it eventually
disappears. Consequently, assumption of the finite
ant’s trajectory led to a contradiction. Therefore,
we proved that the Langton’s ant trajectory is infinite.
Knowing Langton’s universe theory of everything,
we were able to answer the non-trivial question 2.
Question 3. Does the ant build the Highway for any
initial configuration?
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stanie się nieaktywna. Gdy tylko mrówka ponownie
wejdzie na skrajną W-komórkę, wykona ruch w prawo,
zgodnie z drugim prawem wszechświata Langtona,
i opuści obszar, z którego według założenia miała
nie wychodzić. Analogiczne rozumowanie można
przeprowadzić dla przypadku, gdy skrajną, prawą
górną komórką jest H-komórka. Skąd jednak pewność,
że mrówka wróci na skrajną komórkę? Gdyby tak
nie było, to dozwolony obszar dla mrówki malałby
aż do rozmiaru jednej komórki. Przyjęcie założenia,
że trajektoria mrówki jest skończona, doprowadziło
do sprzeczności. Dowiedliśmy zatem, nie wprost,
że trajektoria mrówki Langtona jest nieskończona.
Znajomość teorii wszystkiego pozwoliła na udzielenie
odpowiedzi na nietrywialne pytanie.
Pytanie 3. Czy dla dowolnej konfiguracji początkowej
mrówka narysuje autostradę?
W przypadku nieskończonych konfiguracji mrówka
może nie rozpocząć rysowania autostrady, ponieważ
możliwa jest taka konfiguracja początkowa, która
zaburzać będzie każdą próbę utworzenia przez
mrówkę autostrady. Dla skończonej konfiguracji
natomiast odpowiedź jest nieznana. We wszystkich
symulacjach, jakie dotąd uruchomiono na świecie,
mrówka prędzej czy później buduje autostradę. Nie
udało się jednak nikomu udowodnić, że tak będzie dla
dowolnej skończonej konfiguracji początkowej. Istnieją
poważne przesłanki, że dowód taki nie istnieje. Teoria
wszystkiego opisuje wszystko (poza konfiguracją
początkową, która jest z góry zadana), ale nie
wszystko można za jej pomocą przewidzieć.

Teorie wszystkiego
Jeżeli teoria wszystkiego ma takie ograniczenia,
to słusznie można zapytać: po co nam ona? Otóż nie
należy jej całkowicie przekreślać. Istnieją nietrywialne
pytania, takie jak pytanie 2 z poprzedniego punktu,
na które uzyskujemy konkretną odpowiedź.
To, czego nie możemy osiągnąć, to wydedukowanie
kompletnego modelu wyższego poziomu
rzeczywistości z kompletnego modelu niższego
poziomu. Przykładowo poziomem wyższym od
podstawowego we wszechświecie Conwaya byłby
poziom obiektów. Pokazaliśmy, że zachowania
obiektów nie da się do końca wywieść z teorii
wszystkiego. Aby uzyskać kompletny model
zjawisk zachodzących na poziomie obiektów, trzeba
by przeprowadzić serię eksperymentów, które
pozwoliłyby na wyprowadzenie/wydedukowanie praw
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There are two cases: infinite and finite configurations.
In the case of infinite configurations the ant may be
prevented from building the Highway by appropriate
arrangement of the state of cells. In the case of finite
configurations we do not know the answer. In all the
simulations that have ever been launched, the ant
builds the Highway sooner or later. But no one has
managed to proove that this is true for any finite initial
configuration. There are only indications that proof
does not exist. Langton’s ant theory of everything
describes everything (besides the initial configuration
that is given from the outside), but not everything can
be predicted with this theory.

Theories of Everything
In light of results presented in previous sections,
it is reasonable to ask: if the Theory of Everything is
limited for prediction and explanation purposes, then
why do we need it? Well, we should not reject it,
because there are some non-trivial questions that
may be successfully asked by the Theory of Everything
(like question 2). What we cannot do, is to deduce
complete models of the highest levels of reality from
the model of the lowest level. To give an example,
the higher level of Conway’s universe is the level
of objects. It was shown, that the behavior of some
objects cannot be fully predicted using Conway’s
universe theory of everything. In order to obtain
a better model of the level of objects, we would
have to carry out a series of experiments, that would
allow the deduction of the rules concerning objects.
Therefore, we can question the point of using the term
“Theory of Everything” for the model of the basic
level of reality.
At the beginning of the text an alternative
interpretation of the term “Theory of Everything”
was mentioned. It was proposed by Deutsch (1998),
who has focused on the ability of the theory to provide
some explanations. According to this point of view, the
Theory of Everything is not intended to fully describe
the basic level of reality, but to provide the most
basic explanations. Deutsch proposes to assume that
the Theory of Everything consists of four theories:
quantum theory, theory of evolution, epistemology
and theory of computations. These theories are
independent, meaning that one cannot be derived
from the other ones, but all together are able to
provide some convincing explanations. Deutsch is
aware of the limitations that each single theory has,
therefore he proposes a set of theories covering

dotyczących obiektów. Można zatem podważyć sens
stosowania terminu „teoria wszystkiego” w stosunku
do modelu podstawowego poziomu rzeczywistości.
Na początku tekstu wspomniano o drugiej interpretacji
terminu „Teoria Wszystkiego”. Zaproponował
ją Deutsch (2006). Autor skoncentrował się na
zdolności teorii do udzielania wyjaśnień. Według tej
interpretacji teoria wszystkiego nie opisuje najbardziej
podstawowego poziomu rzeczywistości, ale udziela
najbardziej podstawowych wyjaśnień. Deutsch
proponuje przyjąć, że na teorię wszystkiego składają
się cztery inne: teoria kwantów, teoria ewolucji,
teoria poznania (epistemologia) i teoria obliczeń.
Są one niezależne od siebie, to znaczy nie da się żadnej
wywieść z pozostałych, ale razem są w stanie udzielić
przekonujących wyjaśnień. Deutsch nie ma złudzeń co
do możliwości wyjaśniających klasycznie rozumianej
teorii wszystkiego, dlatego proponuje zbiór teorii
obejmujących różne aspekty (niekoniecznie poziomy!)
rzeczywistości. Zwróćmy uwagę, że tylko jedna
z nich, tj. teoria kwantów, jest modelem
podstawowego (w naszym mniemaniu) poziomu
rzeczywistości. Teoria ewolucji może dotyczyć
różnych poziomów, na przykład organizmów żywych,
przedsiębiorstw, języków naturalnych, programów
komputerowych. Teoria obliczeń stosowana jest do
wyjaśnienia tego, co może być przewidziane przez
dowolną teorię, w tym również przez samą teorię
obliczeń. Teoria poznania to ważne spoiwo wszystkich
teorii wchodzących w skład teorii wszystkiego,
gdyż jest ona teorią podstaw tworzenia i stosowania
modeli rzeczywistości.

Podsumowanie
Poszukiwania teorii wszystkiego opisującej
podstawowy poziom rzeczywistości, z której
wyrastamy, wynikają z potrzeby udzielenia odpowiedzi
na nurtujące nas pytania. Dwa przedstawione
przykłady nie pozostawiają złudzeń co do tego,
że nawet jeśli uda się znaleźć odpowiednią teorię
wszystkiego, to nadal mogą istnieć pytania, na które
nie znajdziemy odpowiedzi. W szczególności teoria
wszystkiego nie przewiduje wszystkiego (pytanie 1)
oraz nie wyjaśnia wszystkiego (pytanie 3). Jest to
wniosek zaskakujący, bo w sytuacji nadmiaru informacji
(wiemy absolutnie wszystko o podstawach) trzeba
liczyć się z permanentnym brakiem wiedzy (nie da się
wszystkiego wyjaśnić). Oczywiście, przedstawione
przykłady mogą być bardzo odległe od tego, jaka
jest rzeczywistość na poziomie podstawowym.

different aspects (not necessarily levels!) of reality.
Note, that only one of these theories, namely quantum
theory, is a model of the basic (according to our
knowledge) level of reality. The Theory of Evolution
may be applied to different levels of reality, for
example, living organisms, companies operating in
the market, natural languages and computer programs.
The Theory of Computations is used for analysis
of predictive abilities of another theory, including
the Theory of Computations itself. Epistemology,
as a framework for development and application of
models of reality, ties together all the theories included
in the Theory of Everything.

Summary
The search for the Theory of Everything that
describes the basic level of reality from which we
emerge, stems from the need to provide some answers
to our fundamental questions. Two examples of
artificial universes given in this work reveal that
even if we manage to find the Theory of Everything,
there are still some questions that cannot be answered.
In particular, the Theory of Everything cannot provide
all possible predictions (question 1) and all possible
explanations (question 3). This conclusion is surprising,
because in a situation of information excess (we know
absolutely everything of the basic level of reality and
results of simulations) there is always a permanent
lack of knowledge (we cannot predict or explain
everything). Of course, delivered examples of universes
may be substantially different from our Universe.
In particular, our Universe may be continuous
(Hawking and Mlodinow, 2012) and in such a case
the analysis made in this work does not apply to it.
However, if the Universe is discrete (Smolin, 2004),
then the presented considerations are crucial to
physics. But no matter the nature of the basic level
of the Universe, the presented considerations are
relevant to such areas of science as chemistry or
biology, that deal with higher levels of reality.
By virtue of the arguments presented in the paper
we can certainly assume that biology cannot be
reduced to chemistry, and chemistry cannot be
reduced to physics, just as it is impossible to reduce
rules concerning the behavior of Conway’s universe
objects to the rules describing changes of the state
of cells.
For the reader interested in the subject of the
Theory of Everything, Heller’s (2006) work can be
recommended.
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W szczególności może ona być ciągła (Hawking
i Mlodinow, 2012) i wówczas analiza przytoczonych
przykładów nie jest adekwatna do faktycznego stanu
rzeczy. Jeżeli jednak jest ona dyskretna (Smolin,
2004), to przedstawione rozważania mają kluczowe
znaczenie dla fizyki. Natomiast bez względu na
naturę podstawowego poziomu rzeczywistości mają
one znaczenie dla takich dziedzin nauki, jak: chemia
i biologia, zajmujących się wyższymi poziomami
rzeczywistości. Na mocy przedstawionych w pracy
argumentów można z dużą dozą pewności zakładać,
że nie da się biologii zredukować do chemii, a chemii
do fizyki, podobnie jak nie da się zredukować praw
dotyczących obiektów wszechświata Conwaya do praw
opisujących działanie komórek.
Czytelnikowi zainteresowanemu dalszym zgłębianiem
problemu teorii wszystkiego można polecić pracę
Hellera (2006).
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Od etatu do prekariatu: współczesne przemiany w sferze pracy w Polsce
From permanent employment to precariat: contemporary transformations
in the sphere of work in Poland

Praca stanowiła od wieków jeden z centralnych
aspektów ludzkiej egzystencji, służąc nie tylko
reprodukcji życia społecznego i biologicznego ludzi,
ale i budowie więzi społecznych oraz konstruowaniu
indywidualnych i zbiorowych tożsamości. W okresie
elastycznego kapitalizmu stabilna praca staje się
jednak coraz trudniej osiągalna nawet w krajach
bogatych Północy i Zachodu, nie mówiąc nawet
o półperyferyjnych i peryferyjnych obszarach globalnej
gospodarki kapitalistycznej. Odzwierciedleniem
dylematów politycznych, napięć strukturalnych
i konfliktów społecznych towarzyszących przemianom
pracy w XXI wieku są toczone obecnie w Polsce
dyskusje o umowach cywilnoprawnych, elastycznym
czasie pracy i reformach systemu zabezpieczeń
społecznych. W ferworze bieżących konfliktów
politycznych ginie jednak często systemowy charakter
globalnych przekształceń społeczno‑gospodarczych,
które stały się udziałem naszego społeczeństwa.
Zarówno nauki społeczne, jak i aktorzy sfery publicznej
w dalszym ciągu poszukują adekwatnego języka
do opisu przemian zachodzących w świecie pracy,
związanych z nimi procesów powstawania nowych
grup i klas społecznych oraz nowych form społecznej
mobilizacji. W tym kontekście ekspansja niestabilnych
i niepewnych z punktu widzenia pracowników form
zatrudnienia określana bywa pojęciem prekaryzacji
(Rodgers, 1989), a nowa, heterogeniczna klasa
społeczna doświadczająca takich warunków pracy
mianem prekariatu (Standing, 2011). Definiując
pojęcie prekaryzacji, Rodgers (1989, s. 3) wskazuje
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For ages work has been one of the most important
aspects of human existence, used not only to
reproduce social and biological life but also to create
social bonds, as well as individual and collective
identities. In the times of flexible capitalism, however,
stable employment becomes more and more difficult
to find even in the affluent countries of the North
and West, not to mention the semi-peripheries and
peripheries of the global capitalist economy. Political
dilemmas, structural tensions and social conflicts
accompanying the changes in work in the 21st century
are currently reflected in Poland in discussions on
civil-law contracts, flexible working time and reforms
of the social security system. In the heat of current
political conflicts, however, the systemic character of
global social and economic transformations which our
society participates in often disappears.
Both social sciences and public actors are still looking
for adequate language to describe the changes taking
place in the working world, related processes of
creation of new groups and social classes, and new
forms of social mobilisation. In this context expansion
of employment forms which are unstable and uncertain
from the point of view of employees is sometimes
defined as precarisation (Rodgers, 1989), and the new,
heterogeneous social class which experiences these
new work conditions as precariat (Standing, 2011).
When defining the notion of precarisation, Rodgers
(1989, p. 3) points to four phenomena: development of
flexible forms of employment, limitation of employees’
control over the conditions of their work, reduction
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na cztery zjawiska: rozwój elastycznych form
zatrudnienia, ograniczenie kontroli pracowników nad
warunkami ich pracy, zmniejszenie ochrony poprzez
prawo, organizacje pracownicze lub zwyczaje oraz
ekspansję niskopłatnego zatrudnienia. Do listy tej
inni autorzy (Standing, 2011; Sowa, 2010) dodają
erozję trwałych tożsamości związanych z wykonywaną
pracą zawodową, a także chroniczne poczucie braku
pewności, stałości i stabilności.
Celem naszego artykułu jest dyskusja nad przyczynami,
przejawami i konsekwencjami prekaryzacji zatrudnienia
w Polsce w kontekście globalnych przemian w świecie
pracy w XXI wieku. Naszym punktem odniesienia
są zarówno toczone w literaturze przedmiotu
dyskusje teoretyczne, jak i dostępne dane wtórne
dotyczące zatrudnienia niestandardowego w Polsce,
a także wstępne wyniki prowadzonych przez nas
socjologicznych badań jakościowych, opartych na
24 wywiadach biograficznych z młodymi pracownikami
sektora usług we Wrocławiu. Dyskusję rozpoczynamy
od usytuowania pojęcia prekaryzacji zatrudnienia
w szerszym kontekście analizy dynamiki nadmiaru
i braku pracy.

Społeczne konstrukcje ludzkiej
pracy: nadmiar, brak i prekaryzacja
zatrudnienia
Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia pracy stanowi
przedmiot wielu sporów i okazuje się stawką, od której
zależy społeczne uznanie lub wykluczenie różnych
grup społecznych. Wynika to przede wszystkim
z powszechnego w naszych czasach, chociaż już
nie tak oczywistego z punktu widzenia historii,
utożsamienia pracy z zatrudnieniem. Uregulowana
prawem umowa między pracownikiem oraz podmiotem
kupującym od niego pracę stała się wyznacznikiem
tego, co uznaje się za pracę jako taką. Formalne
zatrudnienie decyduje również o przyznaniu wielu
praw, np. do ubezpieczenia społecznego czy opieki
zdrowotnej. Zatrudnienie stawiane jest w opozycji do
bezrobocia, czyli w medialnym dyskursie i rozumieniu
wielu osób „niepracowania”, które w naszym,
przesiąkniętym neoliberalnym myśleniem (Sowa, 2012)
społeczeństwie, utożsamiane jest z nieporadnością,
a często nawet z pasożytnictwem oraz byciem
„ciężarem dla społeczeństwa”. Czy jednak faktycznie
osoby bezrobotne oraz te, które nie są aktywne na
rynku pracy, w ogóle nie pracują?
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of legal protection by labour organisations or habits
and expansion of low paid employment. Other authors
(Standing, 2011; Sowa, 2010) add to this list the
erosion of solid identities related to one’s professional
work as well as chronic feeling of lack of certainty,
permanence and stability.
The goal of this article is to discuss the reasons,
manifestations and consequences of precarisation
of employment in Poland in the context of global
transformations in the working world in the 21st
century. Our points of reference are both theoretical
discussions in the relevant literature and available
secondary data regarding nonstandard employment
in Poland, as well as initial results of sociological
qualitative research conducted by us based on 24
biographical interviews with young employees of the
service sector in Wrocław. We start the discussion by
locating the notion of precarisation of employment in
a wider context of analysis of the dynamics of excess
and lack of work.

Social constructions of human work:
excess, lack and precarisation of
employment
Unambiguous definition of work is the object of many
disputes and the stake on which social recognition or
exclusion from various social groups depends. This,
in the first place, stems from identification of work
with employment, so common in our times, even
though not so obvious from a historical point of view.
Legal agreements between employees and employers
buying work from them became the indicator of
what is treated as work as such. Formal employment
also brings about an acquisition of many rights,
e.g. to social insurance or health care. Employment
is contrasted with unemployment, that is - in the
media discourse and understanding of many - with
“not working”, which in our society, saturated with
neoliberal thinking (Sowa, 2012), is identified with
ineptitude and often even with parasitism and being
a “burden to society”. Is it true, however, that the
unemployed and not active on the labour market do not
work at all?
If we give up understanding of work as paid
employment and assume a more general definition of
work as human activity aimed directly or indirectly at
obtaining the resources used to maintain existence of
human species and the world (Kozek, no publishing

Jeśli zrezygnujemy z rozumienia pracy jako opłacanego
zatrudnienia i przyjmiemy ogólniejszą definicję pracy
jako ludzkiej działalności, służącej bezpośrednio lub
pośrednio uzyskaniu środków służących podtrzymaniu
egzystencji gatunku ludzkiego i świata (Kozek b.d.),
to okazuje się, że pracują prawie wszyscy, także
bezrobotni (Rakowski, 2009). Współczesne państwo
przyjmuje jednak inny punkt widzenia na pracę, czego
wyrazem są chociażby regulacje prawne,
w których praca traktowana jest przede wszystkim
jako praca zarobkowa. Pokazuje to, jak silną pozycję
uzyskał skodyfikowany paradygmat ekonomiczny.
To od uznania, zarówno przez stanowiące prawo
instytucje, jak i społeczeństwo, takiej, a nie innej formy
pracy za pracę właściwą zależy pozycja społeczna
i uprawnienia wielu grup, na przykład niepracujących
zarobkowo samotnych rodziców. W tym sensie
dyskusja nad tym, jaka aktywność zostanie uznana
za pracę, może stać się jedną z podstaw działań
emancypacyjnych.
Istotną formą pracy, w przypadku której zasadne
jest mówienie zarazem o jej braku i nadmiarze jest
praca reprodukcyjna, na którą składają się przede
wszystkim zajęcia związane z utrzymaniem domu,
wychowywaniem dzieci oraz opieką nad starszymi.
Prace te są w przytłaczającej części wykonywane
przez kobiety i choć wymagają dużych nakładów czasu
oraz zaangażowania, nie są ani opłacane, ani prawnie
uznane przez państwo za równoważne z innymi
formami pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy
jest wykluczenie pracujących wyłącznie w ten sposób –
głównie kobiet – z systemu ubezpieczeń społecznych,
utrudniony dostęp do służby zdrowia, a także brak
odpowiedniego wkładu w system emerytalny,
skutkujący w przyszłości minimalnymi emeryturami.
Prowadzi to również do instytucjonalnej zależności
kobiet od pracujących partnerów, a co za tym idzie,
reprodukcji patriarchalnego systemu/nierówności ze
względu na płeć. Okazuje się, że nawet w sytuacji
podjęcia przez kobietę pracy zawodowej i zatrudnienia
obojga partnerów – co coraz częściej ma miejsce na
skutek m.in. zmian kulturowych, a także ekonomicznej
konieczności – to wciąż kobiety wykonują znaczną
większość prac reprodukcyjnych. Brak uznania prac
reprodukcyjnych za godne wynagrodzenia skutkuje
nadmiarem pracy kobiet; wśród badaczy i badaczek
mowa jest o obciążeniu ich potrójnym, a nawet
poczwórnym brzemieniem, czyli wychowaniem dzieci,
opieką nad starszymi członkami rodziny oraz pracą
zarobkową, czasami nawet w dwóch różnych miejscach

date), then it appears that almost everybody works,
also the unemployed (Rakowski, 2009). Modern
state, however, assumes a different point of view
of work, which is expressed in for example legal
regulations, where work is treated as paid work in
the first place. This shows how strong a position the
codified economic paradigm has. The social position
and rights of many groups, for example single parents
without gainful employment, depends on recognition
of a given form of work as the right one by lawcreating institutions and the society. In this sense the
discussion on what activity is considered to be work
may become one of the bases of emancipatory actions.
An important form of work in the case of which it
is justified to talk both about its excess and lack is
reproductive work, which in the first place consists of
activities related to household maintenance, raising
children and taking care of the elderly. These types of
work are in an overwhelming majority performed by
women and even though they require a lot of time and
involvement, they are not paid nor legally recognised
by the state as equal to other forms of work. The
consequence of this situation is an exclusion of the
persons working solely in this way – mainly women
– from the social insurance system, more difficult
access to health care, as well as lack of appropriate
contribution to the pension system leading to future
minimum pensions. This also leads to institutional
dependence of women on their working partners and
in consequence reproduction of the patriarchal system/
inequality due to sex. It appears that even if women
undertake professional work and employment of both
partners – as it happens more and more often due to
cultural changes and economic necessity – women still
perform a significant part of the reproductive work.
Lack of recognition of reproductive work as worthy of
remuneration leads to the surplus of women’s work;
researchers talk about a threefold or even a fourfold
burden that is raising children, taking care of the
elderly family members and paid work, sometimes
even in two different places at the same time
(Standing, 2011). Paradoxically, the unappreciated
reproductive work constitutes condition sine qua non
of employment.
Ongoing precarisation of work and ensuing uncertainty
and temporary nature of employment also lead to a
different phenomenon, important from the point of
view of our deliberations – the need for more and more
work for labour (Standing, 2011). This notion includes
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naraz (Standing, 2011). Paradoksalnie to właśnie
niedocenione prace reprodukcyjne stanowią warunek
sine qua non zatrudnienia.
Postępująca prekaryzacja pracy oraz podążająca
za nią niepewność i tymczasowość zatrudnienia
prowadzą również do innego, ważnego z punktu
widzenia naszych rozważań, zjawiska – konieczności
coraz większych nakładów pracy dla zatrudnienia
(ang. work‑for‑labour) (Standing, 2011). Pod
pojęciem tym kryją się zajęcia niezbędne do podjęcia,
utrzymania oraz, w razie konieczności, znalezienia
nowego zatrudnienia. Dla rosnącej grupy osób,
aby stać się „zatrudnialnymi”, nie wystarczy już
tak jak dawniej wyuczyć się zawodu. Muszą one,
niezależnie od wieku, w swoim wolnym czasie ciągle
doszkalać się oraz, nie mając gwarancji powodzenia,
przewidywać, jakie umiejętności będą w przyszłości
poszukiwane na rynku pracy. Pożądane są również
wysoka mobilność, poszukiwanie nowych ofert pracy
oraz czasochłonne, jednak nieopłacane, dojazdy do
nieustannie zmienianego miejsca pracy. Następująca
co kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet
tygodni, konieczność zmiany pracy, spowodowana
przerzuceniem z pracodawców na pracowników
konsekwencji rynkowych fluktuacji, prowadzi do
gwałtownego skrócenia rzeczywistego czasu wolnego.
Innymi słowy, brak stałej pracy skutkuje nadmiarem
i intensyfikacją pracy niezbędnej dla zatrudnienia.
W tym sensie analiza prekaryzacji zatrudnienia pozwala
na wyjaśnienie, dlaczego intensyfikacja (nadmiar) pracy
nie musi być tożsama ze wzrostem zatrudnienia, a brak
zatrudnienia nie oznacza braku pracy.

Elastyczny kapitalizm i prekaryzacja
zatrudnienia: przypadek Polski
Istnieje wiele, powiązanych ze sobą, przyczyn
prekaryzacji pracy, spośród których dwie omówimy
bardziej szczegółowo. Po pierwsze, większość
autorów jest zgodnych, że prekaryzacja stanowi
efekt neoliberalnej globalizacji oraz związanego z nią
poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej
przez firmy i rządy w skali globalnej (Sowa, 2010;
Standing, 2011). Obok zmian technologicznych
i uelastycznienia organizacji pracy, firmy coraz
intensywniej poszukują oszczędności poprzez
obniżanie kosztów pracy. Ma to miejsce poprzez
relokację pracochłonnych etapów produkcji do krajów
na peryferiach i półperyferiach kapitalistycznej
gospodarki globalnej, a także włączanie w szeregi siły
roboczej, na elastycznych warunkach, pracowników
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the activities necessary to undertake, receive
and if necessary find new employment.
For a growing number of persons in order to become
“employable”, it is not enough to learn a profession
as it was before. They have to, irrespective of age,
continue educating further in their free time and,
without any guarantee of success, predict what
skills will be sought after on the labour market in
the future. Also desired are high mobility, looking
for new job offers and time-consuming, however
profitable, commuting to continuously changing
workplaces. A necessity to change work, occurring
every few months, and in some cases, every few
weeks, caused by shifting the consequences of market
fluctuations from the employers to employees, leads
to a significant reduction of the actual free time. In
other words, the lack of permanent work leads to
the surplus and intensification of work necessary
to gain employment. In this sense the analysis of
precarisation of employment allows us to explain why
the intensification (excess) of work does not have to
be identical with the increase of employment, and lack
of employment does not have to mean lack of work.

Flexible capitalism and precarisation of
employment: the Polish case
There are many, interrelated, reasons for work
precarisation. We will discuss two of them in more
detail. In the first place, majority of authors agree that
precarisation is an effect of neoliberal globalisation
and related search for new sources of competitive
advantage by companies and government on a global
scale (Sowa, 2010; Standing, 2011). Apart from
technological changes and more flexible organisation
of work, companies more and more intensely look
for savings through reduction of labour costs. This
happens through relocation of labour-intensive
production stages to countries on peripheries or
semi-peripheries of the capitalist global economy,
as well as through inclusion into the labour force, on
flexible terms, workers functioning on the margin of
the traditional, Fordist labour market (e.g. women,
students or immigrants). These processes are
supported by demographic changes. Global labour
resources have increased almost threefold since the
1950s, reaching approx. 3.5 bn in the second decade
of the 21st century. Of this figure, approx. 85%
are workers in the low or average income countries
(Dicken, 2011, p. 493). As a result of capital relocation
to the global South or East, the pressure on reduction

funkcjonujących na marginesie tradycyjnego,
fordowskiego rynku pracy (m.in. kobiet, studentów
czy imigrantów). Procesom tym sprzyjają przemiany
demograficzne. Globalne zasoby siły roboczej wzrosły
niemal trzykrotnie od lat 50. XX wieku, osiągając
w drugiej dekadzie XXI wieku poziom około
3,5 miliarda. W liczbie tej około 85% stanowią
pracownicy w krajach o niskich i średnich dochodach
(Dicken, 2011, s. 493). W wyniku relokacji kapitału na
globalne Południe i Wschód rośnie nacisk na obniżanie
kosztownych zabezpieczeń socjalnych i kosztów
pracy również w krajach Zachodu i Północy. Pod
hasłem sprostania globalnej konkurencji forsowane
są też reformy rynków pracy ułatwiające stosowanie
elastycznych form zatrudnienia (na czas określony,
w niepełnym wymiarze godzin, poza standardowym
stosunkiem pracy).
Drugą, bardziej złożoną i pośrednią przyczyną
ekspansji sprekaryzowanych form zatrudnienia są
przemiany kulturowe i polityczne, leżące u podstaw
dominacji ideologicznej neoliberalizmu w skali
globalnej. W latach 60. XX wieku pokolenie
kontrkultury w krajach zachodnich (i częściowo
poza nimi) odrzuciło „żelazną klatkę” fordyzmu,
kwestionując standardowe zatrudnienie i związaną
z nim politykę klasowego kompromisu w ramach
państwa dobrobytu. Niedługo potem kryzys
gospodarczy połowy lat 70. doprowadził do władzy,
najpierw w USA i Wielkiej Brytanii, a potem w innych
krajach, konserwatywnych polityków inspirowanych
ekonomią neoklasyczną. Rozpad bloku sowieckiego na
przełomie lat 80. i 90. pogłębił przekonanie o braku
alternatyw wobec neoliberalnego modelu kapitalizmu.
Elastyczność, przedsiębiorczość i indywidualna
zdolność dostosowania do nieustannych zmian stały
się pożądanymi cechami człowieka nowoczesnego,
wpajanymi w ramach systemu edukacji, w miejscach
pracy i w mediach. Brak tych cech wskazywał na
nieumiejętność przystosowania się do zmian,
a w warunkach postsocjalistycznych, w tym w Polsce,
na trwanie w „mentalnym dziedzictwie komunizmu”.
Identyfikacja stabilnego zatrudnienia z okresem
realnego socjalizmu może tłumaczyć, dlaczego
publiczna debata o negatywnych aspektach
prekaryzacji pracy w Polsce rozpoczęła się stosunkowo
późno, na fali protestów związków zawodowych
przeciw ekspansji „umów śmieciowych” prowadzonych
od końca lat dwutysięcznych. Dane statystyczne
nie pozostawiają jednak wątpliwości co do rozwoju
niektórych z nietypowych form zatrudnienia w naszym

of expensive social security and labour costs increase
also in the countries of the West and North. Under
the cover of facing global competition also labour
market reforms are pushed through, making it easier
to use flexible forms of employment (for a limited
period of time, part-time, outside the standard work
relation).
The other, more complex and indirect reasons for
the expansion of precarised forms of employment
are cultural and political changes constituting the
base of ideological domination of neoliberalism
on a global scale. In the 1960s the generation of
counterculture in western countries (and partly
outside them) rejected the “iron cage” of Fordism,
questioning standard employment and related politics
of class compromise within the welfare state. Soon
afterwards the economic crisis of mid-70s brought to
power conservative politicians inspired by neoclassical
economy, first in the USA and UK and later in other
countries. The collapse of the Soviet block at the turn
of 1980s deepened the conviction about the lack of
alternatives for the neoliberal model of capitalism.
Flexibility, entrepreneurship and individual adaptability
to the continuous changes became desired features
of the modern man, taught within the system of
education, in work places and the media. Lack of
these features indicated lack of ability to adapt to
the changes, and in the post-socialist conditions,
including Poland, to remaining in the “mental heritage
of communism”.
Identification of stable employment with the period of
real socialism may explain why the public debate on
negative aspects of precarisation of work in Poland
started relatively late, on the wave of trade union
protests against the expansion of the so-called “junk
contracts” that began in the late 2000s. Statistical
data do not leave any doubt, however, about the
development of atypical forms of employment in our
country in the first decade of the 21st century. While
at the end of the 1990s approx. 5% of all employed
worked on contracts for a limited period of time, in
2012 employment under this kind of agreement in
Poland was the highest among the European Union
countries and amounted to 26.9% of all employed
(Eurostat). If we look at the data from the Main
Statistical Office we also observe a sudden increase
in the number of persons employed solely pursuant
to civil law contracts: from 546.7 thousand in 2010
to 1012.9 thousand in 2011. We have to add that
according to the estimates of the Main Statistical
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kraju w pierwszej dekadzie XXI wieku. O ile pod
koniec lat 90. ubiegłego wieku na podstawie umów
na czas określony pracowało w Polsce około 5%
ogółu zatrudnionych, o tyle w 2012 roku zatrudnienie
w ramach takiego typu umów w naszym kraju było
najwyższe w Unii Europejskiej i wynosiło 26,9% ogółu
zatrudnionych (Eurostat). Jeśli oprzeć się na danych
GUS, obserwujemy również skokowy wzrost liczby
osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie umów
cywilnoprawnych: z 546,7 tys. w 2010 do 1012,9 tys.
w 2011 roku. Należy dodać, że według szacunków
GUS około miliona Polaków pracuje w szarej
strefie, gdzie gwarancje związane ze standardowym
zatrudnieniem w ogóle nie obowiązują.

Doświadczenia pracy sprekaryzowanej:
przypadek młodych wrocławian
Prowadzone dotąd w Polsce badania wskazują na
znaczną heterogeniczność światów społecznych
pracowników sprekaryzowanych, przy znacznym
stopniu „normalizacji sytuacji” elastycznego
zatrudnienia szczególnie wśród ludzi młodych,
dla których jest ono często jedynym znanym
doświadczeniem pracy (Bednarski i Frieske, 2012).
W badaniach, które podjęliśmy wiosną 2013
roku wraz ze studentami Instytutu Socjologii we
Wrocławiu, skoncentrowaliśmy się na analizie wpływu
niestabilnego zatrudnienia na tożsamość indywidualną
i zbiorową oraz indywidualne i zbiorowe sprawstwo
pracowników sprekaryzowanych, wyrażające się
w przyjmowanych przez rozmówców sposobach
radzenia sobie w życiu. Naszą uwagę skupiliśmy na
ludziach młodych, od dwudziestego do trzydziestego
roku życia, zatrudnionych w sektorze usług w ramach
elastycznych form zatrudnienia (na czas określony,
w ramach umów cywilnoprawnych) lub poza
standardowym stosunkiem pracy (samozatrudnienie,
zatrudnienie nierejestrowane). W celu zrozumienia
procesów kształtowania tożsamości i strategii
życiowych przeprowadziliśmy wywiady biograficzne.
W pierwszej ich części prosiliśmy naszych rozmówców
o opowiedzenie historii całego życia, w drugiej
dopytywaliśmy o kwestie, które w opowiedzianej
narracji wydawały się niejasne, w trzeciej zaś
o doświadczenia życiowe poza pracą. Ostatecznie
udało się zebrać 24 wywiady z bardzo zróżnicowanymi
pod względem doświadczeń zawodowych
pracownikami i pracowniczkami usług. Rekordzista
pracował w dziewięciu różnych profesjach;
w momencie przeprowadzania wywiadu miał 30 lat.
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Office approx. one million of Poles work in the shadow
economy where the guarantees connected with
standard employment do not apply at all.

Experiences of precarised work: case of
young residents of Wrocław
Research conducted in Poland so far shows significant
heterogeneity of the social worlds of precarised
employees and a significant “normalisation of
situation” of flexible employment especially among
young people for whom it is often the sole work
experience (Bednarski and Frieske, 2012). In research
commenced in spring 2013 with students of the
Institute of Sociology in Wrocław, we focussed on
the analysis of the impact of unstable employment
on individual and collective identity and individual and
collective agency of precarised employees which was
expressed in coping strategies of our interlocutors.
We focused our attention on young people, between
20 and 30 years old, employed in the service sector
within flexible forms of employment (for a limited
period of time, pursuant to civil law agreements) or
outside the standard work relation (self-employed, in
unregistered employment). In order to understand the
processes of identity formation and life strategies we
conducted biographical interviews. In the first part we
asked our interlocutors to tell their life stories, in the
second we asked them about what seemed unclear in
the stories told, and in the third part we asked about
life experiences outside work. In the end we managed
to collect 24 interviews with employees of the service
sector, varying considerably in terms of professional
experience. The record holder worked in nine different
professions; at the time of the interview he was
30. Our interviewees were employees performing
both highly-qualified jobs (giving lessons, creating
websites, translating, journalism, PR) and simple ones
(cleaning, babysitting, work at a call centre).
Thus far, the analysis of empirical material gathered by
us allowed us to formulate three conclusions. Firstly,
in the collected biographical stories there is
a visible ambivalence in the ways of defining
experiences related to work within flexible forms of
employment. On the one hand, flexible employment
is seen as a chance to fulfil one’s professional
aspirations, testing one’s skills as a freelancer.
According to some of our interlocutors, flexible forms
of employment gave them more options on the labour
market, making it possible for example to combine
work with studies. Flexible work is sometimes treated

Nasi badani to pracownice i pracownicy wykonujący
zarówno prace wymagające wysokich kwalifikacji
(udzielanie korepetycji, tworzenie stron internetowych,
tłumaczenia, dziennikarstwo, PR), jak i prace proste
(sprzątanie, opieka nad dziećmi, praca w call center).
Dotychczasowe analizy zgromadzonego przez nas
materiału empirycznego pozwoliły na sformułowanie
trzech wniosków. Po pierwsze, w zebranych
narracjach biograficznych widoczna jest ambiwalencja
w definiowaniu doświadczeń związanych z pracą
w ramach elastycznych form zatrudnienia. Z jednej
strony elastyczne zatrudnienie postrzegane jest jako
szansa na realizację własnych dążeń zawodowych,
wypróbowanie swoich umiejętności jako freelancer/ka. Zdaniem części naszych rozmówców elastyczny
sposób zatrudniania pracowników daje im więcej
możliwości na rynku pracy, pozwalając na przykład
łączyć pracę ze studiami. Elastyczny sposób pracy
bywa również synonimem niezależności. Z drugiej
strony niestabilność jest zjawiskiem definiowanym
pejoratywnie, wiąże się z ryzykiem i niepewnością
jutra, która wymuszona jest okolicznościami
systemowymi. Oprócz braku zabezpieczeń socjalnych
i płynności finansowej, brak stałych dochodów
powoduje, iż niektórzy rozmówcy radzą sobie
finansowo zazwyczaj na granicy przetrwania.
Dla niektórych posiadanie sprekaryzowanego
zatrudnienia może być pierwszym szczeblem kariery
zawodowej, jednak dla wielu jest ono ślepą uliczką,
pozbawiającą możliwości samorealizacji i pełnego
dostępu do takich dóbr, jak: służba zdrowia, usługi
bankowe, usługi opiekuńcze (przedszkole, żłobek),
możliwość wynajęcia mieszkania.
Po drugie, silne zróżnicowanie społeczne badanych
sprawia, że trudno jest doszukiwać się potencjału
świadomościowego do tworzenia się nowej klasy
społecznej, która mogłaby podejmować działania
w interesie poprawy warunków pracy. Tym, co łączy
naszych rozmówców – i to niezależnie od tego, czy
elastyczne formy zatrudnienia są ich wyborem, czy
też koniecznością – jest egzystencjalne poczucie
niepewności, o którym pisał m.in. Sowa (2010), nie
zaś wspólna świadomość społeczna czy klasowa.
Wskazują oni, że wskutek niepewnego zatrudnienia
cierpi ich życie towarzyskie i rodzinne, które
poświęcane jest pracy zarobkowej i jej poszukiwaniu.
Pomimo faktu, że doświadczenia takie przebiegają
w poprzek podziałów statusowych, nie prowadzą one
jednak do wytworzenia się nowego poczucia wspólnoty
losu ponad podziałami strukturalnymi. Rozmówcom
brakowało również adekwatnego języka do opisania

as a synonym of independence. On the other hand,
instability is defined negatively; it is connected with
risk and uncertainty of tomorrow which is caused by
given systemic circumstances. Apart from the lack
of social security and financial liquidity, lack of fixed
income brought some interlocutors to be forced to
manage financially on the edge of survival. For some,
having precarised employment may be the first step in
their professional career, however, for many it is
a dead end taking away the chance to fulfil themselves
and gain full access to such goods as health care,
banking services, care services (nursery, kindergarten)
and renting a flat.
Secondly, due to a considerable social diversification
of the examined individuals, it is difficult to find the
awareness potential for an emergence of a new social
class which could take actions to improve their work
conditions. What our interlocutors share – irrespective
of the fact whether their flexible employment was
their choice or necessity – is existential feeling of
uncertainty mentioned for example by Sowa (2010),
and not the shared social or class consciousness.
They point to the fact that as a result of uncertain
employment, their social and family lives suffer, being
scarified for gainful employment and looking for it.
Despite the fact that such experiences run across
status divisions, they do not lead to the creation of
a new feeling of community of fate beyond structural
divisions. Our interlocutors also lacked adequate
language to describe their social situation. Even when
we presented them with a definition of precariat
(majority of them were not familiar with it) their
reactions were mostly negative or marked with lack
of understanding. Precariat was often associated
with proletariat, with lower social status, with “junk
contracts”, social degradation, with temporal and
transitional character.
Thirdly, a great majority of our interlocutors
fulfil individualistic strategies of managing their
work situation, such as willingness to migrate for
work within Poland and abroad, professional requalification, acceptance of any work that comes
along, self-employment or, more rarely, setting up
social cooperatives. These strategies consume a lot
of their energy and time, leading to focussing on
individual professional paths in the first place. In
effect, trade union campaigns against expansion of
civil law contracts were seen by the researched with
a lot of distrust, if they knew about them at all. Our
interlocutors rarely believed in help in improvement of
work terms from anybody else than themselves.
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ich położenia społecznego. Nawet w sytuacji, gdy
badanym przedstawiliśmy definicję prekariatu (dla
większości pojęcie to nie było znane), ich reakcje
na nie były w przeważającej mierze negatywne lub
naznaczone niezrozumieniem. Prekariat kojarzony
był często z proletariatem, z niższym statusem
społecznym, z umowami śmieciowymi, z degradacją
społeczną, z tymczasowością i przejściowością.
Po trzecie, nasi rozmówcy w przeważającej mierze
realizują strategie indywidualistyczne radzenia
sobie ze swoją sytuacją w sferze pracy, takie jak
gotowość do migracji zarobkowych w kraju i za
granicą, przekwalifikowanie zawodowe, przyjmowanie
każdej nadarzającej się pracy, samozatrudnienie czy
też, rzadziej, zakładanie spółdzielni społecznych.
Owe strategie pochłaniają wiele ich energii
i czasu, wywołując przede wszystkim skupienie
na indywidualnej ścieżce zawodowej. W efekcie
kampanie związków zawodowych przeciw ekspansji
umów cywilnoprawnych badani postrzegali z dużą
nieufnością, o ile w ogóle byli ich świadomi. Rozmówcy
rzadko wierzyli w pomoc w poprawie warunków pracy
ze strony kogoś innego niż siebie samych. Jeśli już to
robili, swoje oczekiwania kierowali w stronę państwa,
które zresztą również obdarzali nieufnością. Pewne
poparcie dla działań związków zawodowych wyrażali
tylko aktywiści i aktywistki społeczne, zaangażowani/ne w działania innych lokalnych ruchów społecznych.

Wnioski
W naszym artykule podjęliśmy problem wybranych,
społecznych i biograficznych konsekwencji prekaryzacji
pracy. Dyskusja teoretyczna oraz analiza wywiadów
z młodymi pracownikami usług we Wrocławiu
wskazują na istnienie dwóch aspektów tego zjawiska.
Z jednej strony mówimy o pracy zorientowanej na
freelancerstwo, o biografii typu do‑it‑yourself, którą
nazwać można woluntarystycznym uelastycznieniem,
z drugiej zaś strony mamy do czynienia z wymuszoną
prekaryzacją. Najbardziej interesujące jest to, co
znajduje się pomiędzy owymi biegunami, między
strukturalną koniecznością a indywidualnym wyborem,
brakiem stabilnego zatrudnienia bądź ryzykiem
jego utraty a nadmiarem szeroko rozumianej pracy
związanej z radzeniem sobie z konsekwencjami
tego stanu rzeczy. Można twierdzić, że właśnie
w tym, egzystencjalnym i biograficznym sensie,
prekaryzacja pracy staje się doświadczeniem coraz
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If they did so, their expectations were directed
towards the state, which in any case they distrusted.
Certain support for trade union actions was expressed
solely by social activists, involved in actions of other
local social movements.

powszechniejszym, a zarazem jednym z kluczowych
wyzwań poznawczych dla nauk społecznych i praktyki
politycznej w XXI wieku.
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Dariusz Buraczewski
O matematyce w świecie chaosu
Mathematics in the world of Chaos

Matematycy zajmują się badaniem abstrakcyjnych
obiektów, szukaniem związków i zależności pomiędzy
nimi. W odróżnieniu od innych ścisłych dziedzin
nauki, matematyka nie polega na obserwowaniu
rzeczywistości i wyciąganiu na tej podstawie
wniosków. Punktem wyjścia jest zbiór aksjomatów,
a kolejne kroki opierają się na dedukcji, logicznym
rozumowaniu, często żmudnych rachunkach. Zdarza
się, że badane obiekty mają związek z rzeczywistością,
a ich własności odpowiadają na konkretne pytania.
Obserwacja może pomóc w formułowaniu hipotez,
ale nigdy nie zastąpi dowodu. I tak na przykład analiza
matematyczna, której gwałtowny rozkwit nastąpił
od czasów Newtona, przez długi okres rozwijała
się z równolegle z fizyką i służyła jako podstawowe
narzędzie do opisu świata. Zazwyczaj jednak
matematycy koncentrują się na czysto abstrakcyjnych
zagadnieniach. Abstrakcja jest użyteczna, ponieważ
wiele problemów można sformułować w terminach
teoretycznych obiektów. W ten sposób znacznie
łatwiej jest badać ich własności i skupić uwagę na
istotnych cechach, zrozumieć ich znaczenie, znaleźć
rządzące nimi reguły. Wielokrotnie matematycy
prowadzili badania dla samej przyjemności poznania,
a po wielu latach okazywało się, że ich wyniki są
niezwykle użytecznym narzędziem. Najlepszym
przykładem jest teoria liczb badana już od
starożytności, która na początku dwudziestego wieku
okazała się kluczowa w kryptografii. Fakt, że dzisiaj
możemy za pomocą komputera lub smartfona
korzystać bezpiecznie z konta bankowego czy
Internetu, zawdzięczamy właśnie matematykom,
którzy przez wieki badali własności liczb. Innym
przykładem może być logika symboliczna,
zapoczątkowana w połowie dziewiętnastego wieku,
przez niemal sto lat rozwijana jako abstrakcyjna gałąź
matematyki i filozofii, a stanowiąca obecnie podstawy
współczesnej informatyki teoretycznej. Wiele
pomysłów i teorii matematycznych, które pozostają
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Mathematicians study abstract objects in search
for connections and correlations. Unlike other
fields of science, mathematics is not about observing
reality and drawing conclusions. It starts with
a set of axioms and each step is based on deduction,
logical thinking, and often laborious calculations.
Sometimes, the studied objects have links to reality
and their properties give answers to some pragmatic
questions. Though useful in creating hypotheses,
observations cannot substitute proof. Let us
consider for instance the mathematical analysis,
which, although evolved rapidly since Newton,
for ages had been developing along with physics
and had been used as the main tool in describing
the surrounding world.
Nevertheless, mathematicians usually focus on
purely abstract issues. It is abstraction that enables
to define objects in theoretical terms. This way,
it is much easier to study object properties and
concentrate on their important features in order to
understand their significance and find organizing
principles. The history of science knows many stories
of mathematicians conducting research for the sheer
pleasure of cognition and learning years later that
their work had proved to be directly applicable. The
best example is the theory of numbers. Studied since
Antiquity, it turned out to be vital for developing
cryptography at the beginning of the 20th century.
Thanks to generations of mathematicians examining
properties of numbers, we can now safely use online
banking via computers or smartphones. Another case
is the symbolic logic, which had been first defined in
the mid-nineteenth century, developed for the next
100 years as an abstract subfield of mathematics and
philosophy, to finally lay grounds of contemporary
theoretical information technology. It seems that
many mathematical theories remain unnoticed only
to be rediscovered years later and applied on
a large scale.

przez lata niezauważone, często okazuje się być
bardzo skutecznym narzędziem i odkrywane na nowo,
znajduje zastosowanie w praktyce na szeroką skalę.
Piękno matematyki polega na znajdywaniu symetrii,
uporządkowań, wzorców, zależności. Próbuje się
opisać nawet najbardziej skomplikowane obiekty,
szukając w nich regularności. Tutaj nie ma miejsca na
nieporządek czy chaos. Wyniki powinny być ścisłe,
kompletne, estetyczne. Wydawać by się mogło,
że pytanie o nadmiar i brak w matematyce jest
niewłaściwe. Jednak zazwyczaj to właśnie zaburzenie
danych, czy też badanie przypadków skrajnych,
doprowadza do dogłębnego zrozumienia problemu
i pełnego opisu jego rozwiązania. Nawet drobna
modyfikacja założeń czy warunków początkowych
doprowadza do całkowicie odmiennych konkluzji.
Najlepszym przykładem może być tu teoria chaosu,
jeden z centralnych działów współczesnej matematyki.
Dział niezmiernie ważny zarówno z powodu głębi
i uroku matematyki, którą w sobie kryje, jak też
i z uwagi na rozliczne zastosowania w realnym świecie.
Już sama nazwa „teoria chaosu” sugeruje, że mamy
do czynienia z czymś wyjątkowym. Z jednej strony
„chaos”, a więc zjawiska nieuporządkowane, bezładne,
zachowujące się wbrew wszelkim regułom. Z drugiej
strony „teoria”, czyli próba ogarnięcia chaosu, nadania
mu opisu, znalezienia rządzących nim reguł, włożenia
go w sztywne ramy języka matematycznego. Słowo
chaos nasuwa natychmiast skojarzenie, że dotyczy
ono zdarzeń losowych, jednak sedno problemu tkwi
zupełnie gdzie indziej. Nawet w pełni deterministyczne
systemy, precyzyjnie opisane, których zachowanie
rozumiemy w krótkiej perspektywie czasu, stają się
nieprzewidywalne, gdy pytamy, co się będzie z nimi
działo w odległej przyszłości. Dla przykładu: wiemy,
że Ziemia krąży dookoła Słońca i ruch ten jest
dokładnie opisany przez prawa fizyczne. Naukowcy
potrafią precyzyjnie wytyczyć trajektorię Ziemi na wiele
lat do przodu, opisać ruch innych planet, wyznaczyć
daty zaćmienia Słońca. Ale czy Ziemia zawsze będzie
krążyć dookoła Słońca? Czy może się zdarzyć, że za
wiele miliardów lat nasza planeta oderwie się od
Słońca lub zostanie przez nie wchłonięta? A co
z pogodą? Ruchy powietrza opisane są przez te same
prawa fizyki, tymczasem przewidywanie pogody nawet
na kilka dni do przodu jest problematyczne.
Teoria chaosu zajmuje się badaniem systemów
dynamicznych składających się z obiektów (planety,
cząstki gazu, punkty itd.) przemieszczających

The beauty of mathematics lies in symmetry, order,
patterns and interrelations. Even the most complex
objects are investigated in search of regularities,
leaving no room for disorder or chaos. Conclusions
should be direct, complete, and aesthetic. It seems
that the questions of excess or lack miss their mark.
However, it is disturbance of data or juxtaposition
of extremities that can lead to truly profound
understanding of a problem and to its solution.
Even the slightest modification of assumptions or
initial conditions can produce completely different
conclusions. Such is the case of the theory of chaos,
one of the key fields in contemporary mathematics.
Its importance stems as much from the profound and
fascinating mathematics it embodies, as from the
numerous applications to real phenomena it offers.
The very name “the theory of chaos” suggests that
we are dealing with something unique. On the
one hand, we have “chaos” i.e. the disordered, the
chaotic, the irregular. On the other, a “theory”, which
implies an attempt to find rules, to define chaos
in precise terms of mathematical framework. The
word chaos immediately hints at a set of random
events, yet its core lies elsewhere. Even the most
deterministic, precisely defined systems which seem
to be predictable in the short term, turn out to be
unpredictable in the long run. For instance, we know
that the Earth orbits the Sun and its trajectory is
precisely described by the laws of physics. Scientists
can calculate its trafectory for years onwards, do the
same for other planets and mark the date of the next
solar eclipse. But will the Earth always orbit the Sun?
What if one day, a billion years from now, our planet
breaks away from the Sun or is absorbed by it? And
what about the weather? Movements of air masses are
defined by the same rules of physics, yet forecasting
weather conditions even for a few consecutive days
proves to be problematic.
The theory of chaos is concerned with dynamic
systems composed of objects (planet, particles of
gas, points etc.) which move in a constant or discrete
way. Each subsequent motion occurs according to
strictly defined rules. Therefore, the future is fully
defined by the current state of the system. However,
even slightest measuring errors (and as we know, all
measurements of natural phenomena involve a margin
of error) accumulate on the way and in the long term
the behaviour of the whole system is unpredictable.
We might then say that the theory of chaos deals with
issues which contradict intuitive assumptions. It seems
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się w sposób ciągły lub dyskretny. Każdy kolejny
ruch opisany jest precyzyjnymi regułami. Tak więc
przyszłość jest w pełni zdeterminowana aktualnym
stanem układu. Jednak nawet minimalne błędy
pomiarowe (a jak wiemy, w naturze wszystkie
pomiary są obarczone pewnym błędem) w kolejnych
krokach kumulują się i zachowanie układu w dłuższej
perspektywie czasu jest nieprzewidywalne.
Teoria chaosu zajmuje się problemami sprzecznymi
z naszymi intuicjami. Wydaje się, że jeżeli mamy
dwa systemy, którymi rządzą dokładnie te same
reguły, a różnią się jedynie minimalnie założeniami
początkowymi, to w praktyce powinny zachowywać
się podobnie. Jak zobaczymy poniżej, tak jednak nie
jest. Mimo to próbuje się przewidywać zachowania
układów, sprawdzać, czy są one stabilne, czy też
chaotyczne. Okazuje się, że w chaosie można znaleźć
wzorce, uporządkowane struktury.
Nawet najprostsze przykłady oparte na pojęciach,
które znamy ze szkoły średniej, zachowują się
w sposób chaotyczny. Rozważmy funkcję kwadratową:
f (x) = ax (1 – x),
gdzie a jest pewną ustaloną liczbą z przedziału [1,4],
a x punktem należącym do odcinka [0,1]. Wówczas
funkcja f odwzorowuje odcinek [0,1] w siebie.
Za jej pomocą możemy zdefiniować układ dynamiczny.
Wybierzmy dowolny punkt x0 ∈ [0,1] i obliczmy
x1 = f (x0). Iterując tę czynność, definiujemy ciąg:
xn = f (xn–1)
i pytamy o jego zachowanie. Dla przykładu, jeżeli
a = 2 i x0 = 0.5, to wówczas wszystkie kolejne
elementy ciągu są równe 0.5. Jeżeli x0 = 0.2 to kolejne
wartości ciągu (wyliczone z dokładnością do 6 cyfr po
przecinku) wynoszą:
x0 = {0.2; 0.32; 0.4352; 0.491602; 0.499859; 0.5; 0.5; …},
widać więc, że ciąg od pewnego miejsca jest stale
równy 0.5. Wynika to z przyjętego przybliżenia,
w rzeczywistości wartości ciągu są nieco inne. Prawdą
jest jednak, że kolejne wartości są coraz bliższe 0.5
i szybko zbiegają do tego punktu. Co więcej, ta sama
obserwacja jest prawdziwa niezależnie od wyboru
punktu początkowego x0. Zmieńmy teraz wartość
parametru a i przyjmijmy a = 3.5, x0 = 0.5 a następnie
policzmy pierwszych 50 wyrazów ciągu xn. Zostały one
zaznaczone na rysunku 1(a).
Zauważmy, że tym razem trajektoria ciągu nie zbiega
do ustalonego punktu, ale cyklicznie przebiega
w pobliżu czterech punktów:
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that if two systems are governed by the same set of
principles and vary only slightly at the initial point, they
should behave in a similar way. Yet, as we will see later
on, it is not always the case. It does not discourage
scientists from making forecasts and examining
whether systems are stable or chaotic. For even chaos
reveals internal patterns and ordered structures.
Even the simplest examples from secondary school
curricula are chaotic. Let us consider a quadratic
function:
f (x) = ax (1 – x),
where a is a certain number from a set [1,4] and x is
a point in a line segment [0,1]. Then the function f is
a reproduction of the segment [0,1]. We can use the
function to define a dynamic system. Let us now take
any point x0 ∈ [0,1] and calculate x1 = f (x0).
By repeating this action, we define a sequence:

Rys. 1. Wykres pierwszych 50 wyrazów ciągu xn dla (A) (A) a = 3.5; (B) a = 3.8
Fig. 1. Graph of the first 50 expressions in the sequence xn for (A) a = 3.5; (B) a = 3.8

xn = f (xn–1)
and can examine its behaviour. For instance if
a = 2 and x0 = 0.5 then all subsequent elements in the
sequence equal 0.5 . If x0 = 0.2 then all subsequent
values in the sequence (with the accuracy to 6
decimal places) equal {0.2; 0.32; 0.4352; 0.491602;
0.499859; 0.5; 0.5; …} and as we can see, at a certain
point all values equal 0.5. This is a result of the applied
decimal approximation while the real values are slightly
different. However, it is true that each value is closer
to 0.5 and they quickly come to this point. What is
more, the same can be observed regardless of the
initial point x0. Let us now change the value of the
a parameter, assume a = 3.5, x0 = 0.5 and then
calculate the first 50 expressions in a sequence xn.
They are represented By Figure 1(A). Please note that
this time the trajectory of the sequence does not come
to a certain point but rather runs close to four points:
{0.38282; 0.826941; 0.500884; 0.874997}.
We can change the parameter again and assume
a = 3.8, then the sequence we get seems random
(Figure 1(B)). It is now clear that the properties of
the trajectory depend on the parameter (and not on
the initial point). In the first case, the sequence ran
towards a border point, in the second case it assumed
4 values from a certain point, while in the last one it
seems that it might assume almost any value from
a certain range.
Let us now analyse how the selection of parameter
a affects the sequence. In order to do that, it would
be best to draw a system trajectory for each value a.

Rys. 2. (A) Diagram Feigenbauma; (B) Powiększenia prostokąta [3.1; 3.8]x[0.75; 0.95]
Fig. 2. (A) Feigenbaum Diagram; (B) Magnifications of a rectangle [3.1; 3.8]x[0.75; 0.95]

x0 = {0.38282; 0.826941; 0.500884; 0.874997}.
Możemy ponownie zmienić parametr i przyjąć
a = 3.8, wówczas otrzymany ciąg wydaje się być
całkiem losowy (rysunek 1(B)). Widać zatem,
że własności trajektorii zależą od wyboru parametru
(natomiast nie zależą od punktu startowego).
W pierwszym przypadku ciąg zbiegał do punktu
granicznego, w drugim od pewnego miejsca
przyjmował 4 wartości, a w ostatnim wydaje się,
że może przyjąć niemal dowolną wartość
z pewnego przedziału.
Zastanówmy się teraz, jak wybór parametru a wpływa
na zachowanie ciągu. W tym celu najlepiej byłoby
dla każdej wartości a narysować trajektorię systemu.
Zostało to zrobione na rysunku 2(A). Powstał on
w następujący sposób. Dla ustalonego parametru
a ∈ [0,4] i x0 = 0.5 obliczamy pierwsze 200 wyrazów
ciągu. Ponieważ wybór punktu początkowego, jak
zauważyliśmy wcześniej, nie ma większego wpływu
na zachowanie się ciągu, poza oczywiście jego
początkowymi wyrazami, usuwamy pierwszych

It is illustrated by Figure 2(A). And this is how it was
achieved: For a given parameter a ∈ [0,4] and x0 = 0.5
we calculate the first 200 expressions in the sequence.
As was previously observed, the choice of the initial
point has no substantial impact on the sequence
(apart from initial expressions), therefore we delete
the first 100 expressions and mark the points
{(a, x101), … ,(a, x200)} on the graph. We repeat this
step for adequately many values a. Note that the graph
corresponds to our previous observations: for a = 2
only one point was marked, for a = 3.5 there are four
points and for a = 3.8 we have the whole segment.
The described graph is called the Feigenbaum diagram.
We can see that it has the structure of a tree. Small
values a form the root, which means that for those
values of the a parameter the xn sequence will always
approach a limit. At a certain point (around 3), the
root splits into two branches, which means that for
given values of a the xn sequence will interchangeably
assume two values. After a while, each branch splits
again etc. At some point, the branches begin to
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100 wyrazów i na wykresie zaznaczamy punkty
{(a, x101), … ,(a, x200)}. Powtarzamy ten krok dla
dostatecznie wielu wartości a. Zauważmy, że wykres
zgadza się z wcześniejszymi obserwacjami, dla
a = 2 został zaznaczony tylko jeden punkt, dla a = 3.5
cztery, a dla a = 3.8 cały odcinek.
Otrzymany wykres nazywa się diagramem
Feigenbauma. Widzimy, że ma on strukturę drzewa.
Najpierw dla małych wartości a, czyli dla tych wartości
parametru a, ciąg xn będzie zawsze dążył do pewnej
granicy. W pewnym punkcie (blisko 3) z pnia wyrastają
dwie gałęzie, co oznacza, że dla odpowiednich
wartości a ciąg xn będzie na zmianę przyjmował dwie
wartości. Po pewnym czasie te gałęzie ponownie się
rozdwajają itd. Od pewnego miejsca gałęzie zaczynają
się przenikać i ciąg zaczyna sprawiać wrażenie w pełni
chaotycznego. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej
pewnym fragmentom tego wykresu. Na rysunku 2(B)
powiększono prostokąt [3.1; 3.8] x [0.75; 0.95].
Otrzymany fragment jest podobny do całego diagramu.
Możemy dalej powiększać odpowiednie części
i wciąż będą one przypominać wyjściowy wykres.
Nagle, w na pozór losowym obiekcie, dostrzegamy
pewną strukturę. Zawiera on nieskończenie wiele
dowolnie małych fragmentów, które po powiększeniu
przypominają obiekt wyjściowy. Jest to obiekt
samopodobny, tak zwany fraktal.
Własności tego diagramu były badane przez
fizyka Mitchella Feigenbauma, który w latach
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zajmował
się teorią turbulencji i układami nieliniowymi.
Najprostszym przykładem układu nieliniowego jest
właśnie powyżej opisany system. Okazuje się,
że stosunek odległości pomiędzy kolejnymi punktami
podwojenia (tzw. stała podwajania) jest stały i wynosi
około 4.669. Feigenbaum zaczął badać inne systemy,
np. generowane przez funkcje trygonometryczne
f (x) = a sin x . Powtórzył powyżej opisane kroki
i otrzymał bardzo podobny diagram. Następnie obliczył
stałą podwajania i otrzymał dokładnie tę samą wartość
co dla funkcji f (x) = ax (1 – x). Okazało się, że stała
ta jest uniwersalna i występuje w szeregu rozmaitych
zjawisk, takich jak: przepływy turbulentne, procesy
chemiczne, praca serca czy ruch wahadła. Odkrycie
Feigenbauma było przełomem zarówno w teorii
chaosu, jak i wielu naukach doświadczalnych. Odnalazł
on uporządkowaną strukturę i uniwersalną stałą, tam
gdzie wcześniej panował chaos. Stała Feigenbauma
zajęła natychmiast ważne miejsce w matematyce,
tuż obok klasycznych liczb π i e .

50

interweave and the sequence seems chaotic. Let us
now take a closer look at some fragments of the graph.
Figure 2(B) represents a magnification of a rectangle
[3.1; 3.8] x [0.75; 0.95]. A given fragment is similar
to the whole diagram. We could further magnify
certain parts and each time we will observe the same
arrangement. Suddenly, in a seemingly random object,
we detect a certain structure. It contains a number of
small fragments resembling the initial object. This is
a self-similar object – the so called fractal.
Properties of the diagram were examined by a physicist
Mitchell Feigenbaum, who studied the theory of
turbulence and non-linear systems in 1970s.
The system described above is the simplest example of
such non-linear system. It turns out that the distance
ration between every period doubling is constant and
equals approximately 4.669. Feigenbaum began to
study other systems e.g. generated by trigonometric
functions f (x) = a sin x. He repeated the said steps and
arrived at exactly the same value as for function
f (x) = ax (1 – x). The constant was proven to be
universal and to appear in a number of phenomena,
such as: turbulent flows, chemical processes, cardiac
circle and pendulum motion. Feingenbaum’s discovery
was a breakthrough both for in the chaos theory and in
many experimental sciences. He discovered structure
and universal constants where there was once chaos.
The Feigenbaum constant immediately became one of
most significant contributions to mathematics, along
with the π and e numbers.
Another example is also based on the quadratic
function, but defined by complex numbers. Let us
remember that complex numbers are expressed as
z = x + iy, where x and y are real numbers, while i is
a so called imaginary number: a square root of –1.
Complex numbers can be added, subtracted, multiplied,
divided, e.g.
(x1 + iy1) + (x2 + iy2) = (x1 + x2) + i(y1 + y2),
(x1 + iy1) · (x2 + iy2) = (x1 x2 – y1y2) + i(x2 y2 + x2 y2).
Given the structure, it is easier to assume that a set of
complex numbers is a plane, and z = x + iy corresponds
with a point (x, y). Multiplication of complex numbers
could be then interpreted geometrically. Each point
(x, y) on a plane is precisely marked by the length
of a segment which connects it to the point (0.0),
|z| = r = x2 + y2 and the angle Ɵ of this segment to
the OX axis. If the complex numbers z1 = x1 + iy1 and
z2 = x2 + iy2 correspond to pairs (r1,Ɵ1) and (r2,Ɵ2), then

Kolejny przykład jest również oparty na funkcji
kwadratowej, ale tym razem zdefiniowanej na liczbach
zespolonych. Przypomnijmy, że liczby zespolone są
postaci z = x + iy, gdzie x i y są liczbami rzeczywistymi,
a i jest tzw. liczbą urojoną, pierwiastkiem
kwadratowym z liczby –1. Liczby te można dodawać,
odejmować, mnożyć, dzielić, np.
(x1 + iy1) + (x2 + iy2) = (x1 + x2) + i(y1 + y2),
(x1 + iy1) · (x2 + iy2) = (x1 x2 – y1y2) + i(x2 y2 + x2 y2).
Z uwagi na strukturę wygodnie jest myśleć, że zbiór
liczb zespolonych jest płaszczyzną, a z = x + iy
odpowiada punktowi (x, y). Wówczas mnożenie liczb
zespolonych można interpretować geometrycznie.
Każdy punkt (x, y) na płaszczyźnie jest jednoznacznie
wyznaczony przez długość odcinka łączącego go
z punktem (0,0), |z| = r = x2 + y2 oraz kąt nachylenia
Ɵ tego odcinka do osi OX. Wtedy jeżeli liczbom
zespolonym z1 = x1 + iy1 i z2 = x2 + iy2 odpowiadają pary
(r1,Ɵ1) i (r2,Ɵ2), to z1 . z2 jest punktem na płaszczyźnie
odpowiadającym parze (r1r2, Ɵ1+ Ɵ2). W szczególności
odległość od punktu (0,0), oraz kąt nachylenia iloczynu
z1 . z2 jest iloczynem odległości tych liczb, tzn.
|z1 . z2 |= |z1| .|z2|
Zdefiniujmy teraz funkcję
g (z) = z2 + c
(c jest ustaloną liczbą zespoloną, parametrem).
Prowadzi ona do zbiorów Julii i Mandelbrota. Nie
mają one aż tak szerokich praktycznych zastosowań,
ale prowadzą do pięknych obiektów geometrycznych.
Podobnie jak wcześniej, wybieramy punkt początkowy
z0, a następnie definiujemy ciąg z1= g (z0) i dalej
zn= g (zn–1). Tym razem istotną rolę będzie odgrywał
punkt startowy z0. Zacznijmy od najprostszego
przypadku, gdy c = 0 i g (z)= z2 . Wówczas dla każdego
punktu z0 = (x0, y0) łatwo opisać jego trajektorię.
Ponieważ |z1| = |z0|2 , iterując odwzorowanie,
otrzymujemy |zn| = |z0|2 n. Ostatnie wyrażenie zbiega
do zera, gdy |z0| < 1 i ucieka do nieskończoności dla
|z0| > 1. Natomiast jeżeli |z0| = 1, to kolejne wyrazy
ciągu również spełniają równanie |zn| = 1.
Dla dowolnej wartości c nazwijmy zbiór punktów,
których trajektorie zmierzają do nieskończoności
– uciekinierami, a wszystkie pozostałe punkty –
więźniami. Zbiorem Julii nazywamy zbiór wszystkich
więźniów. W przypadku gdy c = 0, zbiór Julii jest
kołem o środku w (0,0) i promieniu 1. Dla niezerowych
c zbiory uciekinierów i więźniów przyjmują ciekawą
postać. Kilka przykładów znajduje się na rysunku 3.

z1 . z2 is a point on the plain corresponding to the pair
(r1r2, Ɵ1+ Ɵ2). Particularly, the distance from the point
(0,0) of a product z1 . z2 is a product of the distance
of those numbers, i.e. |z1 . z2 |= |z1| .|z2|.
Let us now define a function
g (z) = z2 + c
(c is a defined complex number, a parameter). It leads
to Julia and Mandelbrot sets. Although they do not
offer so many practical applications, they produce
beautiful geometric objects. Similarly as before,
we select an initial point z0 and define the sequence
z1= g (z0) and then zn= g (zn–1). This time, the starting
point z0 will have importance. Let us start with the
simplest case when c = 0 and g (z)= z2 . It is then
easy to define its trajectory for each point z0 = (x0, y0).
As |z1| = |z0|2 , by repeating the mapping we get
|zn| = |z0|2 n. The last expression runs towards zero
if |z0| < 1 and runs towards infinity for |z0| > 1.
However, if |z0| = 1, then the subsequent expressions
in the set also satisfy the equation |zn| = 1.
For any value c, let us call a set of points with
trajectories running towards infinity “runners”,
and all the other points – “prisoners”. A set of all
the prisoners is called the Julia set. If c = 0, the Julia
set is a circle with a middle point at (0.0) and
a radius of 1.
For nonzero c, the sets of runners and prisoners
adopt an interesting shape. Some examples are
illustrated by Figure 3. Note that those unexpected
shapes are completely different than the circle we
got for c = 0. They have a complex structure and
when magnified, each fragment reveals more shapes.
Once again, the basic quadrant function led us to
intricate objects. The effect is really surprising given
that intuitively we expect that if a point z is a runner,
then the adjacent points should also run to infinity,
and if there are any prisoners in the vicinity, they
should be easily separated. We assume that a set of
prisoners should have a regular shape, while in fact
what we can see seems a number of chaotic sets.
We might ask a question par analogy to the problem
studied by Feigenbaum: what would happen to the
Julia set if we changed the parameter c? We see that
small changes of c do not change substantially the
behaviour of the sets but they can suddenly split into
a few parts. However, bigger changes of c result in
completely new shapes. Let us ask a simpler question:
what values of c make the Julia set cohesive i.e.
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kształtów. Postawmy prostsze pytanie: dla jakich
wartości c zbiór Julii jest spójny, czyli składa się
z jednej części? Badanie tego zbioru zapoczątkował
Mandelbrot w latach siedemdziesiątych. Dla
poszczególnych parametrów c sprawdzał on
spójność odpowiednich zbiorów Julii i zaznaczał
je na ekranie komputera.

Rys. 3. Zbiory Julii dla (A)Zbiory Julii dla (A) c = – 0,1 – 0,66i; (B) c = – 0,68 + 0,38i; (C) c = – 0,04 – 084i
Fig. 3. Julia Set for (A) c = – 0,1 – 0,66i; (B) c = – 0,68 + 0,38i; (C) c = – 0,04 – 084i

Rys. 4. Zbiór Mandelbrota
Fig. 4. Mandelbrot Set

Zauważmy, że te niespodziewane kształty zupełnie
nie przypominają koła, które otrzymaliśmy dla c = 0.
Mają one bogatą strukturę, poszczególne fragmenty
narysowanych zbiorów, po powiększeniu, odkrywają
przed nami coraz to nowe kształty. Po raz kolejny
elementarna funkcja kwadratowa doprowadza
nas do skomplikowanych obiektów. Efekt jest
tym bardziej nieoczekiwany, że opierając się na
intuicji, spodziewamy się, że jeżeli jakiś punkt z jest
uciekinierem, to pobliskie mu punkty również powinny
uciec do nieskończoności, a jeżeli w pobliżu już
są więźniowie, to powinni być oni łatwo rozdzieleni.
Oczekujemy, że zbiór więźniów powinien mieć
regularne kształty. Tymczasem otrzymujemy
nieregularne, wydaje się chaotyczne zbiory.
Warto postawić pytanie analogiczne do problemu
badanego przez Feigenbauma: co się stanie ze zbiorem
Julii, gdy zmienimy parametr c? Okazuje się, że wraz
z małymi zmianami c zbiory zmieniają się nieznacznie.
Mogą się jednak nagle rozpaść na kilka części. Większe
zmiany c doprowadzają nas już do zupełnie nowych
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composed of one part? The set was initially
examined by Mandelbrot in 1970s. He tested
cohesion of certain Julia sets for certain
c parameters and used a computer to mark the
results. The Mandelbrot set is illustrated by Figure
4. It is not impressive unless we watch it from
close up: choose any fragment of the edge and
magnify it repeatedly. Each close up uncovers new
structures, including Julia sets and should we add
colours (which define certain additional properties),
we might get spectacular graphic effects. I do
encourage you to search the web for photos of
Mandelbrot and Julia sets.
We have now discussed two dynamic systems
based on the quadrant function. Actually, the world
around us, with all its phenomena, is much more
complicated. Simple functions and correlations are
no longer sufficient to define them and what we
need is a more advanced mathematical language
such as differential equations. It is often impossible
to describe their solutions using basic means and

Zbiór Mandelbrota został przedstawiony na rysunku
4. Na pierwszy rzut oka nie wygląda on szczególnie
ciekawie. Jednak zbiór ten powinno oglądać się
z bliska. Należy powiększyć dowolny fragment
jego brzegu, a następnie powtórzyć tę operację
kilkukrotnie. Kolejne obrazy będą odkrywały coraz
ciekawsze struktury, odnajdziemy w nich np. zbiory
Julii, a wzbogacone kolorami (opisującymi pewne
dodatkowe własności) tworzą interesujące grafiki.
Zachęcam czytelnika do odszukania w Internecie zdjęć
fragmentów zbioru Mandelbrota i zbiorów Julii.
Omówiliśmy powyżej dwa układy dynamiczne
bazujące na funkcji kwadratowej. W rzeczywistości
otaczający nas świat i zachodzące w nim zjawiska są
bardziej skomplikowane. Do ich opisu zazwyczaj nie
wystarczają proste funkcje, zależności, ale niezbędne
jest użycie zaawansowanego języka matematycznego,
np. równań różniczkowych. Często ich rozwiązań
nie można opisać w sposób elementarny, przy użyciu
najprostszych funkcji. Powoduje to, że opis realnych
systemów dynamicznych jest zazwyczaj bardzo
złożony, a pojawiający się w nim chaos jest znacznie
trudniejszy do ogarnięcia.
Powróćmy do pytania o stabilność ruchu Ziemi dookoła
Słońca. Ma ono długą historię. Od czasów Newtona
pracowali nad nim najwybitniejsi matematycy. Dzięki
odkryciom Newtona naukowcy posiadają obecnie
wszystkie narzędzia, aby opisać ruch Ziemi. Znają
jej aktualne położenie, wiedzą, z jaką prędkością się
porusza. Prawo grawitacji określa, jakie siły na nią
działają. To są niezbędne informacje, aby obliczyć
kolejne kroki, czyli trajektorię Ziemi na najbliższe lata.
I gdyby układ słoneczny składał się z dwóch ciał:
Słońca i Ziemi, rozwiązanie byłoby łatwe. Ziemia
musiałaby krążyć regularnie wzdłuż elipsy. Jednak
nie można zaniedbać działania innych planet
czy też Księżyca. To powoduje, że problem jest
nierozwiązalny. Już dołożenie trzeciego obiektu do
analizy powoduje, że problemu nie można (poza
bardzo szczególnymi przypadkami) rozwiązać
elementarnie. Pozostają więc jedynie przybliżenia
numeryczne rozwiązań. Wyglądają one podobnie do
powyższych przykładowych układów dynamicznych,

simplest functions. As a result, describing real dynamic
systems is usually very complicated and the elements
of chaos they contain are much more difficult to grasp.
Let us return to the question of stability of the motion
of the Earth around the Sun – an issue with a long
academic history, which still troubles the greatest
mathematic minds. Discoveries made by Newton
gave scientists all necessary tools to describe the
motion of the Earth. They know its current position
and speed, while the law of gravity defines other
forces at work. A complete set of data enables to
calculate the trajectory of the Earth for the following
years. If the Solar System was composed of only
two celestial bodies, the solution would be easy:
the Earth would have to orbit the Sun along a regular
ellipse. However, we cannot ignore the influence of
other planets or the Moon. Thus, we end up with an
unsolvable problem. Adding only one more object to
the analysis means that (apart from some exceptions)
there are no simple answers. We are left with
approximate numeric solutions. They are similar to the
examples of dynamic systems presented above, yet
expressed in far more complex equations. Therefore,
we should not be surprised that even the slightest
measuring errors of the initial position or mistakes in
selecting parameters lead to major errors in the long
run. The difference of 15 meters in the measurement
of the initial position of the Earth will cause a 150
metre error after 10 billion years and a 150 billion
kilometres error (i.e. roughly the distance between
the Earth and the Sun) after 100 billion years.
Consequently, we are only able to predict approximate
positions of the planets in the next few billion years.
Weather forecast is even more problematic as it
depends on a large number of parameters, some of
which include e.g. temperature, humidity, wind speed
in other locations of the world etc. The parameters are
also bound by systems of differential equations with
approximate numeric solutions. Similarly to the case of
the motion of the Earth, the solutions are unstable and
even the slightest measuring errors quickly accumulate.
The accuracy of the forecast relays also on the capacity
of computers. Currently, the most efficient ones can
predict weather for 5 consecutive days. Yet, they are
often at a loss when faced with extreme phenomena,
such as hurricanes, tornados and torrential rains. This
difficulty is connected with turbulence, a phenomenon
of irregular and often chaotic behaviour of fluid and
gas motions. Turbulence is known to all those who
were on a plane and felt how it shook when it hit
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zapisane są jednak w postaci trudniejszych wzorów.
Nie powinno więc nas dziwić, że nawet drobne
niedokładności w pomiarze punktu startowego,
czy też doborze parametrów, w dłuższej perspektywie
czasu prowadzą do dużych błędów. Różnica
w pomiarze położenia Ziemi wielkości 15 metrów
spowoduje błąd 150 metrów w obliczeniach położenia
Ziemi po upływie 10 milionów lat, ale już 150 milionów
kilometrów (a więc dystans porównywalny
z odległością Ziemi od Słońca) po 100 milionach lat.
Jesteśmy więc w stanie przewidzieć w przybliżeniu
położenie planet przez najbliższe kilka milionów lat,
później błędy są zbyt duże.
Prognozowanie pogody okazuje się jeszcze trudniejsze,
gdyż zależy ona od dużej liczby parametrów. Aby
przewidzieć pogodę, musimy znać m.in. temperaturę,
wilgotność, prędkość wiatru w innych rejonach
świata. Parametry te związane są również poprzez
układy równań różniczkowych, których rozwiązania
przybliża się numerycznie. Rozwiązania te, podobnie
jak w przypadku ruchu Ziemi, są jednak niestabilne
i najmniejsze błędy pomiarowe szybko się kumulują.
Dokładność prognozy zależy od mocy użytych
komputerów. Obecnie najszybsze z nich potrafią
przewidzieć pogodę na około 5 dni. Często są jednak
bezradne wobec zdarzeń ekstremalnych,
takich jak huragany, trąby powietrzne, gwałtowne
ulewy. Jest to związane ze zjawiskiem turbulencji,
a więc nieregularnym, często chaotycznym,
zachowaniem się ruchu płynów i gazów. Z turbulencją
spotkał się każdy, kto leciał samolotem, który nagle
zadrżał z powodu mocnego prądu powietrza,
i każdy, kto obserwował lejącą się nieregularnie
wodę z kranu. Jest to ważne zjawisko, gdyż może
doprowadzić np. do zniszczenia wodociągu, katastrofy
samolotu. Dynamika płynów opisana jest równaniami
różniczkowymi Naviera-Stokesa. Matematycy od lat
próbują zrozumieć rozwiązania tych równań
w pełnej ogólności. O randze tego problemu może
świadczyć fakt, że w 2000 roku został on ogłoszony
jako jeden z siedmiu problemów milenijnych, które
uznano za największe i najważniejsze wyzwanie
dla matematyków, i za rozwiązanie każdego z nich
wyznaczono nagrodę w wysokości miliona dolarów.

a strong air mass as well as all those who watched
the water flowing irregularly from the tap. This
phenomenon is of great importance as it might
cause damage of water supply system or a plane crash.
Fluid dynamics is described by the Navier-Strokes
differential equations. For years, mathematicians have
tried to fully understand solutions to those equations.
The problem is of such significance, that in 2000 it
was called one of the then seven millennium problems,
considered the greatest and the most important
mathematical challenges with a billion dollar prize
for solving any of them.

geniuszu. Nad wieloma zagadnieniami matematycy
pracują od lat i pomimo wielu sukcesów w próbach
opanowania chaosu często wciąż są dalecy od
ostatecznej odpowiedzi.
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There are many more examples of the chaos theory
at work in numerous fields such as physics, biology,
economy, and meteorology. It remains an inexhaustible
source of important and difficult questions, making it
one of the key subjects in mathematics. Solving each
of them requires the highest mastery bordering on
genius. For decades, mathematicians have been
working on a number of issues connected with chaos
and despite significant accomplishments, many
questions remain unresolved.
Translated by Justyna Burzyńska
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Powyższe przykłady można mnożyć. Teoria chaosu
pojawia się w wielu dziedzinach nauki, np. fizyce,
biologii, ekonomii, meteorologii. Jest to niewyczerpane
źródło ważnych i trudnych problemów, co powoduje,
że teoria ta jest jednym z kluczowych działów
matematyki. Odpowiedzi na poszczególne pytania
wymagają najwyższego kunsztu, często błysku
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Paweł Lewandowski-Palle

Paweł Lewandowski-Palle

Obraz 277, 6 listopada (Pamięci Kajetana Sosnowskiego)
Picture 277, November the 6th (In memory of Kajetan Sosnowski)

Obraz 390. Terytorium O | Picture 390. Territory O

61x50 cm, technika akrylowa i polimerowa, acrylic and polymer on canvas, 1987

61x50 cm; technika akrylowa i olejno-żywiczna na płótnie, acrylic, oil and resin on canvas, 1994

Anna Maria Kramm

Jarosław Grulkowski

Czarny |Black

Obłok niepoznania 2 | Cloud of Non-cognition 2

60x60 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013

100x80 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

Daria Milecka
Unus
100x100 cm, technika własna, own technique, 2006

Daria Milecka
Krajobraz rzeczy | Itemscape
40x51 cm, technika własna, own technique, 2009

Daria Milecka
Aksjomat I | Axiom I
100x120 cm, technika własna, own technique, 2009

Wojciech Lupa

Wojciech Lupa

In statu nascendi

Lśnienie | Shining

130x180 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2009

111x32 cm, deska, złoto na pulmencie,
gold with bole on panel, 2013

Marta Borgosz
Pejzaże braku | Landscapes of Lack
7x4 cm, fotografia, photograph, 2012-13

Marta Borgosz
Pejzaże braku | Landscapes of Lack
7x4 cm, fotografia, photograph, 2012-13

Marta Borgosz
Pejzaże braku | Landscapes of Lack
7x4 cm, fotografia, photograph, 2012-13

Karolina Jaklewicz
Tryptyk północny | Northern Triptych
3x80x120 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013

Stanisław Kortyka
Szkice nocne | Night Sketches
14,5x24,5 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

Jacek Jarczewski
Kompozycja haptyczna K | Haptic Composition K
100x80 cm, technika mieszana, mixed media, 2011

Krzysztof Wałaszek
Zawsze skrzywdzeni | Always Hurt
45x25 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2006

Dy Tagowska

Dy Tagowska

Prababka I | Great Grandma I

Prababka II | Great Grandma II

50x50 cm, fotografia manipulowana, druk atramentowy i akryl na płótnie,
manipulated photograph, ink-jet printing and acrylic on canvas, 2011

50x50 cm, fotografia manipulowana, druk atramentowy i akryl na płótnie,
manipulated photograph, ink-jet printing and acrylic on canvas, 2011

Łukasz Huculak
Śmieci | Trash
80x60 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2012

Łukasz Huculak
Chmura | Cloud
40x60 cm, akryl na desce, acrylic on panel, 2013

Łukasz Huculak
Histeria | Hysteria
60x90 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013

Łukasz Huculak
Sens białego kwadratu. Skąd się wzięły puste obrazy?
The meaning of a white square. The origins of empty pictures

Przyglądając się uznanym dziełom współczesnego
malarstwa, nietrudno zauważyć, że wiele z nich
pokazuje coś niewyraźnie lub zgoła - nic. Blade
obrazy Luca Tuymansa, nieostre prace Gerharda
Richtera czy pocięte płótna Wilhelma Sasnala
w istocie zakwalifikować można jako szkice (prace
o swobodnym, niedbałym, ekspresyjnym charakterze),
non finito (obrazy puste lub częściowo niewykończone)
czy wręcz autodestrukty (zachlapane, pocięte itp.),
a więc dzieła „niepełne”, niedoskonałe. Atencja, jaką
darzą „ułomność” współcześni twórcy, nie zawsze
znajduje jednak zrozumienie odbiorców.

When we look at renown works of contemporary
painting, it is easy to notice that many of them
show something vaguely or even show nothing. Luc
Tuymans’ pale paintings, blurred works by Gerhard
Richter or Wilhelm Sasnal’s cut canvas can be
actually qualified as sketches (free, hasty works of
an expressive character), non finito (empty or partly
unfinished pictures) or even self-destructs (works that
are splashed, cut, etc.), in other words, “incomplete”,
imperfect works. Concern expressed by contemporary
artists about this “deficiency”, is not always
understood by the audience.

„Tak to każdy potrafi” – nawet jeśli te słowa nie
zostają wypowiedziane na głos, często towarzyszą
kontemplującym Czarny kwadrat Kazimierza
Malewicza, tudzież dzieła modernizmu o podobnej
stylistyce. Ryzykiem takiej oceny obarczone są
zarówno „chlapane” obrazy Jacksona Pollocka,
jak i abstrakcyjne monochromy Marka Rothko.
Cóż trudnego w bezładnym chlapaniu lub pokryciu
powierzchni płaskim, jednolitym kolorem? I co
przedstawia taki obraz? Jeśli celem malarstwa
jest obrazować – przedstawiać i prezentować,
taki obraz, pokazując pustkę, jest antyobrazem:
zwieńczeniem długiego procesu, w trakcie którego
założenie początkowe – pokazywać jasno i wyraźnie –
sprowadzone zostaje do swego zaprzeczenia.

“Anyone can do this” – even if these words are not
spoken aloud, they often accompany people who
contemplate Black Square by Kazimierz Malewicz,
or other Modernist works of a similar style. Jackson
Pollock’s “splashed” paintings, as well as abstract
and monochromatic pictures by Mark Rothko,
encounter risk of the same estimation. What is
difficult about scattering paint or covering surfaces
with a plain colour? And what does such a painting
depict? If painting is about depicting – picturing
and representing, an image like this, which shows
emptiness, is an anti-image: it crowns a long process,
during which its initial assumption – to demonstrate
evidently and clearly – is turned to be its
own contradiction.

Odczucie, że podważając sens klasycznego
wykonawstwa, większość nurtów awangardy
otworzyła furtkę dla szeregu pozorantów,
podbudowujących swoje puste dzieła kwiecistymi
sofizmatami, można uznać za jeden z powodów
umiarkowanego zainteresowania tzw. sztuką
nowoczesną. Pamiętając o społecznym zaangażowaniu
konstruktywistów radzieckich czy też ich zachodnich
kolegów z Bauhausu, trzeba przyznać, że nie takie
były ambicje modernistycznych nowatorów. Jednak
sporej liczbie fanów malarstwa czegoś brak w sztuce
współczesnej, podczas gdy akademicki „realizm”
wciąż może liczyć na spore zainteresowanie.
Biedermeierowski pejzaż pozostaje najpowszechniej

The feeling that by questioning sense of classic craft,
the majority of avant-garde currents opened the
doors for many impostors, who support their empty
works with exuberant sophisms, may be treated as
one of the reasons for diminished interest in so-called
modern art. Remembering the social engagement of
Soviet Constructivists and their, related with Bauhaus,
colleagues from the West we have to admit that
ambitions of the Modernist innovators were not such.
Nevertheless a big number of painting lovers miss
something in contemporary art, whereas academic
“realism” still arouses great interest. The Biedermeier
landscape remains most widely accepted ideal,
and the Modernists are most often accused

Paweł Lewandowski-Palle

Zdzisław Nitka

Urszula Śliz

Michał Marek

Obraz 380. Terytorium O | Picture 380. Territory O

Orzeł i jeleń | Eagle and Deer

p-f2

Fresk | Fresco

61x50 cm, technika olejno-żywiczna,
oil and resin on canvas, 1993-94

170x110 cm, emulsja, tkanina, emulsion on fabric, 2000

70x50 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

162x114 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013
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akceptowanym ideałem, a modernistom najczęściej
zarzuca się ignorancję dla technicznych zdobyczy
dziewiętnastowiecznego akademizmu, który (mimo
użycia środków malarskich) w istocie realizował
„antymalarski” program mimetyczno-literacki.
Tym, co uderza bowiem najbardziej, przy
powierzchownym nawet porównaniu akademickiego
majstersztyku z obrazem typowym dla dojrzałego
modernizmu (niekoniecznie nawet ściśle
abstrakcyjnym), jest liczba opisowych detali, wielość
precyzyjnie ujętych szczegółów, nieskończone
różnicowanie w pierwszym przypadku oraz skłonność
do syntezy, pominięcia lub niedopowiedzenia
w drugim. Można wręcz zaryzykować tezę,
że cała ewolucja sztuki europejskiej, od renesansu
po konceptualizm, polegała na stopniowym
dowartościowywaniu szkicu czy wizualnie
pokrewnych mu destruktów i non finito. Są to nie
tylko dzieła zawierające elementy „poetyckiego”
niedookreślenia formy, ale również rozmaite działania
efemeryczne, z definicji nieskończone i skazane na
chwilowość, jak choćby znikające (bo wykonane wodą
lub na wodzie) rysunki Oscara Mŭnoza.
Konceptualizm byłby nec plus ultra tego procesu
– całkowitą eliminacją fazy wykonawczej i jej
materialnych efektów. Artysta konceptualny nie
wykonuje właściwego dzieła, a jedynie wywołuje
imaginacyjny stan jego recepcji u widza lub – jak
w przypadku ready made i objet trouvé – przypisuje
status artystyczny obiektom już istniejącym. Jest więc
raczej pierwszym odbiorcą niż „kreatorem”, jednym
z widzów, nie zaś autorem, którym poniekąd zbiorowo
stają się wszyscy uczestnicy procesu konkretyzacji
estetycznej. Konceptualizm, zrównując status twórcy
i widza, oddaje większość kompetencji odbiorcy.
Słynne jest stwierdzenie Josepha Beuysa: „artystą
jest każdy”, a jednym z najistotniejszych osiągnięć
Marcela Duchampa jest otwarcie ekskluzywnego
dotychczas zbioru obiektów artystycznych na
nieskończone bogactwo rzeczywistości, nie
tylko zresztą materialnej, również konceptualnej.
Konceptualne dzieło sztuki to brak: jest absolutnie
nieskończone dla twórcy, bo nawet nie zaczęte,
i absolutnie nieskończone dla odbiorcy, bo całkowicie
niezdefiniowane interpretacyjnie, zależne od jego
imaginacji. Fontanna R. Mutta1 czyni sztukę jednym
wielkim non finito – radykalnym przeciwieństwem
akademickiego fini.

1
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Pisuar, przełomowe dzieło Duchampa, wystawione w 1917 roku
pod sygnaturą „R. Mutt”.

of ignorance for technical achievements of
the 19th-century Academism, which actually
followed “anti-pictorial” mimetic-literary
programme (despite using means of painting).
What strikes mostly when we compare, let it be
superficially only, an academic masterpiece with
a picture typical for high Modernism (even not
necessarily strictly abstract), is the number of
descriptive details, large amount of precisely
depicted elements, in the first case - continuous
differentiation, and inclination to synthesis, neglect
and understatement in the other one. We may risk
a thesis that the whole evolution of European art,
from Renaissance to Conceptualism, was about
gradual appreciation of a sketch or visually related
with it destructs and non finito. These are works
that comprise not only elements of “poetic” noninstantiation of a form but also various ephemeral
actions, by definition infinite and bound to be
temporary - as in the case of disappearing
drawings by Oscar Mŭnoz (made just with
water or on water surface).
Conceptualism would be nec plus ultra of this
process – a complete elimination of the executive
phase and its material effects. A conceptual artist
does not perform the very work, he merely evokes
at the audience an imaginative state of the work’s
reception, or – as in the case of ready mades and
objets trouvées – he ascribes an artistic status to
objects that already exist. He is therefore rather the
first recipient than “a creator”, part of the audience,
not an author, who is constituted collectively by all
participants of the process of aesthetic realisation.
Conceptualism, by making the status of an artist
equal with the status of a viewer, gives the majority
of competences to the audience. Famous is Joseph
Beuys’ slogan: “Everyone’s an artist”, and one of the
most important achievements of Marcel Duchamp is
opening the hitherto exclusive set of artistic items to
infinite riches of reality, not only the material one but
also the conceptual. A conceptual work of art is a lack:
it is absolutely infinite for its creator, as not even
commenced, and absolutely infinite for a recipient,
as it is entirely undefined regarding its interpretation,
dependent on the recipient’s imagination. R. Mutt’s
Fountain1 makes art one huge non finito – a radical
opposition to an academic fini.

1

Urinal, Duchamp’s groundbreaking artwork, signed “R. Mutt”,
was displayed in 1917.

Nadmiar

Excess

Owo słynne fini, rodzaj drobiazgowego, często
nadmiernego wykończenia kolokwialnie zwanego
„wylizaniem”, było przedmiotem ataków zwolenników
szkicu i niedopowiedzenia już w XVIII wieku.
Edmund Burke, dowodząc, że „w naturze mrok,
pomieszanie, niejasność obrazów mocniej oddziałuje
na wyobraźnię niż to, co klarowne i jednoznaczne”,
rozwinął Kantowską ideę bezinteresowności
sztuki, przeciwstawiając racjonalnej idei piękna
niejednoznaczne uczucie wzniosłości, powiązane
z doświadczeniem bezmiaru i nieskończoności.
W ujęciu czołowego teoretyka abstrakcji Clementa
Greenberga przenosiło to funkcję malarstwa
z przejrzystego opisu (lustro) na ekspresję (lampa),
wyzwalając obraz z „okowów” racjonalizmu.
Źródeł akademickich koncepcji, uznających sztukę
za domenę umysłu, należałoby szukać w naukowych
ambicjach renesansu. W piętnastowiecznym
traktacie De Pictura Leon Battista Alberti, krytykując
„wszystko, co mgliste, niepewne, powikłane”,
pisze: „nie pochwalam ja tego, aby zostawić dzieło
niewykończone, niewygładzone” (Alberti, 1963,
s. 56). Obiektywizujący doznania akademicki postulat
wizualnej przejrzystości służy więc podległości wobec
rozumu i języka nadającego sens abstrakcyjnym
fenomenom, których ponowna denominalizacja stała
się celem dwudziestowiecznej fenomenologii. Posłużę
się tutaj dwoma przykładami.

This famous fini, a sort of meticulous, often excessive
finishing touch, colloquially named “licking”, was
subjected to attacks of sketch and understatement
adherents as early as in the 18th century. Edmund
Burke, by proving that “in nature, dark, confused,
uncertain images have a greater power on the fancy
to form the grander passions, than those have which
are more clear and determinate”, developed Kant’s
idea of disinterestedness of art and his contradiction
of rational idea of beauty with ambiguous feeling
of grandeur, related to the experience of boundless
landscape and infinity. The function of painting was
transferred by a leading Abstraction theorist, Clement
Greenberg from a transparent description (mirror) to
expression (lamp), liberating a picture from “manacles”
of rationalism. The sources of academic concepts of
art as domain of reason should be searched for in
scientific ambitions of Renaissance. In the 15th-century
treatise De Pictura Leon Battista Alberti wrote: “I do
not praise a work when it is left unfinished and not
polished”, and criticised “anything that is blurred,
uncertain, complicated” (Alberti, 1963, p. 56). The
academic postulate of visual transparency that makes
feelings objective, serves therefore dependence upon
reason and language which gives sense to abstract
phenomena. Their renewed denominalisation became
a goal for the 20th-century phenomenology. I’m going
to refer to two examples here.

Joanna Kaucz

Krzysztof Skarbek

Primavera

Z cyklu „Miłość i Śmierć” | From “Love and Death” cycle

140x120 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

37x21 cm, akryl, złocenie i brokat na płótnie,
acrylic, gilding and brocade on canvas, 2012/2013
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Jan Matejko, choć nie jest typowym akademikiem2,
stanowi idealny przykład zarówno narracyjnego,
jak i formalnego nadmiaru. Powierzchnia Bitwy pod
Grunwaldem, wraz z ogromem umieszczonych na
niej detali i zakodowanych w nich informacji sprawia,
że pozornie znając ten obraz, w istocie nie jesteśmy
w stanie go „zobaczyć”. Wydaje się, że raczej go
„wiemy”: zawiera czytelne związki przyczynowo-skutkowe, choć poziomem oferowanych doznań
przekracza możliwości naszej percepcji. Powstały
dokładnie w tym samym roku (1878) Nokturn
w srebrze i błękicie Jamesa Whistlera ogarniamy
w jednej sekundzie: ledwie kilka odcieni i podziałów
kompozycyjnych, żadnych detali. Formalnemu
oczyszczeniu, sprawiającemu wrażenie,
że najmniejsza zmiana, przesunięcie elementu lub
wzbogacenie kompozycji grozi unicestwieniem tej
„boskiej proporcji”, towarzyszy jednak kompletna
jałowość narracji. Zasadzający się na ciemnej
gamie i rozmyciu antyakademizm Whistlera polega
na braku klarownych relacji przyczynowo‑skutkowych
pomiędzy poszczególnymi elementami widoku, który nie
poddając się werbalizacji – opisowi ikonograficznemu –
zatrzymuje nas na poziomie opisu formalnego: czystej
percepcji. Matejko jest do czytania, Whistler zaś
tylko do patrzenia; w świetle akademickiej doktryny,
której zasadą jest malarska czytelność, jest
niedokończony – wybrakowany.
2

Matejko niewystarczająco dbał o formę, paradoksalnie – był typowym
„artystą zaangażowanym”, jak Żmijewski.

A famous Polish painter, Jan Matejko, though he is
not a typical academic2, is an ideal example of both
narrative and formal excess. The surface of The Battle
of Grunwald, along with immensity of included on it
details with huge amounts of information encoded in
them, makes “seeing” this painting impossible, even
if apparently we “know” the picture. It seems that we
are rather “aware” of the painting: it comprises clear
proximate and ultimate causes, although the level
of the offered sensations exceeds capability of our
perception. James Whistler’s Nocturne in Blue and
Silver, executed in the very same year (1878), we are
able to comprehend in one second: merely few shades
and compositional divisions, no details. This formal
purification, which gives an impression that even the
slightest change, moving one element or enriching the
composition, brings the risk of spoiling this “divine
proportion”, is accompanied by complete futility of
narration. Whistler’s anti-academism, based on dark
games and blurring, is lack of clear proximate and
ultimate causes between specific elements of the view
which does not subordinate verbalisation – iconographic
description – it stops us at the stage of a formal
analysis: pure perception. Matejko is for reading,
whereas Whistler is only for looking; in view of the
academic doctrine with a principle of pictorial legibility,
a painting by the latter is unfinished – deficient.

2

Matejko did not take care of form sufficiently, paradoxically,
he was a typical “engaged artist”, just like Żmijewski.

Anna Maria Kramm

Łukasz Huculak

Biały | White

Natura | Nature

60x60 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013

100x90 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2013
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Co ciekawe, znamy podobne prace akademików –
Henryka Siemiradzkiego czy Thomasa Couture’a.
Są to jednak zaledwie podmalówki, studia i szkice
koncepcyjne (prace „nieskończone”), a ich swoboda
wynika z roboczego charakteru. Być może na tym
polegała cała rewolucyjność koncepcji Edouarda
Maneta, który będąc uczniem Couture’a, musiał
znać jego szkice: uwolnić widzialność spod władzy
domagającej się szczegółu narracji. Jego obrazy
rządzą się własnymi prawami, podczas gdy obrazy
akademickie są zdeterminowane zewnętrznie,
podporządkowane określonemu programowi
ideowemu i formalnemu. Właśnie ten ograniczony
charakter akademizmu był przedmiotem ataku
romantyków, którzy dostrzegali w pozornej trudności
wykonawczej ukrytą wygodę: ścisła kodyfikacja
„stosunków” pomiędzy artystą i płaszczyzną malarską
zapewnia niemal mechaniczną przewidywalność.
Wolność zaś, przesuwając akcent na niepowtarzalność,
implikuje zasadniczą trudność – to autor decyduje,
kiedy obraz jest skończony, a jego subiektywność czyni
ten moment niemal nieuchwytnym. Każda odpowiedź
na pytanie: „czy to już?” zależy w znacznym stopniu
od chwilowego nastroju autora, a co za tym idzie,
skazana jest na relatywność. Często praca uznana
za skończoną okazuje się pozbawiona wyrazu,
innym razem to, co uważaliśmy za ledwo zaczęte,
zobaczone na świeżo uderza ekspresją, pomimo
widocznych braków wykończenia. W ujęciu Josepha
Gantnera w ogóle nie ma skończonych arcydzieł, a cały
„proces twórczy to ewolucja, w której finalne dzieło
jest tylko jednym (i to często arbitralnym) stadium”
(Poprzęcka, 2000, s. 56). W jednym z wywiadów
Sasnal przyznaje: „Być może rzeczywiście posiadam
tę umiejętność zakończenia obrazu we właściwym
momencie (...)”, ale dodaje: „Wiele obrazów powstaje
po kilka razy. Zamazuję jakiś obraz i zaczynam od
początku, ponieważ przegapiłem moment zakończenia”
(Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, s. 231).

What is interesting, we know similar works of other
Academics – Henryk Siemiradzki or Thomas Couture.
These are mere underpaintings, studies and concept
sketches (“unaccomplished” works), and their
freedom results from their working character. Perhaps
this was all about Edouard Manet’s revolutionary
concept. As he was Couture’s pupil, he must have
known his sketches: visibility liberated from the rule
demanding details of narration. Manet’s paintings
are self-governing, whereas academic paintings are
determined from the outside, subordinated to a certain
ideological and formal programme. Exactly this limited
character of Academism was subjected to Romantics’
attacks, as they noticed a hidden comfort in the
apparent executive difficulty: rigorous codification of
“relations” between an artist and a pictorial surface
provides almost mechanical predictability. Whereas
freedom, moving the stress onto uniqueness, implies
a basic difficulty – it is the author who decides when
a painting is finished, and his subjectivity make this
moment almost elusive. Every answer to a question:
“Is it already this?” depends much on the author’s
momentary mood, and in result, the answer is bound
to be relative. Often enough an artwork that has
been assumed complete occurs to lack expression,
on other occasions, the works we treated as merely
commenced, seen anew strike with their expression
despite visible lack of finishing touches. According to
Joseph Gantner there are no finished masterpieces at
all, and the whole “creative process is an evolution,
during which a final work is only one (and often
arbitrary) stage” (Poprzęcka, 2000, p. 56). In one
of the interviews Wilhelm Sasnal admits: “Perhaps
I indeed have this ability of finishing a picture at the
right moment (...)”, but he also adds: “Many paintings
are created a few times. I deface one of my pictures
and I start from the beginning, as I have missed the
finishing moment” (Przewodnik Krytyki Politycznej,
2008, p. 231).

Brak

Lack

Wiedząc, że rosnąca rola braku w sztuce współczesnej
to efekt skrócenia dystansu pomiędzy szkicem
– konceptem a dziełem właściwym, warto się
zastanowić: dlaczego nieskończone, niepełne dzieło
może być ciekawsze niż kompletne?

Being aware of the increasing role of lack in
contemporary art as an effect of a diminished distance
between a sketch – a concept and a proper work,
it is worth wondering: why an unfinished, incomplete
artwork may be more interesting than a complete one?

Nieskończoność to nie tylko to, co przekracza
pełnię (niezmierzone), ale i to, co do niej nie
dorasta (nieukończone, niedokonane). Byłaby
więc jednocześnie brakiem i nadmiarem, zgodnie
z twierdzeniem, że nic to więcej niż coś, bo coś jest

Infinity is not only what exceeds the full
(immeasurable), but also what does not reach it
(unfinished, imperfect). Therefore infinity would be
lack and excess at the same time, in accordance with
the statement, that nothing is more than something,
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ograniczone, zaś nicość bezkresna. Skończoność
jawi się tu nie jako ontologiczna pełnia, ale przede
wszystkim ograniczenie. Skończyć to tyle co dokonać,
wykonać, a sens tych wyrazów nie bez powodu odsyła
nas do słowa skonać. Skończyć obraz to zabić go,
odebrać mu życie, jak twierdził choćby Pablo Picasso.
Nieskończoność formalna w obrazie, polegająca na
niepełnej strukturze wizualnej („wybrakowanym
fundamencie bytowym”, jak powiedziałby Ingarden),
może mieć dwa źródła: być wynikiem działania
celowego (szkic i tendencje minimalistyczne), ale
również czynników wtórnych i niezależnych od autora
(non finito i destrukt). Nieskończoność znaczeniowa
zaś, „niedomknięcie” semantyczne dzieła, zasadza się
na możliwości interpretacyjnego rozbudowywania,
wtórnego wykorzystywania czy reinterpretowania
(ready made, kolaż, obrazy procesualne,
konceptualizm).

as something is limited, and nothing is limitless.
Finiteness appears as an ontological full, but most of
all as a limit. To finish means to accomplish, execute,
and the sense of the latter word for good reason refers
us to a word execution. To execute a work means to
put it to death, to kill it, as let it be Pablo Picasso used
to claim.
Formal infinity in a picture, i.e. incomplete visual
structure (“deficient existence base” using Roman
Ingarden’s expression), may have two sources: it may
result from deliberate actions (sketch and Minimalism),
but also secondary and author independent factors
(non finito and destruct). Whereas semantic infinity,
semantic “imperfectness” of an artwork, is based upon
a possibility of extending interpretation, secondary
usage or reinterpretation (ready mades, collage,
painting-in-progress, conceptualism).

W przypadku Czarnego kwadratu Malewicza mamy
do czynienia z nieskończonością metaforyczną,
bo brak formy i pustka odnoszą nas do bezmiaru
semantycznego jedynie konceptualnie. Obraz ten był
rewolucyjny w sensie bezkompromisowego odrzucenia
jakiejkolwiek referencji do zmysłowo dostępnej
(przedmiotowej) rzeczywistości, jednak
sam w sobie jako obiekt wciąż był przedmiotem
o wyraźnie określonych granicach. Można się
domyślać, że tę przestrzenną odrębność Malewicz

In the case of Malewicz’s Black Square we deal
with metaphorical infinity, as the lack of form and
emptiness refer us to semantic infinitude only in
a conceptual way. This painting was revolutionary
regarding uncompromising rejection of any reference
to sensually accessible (subject) reality, while the
square on its own still was an item of precisely defined
limits. We may only guess that Malewicz made an
attempt, to some extent, to overcome this spatial
individuality by displaying his work at an angle in the
corner under the ceiling. Contemporary technology

Przemysław Pintal
Zabezpieczony | Secured Object
26x27 cm, sklejka, papier, folia bąbelkowa
plywood, paper, bubble foil, 2003-2013
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próbował w ograniczonym zakresie niwelować,
eksponując pracę pod kątem w rogu sufitu.
Współczesna technologia znosi takie ograniczenia,
umożliwiając preparowanie „nieskończoności” zupełnie
empirycznej: świetlne instalacje Jamesa Turrella
pozwalają doświadczać bezmiaru całkiem zmysłowo.
Skończoność i nieskończoność jako kategorie
przestrzenno-czasowe odnoszą nas do szerokiego
spektrum problematyki egzystencjalnej i poznawczej,
od sporu idealizmu z naturalizmem, racjonalizmu
z sensualizmem, monizmu z pluralizmem, po kwestie
stosunku części do całości i nieskończonego
podziału skończonych odcinków. Początek
i koniec. Doskonałość i niedoskonałość. Oczywiste
i nieoczywiste, jednoznaczne i względne, a także
jasne i ciemne. Choć innymi środkami, to zarówno
w siedemnastowiecznych nokturnach Georgesa
La Toura, jak i w „liczonych” obrazach niedawno
zmarłego Opałki wyrażona jest prawda o niedoskonałej,
przestrzennie i czasowo ograniczonej naturze istoty
ludzkiej. Z kolei wszechświat, wedle aktualnych
obserwacji i obliczeń astronomicznych, również jest
skończony, choć stale się rozszerza. Kiedyś wektor ma
się jednak odwrócić i zacznie się kurczyć: od braku do
nadmiaru, a potem z powrotem.

abolishes such limitations, it enable preparing
completely empirical “infinity”: James Turrell’s light
installation allow us to experience the infinitude
quite sensually.
Finiteness and infinity as time and space categories
refer us to wide spectrum of existential and cognitive
issues, from dispute between idealism and naturalism,
rationalism and sensualism, monism and pluralism,
to questions of relations between part and whole, and
infinite divisibility of defined segments. The beginning
and the end. Perfection and imperfection. Evident and
unevident, unambiguous and ambiguous, and also light
and dark. Although by different means, both 17thcentury nocturnes by La Tour and “counted” pictures
by only recently late Roman Opałka express the truth
about imperfect, limited in time and space human being
nature. On the other hand, the universe is also limited
although it is continually expanding, according to
current astronomical observations and calculations.
At some time however, the vector is going to reverse
and the universe will begin to shrink: from lack to
excess, and then back again.

Podobnie przebiega często proces malarski, czego
jedną z najlepszych ilustracji są Panny z Awinionu
Picassa, zatrzymana metamorfoza

A painterly process follows a similar path; one of
the best illustrations of this we find in Picasso’s
Les Demoiselles d’Avignon, a still metamorphosis
(Poprzęcka, 2000, p. 50), the effect of long lasting
struggle, countless alterations, an artwork from the
borderline between self-destruct and non finito.
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(Poprzęcka, 2000, s. 50), efekt długotrwałych
zmagań, niezliczonych przeróbek, dzieło
z pogranicza autodestruktu i non finito. Po wstępnym
rozbudowywaniu często następuje faza redukcji,
odejmowania, a malarz staje przed dylematem: czy to
już wystarczy? Czy należy coś jeszcze dołożyć?
Czy niczego już dodać lub ująć bez straty
dla dzieła nie można?
Jest to ostatnie, i być może najważniejsze, pytanie
w całym ciągu wątpliwości, które pojawiają się
w trakcie tworzenia, od kluczowego: co, kolejnego:
jak, aż po: kiedy przestać? Pojawiło się ono w praktyce
artystycznej dość późno, z całą świadomością dopiero
w romantyzmie. Od epoki renesansu po dojrzały
akademizm dominował wymóg starannego wykonania
dzieła wedle wcześniej przygotowanych projektów,
szkiców lub nawet szablonów, a realizacja obrazu
była ściśle zaplanowanym, racjonalnym procesem
pokrywania podobrazia mieszanką spoiwa i pigmentu
wedle systematycznego programu. Zachowane non
finito z tych epok pokazują, że artysta działał niemal
jak dzisiejsze drukarki.
Pierwsze oznaki wahania na etapie wykonania
właściwego dzieła obserwować można
w renesansowym malarstwie weneckim, gdzie
nastąpiło nałożenie dwóch, osobnych dotąd,
etapów tworzenia: koncepcji i wykonania.
W praktyce warsztatów Tycjana czy Tintoretta
faza szkicu – poszukiwania rozwiązania, i jego
realizacji – wykonania, zaczęły wzajemnie się
przenikać, odsłaniając pełen niepewności mechanizm
powstawania dzieła. Stojące u progu nowoczesności
dzieła Velázqueza czy Maneta najwięcej zawdzięczają
właśnie rozwiązaniom weneckim. Realizm ich obrazów,
przy braku wykończenia i antyakademickiej swobodzie
opracowania, skłania do pytania o charakter relacji
rzeczywistości z jej malarską reprezentacją: może nie
ma nic takiego jak „skończone”, kompletne, zupełne?
Może „skończoność” jest tylko złudzeniem?
Każdy obraz w pewnym sensie jest „niedokończony”,
wewnętrznie niepełny, wybrakowany ontologicznie.
Brak jest częścią jego natury, ponieważ zawsze jest
rodzajem redukcji – nie prawdziwą rzeczą, a jedynie
jej pozorem, dwuwymiarową reprezentacją. Manet,
krytykowany przez współczesnych za brak wolumenu
w obrazach, co sprawia, że wszystko, co na nich widać,
zdaje się być tylko powierzchnią, byłby szczęśliwy,
wiedząc, że współcześnie rozważa się podobne
hipotezy w odniesieniu do samej rzeczywistości.
W swoim tekście o Sasnalu Sławoj Żiżek odwołuje
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After the initial expanding often comes a stage of
reduction, subtraction, and a painter is faced with
dilemma: is it already enough? Should anything be
added? Is it this stage when nothing can be added or
deduced without a risk of damage of the work?
It is the last, and perhaps the most important question
in the whole sequence of doubts during the process
of creation, from the key question: what, through
the next one: how, to the question: when to stop? In
artistic practice it occurred fairly recently, completely
consciously no sooner than in Romanticism. From the
period of Renaissance to High Academism requirement
of fine execution of artwork predominated. It followed
preparatory designs, sketches or even templates, and
the very realisation of a painting was a rigidly planned
and rational process of covering underpainting with
mixture of binder and pigment according to systematic
program. The preserved non finito originated in
these epochs reveal that an artist operated almost
like today printers.
The first signs of hesitation at the stage of executing
a proper artwork may be observed in Venetian painting
of the Renaissance, where it came to superimposition
of two, hitherto separate, stages of creation on each
other: a stage of concept and a stage of execution.
In practice of Titian or Tintoretto’s workshops phases
of sketch – searching for a solution, and its realisation
– execution, began to intermingle, revealing filled
with doubts mechanism of a work creation. The works
by Velázquez or Manet, which place themselves on
the brink of modernity, owe most just to Venetian
solutions. Realism of these paintings, with their lack of
finishing and anti-academic ease of elaboration, makes
us pose a question about a character of a relation
between reality and its pictorial representation: perhaps
there is no such a thing as a “finished”, complete, entire
work? Maybe “finiteness” is a mere illusion?
Every picture is to some extent “unfinished”,
incomplete inside, onthologically deficient. Lack is
a part of its nature, as it is always a sort of reduction
– not a real thing, but solely its semblance, twodimensional representation. Manet was criticised
by his contemporaries for the lack of volume in
his paintings, what made an impression of all the
elements being placed on the surface. He would be
happy knowing that at present similar hypotheses are
considered in reference to the reality itself. Sławoj
Żiżek in his text on Sasnal quotes the uncertainty
principle and its so-called Copenhagen interpretation
(by Werner Heisenberg and Niels Bohr), according

się do teorii nieoznaczoności i jej tzw. interpretacji
kopenhaskiej (Wernera Heisenberga i Nielsa Bohra),
wedle której fakt, że nie jesteśmy w stanie na
poziomie kwantowym jednocześnie określić pędu
oraz położenia cząstki, nie dowodzi braków teorii, ale
dokładnie przeciwnie – dowodzi braków samego jej
przedmiotu: rzeczywistości. Świat jest ontologicznie
„niekompletny”, rzeczywistość jest fasadowa,
tzn. kończy się dokładnie tam, gdzie ją widzimy.
We wnętrzu ziemi jest pustka, a gwiazdy są nieostrym
blaskiem, przynajmniej dopóki się do nich nie zbliżymy:
„(...) nieokreśloność kwantową, którą napotykamy
podczas badania najmniejszych składników naszego
wszechświata, można odczytywać (...) jako właściwość
ograniczonej rozdzielczości naszego symulowanego
świata” (Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, s. 79).
Zdarzenia nie istnieją, dopóki nie staną się przedmiotem
obserwacji. Przypomina to George’a Berkeleya
z jego absolutyzacją postrzegania: esse est percipi,
a empiryzm, który staje się idealistyczny, przywołuje
paradoks sformułowany przez Gilberta Chestertona:
zdroworozsądkowy materializm, od którego zaczyna
się oparta na zgodności obliczeń z doświadczeniem
naukowa fizyka, kończy się utratą samej rzeczywistości
w abstrakcie równań kwantowych. Pisząc o „krążącym
wokół pustki” Sasnalu, Żiżek uzasadnia abstrakcyjność
modernizmu zbliżaniem się do „preontologicznego
poziomu zamazanej protorzeczywistości”, której
progiem ostatecznym może być bozon Higgsa: „coś”,
z czego złożone jest „nic” (Przewodnik Krytyki
Politycznej, 2008, s. 86).

to which the fact that we are not able - in regard
of quantum mechanics – to define wave function
and particle situation at the same time, does not
prove theory deficiency but, right on the contrary –
it proves deficiency of its very subject: the reality.
The world is onthologically “incomplete”, the reality
is like a facade, i.e. it finishes right where we see
it. In the earth interior there is emptiness, and the
stars are dim lights, at least as long as we do not
approach them: “(...) quantum uncertainty we come
across during research over the smallest elements
of our universe, may be explained (...) as a quality
of a limited resolution of our simulated world”
(Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, p. 79).
Events do not exist until they become subjects of
observation. It remind us of George Berkeley with
his absolutisation of perception: esse est percipi,
and empiricism, which becomes idealistic, connotes
a paradox formulated by Gilbert Chesterton: common
sense materialism, where academic physics, based on
accordance of calculations with experience, begins,
ends in losing the reality itself in abstract quantum
equations. Żiżek writing about Sasnal “who circulates
in emptiness”, defends abstractiveness of Modernism
with approximation to “preonthological level of
the blurred proto-reality”, whose ultimate verge
may be the Higgs boson: “something” that
constitutes “nothing” (Przewodnik Krytyki
Politycznej, 2008, p. 86).

Zakończenie

I do not know whether Black Square on White
Ground represents something that constitute
nothing. Yet I think that a less known picture painted
by Malewicz, White Square on White Ground,
representing nothing, refers us to iconoclasm,
among others. This practice of disposing painterly
decoration from temples, known from the period
of Byzantine empire and later religious wars, was
justified theologically: God is eternal and ideal,
whereas human artefact is complete and imperfect,
as such man’s means are inappropriate to depicting
the inconceivable and interminable.

Nie wiem, czy Czarny kwadrat na białym tle
przedstawia coś, z czego złożone jest nic. Sądzę
jednak, że mniej znany obraz Malewicza, Biały
kwadrat na białym tle, niczego nie przedstawiając,
odsyła nas między innymi do ikonoklazmu. Znaną
z okresu Bizancjum i późniejszych wojen religijnych
praktykę usuwania dekoracji malarskiej z kościołów
usprawiedliwiano teologicznie: Bóg jest wieczny
i idealny, zaś ludzki artefakt skończony i niedoskonały,
jego środki są więc niestosowne dla obrazowania tego,
co niepojęte i nieskończone.
Malarstwo jest ułomne, a jego niedoskonałość,
niezależnie od tematu, odsyła nas do motywu
vanitas, trwającego nieubłaganie odliczania, które
próbował uchwycić Opałka. Wszystkie jego Obrazy
liczone można uznać za jedno wielkie non finito, a za
jego „współautora” śmierć samego malarza, która

Conclusion

Painting is deficient, and its imperfectness,
regardless of subject, refers us to a vanitas motive
of an inexorable counting, which Opałka tried to
capture. All his Counted Pictures may be treated as
one great non finito, and the painter’s death, which
determined the last written down number, may be
assumed this non finito’s “co-author”. The ideology
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zdeterminowała wysokość ostatniej zapisanej przez
niego liczby. Najbardziej wpływowym artystom
współczesnym nie bez powodu przypisuje się
ideologię formalnej porażki3: ich dzieła przypominają
często muzealne destrukty, w takiej ułomnej formie
zdając się nam estetycznie bliższymi, bardziej
intrygującymi niż dzieła perfekcyjnie wykończone
i zachowane. Rozmazane obrazy Richtera przywołują
sfumato Leonarda. „Podziurawieni” Partyzanci
Sasnala niedokończoną Madonnę Manchester Michała
Anioła. Tuymans imituje wyblakłe i spełzłe starocie,
a wielu innych – Matthias Weischer, Aaron Wexler
czy Alexander Tinei – bawi się estetyką destruktu
i non finito. Przeplatają akademickie opracowanie
z plątaniną szkicowych gestów oraz prześwitami
gruntu i podmalówek, wprowadzając niepewność
i umykając jednoznacznym definicjom. Dla Louisa
Marin anarracyjność obrazu stanowi porywające
doświadczenie: „oko ginie, wnikając w powierzchnię,
na której przedstawienia rzeczy ostatecznie przestają
być oznaczającymi i utożsamianymi z nimi słowami”
(Marin, 2011, s. 292). Stwierdzenie dotyczy
wprawdzie perfekcyjnych obrazów Vermeera, ale
odnosi się do jego impresyjnej, niepoddającej się
3

Sformułowania tego używa Jordan Kantor, pisząc o Tuymansie
(Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, s. 127)

of formal defeat3 is assigned for good reason to the
most influential contemporary artists: their works
often remind museum destructs, and they seem
aesthetically closer to us in this deficient form and
more interesting than perfectly finished and wellpreserved pieces. Richter’s blurred paintings connotes
Leonardo’s sfumato. Sasnal’s “riddled” Partisans
evoke Michelangelo’s The Manchester Madonna.
Tuymans imitates faded and discoloured antiques, and
many others – Matthias Weischer, Aaron Wexler or
Alexander Tinei – play with aesthetics of a destruct
and non finito. They intermingle academic elaboration
with entanglement of sketchy gestures together with
clearances of ground and underpaintings, introducing
uncertainty and avoiding unambiguous definitions. For
Louis Marin non-narrativity of a picture is a thrilling
experience: “an eye disappears as it penetrates the
surface on which representations of items ultimately
stop being definite and identify with words” (Marin,
2011, p. 292). Admittedly, the statement refers
to Vermeer’s perfect paintings, but it connotes his
impressive, undescriptive method of painting of not the
items but their abstract “views” built upon “atoms” of
light and shadow.
3

This phrase is used by Jordan Kantor when writing about Tuymans
(Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008, p. 127)

opisowi metody malowania nie samych rzeczy,
ale ich abstrakcyjnych „oglądów” zbudowanych
z „atomów” światła i cienia.
Akademizm, chcąc, aby proces odbioru był czytelny
i przewidywalny, podobnie jak proces tworzenia,
redukował znacznie indywidualizm autora, oczekując
zarazem bierności widza. Autor mógł być pewien
uznania, wypełniwszy ściśle opracowany przez
Akademię program postępowania, zaś odbiorca
zyskiwał przekonanie, że rozumie obraz. Dziś,
kiedy właściwie nie ma już reguł, artysta boryka się
z koniecznością definiowania zasad za każdym razem
od nowa. Nieprzewidywalność uzyskanych w ten
sposób efektów wymaga jednak również aktywnej
postawy odbiorcy, który musi „dopowiadać” dzieło.
Wysoko ceniony przez malarzy akademickich jedynie
jako autor szkiców, Eugène Delacroix, określając
szkic jako przestrzeń dla wyobraźni, upatrywał
jego atrakcyjności w możliwości samodzielnego
uzupełnienia braków w umyśle widza. W koncepcji
obrazu jako „mostu rzuconego pomiędzy umysłem
autora i odbiorcy” (Poprzęcka, 2000, s. 57)
dostrzec można elementy interaktywności, którą
współcześnie uznaje się za jeden z wyróżników
sztuki nowomedialnej.

Academism with its strive for a clear and predictable
process of reception, just like the process of creation,
reduced the significance of an author’s individuality
and awaited passivity from a viewer. Such an author
could have been certain he would gain acclaim,
as he fulfilled the program strictly elaborated by the
Academy, and a member of audience would have been
convinced that he understood the picture. Nowadays,
when actually there are no rules, an artist struggle
with a necessity to define rules every time anew.
Unpredictability of effects achieved in this way still
demands the audience’s active attitude, as they have
to “complete” the artwork. Eugène Delacroix, highly
praised by academic painters only for his sketches,
defined a sketch as a space for imagination, he found
its attractiveness in the possibility of unassisted
complement of missing parts in viewers’ minds.
In a concept of a picture as “a bridge between an
author’s mind and a recipient” (Poprzęcka, 2000,
p. 57) we can trace elements of interactivity, which is
seen as one of defining features of new media art.
Romanticism by questioning academic rules of
creation, initiated a process which was closed by
Modernism, and Conceptualism opened rules of
reception, or even more precise deleted borders
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Romantyzm, podważając akademickie reguły
tworzenia, zapoczątkował więc proces, który zamyka
modernizm z konceptualizmem, otwierającym reguły
odbioru, a właściwie znoszącym granicę pomiędzy
nimi. Duchamp konsekwentnie twierdził, że „to widz
kończy dzieło, a odbiorcy więcej wkładają w obraz,
niż z niego biorą”. Pisał: „współcześnie odkrywamy
El Greco; publiczność maluje jego obrazy trzysta lat
po tym, jak upoważnił ją autor”. Ze stwierdzeniem,
że „obraz nie jest dziełem malarza, ale tych, którzy
go oglądają” (Poprzęcka, 2008, s. 185), zgodziłby
się poniekąd Ingarden, który w swojej fenomenologii
dzieła sztuki jako przedmiotu intencjonalnego
postulował ujęcie osoby autora raczej jako twórcy
sytuacji niż przedmiotu. Sztuka powstaje w akcie
recepcji, tzn. zaczyna się w momencie „konkretyzacji
estetycznej” – oddzielenia wrażenia od jego
fundamentu bytowego, czyli artefaktu.
Wtóruje tym wszystkim teoriom Umberto Eco z własną
opera aperta, upoważniając odbiorcę do znacznych
ingerencji w sens dzieła. Eco uznał dzieło sztuki za
permanentnie nieuformowane, potencjalnie otwarte na
wszelką formalną i narracyjną reinterpretację, a jego
sens za niezależny od woli autora i definiowany na
nowo w każdym akcie recepcji.
Proces zakwestionowania fini w malarstwie można
również wiązać z tezami o upadku „wielkich
narracji”, słabnięciem wiary w postęp i mit końca
jako zwieńczenia długiego, lecz owocnego procesu
ewolucji, racjonalnego rozwoju, od postawienia
problemu do jego rozwiązania – jedynego, właściwego,
idealnego. Wszystkie te zjawiska znajdują swoje
odzwierciedlenie także w muzyce, która, jak pisał
w pamiętnikach Zygmunt Mycielski, aż do czasów
Arnolda Schoenberga była interpunkcją: zmierzała do
punktu, rozwijała się tonalnie aż do zamknięcia kropką.
Dodekafonia i aleatoryzm wydają się paralelnym
do zjawisk malarskich odrzuceniem wszelkiej
„konieczności” w muzyce i otwarciem na bezkresny
świat dźwięków czysto akustycznych. Co słyszę, kiedy
oglądam puste obrazy Rothko? W głowie dźwięczą mi
wyzwolone dźwięki Giacinto Scelsiego.

between them. Duchamp was consequent in his
claim that “it is a viewer who finished the work,
and the audience gives the picture more than they
take away from it”. He wrote: “at present we are
discovering El Greco; the audience paint his pictures
three hundred years later than the author allowed
them to”. The statement: “a picture is not a work by
a painter but by the one who watches it” (Poprzęcka,
2008, p. 185) would be in a way acknowledged by
Ingarden, who in his phenomenology of an artwork
as an intentional object postulated seeing an author
rather as a creator of a situation than of an object.
Art is created in the act of reception, which means
it begins at the moment of “aesthetic realisation”
– separation of impression from its existential
foundation, i.e. artefact.
Umberto Eco is univocal with all these theories
with his own idea of opera aperta, allowing audience
far reaching interference in the sense of a work.
Eco recognised an artwork as permanently not
formed, potentially open to any formal and narrative
reinterpretation, and its sense is independent from
the author’s will, and being defined anew in every
act of reception.
The process of questioning fini in painting may
be related with theses on decline of “great narrations”,
weakening belief in progress and a myth of an end
which crowns the only right and ideal, long but
fruitful evolution process, a rational development
from stating a problem to solving it. All these
phenomena are reflected also in music which,
according to Zygmunt Mycielski’s diaries, till Arnold
Schoenberg’s times was punctuation: it headed for
a point, developed tonally till it was closed with
a full stop. Dodecaphony and aleatory music seem
to be parallel to painting phenomena as they reject
any “necessity” in music and they open themselves
to the limitless world of purely acoustic sounds.
What do I hear when I look at Rothko’s empty
pictures? I have Giacinto Scelsi’s liberated sounds
in my head.
Translated by Anita Wincencjusz-Patyna
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Kwiat | Flower
100x100 cm, technika mieszana, mixed media, 2012
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Świnia | Pig

Pies | Dog

100x100 cm, technika mieszana, mixed media, 2012

100x100 cm, technika mieszana, mixed media, 2012
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37x21 cm, akryl, złocenie i brokat na płótnie,
acrylic, gilding and brocade on canvas, 2012/2013
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200x100 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013
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140x140 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 1989

Piotr Saul
Wrocław i ja | City of Wrocław and Me
250x160 cm, akryl i olej na płótnie, acrylic and oil on canvas, 2009

Michał Sikorski
Ostatni podział | Last Division
170x200 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2012

Michał Sikorski
Noc w Breslau | Night in Breslau
170x200 cm, olej na płótnie, oil on canvas, 2011-2013

Krzysztof Wałaszek
Kredyt | Credit
21x29 cm, akryl na papierze, acrylic on paper, 1993

Paweł Jarodzki, Krzysztof Walaszek, mysz polna
Kwiaty Polskie | Polish Flowers
60x40 cm, technika własna (klej stolarski, kasze spożywcze), II połowa XX wieku
own technique (carpenter’s glue, groats), second half of the XX century

Marek Jakubek
Ślepcy | The Blind
222x150 cm, technika solwentowa, solvent media, 2013

Adam Chmielowiec
Nieskończoność | Infinity
107x107 cm, technika olejno-żywiczna, oil and resin on canvas, 2000

Adam Chmielowiec
Bez tytułu | Untitled
191x141 cm, technika olejno-żywiczna, oil and resin on canvas, 2006

Janusz Jaroszewski

Janusz Jaroszewski

Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga (detal)
Natural History or Our Lord’s Little Sticks

Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga (detal)
Natural History or Our Lord’s Little Sticks

31,5x31,5 cm, technika własna, own technique, 2003-2013

31,5x31,5 cm, technika własna, own technique, 2003-2013

Anna Kołodziejczyk

Piotr Błażejewski

Siódmy kontynent | Seventh Continent

Niedokończony obraz | Unfinished Picture

180x130 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

100x160 cm, akryl i olej na płótnie, oil and acrylic on canvas, 2013

Urszula Śliz

Urszula Śliz
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70x50 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

100x100 cm, akryl na płótnie, acrylic on canvas, 2013

Bartłomiej Skowron
Nie istnieje nadmiar bycia osobą.
O osobowym przepełnieniu i niedopełnieniu
The excess of being the person does not exist.
On personal overfilling and insufficiency

Człowiek jest tym, czym siebie uczyni
Jean-Paul Sartre

The human is what he makes himself
Jean-Paul Sartre

W artykule tym uzasadnię, że nie jest możliwe bycie
osobą w nadmiarze; bycie osobą jest zawsze byciem
w niedomiarze1.

In this article, I will substantiate that it is impossible
to be the person in excess; being the person is always
being in insufficiency1.

Struktura osoby

The structure of the person

Osoba nie jest jednym, niepodzielnym,
nieprzestrzennym, statycznym, nieruchomym punktem,
nie jest jednolitą, niezróżnicowaną wewnętrznie,
atemporalną substancją myślącą. Osoba jest centrum
aktowym, żyje w swoich aktach i dzięki swoim aktom,
w nich się tworzy. Podmiot, jak mawiał Roman
Ingarden, to spełniacz aktów. Osoby widzą, myślą,
czują, kłamią, nie rozumieją, pragną, spełniają wartości,
kochają i nienawidzą, wierzą, poznają, tworzą dzieła
nauki i sztuki i biją się na stadionach. Wykonując te
czynności, zawsze skierowane są na to, co aktualnie
spełniane, widziane, myślane, odczute itd. Spełniane
akty tworzą przestrzeń życia osoby, środowisko
osobowe, w którym, jako jego centrum, osoba
rozkwita bądź gnije. Przestrzeń życia, jak nazwał
ją Kurt Lewin (1936), jest bardzo skomplikowana
i niezwykle dynamiczna. Zawiera się w niej wszystko,
co jest związane z aktami spełnianymi przez osobę,
w tym treść, przedmiot, zasięg, natężenie tych aktów
itd. Najbardziej nieistotna drobnostka dla innych
osób może być dla nas w danej chwili najważniejszą
i wypełniać całą przestrzeń osoby. Nie ma łatwych
i oczywistych narzędzi do badania przestrzeni życiowej
– jest ona nietrywialna i złożona. Jest zmienna,
w okamgnieniu i tylko na moment może stać się
jednym, niepodzielnym punktem, np. w sytuacjach
gdy jesteśmy silnie zaskoczeni, tak jak po wybudzeniu
wrzaskiem bądź nagłym błyskiem.

The person is not one, indivisible, non-spatial, static,
motionless point, is not homogenous, not diversified
internally, extemporal thinking substance. The person
is the acting centre; lives in their acts and thanks to
them, creates themselves in acts. The subject, as
Roman Ingarden would say, is the fulfiller of acts.
The person can see, think, feel, lie, do not understand,
need, fulfill the values, love and hate, trust, learn,
create works of art and science and fight in stadiums.
Performing those actions they are always directed
to what is currently being done, seen, thought, felt,
etc. Acts being acted create the space of living of
the person, the personal environment in which, as its
centre, the person blossoms or decays. The life space,
as named by Kurt Lewin (1936), is very complicated
and extremely dynamic. Everything that is related with
acts done by the person, therein the content, subject,
scope and intensity of those acts, is included. The most
unimportant bagatelle for other persons can be – for
us – at a given moment the most important thing that
fills the whole space of the person. There are no easy
and obvious tools for examining the life space – it is
non-trivial and compound. It is changeable; as quick as
a flash, and only for a moment it can become the one,
indivisible point – for example in situations when we
are strongly surprised, after being woken by scream or
sudden flash.

1

W pracy tej wykorzystuję niektóre z rozstrzygnięć przedstawionych w
tekście mojego autorstwa (Skowron, 2013).

1

In this work I use some of settlements presented in my other text
(Skowron, 2013).
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Osoba jest spełniaczem aktów, nie jest substancją,
jest raczej pewną siłą. Ingarden (1998, s. 67-68)
konstatuje:
„Czymże jestem ja […] który pozostaję w czasie,
który się w nim dzięki mym czynom buduję lub też się
rozpadam, gdy tylko zwolnię napięcie wewnętrznego
wysiłku, gdy zdam się choć na chwilę na bieg losów,
nie usiłując utrzymać siebie w mej »dłoni«? […] Czymże
jestem ja, nie ów kawał mięsa i kości, lecz ja z krwi
i kości mych wyrastający, człowiek działający?
Raz powstały, bez względu na to, z jakich sił i na jakim
podłożu, jestem siłą, która sama siebie mnoży, sama
siebie buduje i sama siebie przerasta. […] Jestem siłą,
która się ostaje w przeciwnościach losu, gdy czuje
i wie, że swobodnym swym czynem z niebytu wywoła
to, co po niej pozostanie, gdy sama się już w walce
spali. Jestem siłą co chce być wolna. […] Ale zewsząd
pod naporem sił innych żyjąca, niewoli zaródź w sobie
znajduje, jeśli się odpręży, jeśli wysiłku zaniedba.
I wolność swoją utraci, jeżeli się sama do siebie
przywiąże. Trwać i być wolna może tylko wtedy, jeżeli
siebie samą dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra,
piękna i prawdy. Wówczas dopiero istnieje”2.
Osoba jest całością ciągłą i zwartą, jest jednością.
Owe ciągłość i zwartość znów nie są oczywiste. Sen
i utrata świadomości dziurawią osobę, sprawiają, że ma
ona luki. Jedność zaś opiera się na jedyności centrum
osobowego, jedyności punktu, z którego płyną akty.
Powiedzenia Adam jest pogodny bądź Ewa jest ponura
są nieścisłe. Adam bowiem bywał dotąd pogodny,
podobnie też Ewa – na ogół była ponura. Twierdzę,
że te sądy nie są prawdziwe z konieczności.
Adam mógłby stać się niepogodny, a Ewa zerwałaby
ze swą ponurością. Pogodę i ponurość można
zatem niemal dowolnie uzmienniać, zachowując
obowiązywanie powiedzeń, że Adam jest pogodny,
a Ewa jest ponura. Osobami nie jesteśmy, osobami
nieustannie się stajemy.

Warunki bycia osobą
W stawaniu się osobą, jak sądzę, zasadniczą rolę
odgrywają dwa warunki: konieczny, który dotyczy
struktury woli, i płynnie dostateczny – związany ze
spełnianymi przez podmiot wartościami.
Pierwszy warunek, rozpoznany przez Harry’ego
Frankfurta (1971), dotyczy woli drugiego rzędu.

The person is the fulfiller of acts, is not the substance,
is rather the power. Ingarden (1998, p. 67-68) states:
“Who am I […] who remains in time, who, thanks my
acts build myself or fall apart in it, as soon as I release
the tension of internal effort, when I will take pot luck
even for a while, not attempting to hold myself in my
»hand«? […] Who am I, not this chunk of meat and
bones but I, growing out from my blood and bones,
acting man?
Once coming into being, regardless of what powers
and ground, I am the power that multiplies itself, builds
and surpasses itself. […] I am the power that endures
in weather adversities, when it feels and knows that,
by its free act, will call from non-existence what will it
leave after it burns in fight. I am the power that wants
to be free. […] But, living pressurized by other powers
from far and near, it finds germ of bondage in itself if
it relaxes, if it neglects its attempts. And it will lose its
freedom if it ties itself to itself. It can last and to be
free only if it gives itself voluntarily for creating the
good, the beauty and the truth. Only then it exists” 2.
The person is the continuous and compact whole, it is
the unity. Again, that continuity and compactness is
not obvious. The sleep or loss of consciousness wears
holes in the person, makes it incomplete, while the
unity is based on uniqueness of personal centre, on
uniqueness of the point, the acts come from.
The sayings: Adam is cheerful or Eve is gloomy,
are imprecise. For Adam, until now, was sometimes
cheerful and similarly Eve – was usually gloomy. I claim
that those judgments are not necessarily true. Adam
could stop being cheerful and Eve could become not
gloomy. Hence, the cheerfulness and the gloominess
can be varied almost freely, while remaining
effectiveness of the sayings that Adam is cheerful
and Eve is gloomy. We are not persons, we become
persons continually.

Conditions for being the person
I think that two conditions play a fundamental role in
becoming a person: the necessary one that regards the
structure of will, and the fluidly sufficient one – related
to the values fulfilled by the subject.
The first condition, recognized by Harry Frankfurt
(1971) regards the will of second order. A person,
to be the person, should have the desires to want

Osoba, aby być osobą, powinna mieć pragnienia, aby
coś chcieć bądź czegoś nie chcieć. Narkoman, aby
spełnić ten warunek, powinien np. chcieć nie pożądać
narkotyków, zagorzały kibic powinien chcieć nie
chcieć burd stadionowych, prawnik powinien chcieć,
aby chcieć bronić sprawiedliwości. Jest to warunek
konieczny i aby być osobą, należy go spełnić. Jego
realizacja nie gwarantuje pełnego ukonstytuowania się
osoby. Jest on niejako początkiem. Nazwać go można
dojrzałością wolicjonalną.
Warunek drugi jest znacznie bardziej złożony, dotyczy
spełnianych przez osobę wartości. Wskazuje on na
to, że na bycie osobą trzeba zasłużyć, oraz, co więcej,
różnicuje, jak bardzo osobami (nie) jesteśmy i na jaki
sposób nimi (nie) jesteśmy. Odpowiada w dużej części
również za to, że nie jest możliwy nadmiar bycia osobą.
Spełnione wartości konstytuują podmiot jako taką,
a nie inną osobę, decydują o tym, kim podmiot
w rzeczywistości jest.
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2

See also Piwowarczyk (2013).

The second condition is much more compound; it
regards the values fulfilled by the person. It points
out that one must deserve being the person and,
what’s more, it diversifies to which extent we are
(not) persons and how we are (not) them. It is also
responsible, in major part, for the fact that the excess
of being the person is impossible. The fulfilled values
constitute the subject as such, they decide who the
subject really is.

The values

Wartości
Wartości są pewnymi jakościami idealnymi , znaczy
to m.in. tyle, że nie potrzebują innych obiektów dla
swego istnienia, nie żyją z łaski innych przedmiotów,
a źródło swoich określeń mają w sobie – to, czym są,
jest niejako w nich zapisane. Nie są ani tworzone, ani
współtworzone; ani relatywne, ani względne; nie zależą
od nas. Nie są częścią świata, istnieją poza naszym
światem. Jednak w świecie jakoś występują, mówimy,
że ten rower jest wygodny i szybki, a tamten smartfon
jest niezawodny. Rower i smartfon są w tym przypadku
nośnikami wartości, o niskiej zresztą cenności, wygody,
szybkości i niezawodności. Wartości w celu ich
uporządkowania często się grupuje w rodzaje: witalne,
utylitarne, kulturowe, poznawcze, moralne, religijne
itp. Wyróżnia się też wartości pozytywne i negatywne.
Wartości pozytywne to te, które krzyczą i domagają
się własnej realizacji, negatywne zaś tego nie robią.
Nośniki wartości pozytywnych za Maxem Schelerem
nazywamy dobrami. Układa się również wartości
w porządki co do ich cenności – powstają wtedy
tzw. hierarchie wartości. Istnieje wiele praw
opisujących strukturę świata wartości. Rozważanie
tych praw jest domeną aksjologii, dziedziny wiedzy,
która za swój przedmiot obrała wartości. Należą do
nich np. takie prawa: zaistnienie wartości pozytywnej
jest wartością pozytywną bądź wartość pozytywna nie
może być wartością negatywną.
3

3
2		 Zob. również Piwowarczyk (2013).

something or not to want it. The drug addict, to meet
this condition, e.g. should want not to crave the drugs;
the keen football fan should want not to want stadium
brawls; the lawyer should want to want to defend
justice. It is the necessary condition and, to be the
person, one should meet it. Its realization, however,
does not guarantee the full constituting of the person.
It is just the beginning. It can be called the volitional
maturity.

Przedstawiam tutaj własne stanowisko co do istnienia i struktury
wartości. Zawdzięczam jednak wiele W. Stróżewskiemu oraz jego
przeglądowej pracy Transcendentalia i wartości (Stróżewski 1981).
Z wyników tej pracy niejednokrotnie korzystałem, pisząc ten artykuł.

The values are certain ideal qualities3, it means among
others that for their existence they don’t need other
objects, they do not live at other objects’ mercy, and
the source of their attributes is in themselves – what
they are is written in them so to speak. They are
neither created nor relative, they do not depend on us.
They are not part of the world, they are beyond our
world. However, they occur in the world somehow;
we say this bicycle is comfortable and fast or that
smartphone is reliable. In this case the bicycle and
the smartphone are the carriers of values, of low
preciousness anyway, of comfort, velocity and
reliability. To put the values in order, they are classified
in some kinds such as vital, utilitarian, cultural,
illuminative, moral, or religious. We also distinguish
positive and negative values. The positive values are
those which shout and demand their realization, while
the negative ones don’t do that. After Max Scheler, the
carriers of positive values are called the goods. The
values are also ordered according to their preciousness
– then so-called hierarchies of values occur. There
are many laws describing the structure of the world
of values. Deliberation on those laws is domain of
axiology, the branch of science that appointed values
as its object. Such laws are e.g.: occurrence of positive
value is the positive value, or: positive value cannot be
the negative value.

3

Here I present my own opinion concerning the existence and
structure of values. However, I owe a lot to W. Stróżewski and his
survey work Transcendentalia i wartości (Stróżewski 1981).
I used the results of this work many times while writing this article.
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W świecie wartości Stróżewski (1981) wyróżnia
wartość faktyczną i możliwą, ideę wartości, wartość
idealną oraz ideał. Wartość faktyczna to wartość
w zastanej sytuacji aksjologicznej już zrealizowana,
taka, która prześwietliła jakiś przedmiot i sprawiła,
że stał się on dobrem. Wartość możliwa to taka,
której zrealizowanie nie spełniło się, ale jest możliwe,
aby mogło się ono odbyć, innymi słowy, istnieje
przedmiot, który w pewnej sytuacji mógłby być
nośnikiem tej wartości. Idea wartości to sama jakość
wartości, poniekąd treść, którą można wypatrzeć
w wartości. Nie musi ona być zrealizowana, a nawet
może nie dać się w danej sytuacji aksjologicznej
zrealizować. Wartość idealna to taka, w której
zawartości znajduje się optimum danego typu cenności
i w świecie idealnym w danej sytuacji aksjologicznej
byłaby ona najwyższą wartością. Jako że życie ludzkie
nie jest częścią świata idealnego, potrzebne jest
wyróżnienie podwartości idealnej, którą Stróżewski
nazywa ideałem. Ideał to wartość idealna, ale
dostosowana do warunków świata realnego, czyli
taka, która może zostać zrealizowana w sytuacji
aksjologicznej będącej częścią świata realnego.
Wartości współtworzące sposób bycia osoby wiążą się
z takim działaniem osoby, które dotyczy innych osób.
Innymi słowy, są to wartości ufundowane na relacjach
międzyludzkich. Określa się je mianem moralnych.
W dalszej części tekstu pojęcie wartości będę
pojmował jako moralne właśnie.

In the world of values, Stróżewski (1981)
distinguished actual and possible value, the idea of
value, ideal value and ideal. The actual value is the
value already realized in found axiological situation,
such a value that illuminated some object and made it
a good. The possible value is such, whose realization
did not fulfill, but it is possible for it to be done – in
other words, there is the object that in certain situation
could be the carrier of this value. The idea of value
is the very quality of value, in a way the content that
could be seen in value. It needn’t be realized, and even
cannot be realized in given axiological situation. The
ideal value is this, whose content contains the optimum
of given preciousness kind, and in the ideal world in
given axiological situation it would be the highest
value. Since the human life is not a part of ideal world,
there is a need for distinguishing the ideal sub-value,
called the ideal by Stróżewski. The ideal is the ideal
value but adjusted to conditions of real world, it means
such that can be realized in axiological situation being
the part of real world.
Values contributing to the way of being of the person
are the values related to such person’s activities
that concern other persons. In other words, they are
the values founded on interpersonal relations.
The values of this sort are called the moral ones.
In text below I will understand the notion of value
as a moral value.

Odsłanianie wartości

Revealing of values

Wartości nie są ze świata – nie mamy zatem do nich
bezpośredniego dostępu. Nie poznajemy ich ani
za pomocą podstawowych zmysłów, ani jakiegoś
przeżycia emocji, ani też prostego wglądu. Specjalny
zmysł wartości (najbardziej chyba podobny do
słuchu) pozwala nam w nie tylko celować i z rzadka
je odsłaniać. Zdecydowanie częściej nie słyszymy
wartości. Rzadko w nie trafiamy, chybiamy częściej.
Dużo w tym utrafianiu i poszukiwaniu nieporządku
i przypadku, wiele niedoskonałości i ludzkiej
ułomności. Sztuka dobrego życia to sztuka celnych
odsłonięć właśnie. Wobec nieobecności trafnych
odsłonięć rozgrywa się dramat, jak nazwał to zjawisko
Józef Tischner (1993). Celne odsłonięcie oraz
zrealizowanie rozpoznanej w nim wartości, jeśli już
się przytrafią, składają się na akt, który prowadzi do
przeżycia tak trzeba było. Przeżycie tak trzeba było
jest przeżyciem wzmacniającym, konstytuującym
i intensyfikującym bycie osobą.

Values do not come from the world – therefore,
we have no direct access to them. We can neither
recognize them by basic senses, nor by some
experience of emotion nor by simple insight.
Some special sense of value (I think it is most
similar to hearing) allows us only to aim at them
and seldom reveal them. We decidedly more often do
not hear the values. We rarely hit them, we miss more
frequently. In this hitting and searching there is much
disorder and chance, many imperfections and flaws
of human nature. The art of good living is indeed the
art of accurate revealings. Due to absence of accurate
revealings, the drama takes place, as Józef Tischner
(1993) called this phenomenon. The accurate revealing
and realizing the value recognized in it, if occur,
make up the act that leads to experience it should have
been so. The experience it should have been so
is strengthening, constituting and intensifying
being the person.
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Wartości dotyczą bycia w stosunku do innych
i nieodłącznie związane są z innymi osobami.
Uściślając, mogą one powstać tylko na kanwie
autentycznego spotkania z innym. Stąd też oprócz
zmysłu wartości ważną rolę w ich poznaniu odgrywają
inne osoby. Nie mam tu na myśli działających w ramach
systemu nauczycieli moralności (np. nauczycieli etyki
w szkołach), raczej osoby, które swoim osobowym
sposobem bycia odsłaniają wartości innym. Osoby
te w swoich społecznościach często budzą podziw
i cieszą się powszechnym, zasłużonym szacunkiem.
Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej określił je mianem
dzielnych etycznie.

Wartość a istnienie
Silnym twierdzeniem metafizycznym, jakie tutaj
zakładam, jest przeświadczenie wypowiedziane
przez Stróżewskiego (1981), zgodnie z którym
wartość uwartościawia istnienie. Istnienie nie jest
aksjologicznie neutralne, nie ma jednego sposobu
istnienia. W obliczu spełnionych wartości albo się ono
intensyfikuje, albo więdnie. Wartości prześwietlają
i nasycają samo bycie, docierają do jego rdzennej,
źródłowej struktury i na nią wpływają. Dramat
istnienia osoby rozciąga się pomiędzy istnieniem
intensywnym, gęstym, nasyconym, istnieniem dobrze
a istnieniem rozprężonym, nigdziegęstym, niespójnym,
istnieniem źle. Pierwszy w granicznym przypadku
jest byciem doskonałym, drugi byciem maksymalnie
wybrakowanym. Pierwszy jest pełnią bycia, drugi jest
byciem charakteryzującym się niedomiarem. Pierwszy
sposób bycia jest Ingardenowską siłą, energią rozrostu
i rozkwitu skierowaną do przodu, drugi sam siebie
unicestwia, jest owładnięty niemocą i nicością.

Powstawanie i kształtowanie osoby
Podmiot nieustannie staje się osobą i w tym procesie
zależy od spełnionych przez siebie wartości.
Właściwości tych wartości: jakość, cenność
i wysokość wpływają na sposób bycia osobą.
Optymalny sposób bycia wyznaczają zaś wartości
idealne, których realizacja nie jest możliwa w świecie
realnych działań. Pełnia bycia osobą jest więc
możliwa dzięki każdorazowej realizacji wcześniej
zdefiniowanych ideałów. Każdorazowość zakłada
nieomylność osoby co do rozpoznawania wartości.
To założenie zaś, po skonfrontowaniu z tym, co
już wiemy o poznawaniu wartości, okazuje się być
nieprawdziwe. Bycie osoby rozciąga się zatem

The values concern the being in relation to others
and are inseparably related to other persons. To make
it more specific, they can occur only on the base of
authentic meeting with other. Therefore, other persons
as well as the sense of values play important role in
their recognizing. I do not mean the teachers of morals
acting in the frames of system (for example the ethics
teachers at schools) but rather persons who reveal
the values to the other by their personal way of being.
Such persons often are admired and widely and justly
respected in their societies. Aristotle in Nicomachean
Ethics described those persons as good people.

Value and being
The strong metaphysical statement I assume here
is the conviction expressed by Stróżewski (1981),
according to which the value makes being valuable.
Being is not neutral axiologically. There is not one way
of being. Being, in face of fulfilled values, intensifies
or withers. Values illuminate and saturate being itself,
reach to its root, source structure and influence it.
Drama of being of the person extends between being
intensive, dense, saturated, the being well, and being
relaxed, nowhere dense, incoherent – the being unwell.
The first, in critical case, is perfect being, the latter the
extremely faulty being. The first is the height of being,
the latter is characterized by insufficiency. First way
of being is Ingardean power, energy of growth and
bloom directed forward, the latter annihilates itself,
is overwhelmed with powerlessness and nothingness.

Coming into being and shaping the
person
The subject continuously becomes the person and,
in this process, depends on values fulfilled by it.
Properties of those values: quality, preciousness
and height, influence the way of being the person,
while the optimal way of being is determined by ideal
values whose realization is impossible in the world
of real activities. Therefore, the height of being the
person is possible thanks to every time realization of
ideals defined earlier. Every timeness assumes the
person’s infallibility as for recognizing values. Yet, this
assumption, confronted with what we already know
about recognizing values, turned out to be untrue.
Therefore, being the person extends between desirable
yet unavailable height of being and imperfection.
There are many ways of being faulty personally while
personal insufficiency is the natural state
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pomiędzy upragnioną acz niedostępną pełnością
bycia a niedoskonałością. Wybrakowanym osobowo
można być na wiele sposobów, niedomiar osobowy
to naturalny stan osoby. Pełnia, choć niedostępna,
jest teoretycznie możliwa, nadmiar bycia osobą
zaś nie istnieje. Nie można spełnić bardziej idealnej
wartości, wartość idealna sama bowiem zawiera
optimum swojej wartościowości. Nie jest możliwe
spełnienie cenniejszej wartości (grupy wartości) od
wartości (grupy wartości) najcenniejszej. Innymi
słowy, pozytywną (w sensie aksjologicznym) granicą
możliwości bycia osoby jest osobowa pełnia bycia.
Podmiot, który osobowo ciągle się tworzy, będąc
jednocześnie poznawczo ograniczonym, z góry
skazany jest na niepowodzenie. Nigdy nie będzie
w najlepszy sposób dobry. Jednak zawsze może być
lepszy i zawsze może być gorszy, innymi słowy –
zawsze może być bardziej bądź mniej. Sposób jego
bycia wyznaczany jest przez wartości. Szlachetność
wyznacza bycie na jej sposób, bycie szlachetnie,
mądrość wyznacza bycie mądrze, sprawiedliwość –
bycie sprawiedliwie. Osoba istnieje wartościowo.
To, na jaki sposób osoba istnieje, zależy od siły jej
woli i niezniechęconej odwagi do bycia na sposób
wartości, zależy od tego, co jest w niej samej. Stąd też
odpowiedzialność za bycie na taki, a nie inny sposób
spoczywa na niej samej. Człowiek jest tym, czym siebie
uczyni. Za to zaś, czym siebie uczyni, sam w pełni
odpowiada.

of the person. The height, though unavailable,
is theoretically possible, while the excess of being
the person does not exist. One cannot fulfill more ideal
value, since ideal value itself contains optimum of its
valuableness. It is not possible to fulfill more precious
value (group of values) than the most precious value
(group of values). In other words, the positive (in
axiological sense) limit of possibility of being of the
person is personal height of being.
The subject that constantly creates itself personally
being at the same time cognitively limited, is doomed
to failure from the start. It will never be good in the
best way. Yet, it can always be better and can always
be worse, in other words – it can always be more or
less. The way of its being is determined by values.
Nobleness determines being in its way, being nobly,
wisdom determines being wisely, justice – being justly.
The person exists valuably.
Which way the person exists, depends on their will
power and non-disheartened courage for being in way
of values; it depends on what is inside themselves.
Hence, the responsibility for being in such and not
other way lies with themselves. Human is what he
makes himself. And is fully responsible for whom he
will make himself.
Translated by Urszula Smerecka
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Katarzyna Kopecka-Piech
Nowe media: między nadmiarem i brakiem
New media: between excess and insufficiency

Nadmiar informacji (information overflow) oraz brak
dostępu do mediów, szczególnie najnowszych,
w wyniku wykluczenia cyfrowego (digital divide)
to tylko niektóre często analizowane problemy we
współczesnych naukach o mediach. Nowe media,
a więc media cyfrowe, w coraz większym stopniu
zdominowane przez internet, wykazują silne związki
z informatyką i najnowszymi technologiami. Nadmiar
i brak w kontekście nowych mediów są najczęściej
powiązane z nadwyżką lub niedoborem w obrębie
odpowiednio informacji i technologii, ale się do nich
nie ograniczają. Głównymi kategoriami analizy
mediów są nadawcy, odbiorcy i zawartość, czyli
komunikowane treści.
Nowe media to nieustanne balansowanie między
nadmiarem i brakiem – zysk w jednym wymiarze
oznacza stratę w innym. Kwestie ilości, np. sprzętu,
informacji i liczby nadawców łączą się z problematyką
niepoliczalnych elementów komunikowania, takich
jak choćby kompetencje czy rozwój odbiorców.
W poniższej analizie porządki zostaną zatem
przemieszane. Ujęcie jakościowe uzupełniać będzie
perspektywę ilościową. Problemy komunikacyjne
przeplatać się będą z biznesowymi, etycznymi
i społeczno-kulturowymi.
W ostatnim czasie ukazało się wiele nowych publikacji,
których autorzy w krytyczny sposób ustosunkowują się
do korzystania z internetu, w tym do jednej
z najważniejszych aktywności w sieci: wyszukiwania.
Na najnowszej, krytycznej refleksji Nicholasa Carra
(2013), Alexandra Halavaisa (2012), Eli Parisera
(2011) oparta zostanie poniżej przedstawiona
argumentacja. Po drugiej stronie barykady sytuują
się publikacje autorów, którzy widzą w internecie
przede wszystkim szanse i możliwości, np. teksty

Information overflow and lack of access to media,
especially to the newest ones, as a result of digital
divide are some of the problems often analyzed in
modern media studies. New media, namely digital
ones, dominated more and more by the internet, show
strong relations to computer science and the newest
technologies. The excess and insufficiency in context
of new media are quire often related to overflow or
insufficiency within, respectively, information and
technology, but are not limited to them. The main
categories of media analysis are senders, recipients
and communicated content.
New media are constantly balancing between excess
and insufficiency – a profit in one dimension means
a loss in the other. The questions of quantities, for
example of equipment, information and number of
senders join with issues of uncountable elements of
communication, such as competences or development
of recipients. Hence, in the analysis below, the
orders will be interlaced. Qualitative perspective
will supplement the quantitative one. Problems of
communication will alternate with business, ethical
and socio-cultural questions.
There are numerous new publications whose authors
take a critical stance on using the internet, therein
on one of the most web activities: browsing. The
argumentation presented below will be based on the
latest, critical reflections of Nicholas Carr (2013),
Alexander Halavais (2012) and Eli Pariser (2011).
On the other hand, there are publications by authors
who see the internet, above all, as chances and
opportunities while apparently not noticing the existing
dangers1, for example publications by Don Tapscott
and Anthony Williams (2008, 2011). Perspectives and
threats confronted here are related only to excess and
1
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They stressed stronger the threads resulting from the new order in
their second joint book Makrowikinomia. Reset świata
i biznesu.
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DonaTapscotta i Anthony’ego Williamsa (2008, 2011)
i zdają się w niewielkim stopniu dostrzegać istniejące
niebezpieczeństwa11. Zderzane tu perspektywy
i zagrożenia internetowe wiążą się właśnie z tytułowym
nadmiarem i brakiem. Oba pojęcia konotują raczej
wydźwięk negatywny. Czegoś jest za dużo, a czegoś
za mało, a więc są to ilości z jakiejś perspektywy
nieodpowiednie. Nie dziwi więc fakt, że w refleksji
przeważać będzie tendencja krytyczna, a nie
apologetyczna. Choć jednocześnie warto podkreślić,
że omawiane kwestie niosą ze sobą wielkie wyzwania;
namysł nad nimi stanowi szansę przezwyciężenia
licznych zagrożeń, o których będzie mowa w dalszej
części artykułu.
Jak pisze Paul DiMaggio i inni autorzy przywoływani
przez Alexandra Halavaisa (2012, s. 119), sieć zmierza
jednocześnie w trzech kierunkach: „obfitej różnorodności,
hipersegmentacji i umasowienia”. W tym stwierdzeniu
kryje się kwintesencja wewnętrznych sprzeczności
internetu. Z jednej strony jest to medium, które jako
pierwsze w historii umożliwia dostęp do tak wielkiej
ilości tak różnorodnych treści. Z drugiej jednak opiera
się na podziałach, fragmentaryzacji lub, jak chce autor,
hipersegmentacji, która w dużym stopniu blokuje
lub ogranicza dostęp i korzystanie z tej różnorodności.
Sieć staje się zatem kolejnym z mediów masowych,
dla których w założeniu miała stanowić przeciwwagę
jako medium powszechnie dostępne. Dzieje się tak
za sprawą wielu mechanizmów i procesów, począwszy
od dominującego mechanizmu wyszukiwania, przez
procesy komercjalizacji, algorytmizacji i personalizacji.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że w nowych
mediach nadmiar skutkuje brakiem, np. nadmiar
informacji skutkuje brakiem odbiorców większości
komunikatów. Nie jesteśmy w stanie przyswoić tak
wielkiej liczby komunikatów. Jednak mechanizm
działa również w kierunku przeciwnym. Brak powoduje
nadmiar w innym porządku, np. brak określonych
kompetencji powoduje stosowanie i nieświadome
poddanie się licznym mechanizmom manipulacji.
W niniejszym artykule w pierwszej kolejności
przybliżony zostanie problem nadmiaru, a następnie
braku ważnych elementów we współczesnej
komunikacji nowomedialnej. Nie należy jednak
traktować tych zjawisk jako niezależnych. Zazębiają
się one, nakładają na siebie, decydując o charakterze
ekosystemu medialnego, w którym żyjemy.

1
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W nieco większym stopniu zaakcentowali zagrożenia wynikające
z nowego porządku w swojej drugiej wspólnej książce
Makrowikinomia. Reset świata i biznesu.

insufficiency mentioned in the title. Both those notions
have a rather negative connotation. There is too much
of something, and too little of something else, so from
some perspective those quantities are inappropriate.
Thus, it is no wonder that a critical, not an apologetic
tendency will prevail in reflection. At the same time,
it is worth stressing that the issues in question carry
great challenges; considering about them is the chance
for overcoming numerous threats which will be named
in subsequent part of this article.
As Paul DiMaggio and other authors quoted by
Alexander Halavais (2012, p. 119) say, the web heads
towards three directions at the same time: “abundant
diversity, hyper-segmentation and making it widely
available”. The essence of internal contradiction of the
internet lies behind this statement. On the one hand, it
is the first medium that enables access to such a great
amount of so diverse contents, while, at the same
time, it is based on divisions, fragmentarization or,
as the author would have it, on hyper-segmentation
that blocks or limits access and using this diversity to
a large extent. So, the web becomes another element
of mass-media, to which originally this was supposed
to be a counterbalance, given its wide availability. It
happens so due to many mechanisms and processes,
from dominating the process of browsing and the
processes of commercialization, algorithmization to
personalization.
At first glance, it could seem that in new media the
excess results in lack, for example the excess of
information results in the lack of recipients of most
messages. We are not able to assimilate such
a great number of messages. Yet, this mechanism also
works the other way round. The lack brings about the
excess in a different order, for example the lack of
specific competences causes the use and unconscious
succumbing to numerous mechanisms of manipulation.
In this article, first I outline the problem of excess,
then the lack of important elements in the present
new media communication. Those phenomena should
not be, however, treated as independent. They mesh,
overlap with each other and decide upon the nature of
media ecosystem we live in.

Nadmiar
W jednej z telewizyjnych reklam, wykorzystujących
abstrakcyjny humor, rozentuzjazmowany bohater
stwierdza, że przeczytał już prawie cały internet.
Odbiorca musi zareagować uśmiechem – jak to:
„cały internet”, wszystkie strony, serwisy, treści?
Ile zawartości mieści się w internecie? Doskonałą
ilustracją odpowiedzi na te pytania są często
udostępniane w sieci infografiki, uświadamiające
nam „potęgę” internetowych możliwości2.
60 sekund w internecie oznacza m.in. 168 milionów
wysłanych maili, 1500 nowych postów na blogach,
rejestrację 70 nowych domen, 370 tysięcy minut
rozmów przy użyciu aplikacji Skype, prawie
700 tysięcy zapytań w Google i tyle samo nowych
statusów na Facebooku, ponad 300 nowych kont na
Tweeterze i prawie 100 tysięcy tweetów.
W tym samym, krótkim czasie 60 sekund przez sieć
przepływają informacje, których ilości nie jesteśmy
w stanie sobie wyobrazić, nawet za pomocą często
używanych do tego celu grafów. Postrzegając internet
ilościowo, należy przede wszystkim zauważyć, że nie
jesteśmy w stanie zapoznać się choćby z niewielkim
procentem jego zawartości. Istnieje ok. 673 milionów
aktywnych witryn internetowych (Netcraft 2013).
Większości z nich nigdy nie odwiedzimy. Funkcjonują
jednak serwisy, np. społecznościowe, które biją
rekordy unikalnych użytkowników (Facebook w 2012
roku przekroczył 1 miliard). Nie oznacza to jednak,
że wszyscy użytkownicy są w stanie śledzić całą ich
dostępną zawartość z powodu ograniczeń czasowych.
Mimo że 36% użytkowników spędza w sieci 1-2
godziny dziennie, 37% – 3-5 godzin, 10% – 6-8
godzin, 7% – 8-10 godzin, a 4% – powyżej 10 godzin
(TNS 2013), poświęcają oni średnio 10 sekund na
odwiedzaną stronę internetową (Carr, 2013). Trudno
zatem mówić o pełnym zrozumieniu treści i zanurzeniu
w tekst. Zmienia się nie tylko sposób selekcji treści,
ale i sposób oraz stopień ich przyswojenia.
Ilości oszałamiające i przytłaczające, niemożliwe do
przyswojenia, skutkują przeładowaniem informacyjnym
i „smogiem danych” (data smog)3 (Halavais, 2012,
s. 25). Już w 1945 roku Vannevar Busch stwierdził,
że liczba publikowanych materiałów przekroczyła
zdolność ich wykorzystania (Carr, 2013). Cóż zatem

contents? How much content is there on the internet?
The perfect illustration to answer these questions
are, often presented in the web, info-graphics that
make us aware of the “power” of the internet’s
capabilities2. 60 seconds in the internet means, among
others, 168 million of emails sent, 1,500 new posts
on blogs, registration of 70 new domains, 370,000
minutes of talks on Skype, almost 700,000 enquiries
in Google and the same number of new statuses on
Facebook, over 300 new accounts on Twitter and
almost 100,000 twitts. In this same, short time of
60 seconds information flows through the web in an
amount we cannot imagine, even by the graphs, often
used for this purpose. On perceiving the internet in
terms of quantity, it should be noticed that we are
not able to acquaint even with a small percentage
of its contents. There are about 673 million active
websites (Netcraft 2013). We will not visit most of
them. Yet, there are, for example, social services that
reach record proportions of unique users (Facebook
exceeded 1 billion). However, it does not mean that
all the users are able to follow their whole available
content – because of time limitations. Though 36% of
users spend 1-2 hours a day, 37% - 3-5 hours, 10% 6-8 hours, 7% - 8-10 hours, and 4% - over 10 hours
on the web (TNS 2013), on average they dedicate 10
seconds to each visited website (Carr, 2013). Thus,
it is difficult to speak about full understanding of
content and of immersing in text. Not only the way of
content’s selection but also the way and degree of its
assimilation change.
Bewildering and overwhelming quantities, impossible to
assimilate, result in informational overloading and “data
smog”3 (Halavais, 2012, p. 25). Only in 1945 Vannevar
Busch claimed that the amount of published material
exceeded the ability to using them (Carr, 2013). So
what could we say about present situation? Nicholas
Carr (2013, p. 211) says straight: “Informational
overloading became the chronic disease, and our
attempts to heal only sharpen it”. Reducing the costs of
supplying information together with improving the tools
of searching only increases the informational flood.
The excess means that we must somehow mange the
ensuing situation, because we unceasingly need some
information, and consequently, we search for it.

The excess
In one of TV commercials, using abstract humor, the
excited hero claims that he has already read almost the
whole internet. The audience must react with smile –
what “the whole internet” – all the websites, services,

2

Wyszukaj np. In 60 Seconds na http://www.go-gulf.com/blog/60seconds/ lub w pisz w Google Grafika: „in 60 seconds, site:go-globe.
com”, by zobaczyć, jak intensywnie infografika była replikowana.

3

Zalew informacji wywołany nieustannym zwracaniem uwagi
użytkownika na kolejne dane (Shenk, 1997).

2

Search, for example In 60 Seconds on http://www.go-gulf.com/
blog/60-seconds/ or write in Google Graphics: „in 60 seconds,
site:go-globe.com”, to see how intensely info-graphics was
replicated.

3

Deluge of information caused by constant drawing user’s attention
to successive data (Shenk, 1997).
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powiedzieć o sytuacji dzisiejszej? Nicholas Carr (2013,
s. 211) mówi wprost: „Przeciążenie informacyjne stało
się chronicznym schorzeniem, a nasze próby jego
wyleczenia tylko je zaostrzają”. Obniżanie kosztów
dostarczania informacji wraz z doskonaleniem narzędzi
wyszukiwania tylko nasila informacyjną powódź.
Nadmiar oznacza, że musimy sobie jakoś radzić
z zaistniałą sytuacją, bo nieustannie potrzebujemy
jakichś informacji, a co za tym idzie, szukamy ich. Stąd
popularność wyszukiwarek, a nawet ich hegemoniczna
pozycja jako selekcjonerów treści, współczesnych
gate-keeperów. Czym skutkuje nasze zdanie się
na wyszukiwarki w obliczu nadmiaru informacji?
Przede wszystkim, jak zaznaczają krytycy, następuje
algorytmizacja wszelkiej zawartości. Dla Google
zawartość to nie treść (idea, znaczenie, przekaz),
a materiał przeszukiwany według matematycznego
wzoru. Skutkuje to podejściem efektywnościowym,
zarówno przez świadczących usługi wyszukiwawcze,
jak i tych, którzy chcą zostać wyszukani. Efektywność
w zastosowaniu słów kluczowych, podlinkowywanie
do strony przez inne witryny, pozycjonowanie
i reklamowanie okazuje się istotniejsze od
merytorycznego wkładu, który wypełnia witrynę.
Google określa wszystko ilościowo, „zasadza się na
nauce pomiaru” (Carr, 2013, s. 186). Czy jesteśmy
w stanie zmatematyzować wszystkie treści? Jeśli
czynimy tak (np. po to, by sprzedać reklamodawcom
występujące w artykule, wyróżnione na portalu słowa
kluczowe), wówczas to algorytm decyduje za nas,
nie tylko jak, ale i o czym mówimy naszym odbiorcom.
Towarzyszy temu komercjalizacja. Wraz z treścią
sprzedawane są, tak cenne dla reklamodawców, uwaga
i czas odbiorców. Użytkownik okazuje się centralnym
ogniwem – do niego chcemy dotrzeć, by na nim
zarobić. Alexander Halavais (2012, s. 50) mówi zatem
o „użytkownikocentryczności”. By mogła nastąpić,
konieczna jest permanentna inwigilacja, monitorowanie
zachowań i personalizowanie treści.
Nadmiar informacji, a w konsekwencji algorytmizacja,
która jest próbą zaradzenia temu problemowi,
a także wszechobecna komercjalizacja pociągają za
sobą nadmierną fragmentację: „Gdy korzystamy
z wyszukiwarki, nie widzimy lasu, nie dostrzegamy
nawet poszczególnych drzew. Widzimy tylko gałązki
i listki” (Carr, 2013, s. 115). Treści są poćwiartowane,
patchworkowe (Carr, 2013, s. 118). W wynikach
wyszukiwania widzimy tylko ich fragmenty.
Nauczyliśmy się skanowania, którym zastąpiliśmy
czytanie. Nie odbieramy całości. Filtrujemy, skanujemy
i wybieramy poszczególne części, które przestały
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That’s the source of popularity of search engines,
and even their hegemonic position as the contents
selectors, contemporary gate-keepers. What is
the result of our relying on search engines while
confronting with excess of information? Above all,
as the critics stress, algorithmization of the whole
contents appears. For Google, the contents is not
content (idea, meaning, message) but material
searched according to mathematical formula. It results
in effectiveness approach, both by those who provide
searching services and those who want to be searched.
Effectiveness in using keywords, linking to websites
by others, positioning and advertising turns out to be
more essential than factual input filling the website.
Google expresses everything quantitatively, “arises
out of science of measurement” (Carr, 2013, p. 186).
Are we able to mathematize the whole content? If we
do so (for example, to sell appearing in article, special
typefaced in web portal keywords, to advertisers),
then an algorithm decides for us not only how but
what we tell our recipients. This is accompanied
by commercialization. Together with the content,
attention and time of recipients, so precious for
advertisers, are being sold. The users turn out to be the
central cell – we want to reach them to make money
from them. So, Alexander Halavais (2012, p. 50)
speaks of “usercentrism”. To enable its occurrence, we
need permanent invigilation, monitoring of behaviors
and personalization of content.
The excess of information, and in consequence
algorithmization that is the attempt of solving this
problem, as well as omnipresent commercialization,
result in excessive fragmentation: “When using the
search engine, we do not see the forest, we do not
even notice individual trees. We only see twigs and
leaves” (Carr, 2013, p. 115). The contents are cut
up, patchwork (Carr, 2013, p. 118). In search results
we see only their fragments. We learned scanning
and replaced reading with it. We do not receive the
whole. We filter, scan and choose separate parts
that ceased to be a unity. The speed, excessive
from the perspective of consciousness, favors that.
As the results of Google search show, the faster
we run through the internet content, the smaller
consciousness of choice we have. Moreover, the faster
we surf and the more we click, the more information
about us we provide to searching companies (Carr,
2013). “The more information we have »access«
to and the faster we can get out their essence, the
more productive we become as thinkers. Everything
that interferes with quick gathering, analyzing and

tworzyć jedność. Sprzyja temu tempo, nadmierne
z punktu widzenia świadomości. Jak bowiem wynika
z wyników badań Google, im szybciej przebiegamy
przez zawartość internetu, tym mniejszą mamy
świadomość wyboru. Ponadto im szybciej surfujemy,
więcej klikamy, tym więcej informacji o sobie
dostarczamy firmom wyszukiwawczym (Carr, 2013).
„Do im większej liczby informacji mamy »dostęp«
oraz im szybciej jesteśmy w stanie wydobyć ich
istotę, tym bardziej produktywni się stajemy jako
myśliciele. Wszystko, co tylko staje na drodze
szybkiemu zbieraniu, analizowaniu i przekazywaniu
danych, stanowi zagrożenie nie tylko dla Google, ale
także dla nowej utopii wydajności poznawczej, którą
firma ta chce stworzyć w świecie internetu” (Carr,
2013, s. 189). Nadmierna prędkość zakłóca refleksję
i autorefleksję lub powoduje wręcz jej brak, który
jawi się jako sytuacja pożądana przez tych, którzy
chcą dyktować użytkownikom okrojony obraz świata.
Zdaniem Nicholasa Carra (2013) możemy zrobić
więcej rzeczy szybciej i na raz, ale robimy to mniej
kreatywnie i mniej refleksyjnie. Choć nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że jest to wizja skrajna, nie uwzględnia
bowiem aspektów pozytywnych, to należy podkreślić,
że stanowcze przekonanie autora zostało oparte na
licznych, interdyscyplinarnych badaniach i naświetla
problemy dotąd marginalizowane.

Brak
Czym grozi nadmiar informacji, a w konsekwencji
jej algorytmizacja, personalizacja, komercjalizacja
i pośpiech w użytkowaniu nowych mediów? Przede
wszystkim skutkuje intelektualną izolacją (Halavais,
2012) i tworzeniem filtrującej bańki (filtre buble)4
(Pariser, 2011). Jak pisze, za Grahamem i Metaxasem,
Halavais o wyszukiwarkach (2012, s. 133),
„(…) faktem pozostaje, że przeciętny wyszukujący
prawdopodobnie dociera dzięki nim do mniejszej ilości
informacji, a na pewno – do mniej trafnych informacji,
niż powinien, i prawdopodobnie pozostaje w błogiej
nieświadomości, że tak właśnie jest”.
Zastosowane mechanizmy ograniczają nasze pole
widzenia, a w konsekwencji skutkują z jednej strony
brakiem wspólnego zasobu wiedzy i symboli,
a z drugiej – wypieraniem różnorodności kulturowej
(Halavais, 2013). To, co wspólne, pozwala nam się
komunikować, rozwijać i przyswajać nową wiedzę.
4

Otrzymywanie przez użytkowników ograniczonych informacji
o sprzecznych punktach widzenia w wyniku mechanizmów
wyszukiwania, prowadzące w konsekwencji do intelektualnej izolacji
(Pariser, 2011).

transferring data is a threat not only for Google but for
new Utopia of cognitive efficiency which this company
want to create in internet world” (Carr, 2013, p. 189).
Excessive speed disrupts reflection and self-reflection
or even causes its lack that appears as desired situation
for those who want to dictate the users the cut image
of the world. According to Nicholas Carr (2013), we
can do more things and do them in the same amount
of time, but we do them less creatively and reflectively.
Although one cannot help but get an impression that
this vision is rather extreme, because it does not
consider positive aspects, it should be stressed that
the author’s firm conviction was based on numerous,
interdisciplinary researches and it elucidates hitherto
down played problems.

The insufficiency
What is the danger of excess of information, and in
consequence its algorithmization, personalization,
commercialization and haste in using the new media?
Above all, it results in intellectual isolation (Halavais,
2012) and forming the “filter bubble”4 (Pariser, 2011).
As Halavais wrote, invoking Graham and Metaxas,
about search engines (2012, p. 133), “(…) the fact
remains that the average searcher thanks to them
probably reaches less and certainly the less accurate
information than he should reach, and probably
remains in blissful ignorance of this”.
The mechanisms used limit our field of vision, and
in consequence result on the one hand in the lack of
common store of knowledge and symbols, and on
the other hand – in displacing the cultural diversity
(Halavais, 2013). What is common, allows us to
communicate, develop and assimilate new knowledge.
What is diverse, develops us, enriches culture and
broadens the field of vision. On the internet, the
mainstream prevails. The new kind of mainstream
emerges. Centralization resembles that of oneway and mass media era, the balance is disturbed.
Delivering of (selected) information means excluding
from access to (other) information. It is the engine’s
algorithm and hitherto moves of the user that lead
to such and not other personalization, are the cause
of achieved results or offered contents, for example
commercials, on the website. Besides, there is no
balance between the sender and the recipient.
This time, the situation is extremely different from

4

When the users receive the limited information of contradictory
points of view, as a result of searching mechanisms, that in
consequence leads to intellectual isolation (Pariser, 2011).
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To, co różnorodne, rozwija nas, wzbogaca kulturę
i rozszerza pole wiedzenia. W internecie dominuje
główny nurt. Pojawia się nowy rodzaj mainstreamu.
Centralizacja przypomina tę z ery mediów
jednokierunkowych i masowych, zakłócona zostaje
równowaga. Dostarczanie (wybranych) informacji
oznacza wykluczanie z dostępu do (innych) informacji.
To algorytm maszyny oraz dotychczasowe ruchy
użytkownika, które doprowadzają do takiej, a nie innej
personalizacji, są powodem uzyskiwanych na stronie
wyników czy oferowanych treści np. reklam. Ponadto
brakuje równowagi między nadawcą i odbiorcą.
Tym razem sytuacja jest skrajnie przeciwna do tej
z ery mediów masowych. Użytkownik nie tyle nie
może mieć wpływu na przekaz i nadawcę,
co nie jest zawsze świadomy swojego wpływu.
Ile wiemy o wyszukiwarkach, właścicielach portali
społecznościowych takich, jak Facebook, a ile danych
na swój temat nieustannie, nieodpłatnie udostępniamy?
Czy mamy tego świadomość? Następuje wykluczenie
cyfrowe drugiego rzędu (Halavais, 2012), dotyczące
nie tyle dostępu do mediów, co ich kompetentnego
użycia. Przeciwdziałanie mu wymaga od użytkowników
permanentnego kształcenia się. Do pożądanych
kompetencji z pewnością należą umiejętności
wyszukiwania i filtrowania informacji pochodzących
z różnych źródeł, umiejętności oceny zakresu
udostępnianych danych osobowych, danych
o zachowaniach w sieci (tzw. behawioralnych),
innych danych wrażliwych itp. Tymczasem stan realnie
posiadanych kompetencji pozostawia wiele do życzenia.
Użytkownicy często posługują się regułą satisfice. Są
zadowoleni z wystarczająco dobrej, ale niekoniecznie
najlepszej odpowiedzi (Halavais, 2012, s. 113).
Kompetentny użytkownik to przede wszystkim
użytkownik świadomy, a jak wskazuje sam Google,
szybkość sprzyja nieświadomości działań.
Świadomość powinna również dotyczyć strat, które
generuje użytkowanie sieci. Dostęp do tanich,
a nawet bezpłatnych narzędzi multimedialnych
i hypermedialnych, natychmiastowość uzyskiwanych
rezultatów naszego działania nie pozostaje bez
konsekwencji dla naszej umysłowości. Kompetentny
użytkownik sieci to zatem internauta posiadający
wiedzę o technologii dekoncentracji i zapominania.
Jak udowadnia powołujący się na liczne badania
z zakresu medycyny, psychologii i informatyki Nicholas
Carr, internet tworzy „ekosystem przeszkadzających
technologii” (Carr, 2013, s. 15). Utrudnia koncentrację.
Jest „mieszaniną, która dekoncentruje”, „maszyną
nastawioną na rozpraszanie uwagi” (Carr, 2013,
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that of mass media era. The user not so much cannot
have an influence over the source and sender as is
not always aware of his influence. How much do
we know about search engines, about the owners
of social media, such as Facebook, and how much
of our personal data do we disclose continually and
gratuitously? Are we aware of this? The second order
digital exclusion (Halavais, 2012) occurs, concerning
not so much the access to the media as their
competent use. The countering of it requires a constant
education of users. The abilities to search and filter
information coming from various sources, to evaluate
the range of disclosed personal details, behavioral data
on the web or other sensitive data are certainly desired
competences. Yet, the actual state of competences
leaves a lot to be desired. The users often use the
satisfice rule. They are satisfied with good enough but
not necessarily best answer (Halavais, 2012, p. 113).
The competent user is, above all, the aware one,
and, as the Google itself shows, the speed favors
unawareness of activities. The awareness should also
concern the losses generated by using the web. Access
to the cheap and even free multimedia and hypermedia
tools, immediacy of results of our activity gained have
serious consequences for our minds. The competent
web user is then the one who has the knowledge
of technology of distraction and forgetting. As
Nicholas Carr, invoking numerous studies in medicine,
psychology and computer science proves, the internet
forms an “ecosystem of disturbing technologies”
(Carr, 2013, p. 15). It makes concentration difficult.
It is “the mixture that distracts”, “the engine geared
towards distracting” (Carr, 2013, p. 164). Splits it,
“focuses our attention only to disperse it immediately”
(Carr, 2013, p. 148). Hence, on the one hand we deal
with the deficit of attention, dispersing on dozens of
websites, profiles, accounts at the same time, and, on
the other hand, with consequences of long-lasting,
repeated way of distracting activity. The disorders
of learning process are noticed more often; hypertextual structure of internet favors this occurrence
(Carr, 2012). Heading from one link to another does
not make us understand or remember more of reading.
“The web is technology of forgetting” (Carr, 2013,
p. 237). The more frequently we use the web, the
more we train our brain in weakening memory (Carr,
2013, p. 238). We also lose the media competences
important from the perspective of the old media, for
example an ability to read and understand long texts.
Problems with concentration, getting used to short
fragments, interactive and multimedia contents, lead

s. 164). Rozszczepia ją, „skupia naszą uwagę tylko
po to, by ją zaraz rozproszyć” (Carr, 2013, s. 148).
Stąd z jednej strony mamy do czynienia z deficytem
uwagi, rozbieganiem w sieci na dziesiątkach
stron, profili, kont równocześnie, a z drugiej
z konsekwencjami długotrwałego, powtarzanego
sposobu działania o charakterze rozpraszającym.
Coraz częściej odnotowuje się zaburzenia procesu
uczenia się, czemu sprzyja hipertekstowa struktura
internetu (Carr, 2012). Podążanie od jednego linku
do drugiego nie powoduje, że więcej rozumiemy
czy pamiętamy z lektury. „Sieć stanowi technologię
zapominania” (Carr, 2013, s. 237). Im częściej
korzystamy z sieci, tym bardziej ćwiczymy mózg
w słabnięciu pamięci (Carr, 2013, s. 238). Tracimy
również kompetencje medialne ważne z perspektywy
starych mediów, np. czytania ze zrozumieniem długich
tekstów. Problemy z koncentracją, przyzwyczajenie do
krótkich fragmentów, interaktywnej i multimedialnej
zawartości prowadzą do dużych trudności
z przyswojeniem długich książek, długich artykułów
prasowych. Nicholas Carr (Carr, 2013, s. 130) cytuje
Stevena Johnsona: „Obawiam się, że zniknie jedna
z największych radości płynących z czytania książek,
czyli całkowite zanurzenie w innym świecie czy też
świecie idei danego autora. Być może zaczniemy
czytać książki w taki sam sposób, w jaki czytamy
coraz więcej czasopism i gazet: trochę tu, trochę tam”.
Użytkownicy korzystają z internetu właśnie w celu
uniknięcia czytania w tradycyjnym rozumieniu; choć
na samym czytaniu spędzają teraz więcej czasu, na
lekturę głęboką przeznaczają go coraz mniej (Carr,
2013). Zmiana modelu lektury pociąga za sobą
zatem stopniowe odchodzenie w niebyt określonych
kompetencji, a wraz z nimi mediów. Skoro nie potrafimy
skorzystać z danego medium lub tracimy zdolność jego
wykorzystania, musimy liczyć się z jego zanikiem
z medialnego ekosystemu lub głęboką transformacją.

Zakończenie
Opisane pokrótce przemiany nie pozostają bez
wpływu na szerzej pojmowaną kulturę. „Jesteśmy
w gruncie rzeczy istotami napędzanymi przez
informacje. Kiedy zmienia się podstawowy
sposób, w jaki poruszamy się po świecie nowych
treści, można zakładać, że zmiany te przenikną
do innych aspektów naszej kultury” (Halavais,
2012, s. 73). Zmieniają się zatem nie tylko zakres
wiedzy, prywatności czy umysłowość użytkownika,
ale również relacje i więzi społeczne, kultura
polityczna, ekonomia i zasady biznesu. Z jednej

to great difficulties with assimilation of long books
or press articles. Nicholas Carr (Carr, 2013, p. 130)
quotes Steven Johnson: “I am afraid that one of the
greatest joys coming from reading books, that is
absolute immersing in other world or the author’s
ideas world, will disappear. Maybe we start to read
books in the same way as we read more and more
periodicals and newspapers: a bit here, a bit there”.
The users use the internet just to avoid reading in the
traditional meaning; though nowadays they spend
more time reading, they set aside less and less time for
deep reading (Carr, 2013). Therefore, the change of
reading model is followed by a gradual departure into
oblivion of specific competences and along with them,
the media. Since we cannot use a given medium or we
lose the ability to use it, we must take into account its
disappearance from the media ecosystem or its deep
transformation.

Conclusion
The changes described succinctly do have the influence
on culture in a wider meaning. “We are, in fact, the
information-powered beings. When the basic way
of our moving in the world of new contents changes,
one can assume that those changes will spread to
other aspects of our culture” (Halavais, 2012, p. 73).
Therefore, not only the range of knowledge, privacy
or user’s mind change, but also the social relations and
bonds, political culture, economy and rules of business.
On one hand, they democratize and appreciate the user
thanks to their usercentrism, on the other hand, they
limit the user. The excess of opportunities does not
mean balancing of profits and losses, because they are
incurred in incongruent orders. For, how to compare
the loss in culture with a political or economic profit?
Optimization concerns mainly the efficiency but not
the balance between the sender (Google, for example)
and recipient (searcher). In considerations on chances
and threats, potential of opportunities and losses, the
question of media education returns, because most
of arguments quoted regard the users’ competences.
In a diversified group, there are highly-skilled,
media-conscious persons and those who neither
realize the threats nor make good use of the existing
opportunities. On designing the tools for media
education and considering the questions of excess and
insufficiency both kinds should be taken into account.
Not all examples of the phenomenon quoted by critics
concern all users. However, some of them (as the
influence of medium on the mind) could turn out to be
universal if we do not counteract them. Certainly, in
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strony demokratyzują i doceniają użytkownika za
sprawą swojej użytkownikocentryczności, z drugiej
– ograniczają. Nadmiar możliwości nie oznacza
bilansowania zysków i strat, ponoszone są one
bowiem w nieprzystających do siebie porządkach. Jak
bowiem porównać stratę w obrębie kultury z zyskiem
politycznym czy ekonomicznym? Optymalizacja
dotyczy głównie efektywności, ale nie równowagi
komunikacyjnej między nadawcą (np. Google)
a odbiorcą (wyszukującym). W rozważaniach na
temat szans i zagrożeń, potencjału możliwości i strat
powraca kwestia edukacji medialnej, ponieważ gros
przytaczanych argumentów dotyczy kompetencji
użytkowników. W zróżnicowanej grupie znajdują
się osoby o wysokich kompetencjach i świadomości
medialnej oraz te, które nie zdają sobie sprawy
z zagrożeń, ale i nie wykorzystują istniejących
możliwości. Jednych i drugich należałoby brać pod
uwagę, projektując narzędzia edukacji medialnej oraz
rozważając kwestie nadmiaru i braku. Nie wszystkie
przytaczane przez krytyków przykłady zjawisk
dotyczą wszystkich użytkowników. Niektóre (jak
wpływ medium na umysł) mogą okazać się jednak
uniwersalne, jeśli nie będziemy im przeciwdziałać.
Z pewnością w Polsce wciąż brak szeroko zakrojonych,
kompleksowych projektów kształcących wszystkie
grupy wiekowe z zakresu wpływu najważniejszej
technologii komunikacyjnej XXI wieku.
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Poland still there are no large-scale, extensive projects
educating all the age groups on the influence of the
most important communicational technology of the
21st century.
Translated by Urszula Smerecka

Bartosz Mucha
Dużo rzeczy, mało funkcji
Too many objects, too few functions
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Jesteśmy otoczeni ogromną liczbą przedmiotów,
które w założeniu mają usprawniać nasze codzienne
czynności. Wciąż jednak projektujemy i produkujemy
kolejne, które służąc jednej, określonej funkcji,
zamykają się jednocześnie na inne, niezdefiniowane
z góry zastosowania. W tej gęstniejącej masie
monofunkcjonalnych przedmiotów coraz trudniej
odnaleźć umiar i zdrowy rozsądek. Bardzo szybko
zapełniają miejsce w koszu na śmieci, ewentualnie
stają się inspiracją dla działań recyklingowych. Ich
potencjalne zastosowanie inspiruje do tworzenia
hybrydowych, nieco dadaistycznych obiektów, które
poprzez swoje zaskakujące połączenie otwierają furtkę
nowego przeznaczenia i użycia, walcząc jednocześnie
ze znaną z psychologii fiksacją funkcjonalną.
Wspomniana fiksacja, rozumiana jako nieumiejętność
dostrzeżenia nowego użycia obiektu skojarzonego
uprzednio z jakimś innym celem, stała się mottem
i motorem mojej działalności twórczej. Walka z nią jest
tym ważniejsza, że jak dalej mówi jej definicja:
wpływa szkodliwie na rozwiązywanie problemów
i twórczość. W trakcie dziesięcioletnich poszukiwań
i eksperymentów zaprojektowałem wiele obiektów,
które odnoszą się do powyższego motywu, czasem
dosłownie, innym razem zaś pośrednio, przy użyciu
poetyckiej metafory.
Często podejmowanym działaniem jest łączenie
przedmiotów w taki sposób, aby nastąpiło maksymalne
zderzenie osobnych światów i skojarzeń. Przykładem
może być stolik kawowy, którego nogi stanowią
przetykacze do umywalki. Duże gumowe przyssawki
bardzo mocno trzymają szklany elegancki blat.
Przedmiot zdegradowany, kojarzony przede wszystkim
z łazienką lub toaletą, najczęściej stojący w najmniej
higienicznym miejscu, podniosłem do wyższej rangi.
Nadałem mu nową funkcję, odkryłem jego estetyczny
potencjał. W jednej z wersji przetykacz pełni
dodatkowo funkcję praktycznej cukiernicy.

We are surrounded by a great number of objects
which in principle aim at making our everyday lives
easier. We keep, however, designing and producing
new ones which fulfil only one specific function at
the same time being closed to other, not predefined
applications. It is becoming increasingly difficult to
find moderation and common sense in this thickening
mass of mono-functional objects. They quickly find
their way to dustbins or become inspiration for
recycling actions. Their potential applications inspire
creation of hybrid, a bit Dadaist objects which through
their surprising combinations open the door to new
purposes and applications, at the same time fighting
the functional fixation known from psychology.
The above-mentioned fixation, understood as the
lack of ability to notice new application for an object
previously associated with another purpose, became
the motto and the driving force for my artistic activity.
Fighting it is the more important since as the definition
continues: it has adverse impact on the problem
solving skills and creativity. In decades of research and
experiments I have designed many objects which refer
to this motive – sometimes literally and sometimes
indirectly with the use of a poetic metaphor.

Stolik | Coffee Table
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Kilka lat później powstał inny przedmiot będący
wizytówką hybrydowej myśli projektowej mojego
studia: przenośna pamięć USB umieszczona
w drewnianym spinaczu – klamerce do bielizny.
Spotkał się tu świat zaawansowanej technologii
i domowej praktyki. Można pokusić się o refleksję
i retoryczne pytanie: czy przenośna pamięć
komputerowa przetrwa próbę czasu z takim
sukcesem jak klamerka? Spinacz – pod taką
nazwą znany jest ten obiekt – nie tracąc swojej
pierwotnej funkcji, zyskał nową, a wiążący się
z pierwotnym użyciem mechanizm wciąż przydaje się
choćby do zaczepiania w klapie marynarki lub
spięcia pliku dokumentów.

I frequently combine objects in such a way as to
create maximum collision of separate worlds and
associations. As example can serve a coffee table
whose legs were replaced with plungers. Large
rubber suckers strongly hold an elegant glass top.
The degraded object associated in the first place with
a bathroom or toilet, most often located in the least
hygienic place, was upgraded. I gave it a new function,
discovered its aesthetical potential. In one version the
plunger also serves as a practical sugar bowl.

plażową, która przewrotnie została potraktowana
jako obiekt nieskończony, czekający cierpliwie na
interwencję jakiegoś odpowiedzialnego projektanta,
który nie godząc się na poniewieranie „głowy”
przez licznych urlopowiczów, przywróci jej resztę
ciała. Piłka straciła swoją pierwotną funkcję.

Ludzik plażowy [Beach man], another project from the
12% of the quota collection, in principle is supposed
to fix the macabre mistake of the former production
of only heads. Finally the incomplete blow-up figure
is completed. In the project the so-called re-design
of an existing object was applied. I focussed on the
classical beach ball which was perversely treated as
an incomplete object patiently awaiting intervention

A few years later another object was created – it
is the flagship of the hybrid design thought of my
studio: portable USB memory stick placed in a wooden
clothes peg. The worlds of advanced technology
and household practice meet here. We can attempt
to reflect and ask a rhetorical question: will the
portable computer memory survive the test of time as
successfully as the peg? Spinacz [Clip] – as the object
is known – without losing its initial function received
Ludzik plażowy | Beach Fellow

Trudno też znaleźć nową i gdyby nie wartość
„narracyjna”, byłby to przedmiot zupełnie
niefunkcjonalny i absurdalny.
Spinacz | Clip
foto J. Pierzchała

W 2009 roku w ramach projektu 12% normy
powstała Sztabka, która do fiksacji funkcjonalnej
odnosi się w bardziej poetycki sposób. Proponowana
funkcja była właściwie rodzajem prowokacji,
zestawiłem bowiem błyszczącą, archetypiczną sztabkę
złota ze zwykłą szczotką ryżową do czyszczenia
podłogi. Pracy towarzyszył krótki, rozmyślnie
zapętlony film: Everyman w szarym garniturze,
niczym opętany, szlifuje podłogę owym złotym
artefaktem. Osiągnięty kontrast powoduje z jednej
strony nobilitację szczotki, ale z drugiej degradację
złota. Można również uznać, że oto nie mający
wcześniej żadnej praktycznej funkcji złoty fetysz
nareszcie ją uzyskał...
Ludzik plażowy, inny projekt z kolekcji 12% normy,
w założeniu ma naprawiać makabryczny błąd
dotychczasowej produkcji samych głów.
Oto nareszcie zdekompletowana dotąd dmuchana
postać zostaje ukończona. W projekcie został
zastosowany zabieg tzw. re-dizajnu istniejącego już
przedmiotu. Wziąłem na warsztat klasyczną piłkę
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Sztabka | Gold Bar

a new one and the mechanism connected with the
initial purpose can still used, for example to clip things
in a jacket lapel or to clip documents.
In 2009 within the project 12% normy [12% of the
quota] Sztabka [Bar] was created which refers to the
functional fixation in a more poetic way. The suggested
function was in fact a kind of provocation, since I have
put together a shiny, archetypal bar of gold with an
ordinary scrub brush. The work was accompanied by
a short, intentionally looped film: an everyman in
a grey suit polished the floor like mad with this golden
artefact. The achieved contrast on the one hand causes
elevation of the brush and on the other degradation
of the gold. We can also think that the golden fetish
previously without any practical function finally got
one...

W tej samej technologii, przy użyciu płuc
i folii PCV, wykonana została praca Nadmuchany
patriotyzm. Jest to wierne przeniesienie kształtu,
proporcji i koloru narodowego godła Polski na inne
medium. Zazwyczaj wykonywane jako blaszana
wytłoczka lub nadruk na sztywnym materiale
pozwalającym na zawieszenie w urzędzie lub instytucji,
w tym wypadku dzięki zabiegowi przeniesienia na
materiał PCV zmienia całkowicie
swój sposób istnienia. Po nadmuchaniu niczym
nie różni się od klasycznego godła, otwiera jednak
nowe możliwości interpretacji i potencjalnych
zastosowań. Z jednej strony można je uznać,
co istotnie było powodem powstania projektu,
za komentarz do napuszonego, „nadmuchanego”
patriotyzmu. Jednak ułatwiająca transport możliwość
zmniejszenia objętości takiego godła czyni symbol
bardziej praktycznym, nie mówiąc o możliwości
manifestowania swojego przywiązania do barw
narodowych również na plaży czy basenie.
Z myślą o... plażowych podglądaczach (przyrody)
powstał najnowszy projekt: Mobilna luneta.
Dzięki lekkiej konstrukcji umożliwia swobodne
przemieszczanie się w ślad za obiektem obserwacji.
Wygodne siedzisko pozwala na długotrwałe

Godło | National Emblem

of a responsible designer who objecting to the kicking
around of the “head” by numerous holiday makers
will restore the rest of its body. The ball lost its initial
function. It is hard to find a new one and if it was
not for the “narrative” value it would be a completely
absurd and impractical object.
In the same technology, with the use of lungs and
a PVC film, the work Nadmuchany patriotyzm [Inflated
patriotism] was made. It is a faithful transfer of the
shape, proportions and colour of the national emblem
of Poland onto another medium. Usually made as
a steel extrusion or print on a rigid material making it
possible to hang it in an office or institution, in this
case thanks to the transfer to the PVC material it
completely changed its way of existence. After being
inflated it does not differ from the classical emblem at
all, however, it gives new possibilities of interpretation
and potential applications. On the one hand it can be
treated as, in accordance with the true reason behind
the project, a commentary to the pompous, “inflated”
patriotism. However, the possibility to decrease the
size of such an emblem facilitates transportation and
makes the symbol more practical, not mentioning
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the possibility to manifest ones attachment to national
colours also in a swimming pool or on a beach.
Having... beach voyeurs (of nature) in mind the most
recent project: Mobilna luneta [Mobile telescope] was
created. Thanks to its light construction it is possible
to move freely following the object of observation.
Comfortable seat makes long observation possible and
big bicycle wheels will not sink into the beach sand.
On sunny summer days also necessary becomes the
special triangle-shaped roof which can be easily turned
to guarantee protection from the equally curious sun.

Luneta | Telescope
foto P. Szajewski

podglądanie, a duże rowerowe koła nie zakopią się
w piaskach nadmorskich plaż. W słoneczne letnie dni
nieodzowne staje się specjalne trójkątne zadaszenie,
które można obracać tak, by zawsze stanowiło
ochronę przed równie ciekawskim słońcem.

At the same time the constantly improved toy
collection The poor toys was created: a set of
cars made of beech wood and common household
appliances. Playing with such a wooden toy is
supposed to offer not only fun but also inspiration
for other useful applications.
Peg Car, a merger of a digger and a clothes peg
makes it possible to attach different objects to the peg
and move them from place to place. Playing with it
we turn into somebody between a housewife and
Bob the Builder. Sink Car is a crane version for the
bathroom fittings fans. Thanks to it one can improve
the skills of placing flat cuboids one on the other

Równolegle powstała podlegająca nieustannemu
doskonaleniu kolekcja zabawek The poor toys:
zestaw autek wykonanych z połączenia drewna
bukowego i pospolitych przyborów gospodarstwa
domowego. Spotkanie z taką drewnianą zabawką ma
nie tylko bawić, lecz także inspirować pożyteczne
zastosowania.
Peg Car, połączenie koparki z klamerką do bielizny,
umożliwia przyczepianie do spinacza różnych
przedmiotów i przenoszenie ich z miejsca na miejsce.
Bawiąc się nim, zamieniamy się w kogoś pomiędzy
gospodynią domową a Bobem Budowniczym. Sink Car
to wersja dźwigu dla wielbicieli armatury łazienkowej.
Można dzięki niemu doskonalić umiejętność układania
jeden na drugim płaskich prostopadłościanów, przy
okazji rozwijając hydrauliczne zamiłowania. Brush Car
to z kolei limuzyna, która podczas zabawy przypomina
o obowiązku utrzymywania czystości.
Rzecz jasna, nie uważam, że opisane tu realizacje
skutecznie pomogą w eliminowaniu nadmiaru
przedmiotów poprzez odkrywanie użytkowego
potencjału już istniejących i nadawanie im
dodatkowych funkcji. Są raczej komentarzem, głosem
w sprawie. Nie ma przecież nic złego w otaczaniu się
rzeczami, od praktycznych AGD, jak zmywarka do
naczyń, po rozmaite „durnostojki”.

Brush Car
foto J. Pierzchała

They are more of a commentary, voice in the case.
There is nothing wrong in surrounding oneself with
objects, from practical household appliances like
a dishwasher to various “knickknacks”.
Translated by Amalia Woźna

Peg Car
foto J. Pierzchała

simultaneously pursuing one’s plumbing hobby.
Brush Car is a limo which during play reminds us about
the need to keep clean.

Sink Car
foto J. Pierzchała
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Obviously I do not think that the above projects can in
fact help to eliminate the excess of objects through the
discovery of functional potential of the already existing
objects and giving them additional functions.
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Marcin Drag
Nadmiar i brak – naturalne i nienaturalne aminokwasy
w profilowaniu specyficzności substratowej proteaz
Excess and deficiency – natural and non-natural amino acids
in profiling the substrate specificity of proteases

Choroby cywilizacyjne, takie jak rak, cukrzyca czy
infekcje bakteryjne, to jedna z głównych przyczyn
śmiertelności ludzi niezależnie od wieku i pochodzenia.
Wciąż nie znamy w pełni skutecznych metod
leczenia tych chorób. Wiele nadziei pokładanych jest
w poznaniu mechanizmu ich powstawania,
w którym uczestniczą zwykle dziesiątki cząsteczek
biologicznych o aktywności katalitycznej, zwanych
enzymami. Wyróżniającą się grupą enzymów są
enzymy proteolityczne. W wielu przypadkach ich
podwyższony lub obniżony poziom umożliwia szybką
diagnostykę kliniczną z użyciem specyficznych
markerów. Przede wszystkim jednak stanowią one
grupę białek, które mogą posłużyć jako efektywny cel
terapeutyczny (Drag i Salvesen, 2010; Turk, 2006;
Deu i in., 2012). Doskonałym przykładem celowości
badań nad enzymami proteolitycznymi, zwanymi
również proteazami, są dostępne na rynku skuteczne
leki przeciwko niektórym nowotworom (np. inhibitor
proteasomu – Bortezomib działający na szpiczaka
mnogiego) czy cukrzycy (Januvia jako inhibitor
proteazy DPPIV) (Turk, 2006). Niestety, leki tego typu
stanowią dotąd bardzo nieliczną grupę terapeutyków.
Dalszych badań wymaga ponad 600 proteaz u ludzi,
a także w innych organizmach (Drag i Salvesen, 2010).
Największym problemem w badaniu tych enzymów jest
ich podobieństwo funkcjonalne, co często uniemożliwia
otrzymanie specyficznego dla danego enzymu leku czy
markerów służących do monitorowania ich aktywności.
Skuteczną metodą w badaniu proteaz są narzędzia
chemii biologicznej, czyli stosunkowo nowej dyscypliny
naukowej, wykorzystującej typową syntezę chemiczną
do rozwiązywania skomplikowanych problemów
biologicznych (Poreba i Drag, 2010). W przypadku
enzymów proteolitycznych możemy wyróżnić dwa
typy markerów. Pierwszy z nich to zmodyfikowane
inhibitory kowalencyjne, do których dodatkowo
wbudowuje się grupę (zwykle biotynę, specyficzne
grupy fluorescencyjne lub izotopy) umożliwiającą
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Civilization diseases such as cancer, diabetes or
bacterial infections are the main reasons for human
mortality, irrespectively of age and origin. We still
do not have fully effective methods to treat these
diseases. Many hopes are invested in getting to know
their mechanism of development, which usually involve
dozens of biological molecules with catalytic activity
called enzymes. A distinguishing group of enzymes
is the proteolytic enzymes. In numerous cases their
increased or decreased level permits quick clinical
diagnosis with the use of specific markers. However,
first of all they constitute a group of proteins which
can serve as an effective therapeutic target (Drag
and Salvesen, 2010; Turk, 2006; Deu et al., 2012).
An excellent example of the usefulness of studies
on proteolytic enzymes, also called proteases, are
some anti-cancer drugs (e.g. the proteasome inhibitor
bortezomib against multiple myeloma) or some
diabetes drugs (e.g. Januvia as a DPPIV protease
inhibitor) (Turk, 2006) available on the market.
Unfortunately, such drugs constitute so far a very
small group of therapeutics. Over 600 proteases in
people as well as in other organisms require further
studies (Drag and Salvesen, 2010). The greatest
problem to study these enzymes is their functional
similarity, which very often enables a specific drug
or a marker for a given enzyme to be obtained for
monitoring their activity.
An effective method in the studies on proteases is
application of the tools of biological chemistry,
a relatively new scientific discipline applying a typical
chemical synthesis for resolving complicated biological
problems (Poreba and Drag, 2010). In the case of
proteolytic enzymes we can distinguish two types of
markers. The first of them comprises modified covalent
inhibitors to which a group (usually biotin, specific
fluorescent groups or isotopes) enabling detection
after reaction with the active centre of protease is
additionally incorporated (Deu et al., 2012). The

detekcję po reakcji z centrum aktywnym proteazy
(Deu i in., 2012). Druga grupa to markery w postaci
substratów fluorogenicznych, które po hydrolizie
przez proteazę uwalniają fluorofor; intensywność
fluorescencji można mierzyć ilościowo (Poreba i Drag,
2010). W obu przypadkach jednym z kluczowych
elementów jest tak zwany peptydowy epitop, który
jest odpowiedzialny za rozpoznanie określonej
proteazy na zasadzie wzajemnego dopasowania
(zasada zamka i klucza). Jego długość jest ściśle
uzależniona od badanej proteazy i w przypadku
egzopeptydaz (proteazy hydrolizujące za jednym
razem jeden lub dwa aminokwasy z N- lub C-końca
substratu białkowego) składa się zwykle z jednego
lub dwóch aminokwasów, natomiast w przypadku
endopeptydaz (proteazy hydrolizujące wiązanie
peptydowe wewnątrz substratu białkowego)
zwykle od dwóch do pięciu (czasami nawet więcej)
aminokwasów (Drag i Salvesen, 2010; Poreba i Drag,
2010). Długość ta jest uwarunkowana także budową
samego enzymu, który w okolicy centrum aktywnego
ma najwyżej kilka kieszeni wiążących specyficzne
aminokwasy. Określanie sekwencji epitopu można
przeprowadzić kilkoma sposobami, wśród których
szczególnie popularne są kombinatoryczne biblioteki
substratów fluorogenicznych, proteomika czy
prezentacja na fagach (Poreba i Drag, 2010). We
wszystkich tych metodach używa się 20 naturalnych
aminokwasów (proteinogenicznych), co daje duże
spektrum możliwości identyfikacji specyficznych dla
danej proteazy sekwencji, a niejednokrotnie umożliwia
także identyfikację wcześniej nieznanych, białkowych
substratów dla danego enzymu. Powyższe metody
były używane do otrzymania profili specyficzności
kilkuset proteaz pochodzących z różnych organizmów
(Rano i in., 1997; Thornberry i in., 1997; Harris i in.,
2000; Choe i in., 2006; Schilling i Overall, 2008).
Z biologicznego punktu widzenia wiedza ta jest bardzo
cenna, gdyż umożliwiła dokładniejsze poznanie wielu
proteaz oraz ich zaklasyfikowanie do określonej
rodziny. Dzięki badaniom specyficzności substratowej
udało się także uzyskać wiele użytecznych
małocząsteczkowych substratów, inhibitorów oraz
markerów. Jednak w wielu przypadkach krótkie
sekwencje peptydowe nie są na tyle specyficzne,
by umożliwiły jednoznaczną identyfikację konkretnej
proteazy w mieszaninie kilkuset innych aktywnych
enzymów (Drag i Salvesen, 2010). Sytuacja taka
dotyczy enzymów należących do tej samej rodziny,
jak na przykład kaspaz, katepsyn, metaloproteaz
matriksowych czy enzymów desumoilujących
i deubikwitynujących. Nakładającą się specyficzność

second group comprises markers in the form of
fluorogenic substrates which unlock the fluorophore
after the hydrolysis by protease; the fluorescence
intensity can be measured quantitatively (Poreba and
Drag, 2010). In both cases one of the key elements
is the so-called peptide epitope which is responsible
for recognizing the specific protease according to
the principle of mutual matching (key-lock principle).
Its length is strictly dependent on the studied
protease and in the case of exopeptidases (proteases
hydrolyzing simultaneously one or two amino acids
from the N- or C-terminal protein substrate) it
consists usually of one or two amino acids, while in
the case of endopeptidases (proteases hydrolyzing
the peptide bond inside the protein substrate) from
two to five (sometimes even more) amino acids (Drag
and Salvesen, 2010; Poreba and Drag, 2010). This
length is also conditioned by the construction of the
enzyme itself, which in the area of the active centre
has at most several pockets binding specific amino
acids. The determination of the epitope’s sequence
can be carried out using several methods, among
which combinatorial fluorogenic substrate libraries,
proteomics and phage display are particularly popular
(Poreba and Drag, 2010). In all these methods
20 natural amino acids (proteinogenic) are used,
which gives a broad spectrum for the possibilities
of identification of specific sequences for a given
protease, and often also sufficient to identify the
earlier unknown protein substrates for a given enzyme.
The above methods were used to obtain specificity
profiles of several hundred proteases originating from
various organisms (Rano et al., 1997; Thornberry et al.,
1997; Harris et al., 2000; Choe et al., 2006; Schilling
and Overall, 2008). From the biological point of view
this knowledge is very valuable, because it enables
a closer understanding of many proteases and their
classification in the determined family. Thanks to the
studies on substrate specificity, also numerous useful
small molecule substrates, inhibitors and markers
were obtained. However, in many cases short peptide
sequences are not sufficiently specific to enable the
unambiguous identification of the particular protease
in a mixture of several hundred other active enzymes
(Drag and Salvesen, 2010). Such a situation concerns
enzymes belonging to the same family as for instance
caspases, cathepsins, matrix metalloproteinases
or desumoylating and deubiquitinating enzymes.
Overlapping substrate specificity was also observed in
orthologs of enzymes (analogical enzymes occurring
in two different organisms) when the inhibition was
supposed to concern only one of them. The classical

151

substratową obserwowano także w przypadku
ortologów enzymów (analogiczne enzymy występujące
u dwóch różnych organizmów), kiedy inhibicja miała
dotyczyć tylko jednego z nich. Klasycznym przykładem
są tutaj aminopeptydazy z rodziny M1 oraz M17
występujące zarówno u pierwotniaka wywołującego
malarię, jak i u ludzi (Skinner-Adams i in., 2010).
Zastosowanie inhibitorów aminopeptydazy zarodźca
malarii mogłoby także spowodować zahamowanie
aktywności ortologów ludzkich i w konsekwencji
doprowadzić do poważnych stanów patologicznych.
Interakcje krzyżowe tego typu zdecydowanie
utrudniają poszukiwania specyficznych inhibitorów
danego enzymu, a tym samym właściwie
uniemożliwiają opracowanie skutecznych terapii.
Niestety, w przypadku wielu enzymów stosowanie
wyłącznie 20 proteinogenicznych aminokwasów
(w zasadzie 19, gdyż cysteina ze względu na
podatność na utlenienie jest zwykle pomijana) do
otrzymania niskocząsteczkowych markerów nie daje
możliwości uzyskania żądanej specyficzności lub
aktywności. Rewolucyjnym rozwiązaniem okazało się
zastosowanie do uzyskiwania substratów i inhibitorów
enzymów nienaturalnych aminokwasów (Kasperkiewicz
i in., 2012). Są to cząsteczki o identycznej budowie
w porównaniu z naturalnymi aminokwasami (grupa
karboksylowa oraz aminowa przyłączone do węgla
alfa), a jedyna różnica polega na występowaniu,
niespotykanych w naturalnych aminokwasach,
łańcuchów bocznych. W ostatnich latach na
rynku pojawiła się ogromna ilość strukturalnie
zmodyfikowanych aminokwasów, zarówno
z grupy alifatycznych i aromatycznych, jak też tych
o charakterze kwasowym i zasadowym. Dodatkową,
bardzo interesującą grupę stanowią przeciwstawne
do naturalnych aminokwasów (L-aminokwasów)
enancjomery, czyli D-aminokwasy. Jeszcze kilka
lat temu istotnym ograniczeniem w stosowaniu
nienaturalnych aminokwasów były ich bardzo wysokie
ceny oraz problem z dostępnością odpowiednio
zmodyfikowanych do syntezy na podłożu stałym
pochodnych o wysokim stopniu czystości.
Niemniej w ostatnich latach poczyniono znaczny
postęp w tej dziedzinie i obecnie dostępne są setki
różnych pochodnych. Pierwsze próby zastosowania
nienaturalnych aminokwasów na większą skalę
w syntezie substratów fluorogenicznych oraz
inhibitorów przyniosły zaskakująco dobre wyniki
i technologia z ich użyciem weszła na stałe
do kanonu badań enzymów proteolitycznych.
Aktualnie największym wyzwaniem przy syntezie
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example here is that of M1 and M17 aminopeptidases
occurring both in Plasmodium falciparum causing
malaria and in people (Skinner-Adams et al.,
2010). The use of aminopeptidase inhibitors of the
Plasmodium could also cause the inhibition of activity
of human orthologs and as a consequence lead to
serious pathological conditions. The cross interactions
of this type definitely obstruct the search for specific
inhibitors of a given enzyme and thus actually enable
the development of effective therapies.
Unfortunately, in the case of numerous enzymes
the exclusive use of 20 proteinogenic amino acids
(actually 19, because cysteine due to its susceptibility
to oxidation is often excluded) to obtain low molecular
markers does not give the possibility to obtain the
required specificity or activity. The use of non-natural
amino acids to obtain substrates and inhibitors of
enzymes turned out to a revolutionary solution
(Kasperkiewicz et al., 2012). These are particles of
identical construction compared to natural amino acids
(carboxyl and amino group attached to alpha carbon),
and the only difference consists in the presence of
side chains not occurring in natural amino acids. In
recent years a huge number of structurally modified
amino acids have appeared on the market, from the
aliphatic and aromatic group as well as from those
of acidic or alkaline character. An additional, very
interesting group constitutes the opposite enantiomers
to natural amino acids (L-amino acids), i.e. D-amino
acids. Until several years ago a significant limitation
to use of non-natural amino acids was their high price
and the problem of availability of the appropriately
modified high purity grade derivatives for the solidphase synthesis. However, in recent years considerable
progress has been made in this field and at present
hundreds of different derivatives are available. The
first attempts to apply the non-natural amino acids
on a greater scale in the synthesis of fluorogenic
substrates and inhibitors brought surprisingly good
results and the technology with their use permanently
entered the canon of studies on proteolytic enzymes.
At the moment the greatest challenge for synthesis
using non-natural amino acids is in developing suitable
combinatorial technologies. The introduction of nonnatural amino acids to the peptide chain requires the
appropriate planning of synthesis, purification, and
then appropriate search procedures. Equally significant
is the selection of appropriate structures for the
synthesis. The offer on the market is at present very
broad; one could even say that we have an excessive
number of combinations possible to use, which

z zastosowaniem nienaturalnych aminokwasów
jest opracowanie dogodnych technologii
kombinatorycznych. Wprowadzenie nienaturalnych
aminokwasów do łańcucha peptydowego wymaga
odpowiedniego zaplanowania syntezy, oczyszczania,
a następnie właściwych procedur przeszukiwania.
Równie istotny jest wybór odpowiednich struktur do
syntezy. Oferta na rynku jest obecnie niezwykle bogata
– można śmiało powiedzieć, że mamy aż nadmierną
liczbę możliwych do zastosowania kombinacji, co czyni
proces selekcji niezwykle żmudnym i czasochłonnym.
Idealnie byłoby zastosować wszystkie możliwie
dostępne aminokwasy, by nie przeoczyć tych, które
w rzeczywistości są optymalne dla danego enzymu.
W chwili obecnej jest to jednak bardzo trudne ze
względów technologicznych uniemożliwiających
wydajną i pod pełną kontrolą syntezę substratów czy
też inhibitorów, zwłaszcza w przypadku dłuższych
peptydów służących do badania endopeptydaz.
Podsumowując, należy stwierdzić, że problem braku
wystarczającej liczby naturalnych aminokwasów
przy otrzymywaniu substratów, inhibitorów oraz
niskocząsteczkowych markerów chemicznych został
w chwili obecnej rozwiązany poprzez zastosowanie
nienaturalnych aminokwasów. Niemniej obecnie
dostępne rozwiązania syntetyczne uniemożliwiają
zastosowanie wszystkich nienaturalnych aminokwasów
w badaniach przesiewowych wobec proteaz, co
ewidentnie wskazuje, iż dysponujemy nadmierną liczbą
rozwiązań strukturalnych w stosunku do istniejących
technologii.
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makes the process of selection very strenuous and
time consuming. It would be ideal to use all available
amino acids so as not to omit those optimal in reality
for a given enzyme. However, at present it is very
difficult for technological reasons, making efficient and
fully controlled synthesis of substrates or inhibitors
impossible, in particular in the case of longer peptides
for studying endopeptidases.
In summary, the problem of an insufficient number
of natural amino acids when obtaining substrates,
inhibitors or low molecular chemical markers has been
solved at present by using non-natural amino acids.
However, the presently available synthetic solutions
do not allow the use of all non-natural amino acids in
protease screening, which indicates that we have an
excessive number of structural solutions in relation
to the existing technologies.
Translated by Richard Ashcroft,
Anglopolonia, Poznań
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Piotr sniady
Pomiędzy brakiem i nadmiarem: perkolacja krytyczna
Between excess and deficiency: critical percolation

Rysunek 1a przedstawia fragment płaszczyzny
wyparkietowanej sześciokątami foremnymi. Taka
plansza znana jest wielu miłośnikom gier planszowych
(jak choćby Hex) i komputerowych; z tą istotną różnicą,
że jest nieskończona. W losowy sposób (np. rzucając
monetą lub kostką) malujemy każdy z sześciokątów
na jeden z dwóch kolorów, biały lub czarny (Rysunek
1b). Zgodnie z zainteresowaniami miłośnicy gier
mogą te kolory zinterpretować jako morze i ląd
w wygenerowanym przez komputer krajobrazie,
a fizycy teoretyczni jako dwa możliwe sposoby
namagnesowania.
Jak wygląda typowy krajobraz? Ponieważ rozważany
przez nas parkietaż jest nieskończony, otwiera to
możliwość stawiania ciekawych pytań dotyczących
tegoż krajobrazu: możemy na przykład pytać, czy
któreś morze jest nieskończone, a jeśli tak, to ile jest
takich nieskończonych mórz.
Odpowiedź na pytanie o typowy wygląd krajobrazu
istotnie zależy od tego, w jaki sposób zdecydowaliśmy
się losować kolory sześciokątów; innymi słowy od
tego, jakie jest prawdopodobieństwo p tego, że dany
sześciokąt jest lądem. Jeśli decyzja zależała od rzutu
idealną monetą, wówczas p = ; ale jeśli decydował
np. rzut kostką, prawdopodobieństwo p może przybrać
inną wartość.
W przypadku gdy to prawdopodobieństwo p jest
zbyt małe, krajobraz jest zdominowany przez
morze (Rysunek 2). Mówiąc nieco bardziej ściśle:
jest dokładnie jeden nieskończony ocean, w którym
znajdują się wyspy, a każda z nich ma skończone
rozmiary. Oczywiście, możliwa jest sytuacja, w której
na jakiejś wyspie znajduje się jezioro (Rysunek 2).
Rozmiar wysp jest zróżnicowany i zdarzają się wyspy
o dowolnie dużym rozmiarze, jednak odsetek takich
dużych wysp szybko (wykładniczo) maleje wraz z ich
rozmiarem. Linia brzegowa (zaznaczona na grubo
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Figure 1a shows a part of a plane tiled with regular
hexagons. This board is known to many fans of board
games (such as Hex) and computer games; there is
however one significant difference, namely it is infinite.
Randomly (for example, by tossing a coin or a dice) we
paint each of the hexagons into one of the two colors:
white or black (Figure 1b). According to their interests,
the fans of games may interpret these colors as sea
and land in a computer-generated landscape, while
theoretical physicists as two possible magnetizations.
What does a typical landscape look like? Since the
tiling we consider is infinite, this opens up possibilities
of stating interesting questions concerning this
landscape; for example, we may ask if one of the seas
is infinite and, if yes, how many of such infinite seas
there are?
The answer to the question about the typical
appearance of the landscape depends very much on
how we decided to draw lots on the colors of the
hexagons; in other words on what is the probability
p that a given hexagon is a piece of land. If this random
choice was based on a toss of an ideal coin, then
p = ; however if it was based, for example, on a toss
of a dice, the probability p can take a different value.
In the case when this probabilityp is too small, the
landscape is dominated by the sea (Figure 2). To be
more precise: there is exactly one infinite ocean, in
which islands are floating, each of them with a finite
size. Of course, on some islands there might be some
lakes (Figure 2). The size of the islands is diverse and
there are islands of arbitrary large size, nevertheless
the percentage of such big islands decays quickly
(exponentially quickly) with their size. For this reason,
the coastline (marked with a thick line on Figure 2) is
rather monotonous. To summarize: if there is too little
of the land, the landscape is rather dull.
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krytycznej wartości prawdopodobieństwa p = .
Rozmiary obszarów lądowych (i wodnych) są w tym
przypadku bardzo zróżnicowane i odsetek dużych
obszarów maleje bardzo powoli z ich rozmiarem.
Jak widać na Rysunku 3, linia brzegowa jest teraz
bardzo interesująca.

(a)

(b)

Rys. 1. (a) Sieć sześciokątów tworząca parkietaż płaszczyzny
(b) Ta sama sieć; każdy z sześciokątów został w losowy sposób pomalowany na jeden z dwóch kolorów
Fig. 1. (a) Tiling of the plane with regular hexagons
(b) The same tiling; each of the hexagons was painted randomly into one of two colors

Rys. 2. Typowy krajobraz w sytuacji, gdy ląd stanowi mały procent całkowitej powierzchni ( p ˂
Gruba linia przedstawia granicę pomiędzy pewnymi dwoma obszarami morza i lądu

).

Fig. 2. Typical landscape in the situation when the land is a small percentage of the total area ( p ˂
The thick line depicts the boundary between some land area and a neighboring sea area

na Rysunku 2) jest z tego powodu dość monotonna.
Podsumowując: gdy lądu jest za mało, krajobraz jest
dość nudny. W przypadku gdy prawdopodobieństwo p
jest zbyt duże, sytuacja jest analogiczna, z tą różnicą,
że krajobraz jest zdominowany przez dokładnie jeden
nieskończony kontynent.
Naprawdę ciekawe rzeczy zaczynają się dziać, gdy
ilość lądu nie jest ani za mała, ani za duża. W takiej
sytuacji nie ma żadnych nieskończonych oceanów ani
nieskończonych kontynentów. Każdy obszar lądowy
ma skończone rozmiary i jest otoczony z zewnątrz
przez większy od niego obszar wodny, który również
ma skończone rozmiary i jest otoczony z zewnątrz
przez jeszcze większy od niego obszar lądowy, i tak
w nieskończoność. Jak się okazuje, taka równowaga
między lądem a morzem występuje dla tylko jednej,
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Jak zauważyliśmy powyżej, zachowanie naszego
modelu bardzo silnie zależy od tego, czy jego
parametr (prawdopodobieństwo p) jest za mały, czy
za duży. Takie zjawisko nazywane jest przejściem
fazowym; jego występowanie to jeden z głównych
powodów, dla których ten prosty model jest tak
interesujący dla fizyków teoretycznych. Interesujące
ich pytania dotyczą np. zależności średniego rozmiaru
wyspy od różnicy pc - p w przypadku p ˂ pc , gdy
prawdopodobieństwo jest tylko odrobinę mniejsze
od wartości krytycznej. Jednak chyba najciekawsze
pytania dotyczą sytuacji pomiędzy nadmiarem i
brakiem, gdy p = pc jest prawdopodobieństwem
krytycznym. Można pytać np. o makroskopowe
własności linii brzegowej z Rysunku 3. Czy
patrząc z daleka na taką linię brzegową, można się
domyślić, według jakich kierunków zorientowane
były sześciokąty w parkietażu, z którego pochodzi?
Czy można domyślić się, że pochodzi ona od sieci
sześciokątów (a nie kwadratów lub trójkątów)? Jak
opisać kształt tej losowej linii brzegowej; czy ma
ona – z punktu widzenia własności statystycznych
– jakieś specjalne symetrie? Do pytań tych wrócimy
w końcowej części artykułu.

As we noticed above, the behavior of our
model depends very strongly if its parameter
(the probability) is too small or too big. This
phenomenon is called phase transition; its existence
is one of the main reasons why this simple model
is so interesting for theoretical physicists. The
questions they investigate concern, for example,
the dependence of the average size of the island
on the difference pc - p in the case p ˂ pc , when the
probability is just a little bit smaller than the critical
value. Probably the most interesting questions
concern the situation between excess and deficiency,
when p = pc is the critical probability. One can ask,
for example, about the macroscopic properties of
the coastline from Figure 3. Can we, looking on it
from distance, guess the directions along which the
hexagons forming the tiling were aligned? Can we
guess that this coastline arises from a tiling with
hexagons (and not squares or triangles)? How to
describe the shape of the random coastline, does it
have – from the viewpoint of its statistical properties
– some special symmetries? We will come back to
these questions at the end of the paper.
If we change a bit the interpretation of the two colors
in which the hexagons have been painted as follows:
the land becomes a grain of ground coffee while the
sea becomes an empty space, then the existence of
an infinite ocean means that water in an espresso
machine is able to permeate through a macroscopic
layer of ground coffee, while existence of an infinite
continent means that the coffee forms a tight

).

In the case when the probability p is too big, the
situation is completely analogous, except that now the
landscape is dominated by a single infinite continent.
Really interesting phenomena start to occur if the
amount of the land is not too big and not too small. In
this case there are no infinite oceans and no infinite
continents. Each land area has finite size and is
surrounded by a larger water area, which is also finite
and is surrounded by a yet larger land area and so
on ad infinitum. As it turns out, such an equilibrium
between the land and the sea occurs only for a single,
critical value of the probability p = . The sizes of the
land areas and of the water areas are very varied and
the percentage of large areas decreases very slowly
with their size. As one can see on Figure 3,
the coastline in this case is very interesting.

(a)

(b)

Rys. 3. (a) Granica pomiędzy pewnymi dwoma obszarami morza i lądu w przypadku krytycznym p = , analogiczna do tej z Rysunku 2.
Dla poprawy czytelności obszary morza i lądu nie zostały pokazane na rysunku. (b) Ten sam rysunek w mniejszej skali pokazujący
całość linii brzegowej
Fig. 3. (a) Boundary between some neighboring areas of sea and land in the critical case p =

, analogous to the one from Figure 2.
To improve visibility, the areas of sea and land where not shown. (b) The same figure in a smaller scale shows the entirety
of the coastline
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Jeśli zmienimy nieco interpretację dwóch kolorów,
na jakie pomalowaliśmy sześciokąty, w następujący
sposób: obszar lądu stanie się ziarenkiem zmielonej
kawy, a obszar morza pustym miejscem, to istnienie
nieskończonego oceanu oznaczać będzie dokładnie
tyle, że w ekspresie ciśnieniowym woda będzie
w stanie przesiąknąć przez makroskopową warstwę
zmielonej kawy, natomiast istnienie nieskończonego
kontynentu oznaczać będzie, że kawa utworzyła
szczelną blokadę, przez którą woda nie jest w stanie
przepłynąć. Takie zjawisko przesiąkania przez
porowaty ośrodek nazywane jest perkolacją; stąd
dziedzinę badań nad matematycznymi modelami
podobnymi do rozważanego powyżej nazwano teorią
perkolacji. Teoria ta ma swoje początki w latach
50 XX wieku i jest fascynującym połączeniem rachunku
prawdopodobieństwa i kombinatoryki. O tym, jak
wielką wagę społeczność naukowa przywiązuje do
wyników teorii perkolacji, może świadczyć przyznanie
Wendelinowi Wernerowi (w 2006 roku) i Stanislavowi
Smirnovowi (w 2010 roku) medalu Fieldsa, najbardziej
prestiżowej nagrody dla matematyków, za ich wkład
w odpowiedzi na pytania postawione w poprzednim
akapicie. Powróćmy więc do tych pytań.
Lokalnie (w infinitezymalnie małym obszarze)
odwzorowanie takie wygląda jak złożenie obrotu
i jednokładności, jednak wartość kąta obrotu oraz
współczynnik jednokładności nie są stałe.

blockade, through which the water cannot percolate.
This name is the explanation for the name of the
percolation theory which investigates mathematical
models similar to the one presented above. This
theory has its origins in 1950s and is a fascinating
mélange of probability theory and combinatorics.
How big is the importance attributed by the scientific
community to the results of percolation theory,
can be judged by awards of Fields Medal, the most
prestigious award for mathematicians, to Wendelin
Werner (in 2006) and Stanislav Smirnov (in 2010)
for their contributions to answers to the questions
stated in the previous paragraph. Let us come back
to the questions then.
Locally (in any infinitesimally small region) the
transformation looks like a composition of a rotation
and a homogeneous dilation, however the value of
the rotation angle and of the ratio of the dilation are
not constant.
Can we, looking on the coastline from distance,
guess the directions along which the hexagons
forming the tiling were aligned? The answer is: no.
Speaking more eruditely, the large-scale statistical
properties of the coastline are rotationally invariant.
Does the coastline have – from the viewpoint of its
statistical properties – some special symmetries?
Above I mentioned about the rotational invariance.

(a)

Rys. 4. (a) Siatka kwadratowa oraz (b) jej obraz w pewnym przekształceniu konforemnym
Fig. 4. (a) Square lattice and (b) its image under some conformal transformation
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(b)

Czy patrząc z daleka na linię brzegową, można się
domyślić, według jakich kierunków zorientowane
były sześciokąty w parkietażu, z którego pochodzi?
Odpowiedź brzmi: nie. Mówiąc nieco bardziej uczenie,
statystyczne własności wielkoskalowe linii brzegowej
są niezmiennicze na obroty.

As it turns out, the coastline in each scale looks
statistically alike, thus it is also invariant under
homogeneous dilations. Furthermore: it is also
invariant under conformal transformations, i.e.
transformations which locally preserve angles
(Figure 4).

Czy linia brzegowa ma – z punktu widzenia własności
statystycznych – jakieś specjalne symetrie? Powyżej
wspomniałem już o niezmienniczości ze względu na
obroty. Jak się okazuje, linia brzegowa w każdej skali
wygląda statystycznie tak samo, innymi słowy, jest ona
niezmiennicza również ze względu na przekształcenia
jednokładności. Ale na tym nie koniec: jest ona
również niezmiennicza ze względu na odwzorowania
konforemne, czyli odwzorowania lokalnie zachowujące
kąty (Rysunek 4).

How to describe the shape of the random coastline?
Let us consider a small modification of our model
of percolation, namely let us draw a huge circle
on our hexagonal tiling and let us deterministically
paint the hexagons which intersect the circle: the
hexagons “on the left” shall be painted white while
the hexagons “on the right” shall be painted black.
The remaining hexagons (i.e. those not intersecting
the circle) shall be painted, as usual, randomly.
The coastline intersects thus our circle in exactly
two points (the boundaries between the white
zone and the black one); if we start a walk along
the coastline inside the circle in one of the points,
we shall certainly finish in the other one. Thinking
a bit naively one would say that our walk along
the random coastline is nothing else but the twodimensional Brownian motion, completely random
err on the plane. This, however, is not the case,
since the coastline – opposite to the Brownian
motion – cannot intersect with itself; when during
the walk along the coastline we are just about
to cross some passage which already had been
passed, the coastline suddenly turns and we avoid
a collision. Thus our intuition was a bit too naive.
There is, however, some truth in this intuition: at the
very beginning of the walk the coastline – roughly
speaking – pierces the inside of the circle, at the
same time turning randomly left or right; these
turns are described by a one-dimensional Brownian
motion. Unfortunately, immediately after making
a few steps our random walk takes place not inside
the circle, but rather inside the circle which had
been pierced along the steps of our walk until now,
which complicates the analysis of the problem a lot.
The help comes from the conformal invariance of
the coastline: according to Riemann’s theorem the
pierced inside of the circle (nasty, complicated
shape) can be conformally transformed into the
usual inside of the circle (nice and pleasant shape);
thus the difficult problem of the further evolution
of the coastline can be successfully reduced to the
simple problem of the evolution of the coastline
starting from the initial, simple configuration. Thus
the shape of the coastline is an example of the

Jak opisać kształt losowej linii brzegowej? Rozważmy
drobną modyfikację naszego modelu perkolacji,
a mianowicie narysujmy na sześciokątnym parkietażu
ogromny okrąg i pomalujmy sześciokąty leżące na
nim w deterministyczny sposób: sześciokąty „z lewej
strony okręgu’’ na kolor biały, a sześciokąty leżące
„z prawej strony okręgu’’ na kolor czarny. Pozostałe
sześciokąty (nie leżące na okręgu) malujemy, jak
zwykle, w sposób losowy. Linia brzegowa przecina
więc nasz okrąg dokładnie w dwóch punktach
(granicach między strefą białą i czarną); jeśli zaczniemy
spacer wzdłuż linii brzegowej (wewnątrz okręgu)
w jednym z nich, z pewnością zakończymy go w tym
drugim. Myśląc nieco naiwnie, można by założyć, że
nasz spacer wzdłuż losowej linii brzegowej to nic
innego jak dwuwymiarowy ruch Browna, całkowicie
losowe błądzenie na płaszczyźnie. Tak jednak nie
jest, gdyż rozważana przez nas linia brzegowa –
w przeciwieństwie do ruchu Browna – nie może
przecinać samej siebie; gdy podczas spaceru wzdłuż
linii brzegowej niemal zderzamy się z trasą, którą
przebyliśmy wcześniej, linia brzegowa nagle zakręca
i unikamy zderzenia. Tak więc nasza intuicja była nieco
zbyt naiwna. Jest w niej jednak nieco racji: na samym
początku naszego spaceru linia brzegowa – z grubsza
rzecz biorąc – wbija się w głąb okręgu, skręcając przy
tym w losowy sposób w lewo lub w prawo; skręty
te są opisane przez jednowymiarowy ruch Browna.
Zaraz jednak po wykonaniu kilku kroków nasz spacer
losowy nie przebiega już wewnątrz okręgu, ale raczej
wewnątrz okręgu, z którego wycięta została dziura
w kształcie naszego dotychczasowego spaceru, co
znacznie komplikuje analizę problemu. Teraz z pomocą
przychodzi nam konforemna niezmienniczość linii
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brzegowej: zgodnie z twierdzeniem Riemanna
wnętrze okręgu z wyciętą dziurą (nieprzyjemny,
skomplikowany kształt) daje się w konforemny sposób
przeprowadzić we wnętrze zwykłego okręgu (kształt
prosty i przyjemny), a zatem trudny problem dalszej
ewolucji naszej linii brzegowej udało się sprowadzić do
prostego problemu ewolucji linii brzegowej startującej
z początkowej, prostej konfiguracji. W ten sposób
kształt linii brzegowej stanowi szczególny przykład
tzw. ewolucji Schramma-Loewnera, która opisuje
wiele konforemnie niezmienniczych modeli fizyki
statystycznej.
Czy można domyślić się, że linia brzegowa pochodzi od
sieci sześciokątów (a nie kwadratów lub trójkątów)?
To bardzo trudne pytanie, odpowiedź na nie nie jest
znana. Prawdopodobnie: nie; eksperci przypuszczają,
że wszystkie w miarę rozsądne parkietaże mają bardzo
podobne własności z punktu widzenia teorii perkolacji.

Dalsza lektura
Zainteresowanym czytelnikom polecam krótki, dwustronicowy
artykuł Kestena (2006) oraz nieco dłuższy artykuł Austina (2008).
Książki Grimmetta (1999) oraz Bollobása i Riordana (2006)
są podstawowymi pozycjami literaturowymi w tej dziedzinie.
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Schramm-Loewner evolution, which describes several
conformally invariant models of the statistical physics.
Can we guess that the coastline arises from a tiling
with hexagons (and not squares or triangles)? This is
a hard question and the answer is not known.
Probably: no; the experts suspect that all reasonable
tilings should have similar properties from the
viewpoint of the percolation theory.

Roland Zarzycki
Inflacja informacji i spektakularyzacja sensów jako źródła hiperrealności
Information inflation and spectacularization of meanings
as sources of hyperreality

Further reading
To interested readers I can recommend a short (two-page) article
of Kesten (2006) and a slightly longer article of Austin (2008).
The books of Grimmett (1999) as well as of Bollobás and Riordan
(2006) are basic positions on this topic.
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Czym jest ponowoczesność? Rozmaitych jej opisów
na przestrzeni ostatniego półwiecza dostarczyli
postmoderniści (por. np. Lyotard, 1997). Wiele uwagi
jej badaniu poświęcili socjologowie (por. np. Bauman,
2000). Z perspektywy teorii komunikacji, stosunkowo
prosto i intuicyjnie, ponowoczesność scharakteryzować
możemy, wskazując na totalne doświadczenie
nadmiaru informacji, jakie przyniosła. Nadmiar
ów jest bezprecedensowy, zarówno w aspekcie
bezwzględnej liczby dostępnych danych – których
ilość zakumulowaną w sieci jeszcze w roku 2010
portal Marfdrat szacował na przeszło jeden zettabajt1
– w aspekcie łatwości, z jaką są one w skali globalnej
dostępne, jak i w aspekcie obecnych możliwości
ich katalogowania oraz dalszej reprodukcji. Po
tysiącleciach niedoinformowania ludzkość zachłysnęła
się błogosławieństwem nadmiaru, który, obok
wielu niekwestionowanych zalet, okazuje się także
destabilizować wiele sprawnie dotąd funkcjonujących
mechanizmów społecznych i politycznych. Nadmiar
informacji, sprzężony z deficytem reguł pozwalających
na sensowną selekcję i strukturyzację informacji,
staje się bowiem przekleństwem prowadzącym
do licznych nowych, ponowoczesnych problemów
komunikacyjnych, w szczególności zaś do eskalacji
przemocy systemowej.

O różnicowaniu i scalaniu
Nieróżnicowanie znakomitej większości potencjalnych
bodźców jest prostą konsekwencją działania
mechanizmu doboru naturalnego, który faworyzuje
organizmy efektywnie dystrybuujące swoją atencję.
Jeśli zestawić skończoność podzielności uwagi
z zasadniczo nieograniczoną liczbą płynących
ze środowiska bodźców, nadmierna wrażliwość
1
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http://www.marfdrat.net/2011/02/11/how-much-information-isin-the-world/#.UnID4FNclo0 (dostęp 31-10-2013);

What is postmodernity? For the last decades,
numerous descriptions of the phenomenon have
been provided by the postmodernists (cf. e.g. Lyotard
1997) and it was thoroughly studied by sociologists
(cf. e.g. Bauman 2000). In the context of the theory
of communication, postmodernity can be fairly easily
and intuitively characterised by the accompanying
information overflow on an unprecedented scale.
It can be observed both in the absolute amount of
accessible data (estimated in 2010 by Marfdrat at
one zettabyte)1, in how easily it can be accessed on
a global scale, as well as in the available means of
creating repositories and further reproductions. After
centuries of limited information access, mankind has
been relishing the glorious overflow, which, despite
obvious advantages, is clearly destabilising many social
and political mechanisms once efficiently at work.
Information overflow, together with the shortage of
rules enabling reasonable selection and organization
of data, becomes a curse causing new postmodern
communication issues, particularly to the escalation of
structural violence.

Differentiation and merging
Failure to differentiate the vast majority of potential
stimuli stems directly from natural selection process
favouring organisms which efficiently distribute
their attention. If we were to analyse the finite
ability to divide attention in relation to the relatively
unlimited number of stimuli, we can see that cognitive
hypersensitivity consumes much more energy than
inattention. This process is aptly illustrated by
J. Diamond, who studied cognitively effective
behaviour of apes: “It is vital to act appropriately when
the eagle appears, and to tell your relatives. If you fail
1

http://www.marfdrat.net/2011/02/11/how-much-information-isin-the-world/#.UnID4FNclo0 (Accessed October 10, 2013).
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poznawcza okazuje się energetycznie znacznie
bardziej wyczerpująca niż nieuwaga. Dobrze
ilustruje to J. Diamond, opisując zachowania
poznawczo efektywne w stadzie małp: „[j]est sprawą
pierwszorzędnej wagi, aby zachować się odpowiednio
i zawiadomić krewnych, kiedy pojawi się orzeł. Jeżeli
nie rozpoznasz orła – zginiesz; jeżeli nie zawiadomisz
krewnych – zginą oni, zabierając ze sobą twoje
geny; a jeżeli będziesz nieszkodliwego sępa brał
za orła, stracisz czas na podejmowanie środków
ostrożności, podczas gdy inne małpy będą spokojnie
żerowały” (Diamond, 1998, s. 198). Tym sposobem
faworyzująca najmniej źle przystosowanych, ślepa
ewolucja przyswoiła sobie reguły ekonomii atencji oraz
podstawowy wniosek z niej płynący, by z informacji
zbędnej rezygnować.
Nie jest też więc zaskoczeniem, że wraz z nadejściem
bardziej zaawansowanych form współżycia, wraz
z rozwojem cywilizacji kluczowym aspektem relacji
międzyosobowych stała się dystrybucja atencji
i respektu. Ilość uwagi, jaką jednostka poświęca
innym oraz jaką jej zachowania skupiają u innych –
poprzez dotyk, głos, spojrzenie – jest ściśle dodatnio
skorelowana z jej pozycją w grupie (Goodall, 1997).
Jak przy tym zwraca uwagę Chmielewski (2008),
samo bycie postrzeżonym przez innych – w istocie
idzie o znaczących innych – jest warunkiem istnienia
w przestrzeni społecznej, co z kolei doskonale
wyraża koncepcja ontologii opartej na zasadzie esse
est percipi. W warunkach społecznych organizmy
„dążą” więc do informacji ze względu na ogólnie
pojęte motywacje biologiczne, ze względu na
rozgrywkę w polu uznania społecznego oraz,
w konsekwencji, zachowań eksploracyjnych. Ostatni
ze wzmiankowanych czynników rozumieć przy tym
należy zarówno jako biologicznie naturalne zachowanie
eksploracyjne organizmu, przejawiane w sytuacji
zaspokojenia potrzeb niższych rzędów (Pisula, 2003),
jak i jako działanie podporządkowane, przykładowo,
sięgającym jeszcze starożytności ideałom poznania
czystego, nieskażoną phronesis, wiedzą dla wiedzy.
Wszystkie te mechanizmy, i biologiczne, i społeczne,
zostały współcześnie wystawione na poważną
próbę. Cyfryzacja i automatyzacja form generowania
informacji zmieniły dotychczasowy stan systemów
komunikacyjnych, konfrontując „analogowe” formy
selekcji oraz dyferencjacji bodźców przez odbiorców
z ich zrobotyzowaną i zglobalizowaną cyberpodażą.
Potok danych, zalewający przede wszystkim
społeczeństwa silnie zinformatyzowane,
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to recognize the eagle, you die; if you fail to tell your
relatives, they die, carrying your genes with them;
and if you think it is an eagle when it is really just
a vulture, you are wasting time on defensive measures
while other monkeys are safely out there gathering
food” (Diamond 1991: 127). This way, the blind
evolution favouring the least badly adjusted
individuals has adhered to the rules of attention
economy along with its fundamental principle to
dismiss redundant information.
Therefore, it is no surprise that along with more
advanced forms of coexistence and civilization,
attention and respect distribution has become of
utmost importance. The amount of attention an
individual devotes to others and vice versa –
by addressing the senses of touch, hearing and sight
– is in direct positive correlation with the current
position of that individual within a group (Goodall
1997). As was rightly observed by Chmielewski
(2008), the very fact of being noticed by others –
actually, the meaningful others – is a prerequisite
for living within a community, which is in turn
comprehensively defined by an ontological esse est
percipi principle. Thus, organisms in the social context
“strive for” information for, so to speak, biological
reasons, as well as for the sake of a public recognition
competition, and consequently of exploratory
behaviours. The latter should be here understood both
as biologically determined exploratory behaviours
focused on satisfying elementary needs (Pisula 2003)
as well as actions yielding to the ideals dating as far
as the Antiquity: of gaining pure cognition, knowledge
for its own sake, unspoiled by phronesis.
All those mechanisms, both biological and social,
have been recently put to a test. Digitalisation and
automation of the process of generating data have
shaken the foundations of communication systems
by facing the recipients, used to “analogue” means
of selection and differentiation of stimuli, with
a robotic and globalised cyber-supply of those means.
The stream of data, flooding mainly highly digitalised
societies, penetrates traditional barriers and attracts
attention by myriads of messages (some random,
some personalised in accordance with marketing
guidelines) which are essentially of little importance
either to survival, or to one’s place in the social
pecking order. This mass information spam not only
disturbs the attention economy but also overstrains
organisms energy-wise by provoking them to engage
in behaviours which are, by and large, meaningless.

przedziera się przez tradycyjne zapory, przykuwa
uwagę miriadami po części losowych, po części
spersonalizowanych pod dyktando rynku
komunikatów, które w przeważającej mierze nie
mają większego znaczenia ani dla przeżycia, ani dla
pozycji w hierarchii społecznej. Ten masowy spam
informacyjny nie tylko narusza gospodarkę atencji, ale
także nadwyręża organizmy energetycznie, skłaniając
je do zachowań pozbawionych głębszego sensu.
Kiedy informacja występuje w nadmiarze,
rzeczywistym problemem i zadaniem staje się
jej strukturyzacja zgodna z interesem podmiotu
poznającego w postaci reguł, praw czy integrujących
uniwersa symboliczne narracji (por. Berger,
Luckmann, 1983). W pewnym uogólnieniu możemy
mówić tu zatem o potrzebie informacji o informacji,
czyli także informacji pochodnej rzędu pierwszego.
W obliczu inflacji informacji – rozumianej jako utrata
wartości informacji co najmniej ze względu na dwa
czynniki: masowość i niewiarygodność – dochodzi
do wzmiankowanej destabilizacji gospodarki atencji,
w konsekwencji zaś dezorientacji poznawczej oraz
stresu powodowanego efemerycznością sensów oraz
niepokojem egzystencjalnym. Jak metaforycznie ujął
to kolumbijski socjolog J. Barbero, „mając zbyt wiele
korzeni, nie możemy się poruszać, nie mając jednak
ich wcale, nie możemy żyć” (Barbero, 2010).
W tym właśnie sensie cywilizacja przeżywa
kryzys tożsamości wynikający z destrukturyzacji
i dekonstrukcji rzeczywistości, diagnozowany już
pół wieku temu przez Lyotarda (Lyotard, 1997).
Pod nieobecność wielkich narracji obserwujemy
wysyp kompulsywnie kreowanych sensów, jak
również rozrost i dominację ideologii. Rozstrojenie
poznawcze, będące bezpośrednim skutkiem
destabilizacji sfery symbolicznej, powoduje, że
pierwotny nadmiar atencji niejednokrotnie przechodzi
w jej zanik i rezygnację. Poznawczy i informacyjny
kryzys przekłada się z kolei na wzrost znaczenia
władzy w procesach kształtujących i konwergujących
uniwersa symboliczne.

Deflacja reguł
Nieproporcjonalnie szybki przyrost informacji
względem przyrostu informacji o informacji, obok
trudno mierzalnych problemów tożsamościowych,
prowadzi także do szeregu problemów o charakterze
bardziej technicznym i praktycznym. Dobrym
przykładem systemu, który w wielu wymiarach nie

In the case of information overflow, it becomes vital
to structure it to the advantage of the cognitive subject
by means of rules, principles or narrations integrating
symbolic universals (cf. Berger, Luckmann 1983).
In fairly general terms, we can thus speak of the
need for information about information, i.e. first level
secondary information. With inflation of information –
understood as depreciation of information caused
if only by a mass scale and lack of credulity –
we witness the mentioned destabilisation of attention
economy and consequently cognitive confusion
and stress triggered by the ephemeral ambiguity of
meanings and existential disorientation.
As metaphorically put by J. Barbero, a Columbian
sociologist, with too many roots we cannot move,
when we have none – we cannot live (Barbero 2010).
In this sense, modern civilisation undergoes
an identity crisis stemming from de-structuration
and deconstruction of reality detected by Lyotard
as early as half a century ago (Lyotard 1979).
Without the meta-narratives (or “grand narratives”)
we are faced with a crop of compulsively generated
meanings as well as with development and domination
of ideologies. Consequently, the cognitive and
informational crisis increases the role of authorities
in shaping and converging symbolic universals.

Deflation of rules
Disproportionately fast proliferation of information
sources in comparison to production of information
about information, along with hardly measurable
identity issues, leads also to a number of rather
technical problems. The academy itself is a good
example of a system which on many levels is inefficient
in dealing with information overflow, while being
one of the main sources of information and its
reproductions. We can identify two major areas
of concern: research and education.
Universities are prone to overproduction of studies
and research papers which on the one hand consume
vast material and human resources, and on the other
do not seem be of any practical nor cognitive use and
from the outset are destined to scientific obscurity
as they are essentially focused on uninspiring
and redundant matters. This state of affairs is an
outcome of a clash of traditional academic practices,
the postmodern information overflow, and the new
order of the world based on commodification of
both knowledge and creativity. Standardization of
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radzi sobie z nadmiarem informacji, jest sam świat
akademicki, będący jednocześnie jednym z głównych
podmiotów informację tworzących i reprodukujących.
Problemy ujawniają się tu w obu podstawowych
sferach działalności ośrodków akademickich:
w sferze badań naukowych oraz w sferze edukacji.
W łonie uniwersytetów obserwujemy nadprodukcję
prac i badań naukowych, które z jednej strony
pochłaniają olbrzymie zasoby materialne i ludzkie,
z drugiej zaś nie tylko nie przynoszą jakichkolwiek
wymiernych korzyści praktycznych bądź
poznawczych, ale też już u swego zarania skazane
są na naukowy niebyt, dotyczą bowiem zagadnień
z gruntu nieinteresujących i niepotrzebnych. Taki stan
rzeczy jest konsekwencją zderzenia tradycyjnych
form życia akademickiego z ponowoczesnym
nadmiarem informacji oraz organizacją świata opartą
na procesach komodyfikacji, obejmujących zarówno
wiedzę, jak i samą kreatywność. Uniformizacja
sposobów waloryzowania prac we wszystkich
dziedzinach oraz, ogólniej, mechanicyzacja oceny
jakości badań naukowych w obliczu ich hipertrofii
prowadzą do sytuacji, w której badaczom stawia się
absurdalne wymogi formalne istotnie komplikujące
ich pracę. Jednocześnie, przy pewnym wysiłku
administracyjnym, te same wymogi spełnić można,
uprawiając działalność pozorną, noszącą jedynie
znamiona naukowości. Innymi słowy, pod naporem
nadmiaru informacji Akademia ugina się i sięga
po kontrskuteczne półśrodki, czego społeczną
konsekwencją jest z kolei spektakularyzacja życia
akademickiego (Debord, 2006) (por.: Bourdieu,
2013), manifestująca się na przykład w rozkwicie
praktyk ghostwriting oraz guest authorship.
Inna istotna trudność wiążąca się z nadmiarem
informacji, szczególnie jaskrawa w polu nauk
humanistycznych, dotyczy wymogu odwoływania
się do bieżącego stanu badań. Ze względu na ogrom
publikacji humanistycznych reguła ta niejednokrotnie
prowadzi do przekształcenia twórczych karier
naukowych w trwające całe życie kwerendy
biblioteczne, podczas których badacze przedzierają
się przez niezliczone ilości prac o całkowicie wtórnym
charakterze, by odnaleźć kilka świeżych inspiracji.
Sytuacja ta jest z kolei wynikiem między innymi
niskiej konkluzywności prac humanistycznych,
co samo w sobie blisko sprzężone jest
z diagnozowanym przez Eco szaleństwem
katalogowania (Eco, 2009). Stosunkowo popularne
są także jałowe i rozciągające się w czasie ponad
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assessment procedures applied to all fields together
with automation, to use a general term, of research
reviews (studies being hypertrophied) lead to
subjecting scientists to absurd formal requirements,
which considerably hinder their work. At the same
time, some administrative effort enables to meet
those requirements only by means of ostensibly
scientific activity. In other words, the academy is
forced to yield to information overflow and resort to
counterproductive half measures resulting in such
social consequences as spectacularization of academic
life (Debord 2006)(cf. Bourdieu 2013) manifesting
itself in the abundance of practices like ghost writing
and guest authorship.
Another key issue to information overflow, particularly
perceptible in humanities, involves compulsory
references to the current state of research. Due to
the abundance of publications, this requirement often
means turning creative scientific careers into life-long
librarianship involving forcing one’s way through infinite
piles of derivative papers in search of a handful of
inspirations. Deficiency of substantial reference material
is in turn connected with the phenomenon of infinity
of lists analysed by Umberto Eco (Eco 2009). Not to
mention a fairly common practice of producing futile
and impossibly lengthy academic polemics, which are
further multiplied, usually in a cynical and instrumental
manner. Moreover, the academy seems overwhelmed by
the overall inflation of humanist thought.
The abovementioned deficiencies in research
procedures coincide with a crisis in the Polish
education system – which is still largely based on an
outdated principle of encyclopaedic knowledge – and
its highly unsatisfactory approach to fostering critical
thinking and systems thinking. Education is the area
where such issues as lack of competences in organising
information independently, attributing new meanings
to given social imaginaries, as well as differentiating
and selecting information in order to meet specific
individual needs, manifest themselves in full force.
Therefore, along with an acute deficiency of structures
we experience a disproportionate appreciation of those
few at hand, i.e. a deflation.
For the sake of a better understanding, let us consider
only one, yet representative, example of a number
sequence: 7, 11, 13, 19, 23. Given the once popular
theory of intelligence focusing on IQ, we might ask:
what is the correct continuation of the sequence?
Probably the first solution which comes to mind is ‘25’.
And what rule supports this answer? Adding 2 and 4

wszelką miarę polemiki akademickie, multiplikowane
w sposób cyniczny i instrumentalny. Akademia
okazuje się bezradna także w obliczu inflacji ogółu
produkcji humanistycznej.
Na wzmiankowany wyżej kryzys niedostatku
reguł organizujących sferę badań nakłada się z kolei
kryzys edukacji, która – wciąż szeroko opierana na
przestarzałych ideałach wiedzy encyklopedycznej –
w dalece niewystarczającym stopniu kształci myślenie
krytyczne oraz myślenie strukturami. Niezdolność do
samodzielnego organizowania informacji, nadawania
nowych sensów zastanym imaginariom społecznym,
jak również takiej dyferencjacji oraz selekcji
informacji, która korespondowałaby z autentycznymi
potrzebami jednostki, z całą mocą ujawnia się właśnie
na polu edukacji. W konsekwencji obok dotkliwego
deficytu struktur doświadczamy także przesadnego
wzrostu znaczenia tych nielicznych, które pozostają
w obiegu, a więc deflacji.
By zilustrować ten problem, przyjrzymy się
jednemu tylko, dość symptomatycznemu
przykładowi. Rozważmy ciąg: 7, 11, 13, 17, 19, 23.
Typowe, w kontekście tak swego czasu modnej teorii
ilorazu inteligencji, pytanie brzmi: jaka jest właściwa
kontynuacja tego ciągu? Być może pierwszą,
narzucającą się odpowiedzią jest ‘25’. Jaka reguła
stoi za takim wyborem? Naprzemienne dodawanie
czwórki oraz dwójki. Można jednak pokusić się
o odpowiedź: ‘36’. To rozwiązanie odwołuje się do
nieco bardziej wyrafinowanej reguły: na przykład
wypisywania wszystkich pierwiastków równania
x8 – 131x7 + 7161x6 – 213591x5 + 3800559x4 –
41245449x3 + 265919219x2 – 928156189x +
1338557220 = 0
w porządku wzrastającym. Jeszcze innym
rozwiązaniem może być ‘29’, czyli kolejna liczba
pierwsza większa od 23. Tak rodzi się pytanie, czy nie
jest może tak, że w kolejne miejsce wskazanego
ciągu wstawić można dowolną liczbę, a następnie
na dowolnie wiele sposobów taki wybór uzasadnić?
Być może jest wręcz tak, że – jak wskazywał
L. Wittgenstein – wszelkie działanie uzgodnić
lub usprzecznić można z dowolną regułą poprzez
odpowiednią jej interpretację (Wittgenstein,
2004, s. 118-119, § 198-201). Tu docieramy
do kwestii stricte politycznej: dlaczego poprzez
pewien sposób organizacji procesu edukacyjnego
społeczeństwo nagradza raczej reprodukcję
schematu niż samodzielne kreowanie reguł i struktur
semantycznych?

alternately. However, one might also answer ‘36’.
This solution refers to a somewhat more sophisticated
rule: for instance establishing all roots of the equation
x8 – 131x7 + 7161x6 – 213591x5 + 3800559x4 –
41245449x3 + 265919219x2 – 928156189x +
1338557220 = 0 in ascending order. Yet another
solution is ‘29’, i.e. the next prime number after 23.
At this point we begin to wonder whether we might
as well finish the sequence with any number and then
justify our choice on many different ways. Perhaps
the truth is – as was advocated by L. Wittgenstein –
that any given action can be justified or contradicted
by an appropriate interpretation of any given rule
(Wittgenstein 2004: 118–119, § 198–201). Thus we
arrive at a strictly political question: why does society,
by means of a certain organisation of the education
process, tend to favour reproductions of patterns
rather than independent creations of rules
and semantic structures?

Information & violence
For ages, the order of discourse has been an
instrument of power (Foucault 2002). However,
in the age of the Internet, this instrument is
undergoing significant transformations. In the 21st
century, the power over information becomes both
omnipresent and scattered. The more atomised and
lost the subjects, the more extensive the jurisdiction
over attention and structures organising information.
It must be stressed that although in the modern world
information can be accessed rather easily, it is not
always the case of accessing the whole information,
especially the whole information about information.
On the other hand, tools enabling fast navigation in
information overflow have a certain market price and
so do strategic data.
What is characteristic of postmodernity is the
shift towards information turnover accompanied
by disregarding the very meaning of the message.
Let us take a closer look at this process on the
example of commercial information. As speculating
in unequal access to resources allows to accumulate
capital, it is undoubtedly one of the foundations of
the modern economic system. In this sense, control
over communication processes (with emphasis on
information distribution) is vital to sustaining the
difference of potentials. It is clearly visible in the
role of information on stock markets (Kaufman 2005).
Digitalisation and resorting to so called secondary
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Informacja & przemoc
Kontrola porządku dyskursu była narzędziem
sprawowania władzy od niepamiętnych czasów
(Foucault, 2002), jednak w dobie Internetu i to
narzędzie podlega daleko idącym metamorfozom.
W XXI wieku władza nad informacją nabiera
charakteru jednocześnie totalnego i rozproszonego.
Panowanie nad atencją, wiedzą oraz kształtem struktur
organizujących informację jest tym bardziej przemożne,
im bardziej zatomizowane i zagubione są podmioty
kontroli tej poddane. Istotne jest przy tym, że choć
we współczesnym świecie dostęp do informacji jest
dość łatwy, nie oznacza to wcale, że równie łatwy jest
dostęp do pełnej informacji, w tym zwłaszcza do pełnej
informacji o informacji. Z kolei narzędzia pozwalające
na szybką nawigację pośród nadmiaru informacji
mają swoją wolnorynkową cenę, podobnie zresztą jak
pakiety danych o strategicznym znaczeniu.
Znamienną cechą ponowoczesności jest przesunięcie
ku obrotowi informacją przy jednoczesnym
abstrahowaniu od samej treści komunikatów.
Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu procesowi
w przypadku operowania informacją handlową.
Ponieważ spekulacja na różnicy w dostępie
do zasobów jest źródłem akumulacji kapitału,
bez wątpienia jest ona jednym z fundamentów
współczesnego systemu ekonomicznego. W tym
sensie czynnikiem kluczowym dla podtrzymywania
różnicy potencjałów jest kontrola nad procesami
komunikacyjnymi, a w szczególności nad dystrybucją
informacji. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to
w przypadku roli, jaką informacja odgrywa na giełdzie
(Kaufman, 2005). Cyfryzacja i ucieczka ku tak zwanym
instrumentom pochodnym zrewolucjonizowały
światowe parkiety, na których polityczny czy nawet
gospodarczy sens dokonywanych transakcji przestał
odgrywać rolę, przynajmniej z perspektywy spekulanta
giełdowego. Spekulant, a tym bardziej inteligentna sieć
neuronowa prowadząca ultraintensywną spekulację
na różnicach krótkoterminowych kursów aktywów,
redukuje semantykę realnych konsekwencji działań do
wektora czysto technicznych informacji oraz poziomu
ostatecznej wypłaty. Zarazem jednak funkcjonowanie
giełdy przekłada się na codzienne życie miliardów
ludzi, tworząc środowisko sprzyjające wyzyskowi
taniej siły roboczej oraz walnie przyczyniając się do
globalnego wzrostu ubóstwa (Chesnais, 2012).
Mamy tu więc do czynienia ze swoistym mechanizmem
czarnej skrzynki: na wejściu obserwujemy realne
decyzje i działania ludzi, którzy wprowadzają do
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tools have revolutionised international trading floors,
where the political or even economic reasons are no
longer valid, at least from the stock profiteers’ point
of view. Their strategy is to reduce the semantics of
the actual consequences of actions to a single vector
of technical information and the profit rate. The
same applies to intelligent artificial neural networks
performing ultrasensitive speculations in short-term
asset prices. At the same time, the stock market has
an impact on everyday lives of billions of people by
creating favourable conditions to exploiting cheap
labour and contributing to global impoverishment
(Chesnasis 2012).
It seems as if we were dealing with a black box
mechanism: on the outset, we can observe real
decisions and actions made by real people who
enter certain (apparently politically and ethically
neutral) information into an artificial, digital, and
fully automated system which organises it; in the
end, it is again real people who are affected by the
consequences of the whole process. Somewhere
on the way, real meanings are lost and become
further devalued. Simultaneously, hyperreality
gains importance (Eco 1996) and so does creating
meanings a posteriori fostered by ideologies.
To see the whole picture we should also consider
success stories of corporations which invest in tools
for organising information about information. Google
– an international corporate giant with a consistent
branding strategy to “catalogue all information in
the world” – outdistanced Yahoo and became the
first leader in the field of search engines by getting
rid of this redundant and expensive element: the
meaning of the processed information (Stross 2009).
Currently, algorithm for ignoring meaning (based
on context search and statistical analysis of users’
attention distribution) organises lives of billions of
Internet users on a daily basis. In the 21st century, both
alienation and commodification – now present in health
service, education, and science – have acquired a more
digital character and, in a way, so have the meanings
of our lives.
In this context, violence is both objective – structural
and symbolic (Žižek 2010) – and subconscious. It
is rooted in the lack of correspondence between
the means of structuring information and the direct
needs and authentic meanings in everyday reality.
Local narrations, which could provide order to flows
of information according to local needs, are being
involved in a global information about information

systemu pewne, poniekąd politycznie i moralnie
neutralne, informacje, następnie działanie cyfrowego,
zmechanizowanego systemu organizuje tę informację,
by na wyjściu znów realni ludzie doświadczali
konsekwencji tego procesu. Pogłębiający się
w ten sposób proces dewaluacji sensów realnych,
gubionych gdzieś w drodze, sprzęga się ze
wzrostem znaczenia hiperrealności (Eco, 1996)
oraz aposteriorycznego kreowania sensów mocą
oddziaływania ideologii.
Obrazu tego dopełniają także sukcesy firm,
które zainwestowały w narzędzia organizowania
informacji o informacji. Google – światowy gigant,
który konsekwentnie budował swoją tożsamość,
dążąc do ‘skatalogowania wszystkich informacji
świata’ – wygrał początkową rywalizację o pozycję
lidera na rynku wyszukiwarek z Yahoo właśnie
dzięki rezygnacji z owego zbędnego i kosztownego
elementu: sensu przetwarzanej informacji
(Stross, 2009). Ignorujący sens algorytm, oparty
na wyszukiwaniu kontekstowym oraz analizie
statystycznej dystrybucji atencji użytkowników,
organizuje obecnie życie miliardów użytkowników
Internetu. Tym sposobem tracący umiejętność
samodzielnego organizowania informacji człowiek
pada ofiarą przemocy ze strony globalnego
i cyfrowego systemu organizacji informacji, który sam
w sobie jest przedmiotem rozgrywki na polu władzy.
Zarówno alienacja, jak i komodyfikacja – obejmująca
współcześnie służbę zdrowia, edukację czy naukę
– nabierają w XXI wieku coraz bardziej cyfrowego
znaczenia, wraz z tymi zaś procesami doświadczamy
czegoś w rodzaju cyfryzacji sensu życia.
Pojawiająca się tu przemoc ma charakter
obiektywny – strukturalny i symboliczny (Žižek,
2010) – oraz nieuświadomiony. Jej sednem jest brak
korespondencji pomiędzy sposobami strukturyzacji
informacji a praktyką potrzeb i autentycznych
sensów codziennych. Narracje lokalne, które
mogłyby porządkować strumienie informacji zgodnie
z lokalnymi potrzebami, są wciągane w globalny
system informacji o informacji zorganizowany
zgodnie ze zhegemonizowanymi strukturami
politycznymi. Przesunięcie od uwzględniającej
sens informacji ku systemom informacji od owych
partykularnych sensów abstrahującym uwodzi
użytkowników, którzy w konsekwencji stają się
poddanymi ideologii 3.0 nośnikami egzogennych
treści. Ten wymiar ponowoczesności pod znakiem
zapytania stawia optymistyczne koncepcje tradycyjnie

system subjected to hegemonic political structures.
The shift from meaningful information towards
information systems disregarding meaning lures the
users, who in turn fall under the influence of 3.0
ideology and become transmitters of exogenous
data. This property of postmodernity casts a shadow
on optimistic attitudes towards traditionally defined
democratic movements, which are supposedly on
the point of reaching for hi-tech devices such as the
politics of small things by J. Goldfarb (Goldfarb 2012).

Simulacra & hyperreality
Along with new discourses expressing concerns about
maintaining the appearances of meaning, rather than
the meaning itself, we are faced with an incarnation
of Baudrillard’s simulacrum (Baudrillard 2005), the
second level simulacrum, established in relation to
the very process of simulating. The world – deprived of
authentic meanings, yet rich in information – generates
hyperreal meanings, which are more spectacular
and thus more titillating and appealing than reality.
This way, the process of spectacularization becomes
a rule of the game in social life. The phenomenon of
the power of persuasion and an outstanding stability
of this system lies in its unhuman, technical perfection
and self-management.
What is striking is that the global circuit of information
is marked by a high level of diversity, freedom,
participation, openness and other features desired
by advocators of democracy. Does it mean that
hyperreality is simply better than reality? There
are at least two arguments against this hypothesis.
First of all, the organisation of information is free
and democratic only on the surface, while its grounds
are permeated by manipulation. Secondly, despite
numerous advantages, information simulacrum does
not eliminate the original material foundations
of human relations i.e. unequal access to the real
and the hyperreal.
The gap between simulacrum and reality can be
aptly illustrated by the information organisation of
the modern labour economics, destabilised both
from the material and structural point of view and
living its own hyperreal life. The structure of the
ocean of information on vacancies, positions, and
job applications, resemble a play within a play:
competences declared by potential employees are not
real but the same applies to requirements submitted by
employers; multi-staged recruitment processes remind
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pojętych procesów demokratyzacji, które rzekomo
miałyby się obecnie wzbogacać o zdobycze najnowszej
techniki, jak choćby koncepcja polityki małych spraw2
J. Goldfarba (Goldfarb, 2012).

Symulakry & hiperrealność
Wraz z nadejściem nowych dyskursów, które są nie
tyle wyrazem troski o sens, co troski o zachowanie
pozoru sensu, stajemy w obliczu informacyjnej
inkarnacji Baudrillardowskiej (Baudrillard, 2005)
koncepcji symulakru, w obliczu symulakru drugiego
rzędu, bo ukonstytuowanego w odniesieniu do samego
procesu symulakryzacji. Wyzuty z autentycznych
sensów, ale opływający w informację świat generuje
sensy hiperrealne: bardziej efektywne, a zarazem
bardziej energetyzujące i barwne niż to, co realne.
W ten sposób proces spektakularyzacji przenosi się
w sferę reguł gier organizujących życie społeczne.
Fenomen perswazyjności i zadziwiającej stabilności
tego systemu kryje się w jego nieludzkiej, technicznej
doskonałości i samosterowności.
Uderzające jest, że globalny obieg informacji cechuje
wysokie zróżnicowanie, wolność, partycypacja,
tolerancja i wszystkie inne cechy, których życzyliby
sobie stronnicy demokracji. Czy hiperrealność jest więc
po prostu lepsza od realności? Wydaje się, że nie, i to
co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego,
że sam sposób organizacji informacji nie jest już tak
wolny i demokratyczny, a wręcz przeciwnie – jest
sferą podległą daleko idącym procesom manipulacji.
Po wtóre dlatego, że nawet największe zalety
informacyjnego symulakru nie znoszą pierwotnego,
materialnego podłoża stosunków międzyludzkich,
obejmujących nierówność w dostępie do realnego i do
hiperrealnego.
Dobrym praktycznym przykładem ilustrującym
uskok pomiędzy symulakrem a rzeczywistością jest
sposób organizacji informacji dotyczącej materialnie
i strukturalnie zdestabilizowanego rynku pracy, który
żyje swoim hiperrealnym życiem. Morze informacji
dotyczącej posad, konkursów, stanowisk, życiorysów
ustrukturyzowane jest zgodnie z zasadami spektaklu:
kompetencje deklarowane przez aspirujących do pracy
nie są realne, ale także realne nie są oczekiwania
zgłaszane przez pracodawców, wieloetapowe
procesy rekrutacyjne przypominają karnawałową
zabawę połączoną z szamańskim obrzędem, a cały
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W oryginalnym tłumaczeniu ‘polityka małych rzeczy’.

of a cross between carnival and shamanic rites and the
whole apparently professional performance speaks
a hermetic HR-language. The job market is supplied
by a gargantuan market of impractical courses,
seminars and trainings providing participants with
ornate clichés and the opportunity to complement their
collection of professional trophies constituting the
embodiment of all those phantasms, i.e. the so called
‘curriculum vitae’. The show, both expensive and timeconsuming, is fuelled by an artificially maintained mass
fantasy. Despite the glamour of this simulacrum, the
organisation of information flow between employers
and employees (note how symptomatic it is that this
polarisation occurs at all) is not only highly ineffective,
but also happens to disfavour valuable individuals who
cannot adapt to such staged conditions.
Deficiency of authentically innovative ideas and
efficient solutions to universal human problems
becomes more and more evident despite progress
in the field of naturalisation of spectacularisation,
development of new jargons and restoration of old
concepts in new formats. Faced with deficiency,
individuals with an innate need of meaning rush
towards excess and compulsively immerse themselves
in hyperreal illusions. Neurotic fantasies and collective
ideologies do have the advantage of alleviating the
feeling of disintegration and filling the gap between
the real and the imaginary (Žižek 2001).

Reclaiming attention
By analogy to Marxism, we might say that modern
users of the world of information are alienated from
the whole communication process, becoming its
inter-passive elements. They have no influence (or
their influence is only apparent) on the content of
information, not to mention a complete subordination
of thought to hegemonic discourses. After P. Bourdieu,
we can see that what constructs the field of the
information about information game and enables
“communication” capital to accumulate, is not control
over the means of information production (which
are currently overabundant) but rather over the
information structure. While financial instruments
spectacularized the economy and made it unrealistic,
the hyperreal simulacra of meaning played the same
role in the communication sector. We should remember
that in the totalitarian age 3.0, the phantasmagorical
system is collective, meaning that its users are both
the offenders and the victims of structural and
communication violence.

ten nasączony pozorem profesjonalności spektakl
odgrywany jest w hermetycznym języku ha-eru.
Wokół rozwija się karykaturalnie przerośnięty rynek
bezwartościowych kursów, szkoleń i stażów, podczas
których uczestnicy z jednej strony mogą wysłuchać
podanych w atrakcyjny sposób banałów, a z drugiej
wzbogacić zbiór swych trofeów pieczołowicie
gromadzonych pod postacią ucieleśnienia wszystkich
tych fantasmagorii – tak zwanego ‘CV’. Ten kosztowny
i czasochłonny spektakl rozgrywa się siłą zbiorowo
podtrzymywanej fantazji. Mimo całego przepychu tego
symulakru sposób organizacji przepływu informacji
pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami – przy czym
sama ta polaryzacja jest już wysoce symptomatyczna
– jest nie tylko dalece nieefektywny, ale także
niejednokrotnie ruguje jednostki wartościowe,
które nie umieją odnaleźć się w warunkach tak
zaaranżowanego spektaklu.

It seems that in the face of the said unprecedented
information overflow, physical and psychological
development of individuals requires first and foremost
a more radical cognitive assertiveness in selecting
stimuli. A good starting point towards more efficient
selection of truly meaningful information is a selection
principle inspired by works of W. James (James 2004).
It can be boiled down to one pragmatic rule: if the
practical outcome of gaining access to an information
is the same as in the case of not gaining the access,
then the information was of no real meaning.
Naturally, ‘practical outcome’ does not necessarily
mean ‘material’, for the outcome might be found in the
form of inspiration or cognitively valuable reflection
changing one’s worldview. We might risk a working
hypothesis that the majority of information processed
by contemporary users of social media does not meet
this standard.

Mimo postępów dokonywanych na polu naturalizacji
spektakularyzacji, mimo rozwoju kolejnych sfer
nowomowy i restauracji starych koncepcji na nowych
zasadach deficyt autentycznie nowych idei oraz
skutecznych rozwiązań wiekowych problemów
ludzkości staje się coraz bardziej wyraźny. W tych
okolicznościach, w obliczu braku organicznie
łaknące sensu jednostki rzucają się ku nadmiarowi,
kompulsywnie pogrążając się w hiperrealnych iluzjach.
Neurotyczne fantazje oraz kolektywne ideologie mają
wszak ostatecznie tę zaletę, że pozwalają zażegnać
poczucie dezintegracji i rozdźwięku pomiędzy realnym
i wyimaginowanym (Žižek, 2001).

Notably, a bigger stimuli sensitivity threshold does
not solve the discussed problem as it essentially leads
to greater spectacularization of messages. It seems
that the users of communication processes can gain
independence only through education nourishing
thoughtful and critical attitudes towards available
information, information about information, as well
as information about information about information.
In short, such education which lays grounds for
independence in creating or allocating meanings,
rules and narrations. In this sense, information
emancipation on a social scale could be sparked by
the ability of critical breaking through subsequent
layers of simulacrum by means of directing messages
at everyday reality and using the key of practical
applicability in the selection process. It is a political
postulate, indeed. Yet only such vocal approach gives
hope that in the world of information inflation on
the one hand and deflation of rules on the other,
reclaiming control over one’s own attention is possible.

Odzyskać atencję
Przez analogię z teoriami marksistowskimi powiedzieć
moglibyśmy, że współczesny uczestnik świata
informacji jest wyalienowany względem całego procesu
komunikacyjnego, którego staje się interpasywnym
elementem. Alienacja ta ujawnia się w braku wpływu
lub jedynie pozornym wpływie na treść komunikatów,
tym bardziej zaś w podporządkowaniu wszelkiej
refleksji hegemonicznie narzuconym dyskursom.
Podążając tym tropem, za P. Bourdieu widzimy, że
elementem konstytutywnym dla pola gier w informację
o informacji, pozwalającym na akumulację kapitału
„komunikacyjnego”, jest kontrola nie tyle nad
środkami produkcji informacji, występującymi
obecnie w nadmiarze, co nad środkami strukturyzacji
informacji. Tym, czym dla spektakularyzacji
i odrealnienia sfery ekonomii okazała się jej
finansjeryzacja, tym dla sektora komunikacyjnego
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jest rozwój opisywanych hiperrealnych symulakrów
sensu informacji. Co istotne, w dobie totalitaryzmu
3.0 ów fantasmagoryczny system ma charakter
kolektywny, zatem to sami jego uczestnicy są źródłami
i ofiarami przemocy strukturalnej i komunikacyjnej.

Chmielewski A., The Gaze and Touch in the Public Space.
Toward the Political Aesthetics, [in:] Wrocław Non Stop,
Urban Space, Wrocław 2008, pp. 84-92.

Wydaje się, że w obliczu opisywanego,
bezprecedensowego nadmiaru informacji dobro
rozwoju psychofizycznego jednostki wymaga przede
wszystkim znacznie bardziej radykalnej asertywności
poznawczej w zakresie selekcji bodźców. Dobrym
punktem wyjścia dla lepszej selekcji informacji
o realnym znaczeniu może być kryterium inspirowane
rozważaniami W. Jamesa (James, 2004), które
sformułować można pod postacią następującej
pragmatycznej zasady: jeżeli praktyczne następstwa
sytuacji wejścia w posiadanie danej informacji są
jednakowe, jak następstwa sytuacji niewejścia
w posiadanie tej informacji, oznacza to, że informacja
ta nie miała realnego znaczenia. Oczywiście przez
‘praktyczne konsekwencje’ niekoniecznie rozumieć
należy ‘skutki materialne’; konsekwencje takie to
bowiem także inspiracja czy poznawczo wartościowa
refleksja, która zmienia postrzeganie świata. Można
także zaryzykować tu roboczą hipotezę, że większość
informacji przetwarzanej przez współczesnych
użytkowników mediów społecznościowych
powyższego kryterium nie spełnia.

Eco U., Travels in Hyperreality: Essays, Harcourt Brace
Jovanovich 1986.

Warto zaznaczyć, że proste zwiększenie progu
wrażliwości jednostki na bodźce nie przynosi
sensownego rozwiązania omawianego problemu,
ostatecznie prowadzi bowiem do tym większej
spektakularyzacji samych komunikatów. Wydaje się,
że droga ku upodmiotowieniu uczestników procesów
komunikacyjnych wiedzie przez edukację kształcącą
postawy refleksyjne i krytyczne względem dostępnej
informacji, informacji o informacji, ale także informacji
o informacji o informacji, jak również dającą podstawy
do samodzielnego tworzenia i nadawania sensów,
reguł i narracji. W tym sensie motorem emancypacji
informatycznej na miarę społeczeństwa nadmiaru
informacyjnego byłaby zdolność krytycznego
przekraczania kolejnych warstw symulakru poprzez
scentrowanie komunikatów na codzienności oraz
filtrowanie ich ze względu na sens praktyczny. Jest
to bez wątpienia postulat polityczny. Jedynie takie
podejście daje jednak nadzieję na to, by w świecie
inflacji informacji i deflacji reguł możliwe stało się
odzyskanie kontroli nad własną atencją.
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Jakub Jernajczyk
Stratne reprezentacje nadmiarowej rzeczywistości
Lossy representations of excessive reality

Rzecz będzie o stratnym charakterze obrazów;
obrazów, które widzimy i które sobie wyobrażamy;
tych, które rejestrujemy i które tworzymy. Wszystkie
one są stratne w stosunku do reprezentowanej przez
siebie rzeczywistości. Chociaż obrazy nie są jedyną
znaną nam formą reprezentacji, przemawiają do nas
najsilniej, silniej nawet niż słowa – skądinąd również
stratna forma reprezentacji myśli.
Najbardziej stratne wydają się być te obrazy, które
mamy w pamięci. Czy są to wizualne wspomnienia
dawnych percepcji, czy też sceny wyobrażone,
wszystkie charakteryzują się ulotnością. Choć w danym
momencie mogą wydawać się niezwykle intensywne
i wyraźne, wręcz namacalne, już za chwilę zacierają się
we mgle innych wspomnień, a ponowne dotarcie do
nich często okupione jest niemałym wysiłkiem umysłu.
Obrazy utrwalone w materii, choćby te najwierniej
oddające pierwowzór, zawsze charakteryzują się
wycinkowością. Już sam wybór kadru bezlitośnie
pomija wszystko to, co znajduje się poza nim. Ale
i w samym kadrze złożoność przedstawionych
rzeczy ulega drastycznej redukcji. Dłuto bądź pędzel
najzdolniejszego nawet artysty nie może wiernie
odtworzyć przedstawianych obiektów (faktur
powierzchni, włókien tkaniny, porów skóry...).
Pomijając już nawet ludzką ułomność, granica
dokładności leży w samej materialnej strukturze
narzędzia. Dłuto nie wyryje przecież bruzdy cieńszej
od końcówki swego ostrza, pędzel nie pozostawi zaś
śladu delikatniejszego, niż jego pojedynczy włos.
Najdoskonalszą znaną nam formą zapisu obrazu jest
zapis cyfrowy. Cyfrowe obrazy mają strukturę w pełni
dyskretną. W przeciwieństwie do tego, co ciągłe,
to, co dyskretne, posiada najmniejsze, niepodzielne
elementy składowe. W przypadku cyfrowych obrazów
tymi elementami są piksele – wizualne atomy, które
stanowią nieprzekraczalną barierę ich informacyjnej
złożoności. Dyskretna reprezentacja ma wiele
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This paper has at its heart the theme of the lossy
character of images; images we see and the ones
that we might imagine; those we record, and those
we create. All could be said to be lossy in the
sense of their relation to reality they represent.
Although images are not the only recognised form
of representation, they could be said to move us
most deeply, deeper than words themselves – very
words that might otherwise be a kind of lossy form of
thought representation.
The majority of lossy images seem to be those that we
remember. It is of little importance if they are visual
memories of perceptions long past, lost or imagined
scenes, all are characterised by an elusiveness.
Although at a certain moment they might seem
extremely intense and clear, almost tangible, in another
moment they can become vague amongst other
memories. Reaching these thoughts again can
often demand much effort of the mind.
Images preserved in matter, even those that could
be said to most faithfully follow the original, are
characterised by their fragmentary nature. The choice
of frame can most ruthlessly exclude everything to be
found extending outside this border. Still within this
very frame the complexity of the depicted experience
is seen as drastically reduced. A chisel or a brush even
in the hands of the most talented artist is not capable
of the total recreation of depicted objects (surface
textures, textile fibres, skin pores...). Even if we move
on from this lack of human ability, the border of
exactness lies at the material structure of any tool.
A chisel is not capable of engraving a thinner crease
than the tip of its blade, a paintbrush will not leave
a trace more delicate than its single hair.
The most perfect form of record currently known is
digital copy. These digital images have a much more
discrete structure. Opposed diametrically to that which
is continuous, something discrete is made up

zalet, wśród których należy podkreślić możliwość
manipulowania każdym pojedynczym pikselem.
Jednak decydując się na zapis cyfrowy, musimy
pamiętać o jego stratnym charakterze. Jak pisze Nelson
Goodman, „coś znika, gdy wyodrębniając kolejne etapy,
tak zwany system analogowy, zamieniamy w tak zwany
system cyfrowy” (Goodman, 1997, s. 24). W wyniku
dyskretyzacji – zamiany sygnału ciągłego na dyskretny,
na trwałe pominięta zostaje ogromna ilość informacji
zawartych w oryginalnym sygnale.
Porównując rozmiary pikseli do rozmiarów cząstek
elementarnych, możemy dojść do wniosku, że
tak drastyczne uproszczenie obrazu świata jest
niedopuszczalne. Okazuje się jednak, że cyfrowa
postać obrazu jest w pełni wystarczająca dla naszych
potrzeb. Nie jesteśmy w stanie dostrzec szczegółów
ukrytych poniżej granicy wyznaczonej przez rozmiar
pikseli, z których złożone są współczesne matryce
cyfrowe. Wynika to z faktu, że nasza percepcja
wzrokowa również ma charakter dyskretny. Choć
to, co widzimy gołym okiem, może wydawać się
nam gładkie, płynne, spoiste, … ciągłe, nasz układ
wzrokowy zawsze percypuje skończoną liczbę
punktów za pośrednictwem matrycy komórek
siatkówki. O tym, że „rozciągłość zmysłowa nie jest
nieskończenie podzielna”, pisał już osiemnastowieczny
myśliciel George Berkeley (2011, s. 74).
Dyskretny charakter nie dotyczy wyłącznie
przestrzennych aspektów percepcji i rejestracji obrazu.
Podobny, stratny mechanizm działa także w skali
czasu, w przypadku percepcji i rejestracji ruchu.
Choć ruch, który postrzegamy, na przykład lot ptaka
(rys. 1), wydaje nam się płynny, w rzeczywistości
składany jest z nieruchomych kadrów, próbkowanych
przez oko kilkadziesiąt razy na sekundę. To nasz umysł
przetwarza serię zatrzymanych stanów, tworząc z nich
iluzję płynnego ruchu (Arnheim, 1978, s. 387).

of the most minute, indivisible compositional elements.
In the case of digital imagery these elements are
pixels – visual atoms, an impassable barrier to the
complexity of the information of the whole. Discrete
representation can be said to have many advantages,
one among many is the facility for the manipulation
of single pixels. Nevertheless, when we decide on
a digital copy, it is important to be aware of its lossy
character. Following Nelson Goodman’s words:
“something disappears when we move from analogue
system, by separating following steps, into a so called
digital system” (Goodman, 1997, p. 24). A result of the
discretisation, is a change from a continuous signal to
a discrete one, and with it vast amount of information
included in the original signal is omitted forever.
When comparing the size of pixels to the extent
of elementary particles, it is easy to conclude that
such a drastic simplification of a world image is
unacceptable. It occurs, however, that a digital version
of an image fully meet our expectations. We are
incapable of perceiving details hidden below a limit
that is indicated by the size of pixels that build up
contemporary digital matrices. This is the result of
the fact that our visual perception is also of discrete
character. Even if what we observe with the naked
eye may seem to us smooth, flowing, compact or
… continuous, our visual system always perceives
a limited number of points through the matrix of
our retina cells. As early as the 18th century, thinker
George Berkeley wrote that “a sensual extension
is not infinitely divisible” (2011, p. 74).
Discrete character does not solely apply to the spatial
aspects of perception and recording of an image.
A similar, lossy mechanism also operates in the scale
of time, and in the case of perception and recording
motion. Although we perceive motion, let say a bird in
flight (fig. 1), as flowing movement, it actually is made

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie percepcji lotu ptaka. Stany oznaczone kolorem czarnym zostały zarejestrowane przez oko.
Szarym kolorem oznaczono niektóre z wielu (być może nieskończenie wielu) pominiętych stanów pośrednich
Fig. 1. A schematic presentation of the perception of a bird in flight. The stages marked in black are registered by the eye.
The grey colour indicates a number of many (perhaps even an infinite amount) of any ignored middle stages
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Podobnie działa kamera filmowa, która rejestruje
obraz ze stałą częstotliwością, np. 25 klatek na
sekundę. Zarówno w przypadku filmu, jak i naocznego
oglądu mamy więc do czynienia nie tyle z ruchem,
co z jego dyskretną iluzją (Jernajczyk, 2013). Jak
każdy sygnał dyskretny, obraz ruchu ma charakter
stratny. Z rzeczywistej zmiany pomija wszystko to, co
znajdowało się pomiędzy zarejestrowanymi stanami.
Świat, jaki znamy, został nam przedstawiony za
pośrednictwem nieciągłej percepcji. Bezpośrednio
znamy więc tylko jego niepełną, stratną postać. Gdyby
nie istniał najniższy próg naszych percepcyjnych
możliwości, gdyby nasze postrzeganie następowało
w sposób ciągły, moglibyśmy dostrzegać dowolnie
szybkie zmiany. Tymczasem ruch percypujemy
w bardzo wąskim zakresie prędkości. Ruchy
zachodzące zbyt wolno lub zbyt szybko nie są przez
nas bezpośrednio obserwowane; mogą być jedynie
wywnioskowane (Russell, 2000, s. 149-150). Nie
obserwujemy np. ruchu godzinowej wskazówki zegara.
To, że nastąpiło jej przesunięcie, możemy dopiero
wywnioskować po jakimś czasie, mając w pamięci jej
poprzednią pozycję. Z drugiej strony bardzo szybkie
zmiany zlewają się nam w obiekty stałe (rys. 2).
Dostrzegł to już Arystoteles (2003), zaś Leonardo
da Vinci pisał: „Nadaj pochodni bieg kulisty, a koło to
wyda ci się ogniem. Pochodzi to stąd, że wrażenie jest
szybsze, niż sąd” (da Vinci, 2002, s. 161-162).
Wszystko, co widzimy, widzimy dzięki światłu,
którego promienie odbijając się od przedmiotów,
docierają do naszych oczu. Gdybyśmy byli zdolni
postrzegać zmiany zachodzące z prędkością

up of a set of stills, sampled by the viewers eye tens
times a second. It is the mind which transforms the
series of still image stages and creates the illusion of
smooth, flowing motion (Arnheim, 1978, p. 387).
A film or video camera operates in a similar way,
recording an image with constant frequency, e.g.
25 frames per second. In both cases, film and visual
perception with the use of our eyes, motion is not
dealt with, but its discrete illusion (Jernajczyk, 2013).
Like any discrete signal, the image of motion has a
lossy character. Out of the original process it omits
everything that was between recorded stages.
The world we know was introduced to us with the
aim of discrete perception. Directly we only know
its incomplete, lossy shape. If the lowest limit of our
perceptual abilities did not exist, or our perception was
truly continuous, we would be able to note even the
swiftest changes. Whereas we actually perceive motion
within a very limited speed range. Motion that is
too slow or too fast is not directly observable by
humans, and it may only be concluded (Russell, 2000,
pp. 149-150). We cannot discern, for instance, the
movements of the hour hand of a clock, the fact it
has moved over a period we can conclude after some
time by remembering its former position. At the other
end of the scale, extremely rapid changes will visually
merge into solid objects (fig. 2). This was actually
noted by Aristotle (Arystoteles, 2003), with Leonardo
da Vinci writing: “Apply a spherical course to a torch,
and the circle formed will seem like a fire to you. This
could be said to be the effect of an impression being
faster than judgement” (da Vinci, 2002, pp. 161-162).

światła, zamiast rysowanych światłem przedmiotów
widzielibyśmy właśnie te zmiany – oscylacje fal
świetlnych bądź strumienie fotonów.
Bezruch wyłaniający się z szybkiego ruchu nie
dotyczy tylko warstwy wizualnej. Podobnie rzecz
się ma z przestrzenią dotyku. Namacalna trwałość
i stabilność przedmiotów materialnych wynika
jedynie z niedoskonałości naszej percepcji. W ujęciu
nauki każdy przedmiot złożony jest z ogromnej liczby
gwałtownie poruszających się cząstek elementarnych
(Russell, 2004, s. 19). Właśnie dlatego, że nie
potrafimy postrzegać dowolnie szybkiej zmiany,
obserwujemy i odczuwamy wokół siebie obiekty
trwałe, a nasz świat, przynajmniej w pewnych skalach,
wydaje się być stabilnym, bezpiecznym miejscem.
Dzięki dyskretnemu charakterowi naszej percepcji
wzrokowej widzimy świat takim, jakim go widzimy,
a nie takim, jakim jest. Widzimy jego pewną wersję;
jego stratną reprezentację. A jaki świat jest? Nauka nie
potrafi ostatecznie rozstrzygnąć, czy rzeczywistość
fizyczna ma charakter ciągły, czy też dyskretny.
Czy zjawiska takie, jak przestrzeń, czas i ruch są
nieskończenie podzielne, czy może obok atomów
materii istnieją także atomy czasu i przestrzeni
(Smolin, 2004)? Niezależnie jednak od tego, czy
rzeczywistość ma strukturę ciągłą, czy dyskretną,
jej reprezentacje – nasze percepcje oraz rejestracje,
mają zawsze stratny charakter. Różnica polega tylko
(i aż) na tym, że gdyby okazało się, iż świat jest
dyskretny, tracilibyśmy z niego bardzo wiele, wręcz
niewyobrażalnie wiele; gdyby zaś okazało się,
że jest on ciągły, w wyniku dyskretnej percepcji
tracilibyśmy zeń nieskończenie wiele.
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Everything we see is thanks to light, the rays of which,
are reflected in objects, and finally reach our eyes.
If we were able to notice any changes that take place
at the speed of light, instead of objects simply drawn
by light, we would finally be able to see actual changes
– oscillations of light waves or streams of photons.
The immobility that emerges from rapid motion does
not simply apply to the visual spectrum, and can also
be felt in the space of touch. Tangible persistency and
the stability of material objects is uniquely a result of
our imperfect perception. Science tells us that every
object consists of a vast amount of rapidly moving
elementary particles (Russell, 2004, p. 19). Just
because we are unable to perceive these immensely
quick changes, we can observe and feel solid objects all
around us, and our world, at least at some scale, does
seem to be an unchanging, stable and safe place.
Thanks to discrete character of our visual perception
we identify the world simply as we see it and not the
form it actually is. We see its certain version; its lossy
representation. And what is the world like? Science
cannot ultimately decide whether physical reality
is of a continuous or discrete character. Are such
phenomena such as space, time and motion infinitely
divisible, or perhaps along side atoms of matter
are there also atoms of time and space (Smolin,
2004)? Notwithstanding the fact that reality may
or may not have an indiscrete or discrete structure,
its representations – our perceptions and records
will always be of a lossy character. The difference
depends only on (and to such an extent) a hypothetical
situation: if it is indeed true that the world is actually
discrete, we would really lose so much of it, indeed
an unimaginable amount; while if it is in fact not,
and the world is continuous, we would lose an infinite
amount as a result of this discrete perception.
Translated by Anita Wincencjusz-Patyna
References
Arnheim, R. (1978). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia
twórczego oka, translated by J. Mach, WAiF, Warszawa.
Arystoteles (2003). O marzeniach sennych, translated by P. Siwek,
in Arystoteles, Dzieła wszystkie, vol. 3, PWN, Warszawa.
Berkeley, G. (2011). Próba stworzenia nowej teorii widzenia,
translated by Translatorium of the English Philology Doctoral
Studies at the Institute of Philosophy of the Nicolaus Copernicus
University in Toruń, under the guidance of Adam Grzeliński, in idem,
Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Goodman, N. (1997). Jak tworzymy świat, translated by
M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa.
Jernajczyk, J. (2013). Archeologia dyskretnej iluzji ruchu,
„Tekstoteka Filozoficzna”, no. 2, pp. 16-21, Uniwersytet Opolski,
Opole, http://tekstotekafilozoficzna.pl/wp-content/tf-numery/

175

Smolin, L. (2004). Atomy czasu i przestrzeni, „Świat Nauki”,
luty 2004, Prószyński Media, Warszawa.

Tekstoteka-Filozoficzna-nr-02-2013.pdf (date of access:
20.11.2013).

da Vinci, L. (2002). Pisma wybrane, przeł. L. Staff,
De Agostini Polska, Warszawa.

Russell, B. (2000). Nasza wiedza o świecie zewnętrznym,
translated by T. Baszniak, Fundacja Aletheia, Warszawa.
Russell, B. (2004). Problemy filozofii, translated by W. Sady,
PWN, Warszawa.
Smolin, L. (2004). Atomy czasu i przestrzeni, „Świat Nauki”,
luty 2004, Prószyński Media, Warszawa.
da Vinci, L. (2002). Pisma wybrane, translated by L. Staff,
De Agostini Polska, Warszawa.

Jakub Jernajczyk
Koło Wiedzy | The Circle of Knowledge
100x100 cm, druk cyfrowy, digital print, 2008

176

Jakub Jernajczyk
aktualnie brak, potencjalnie nadmiar | currently lack, potentially excess
kartka A4, A4 paper, 2013

Agata Gertchen
UNBRIDLED_04
150x300 cm, linoryt, rysunek E.A., linocut, drawing E.A., 2012

Aleksandra Janik
Nadmiar/Brak | Excess/Lack
12 x 10x15 cm, fotografia, druk cyfrowy, photograph, archival pigment print, 2013

Artur Skowroński
Nadmiar/Brak I, II, III | Excess/Lack I, II, III
100x70 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Aleksandra Śnieżek
Nadmiar i brak | Excess and Lack
100x70 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Aga Jarząbowa
Kobieta i ryby | Fish and Woman
4 x 50x70 cm, komiks, comic, 2013

Aleksandra Trojanowska
Nadmiar i brak | Excess and Lack
100x100 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Anna Trojanowska
OWOC KAMIENIA_11 | FRUIT OF STONE_11
104x145 cm, litografia na kamieniu, stone litography, 2010

Anita Kotlarska
Nadmiar i brak | Excess and Lack
wideo, video, 1’28’’, 2013

Magdalena Wosik
plakat społeczny | social poster
100x70 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Marlena Promna
PERSONAL CODE
100x70 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Wiesław Gołuch
10 kg, 83 dkg, 45 g
do tematu „Nadmiar i brak” | on the topic “Excess and Lack”
3 x 50x50 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Bogusława Trela
Nadmiar i brak | Excess and Lack
instalacja interaktywna, interactive installation, 2013

Eugeniusz Smoliński
Grafika teoretyczna | Theoretical Graphics
17,7x28,7 cm, printink, 2013

Magdalena Tokar
Nadmiar i brak | Excess and Lack
instalacja interaktywna, interactive installation, 2013

Ireneusz Olszewski
Mierzwa ikoniczna jest niema | Iconic Matted Straw Is Silent
100x100 cm, technika własna, own technique, 2013

Maja Wolińska
DAS STEIN
HD video, 10‘’, 2013

Marek Grzyb
Magazyn | Warehouse
instalacja, installation, 2013

Mariusz Gorzelak
Wonderland
100x70 cm, pseudofotoakwatinta, pleksoryt, druk wypukły,
pseudophotoaquatint, plexicut, relief printing, 2013

Łukasz Paluch
MAGIA | MAGIC
instalacja, installation, 2012

Piotr Komorowski
ENTROPIA | ENTROPY
100x70 cm, fotografia, druk cyfrowy, photograph, digital print, 2010

Ryszard Jędroś
Wideostrada | Videohighway
wideo-instalacja, video-installation, 2001

Paweł Lisek, Adrian Foltyn (audio)
Sztuczna inteligencja w inteligentnej sztuce
Artificial Intelligence in Intelligent Art
instalacja dźwiękowo-wizualna, audio-video-installation, 2013

Stanisław Sasak
GOLDFISH
100x70 cm, druk cyfrowy, digital print, 2003

Tomasz Pietrek
A MAN NEXT TO YOU
100x70 cm technika własna, papier, own technique, paper, 2013

Wiesław Gołuch
5 kg
do tematu „Nadmiar i brak” | on the topic “Excess and Lack”
70x100 cm, druk cyfrowy, digital print, 2013

Streszczenia

Jarosław Drapała

Jarosław Drapała

Abstracts

Czy teoria wszystkiego wyjaśni wszystko?

Is the Theory of Everything capable
of explaining everything?

W pracy podjęto problem ograniczeń, jakie napotkać
mogą teorie wszystkiego przy wyjaśnianiu złożonych
zjawisk. Termin „teoria wszystkiego” rozumiany jest
tu jako model najbardziej podstawowego poziomu
danej rzeczywistości. Rozważania prowadzone są
na podstawie szczegółowo opisanych przykładów
z dziedziny informatyki: tak zwanej gry w życie
Conwaya oraz mrówki Langtona. Przedstawione wyniki
symulacji oraz zarysy dowodów matematycznych
wykazują, że na podstawie teorii wszystkiego nie
można wszystkiego przewidzieć i wyjaśnić.

The problem of explanatory potential of Theory of
Everything is discussed. The term “Theory of Everything”
is typically understood as a model of the basic level of
some universe. It is shown that Theory of Everything is
seriously limited in the tasks of prediction of complex
systems behavior. Considerations are carried out using
two examples from the information science field: the so
called Conway’s Game of Life and Langton’s Ant.
The simulation results and outlines of mathematical
proofs show that on the basis of the Theory of
Everything we can not foresee or explain everything.

Słowa kluczowe: teoria obliczeń, gra w życie Conwaya,
		
mrówka Langtona

Keywords: theory of computation, Conway’s game of life,
Langton’s ant

Marcin Drąg

Marcin Drąg

Nadmiar i brak – naturalne i nienaturalne
aminokwasy w profilowaniu specyficzności
substratowej proteaz

Excess and deficiency – natural and
non-natural amino acids in profiling
the substrate specificity of proteases

Enzymy proteolityczne stanowią bardzo ważną grupę
enzymów o dużym znaczeniu medycznym. W chwili
obecnej stanowią one około 5-10% wszystkich celów
medycznych. Badania specyficzności substratowej
proteaz prowadzone są przy użyciu takich metod, jak
biblioteki kombinatoryczne substratów, proteomika czy
prezentacja na fagach. W klasycznym ujęciu do badania
specyficzności substratowej używano wyłącznie
naturalnych aminokwasów; w ostatnim czasie
włączono także nienaturalne aminokwasy. Poniższy
tekst przedstawia możliwe kierunki ich zastosowania
w badaniach nad proteazami.

The proteolytic enzymes are a very important
group of enzymes with huge medical significance.
At the moment they constitute approximately 5-10%
of all medical targets. Studies on the substrate
specificity of proteases are conducted using such
methods as substrate combinatorial libraries,
proteomics or phage display. In the classical
approach for the study of substrate specificity
only natural amino acids were used; recently also
non-natural amino acids have been included.
This paper presents possible directions of their
use in studies on proteases.

Słowa kluczowe: proteaza, nienaturalne aminokwasy,
		
aminokwasy proteinogeniczne

Keywords: protease, non-natural amino acids,
proteinogenic amino acids
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Ewolucja kosmiczna – od braku do nadmiaru

Cosmic evolution – from lack to excess

Ewolucję kosmiczną można uważać za wynik
napięcia między brakiem i nadmiarem. Nakreślono
najważniejsze jej etapy. W człowieku ewolucja ta
otwiera się na Nadmiar.

Cosmic evolution can be regarded as the result of
tension between the lack and the excess. Its most
important phases are framed in this article. In humans,
this evolution opens for Excess.
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O matematyce w świecie chaosu

Mathematics in the world of Chaos

Jednym z centralnych działów matematyki jest
teoria chaosu. Opiera się ona na bardzo prostej,
ale nieintuicyjnej obserwacji, że w wielu układach
dynamicznych, opisujących pewne zjawiska fizyczne,
drobne zaburzenie danych początkowych prowadzi
do istotnej zmiany zachowania się całego układu.
W ten sposób drobne błędy pomiarowe prowadzą
do nieoczekiwanych konsekwencji i w dłuższej
perspektywie czasu niemożliwe staje się np.
prognozowanie pogody, opis ruchu Ziemi. U podstaw
leży trudna matematyka, prowadząca do wielu wciąż
nierozwiązanych problemów.

The theory of chaos is one of the key fields in modern
mathematics. It is based on a fundamentally simple,
yet counter-intuitive, observation that in the case of
many dynamic systems describing certain physical
phenomena even slight disturbances of initial data lead
to significant changes in the behaviour of the entire
system. Thus small measuring errors have unexpected
consequences and make it impossible to provide longterm predictions about e.g. weather or the motion of
the Earth. The complex mathematics constituting the
foundation of those calculations remains the source of
many unsolved questions.

Słowa kluczowe: teoria chaosu, stabilność układów dynamicznych,
		
diagram Feigenbauma, zbiór Mandelbrota, 		
		
równania Naviera-Stokesa

Keywords: theory of chaos, stability of dynamic systems, 		
Feigenbaum diagram, Mandelbrot set,
Navier-Strokes equation
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Wirusy: brak pozorny, czyli perfekcyjne
minimum

Viruses: seeming deficiency that is
the perfect minimum

Wirusy stanowią najliczniejszą grupę organizmów
(o ile za takie je uznamy), przewyższając wielokrotnie
wszystkie pozostałe grupy. Ograniczyły one do
minimum środki pozwalające na propagację własnych
genów i sprowadziły byt biologiczny na poziomie
fizycznym do minimum, ale jednocześnie, dzięki
precyzyjnej optymalizacji tych środków, osiągnęły
największy sukces. Postrzeganie wirusów jako
niezależnych jednostek informacji, dla których
pozostałe elementy świata ożywionego stanowią
jedynie podporządkowany ich potrzebom inkubator,
może być alternatywą dla antropocentrycznej
interpretacji zjawisk ewolucji biologicznej. Taka
„wirocentryczna” wizja świata ożywionego przesuwa
wirusy z pozycji obiektów o największych brakach
na pozycję tych elementów biosfery, które dzięki
perfekcyjnej optymalizacji osiągnęły w biosferze
spektakularny sukces.

The viruses are the most numerous group of organisms
(if we recognize them as such), exceeding many
times all other groups. They limited to minimal means
allowing them to propagate their own genes and they
reduced the biological existence at the physical level
to a minimum, but at the same time thanks to precise
optimization of these means achieved the greatest
success. The perception of viruses as independent
units of information for which the other elements
of animate world are only an incubator subjected
to their needs is proposed as an alternative to the
anthropocentric interpretation of phenomena of
biological evolution. Such a “virocentric” vision of the
animate world elevates viruses from the position of
objects with the greatest deficiencies to a position of
these elements of the biosphere which thanks to their
perfect selection of applied strategies have achieved in
the biosphere a spectacular success.

Słowa kluczowe: wirus, kapsyd, ewolucja biologiczna

Keywords: virus, capsid, biological evolution

232

233

Łukasz Huculak

Łukasz Huculak

Katarzyna Kopecka-Piech

Katarzyna Kopecka-Piech

Sens białego kwadratu.
Skąd się wzięły puste obrazy?

The meaning of a white square.
The origins of empty pictures

Nowe media: między nadmiarem i brakiem

New media: between excess and insufficiency

Tekst omawia przekrojowo obraz malarski
z perspektywy stopnia jego wykończenia
i uszczegółowienia, czyli braku i nadmiaru wrażeń,
zarówno w odniesieniu do właściwości formalnych,
jak i znaczeniowych. Szczegółowo odwołuje się
do obrazów w różnym sensie nieskończonych,
uzasadniając ich wybrakowanie rosnącym od
epoki romantyzmu zainteresowaniem szkicem,
destruktem i non finito, apogeum tego procesu lokując
w konceptualizmie. Przeciwstawiając otwartość
i nieoczywistość prac wykorzystujących formalne
niedopowiedzenie, jednoznaczności drobiazgowo
wykończonych dzieł utrzymanych w stylistyce
narracyjnego akademizmu, zwraca uwagę na
wanitatywny sens wybrakowania i interaktywne
właściwości niedopowiedzenia. W zakończeniu
odnosi się do problemu z punktu widzenia odbiorcy,
podnosząc kwestię Ingardenowskiej teorii dzieła
sztuki jako obiektu intencjonalnego i koncepcję dzieła
otwartego Umberto Eco.

The text is a cross-sectional study of a painting,
taking the stage of its finishing into consideration
and judging how much the painting is provided with
details, in other words defining lack and excess
of impressions, in relation both to formal and
semantic qualities. In details it refers to pictures
which are, in various senses, unaccomplished. The
author explains their deficiency by having increased
since Romanticism interest in sketches, destructs
and non finito, with the tendency reaching its
peak in Conceptualism. By juxtaposing openness
and ambiguity of the works that make use of
formal understatement, and explicitness of finely
elaborated works in style of narrative Academism,
the author focuses on vanitative sense of deficiency
and interactive qualities of understatement. In the
conclusion he refers to the issue from the recipient’s
point of view, bringing about the question of
Ingarden’s theory of an artwork as an intentional
object and Umberto Eco’s concept of an open work.

Artykuł odnosi pojęcia nadmiaru i braku do nowych
mediów, w szczególności do internetu. Na przykładzie
m.in. usług wyszukiwania zawartości przedstawione
zostały konsekwencje nadmiaru informacji w sieci:
hegemoniczna pozycja wyszukiwarek oparta na
algorytmizacji, komercjalizacji, personalizacji
i fragmentaryzacji treści. Jednocześnie opisany nadmiar
powoduje liczne braki, głównie w sferze kompetencji
medialnych, ale także w rozwoju umysłowym
człowieka oraz społecznym obiegu informacji
i uczestnictwie w kulturze. Wynikają one głównie
z izolacji, w którą popadają użytkownicy sieci,
pułapki „bańki filtrującej” oraz silnego wpływu
internetu na umysłowość użytkownika.
Zaprezentowane rozważania prowadzą do wniosków
na temat wpływu tytułowego nadmiaru i braku na
szersze zmiany we współczesnej kulturze.

This article relates the notions of excess and
insufficiency to new media, especially to the internet.
Using, among others, examples of browsing services,
the consequences of information excess in network
were presented: hegemonic position of browsers based
on algorithmization, commercialization, personalization
and fragmentation of content. At the same time,
described excess causes numerous insufficiencies,
mainly in the sphere of medial competences but also
in the mental development of humans and the social
circulation of information, as well as in participation
in culture. They mainly result from the isolation the
web users fall in, from the trap of “filter bubble” and
from the strong influence of the internet on the users’
minds. The considerations presented below lead to
conclusions concerning the influence of excess and
insufficiency mentioned in the title to some broader
changes in modern culture.

Słowa kluczowe: szkic, destrukt, non finito, akademizm, 		
		
minimalizm, konceptualizm

Keywords: sketch, destruct, non finito, Academism,
Minimalism, Conceptualism
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Stratne reprezentacje nadmiarowej
rzeczywistości

Lossy representations of excessive reality

W artykule tym twierdzę, że wszelkie znane nam
obrazy są stratne względem tego, co reprezentują.
Dotyczy to zarówno obrazów wyobrażonych, jak
i tych utrwalonych w materii bądź w pamięci; obrazów
statycznych oraz ruchomych. Nigdy nie doświadczamy
świata w sposób pełny, między innymi dlatego, że
nasza percepcja zmysłowa ma charakter dyskretny.
Taki też nieciągły, a co za tym idzie, stratny charakter
ma najdoskonalsza znana nam forma zapisu obrazu –
obraz cyfrowy. Warto postawić pytanie: ile tracimy ze
świata, decydując się lub raczej będąc skazanymi na
jego dyskretne reprezentacje?
Słowa kluczowe: dyskretność, stratność reprezentacji, percepcja,
		
obraz cyfrowy, piksel, dyskretna iluzja ruchu
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In this paper I wish to suggest that images that
we are familiar with are lossy in regard to what they
represent. This applies to both imagined images
and those preserved in matter or memory, as well
as static or moving images. We never experience
the world in its entirety, the reason being, among
others, that our sensual perception is of a discrete
nature. Digital images also have the character
of non-continuous and in consequence of lossy
character too. Although they are the most perfect
form of recording currently known. It is worth asking
the question: how much do we lose of the world,
deciding or rather being doomed to its discrete
representations?
Keywords: Discreteness, representation loss, perception,
digital image, pixel, discrete illusion of motion

Słowa kluczowe: nowe media, internet, wyszukiwanie,
		
bańka filtrująca, personalizacja, algorytmizacja,
		
fragmentacja, internet a umysłowość

Keywords: New media, internet, browning, filter bubble,
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Od etatu do prekariatu: współczesne
przemiany w sferze pracy w Polsce

From permanent employment to precariat:
contemporary transformations in the sphere
of work in Poland

Celem artykułu jest dyskusja nad przyczynami,
przejawami i konsekwencjami prekaryzacji pracy
w Polsce, wyrażającej się w ekspansji niestabilnych
form zatrudnienia, w kontekście globalnych przemian
w świecie pracy w XXI wieku. Procesy prekaryzacji
pracy omówione zostają z perspektywy teoretycznej
oraz w odniesieniu do badań autorów nad młodymi,
sprekaryzowanymi pracownikami sektora usługowego
we Wrocławiu. Analiza pozwala na wyjaśnienie,
dlaczego intensyfikacja (nadmiar) pracy nie musi
być tożsama ze wzrostem zatrudnienia, a brak
zatrudnienia nie oznacza braku pracy.
Słowa kluczowe: praca, zatrudnienie, prekaryzacja,
		
socjologia pracy, Polska, Wrocław

The goal of this article is to discuss the reasons,
manifestations and consequences of precarisation
of work in Poland, manifesting itself in an expansion
of unstable forms of employment, in the context
of global changes in the working world in the 21st
century. The work precarisation processes are
analysed both from theoretical perspective and in
reference to research conducted by the authors on
young, precarised employees of the service sector in
Wrocław. The analysis makes it possible to explain
why intensification (excess) of work does not have to
be identical with increase of employment and lack of
employment does not necessarily mean lack of work.
Keywords: work, employment, precarisation, sociology of work,
Poland, Wrocław
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Dużo rzeczy, mało funkcji

Too many objects, too few functions

Pomiędzy brakiem i nadmiarem:
perkolacja krytyczna

Between excess and deficiency:
critical percolation

Jesteśmy otoczeni ogromną liczbą przedmiotów,
które w założeniu mają usprawniać nasze codzienne
czynności. Wciąż jednak projektujemy i produkujemy
kolejne, które służąc jednej, określonej funkcji,
zamykają się jednocześnie na inne, niezdefiniowane
z góry zastosowania. W tej gęstniejącej masie
monofunkcjonalnych przedmiotów coraz trudniej
odnaleźć umiar i zdrowy rozsądek. Bardzo szybko
zapełniają miejsce w koszu na śmieci, ewentualnie
stają się inspiracją dla działań recyklingowych. Ich
potencjalne zastosowanie inspiruje do tworzenia
hybrydowych, nieco dadaistycznych obiektów, które
poprzez swoje zaskakujące połączenie otwierają furtkę
nowego przeznaczenia i użycia, walcząc jednocześnie
ze znaną z psychologii fiksacją funkcjonalną.

We are surrounded by a great number of objects
which in principle aim at making our everyday life
easier. We keep, however, designing and producing
new ones which fulfil only one specific function at
the same time being closed to other, not predefined
applications. It is becoming increasingly difficult to
find moderation and common sense in this thickening
mass of mono-functional objects. They quickly find
their way to dustbins or become inspiration for
recycling actions. Their potential applications inspire
creation of hybrid, a bit Dadaist objects which through
their surprising combinations open the door to new
purposes and applications, at the same time fighting
the functional fixation known from psychology.

Przedstawiam prosty model perkolacji na
płaszczyźnie wyparkietowanej sześciokątami:
każdy sześciokąt w losowy sposób zostaje
pomalowany na jeden z dwóch kolorów, biały lub
czarny. W zależności od prawdopodobieństwa
wylosowania koloru czarnego zmienia się zachowanie
spójnych obszarów o ustalonym kolorze: jeśli
prawdopodobieństwo to jest za małe, występuje
dokładnie jeden nieskończony obszar w kolorze
białym; jeśli jest za duże, występuje dokładnie jeden
nieskończony obszar w kolorze czarnym. Natomiast
w przypadku krytycznym, gdy prawdopodobieństwo
to przyjmuje wartość graniczną, obszary białe i czarne
mają wyjątkowo interesującą strukturę, widoczną na
przykład w kształcie linii granicznej oddzielającej dwa
sąsiadujące obszary o różnych kolorach.

I present a simple model of the percolation on
a plane tiled with hexagons; each of the hexagons
is randomly painted into one of the two colors:
white or black. The behavior of the monochromatic
regions depends heavily on the probability of
sampling a black tile: if this probability is too
small, there is exactly one infinite white region,
if this probability is too big, there is exactly one
infinite black region. In the critical case, when
this probability takes the intermediate value,
the white regions and the black regions have
a particularly interesting structure which can be
seen, for example, in the shape of the boundary line
separating adjacent regions with different colors.

Keywords: functional fixation, mono-functional objects
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Nie istnieje nadmiar bycia osobą.
O osobowym przepełnieniu i niedopełnieniu

The excess of being the person does not exist.
On personal overfilling and insufficiency

Tezą artykułu jest stwierdzenie, że nie jest
możliwe bycie osobą w nadmiarze; bycie osobą
jest zawsze byciem w niedomiarze. Dla uzasadnienia
tej tezy przedstawione zostało filozoficzne ujęcie
osoby, zgodnie z którym osobą się nie jest, tylko
ciągle się nią staje. Akt stawania się uzależniony jest
od dwóch warunków: dysponowania wolą drugiego
rzędu oraz spełniania pozytywnych wartości
moralnych. Aktualna intensywność bycia osobą
zależy od ilości i cenności spełnionych wartości.
Przez to, że idealne wartości są dla człowieka
niedostępne, nie jest możliwe bycie osobą w optymalny
sposób. Zgodnie z tym ujęciem nadmiar osobowy
nie istnieje. W artykule tym wykorzystane zostały
filozoficzne idee m.in. R. Ingardena, W. Stróżewskiego
i H. Frankfurta.

The thesis of this article is statement that it is
impossible to be the person in excess, being the
person is always being in insufficiency. To justify
this thesis, I presented philosophical expression
of the person, according to which one is not person
but becomes person continuously. The act of becoming
is subject to two conditions: possessing the will of
second order and fulfilling positive moral values.
The actual intensity of being the person depends
on quantity and preciousness of fulfilled values.
Because the ideal values are unavailable for human,
it is impossible to be a person in optimal way.
According to this approach, the personal excess
does not exist. In this article, among others,
philosophical ideas of R. Ingarden, W. Stróżewski
and H. Frankfurt were used.

Słowa kluczowe: osoba, wartość, stawanie się osobą

Keywords: person, value, becoming the person
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Inflacja informacji i spektakularyzacja
sensów jako źródła hiperrealności

Information inflation and
spectacularization of meanings as sources
of hyperreality

Tekst podejmuje złożoną problematykę nadmiaru
informacji występującej we współczesnym świecie
oraz niedostatku sposobów jej organizowania.
W oparciu o wybrane mechanizmy opisujące
zachowania komunikacyjne społeczeństw, instytucji
oraz jednostek, wskazane zostają sfery, w których
analizowane zjawiska nadmiaru/braku prowadzą
do eskalacji przemocy strukturalnej i symbolicznej.
Następnie dyskutowane są procesy kompensowania
braku/deflacji reguł oraz narracji konstytuujących/
kształtujących rzeczywistość społeczną poprzez
jej symulakryzację i spektakularyzację. W końcowej
partii tekstu sproblematyzowane zostaje zagadnienie
gospodarki atencji w świecie hiperrealnym.

The text is concerned with a complex issue
of information overflow in the contemporary
world and the insufficient means of organising
information. Basing on selected communication
mechanisms in communities, institutions and
lives of individuals, the author points out to areas
where the analysed phenomena of overflow and
lack cause escalation of structural and symbolic
violence. Other discussed issues include the
process of compensation for lack and deflation
of rules as well as narrations constituting and
shaping social realities by creating simulacra
and spectacularization. The last section
of the text focuses on attention economics
in the hyperreal reality.

Słowa kluczowe: ponowoczesność, nadmiar informacji,
		
inflacja informacji, hiperrealność, przemoc 		
		
komunikacyjna, myślenie strukturami,
		
symulakryzacja rzeczywistości,
		
spektakularyzacja rzeczywistości

Keywords: postmodernity, information overflow,
information inflation, hyperreality,
communication violence, structured thinking,
simulacra and simulation, spectacularization
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Department at the Faculty of Painting and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design
in Wrocław.

Dr. habil. Piotr Komorowski (1955), photographer, specialises in staged photography. Conducts classes
in the Studio of Photomedia at the Faculty of Graphic Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław.
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dr Katarzyna Kopecka-Piech (1981), medioznawczyni specjalizująca się w badaniach nad nowymi
mediami, innowacjami w produkcji i konsumpcji medialnej oraz nowatorskimi strategiami nadawczymi, adiunkt
w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Katarzyna Kopecka-Piech, PhD, (1981), media specialist, interested in new media studies, innovations
in media production and consumption. Assistant Professor at the Division of Social Communication
and Media of the University School of Physical Education in Wrocław.

prof. Stanisław Ryszard Kortyka (1943), malarz, poprzez wybór elementów natury dąży w swoim
malarstwie do nadania im znaczeń uniwersalnych . Prowadzi pracownię malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu i w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Prof. Stanisław Ryszard Kortyka (1943) painter, choosing elements of nature he tries to give them
universal meanings in his works. Head of the Studio of Painting at The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław and in the Institute of Visual Arts at the University of Zielona Góra.

Anita Kotlarska (1993), studentka II roku (I st.) Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów

Anita Kotlarska (1993), student of the 2nd year (1st cycle) of the Media Art at the Faculty of Graphic Arts

Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, interesuje się digital painting, ilustracją, fotografią
i animacją.

and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, interested in digital painting,
illustration, photography and animation.

dr hab. Anna Maria Kramm (1969), malarka, autorka obrazów syntetycznych uproszczonych do
płaszczyzny koloru o wąskim monochromatycznym brzmieniu, profesor nadzw. w Katedrze Rysunku Akademii
Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu.

Dr. habil. Anna Maria Kramm (1969), painter, author of synthetic paintings reduced to the plane
of colour with narrow monochromatic sound, associate professor at the Drawing Department, The Eugeniusz
Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

dr Agata Krasowska (1975), socjolożka, adiunkt w Zakładzie Wiedzy, Nauki i Kultury Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się socjologią zmian i konfliktów społecznych, techniki
i ekologii oraz kultury. Autorka pracy „Animator w domu kultury. Studium socjologiczne.”

Agata Krasowska, PhD, (1975), sociologist, assistant at the Department of Knowledge, Science and

prof. Paweł Lewandowski-Palle (1954), malarz i pedagog, twórca obrazów malarskich z obszaru
abstrakcji geometrycznej określanego jako wrocławski strukturalizm, profesor zwyczajny w Katedrze Malarstwa
Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

mgr Paweł Lisek (1971), asystent w Pracowni Kreacji Przestrzeni Multimedialnej na Wydziale Grafiki
i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu, współpracuje z muzykami i kompozytorami, współtworząc interaktywne
systemy multimedialne łączące obraz i dźwięk.
prof. Wojciech Lupa (1962), malarz, autor wielkoformatowych obrazów abstrakcyjnych o wyciszonej
ekspresji, malowanych w gamie zniuansowanej bieli, profesor zwyczajny Wydziału Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

dr Michał Marek (1980), malarz, twórca obrazów i obiektów malarskich odwołujących się do szeroko
rozumianej pamięci, asystent Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.
mgr Karina Marusińska (1983), projektantka i performerka, doktorantka w Pracowni Projektowania
Ceramiki Użytkowej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W swoich działaniach balansuje
na granicy sztuki i dizajnu.
dr hab. Daria Milecka (1965), prof. Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zajmuje się
malarstwem oraz badaniem relacji pomiędzy obrazem a słowem, prowadzi zajęcia w Pracowni Słowa i Obrazu
oraz Pracowni Rysunku.

dr Adam Mrozowicki (1978), socjolog pracy, łączy refleksję nad sprawstwem i podmiotowością
pracowników z analizą porównawczą instytucjonalnych przemian świata pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
dr Bartosz Mucha (1978), artysta, projektant 2 i 3 D, twórca instalacji oraz projektów wzorniczych
sytuujących się na pograniczu sztuki i projektowania. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, wykładowca School of Form w Poznaniu.
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Culture at the Institute of Sociology, University of Wrocław. She specialises in the sociology of social change
and conflict, technology, ecology and culture. Author of “Animator w domu kultury. Studium socjologiczne”
(“Animator at a community centre. The sociological study”).

Prof. Paweł Lewandowski-Palle (1954), painter and teacher, creator of paintings in the field
of geometrical abstraction defined as Wrocław Structuralism, professor at the Department of Painting in
Architecture and Multimedia, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

Paweł Lisek, MA, (1971) assistant at the Studio of Creation of Multimedia Space at the Faculty of Graphic
Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, works with musicians and
composes co-creating interactive multimedia systems combining image and sound.
Prof. Wojciech Lupa (1962), painter, author of large-format abstract paintings with subdued expression
painted in the range of nuanced white, professor at the Faculty of Painting and Sculpture, The Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design in Wrocław.

Michał Marek, PhD, (1980), painter, author of paintings and painting objects referring to memory, assistant
at the Painting Department at the Faculty of Painting and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and
Design in Wrocław.
Karina Marusinska, MA, (1983) designer and performer, doctoral student and lecturer at The Eugeniusz
Geppert Academy of Art and Design, Faculty of Ceramics and Glass, Studio of Functional Ceramics Design.
Her works balances between art and design.

Dr. habil. Daria Milecka (1965), professor at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design
in Wrocław, specialises in painting and analysing relations between image and word, conducts classes
in the Studio of Word and Image and the Studio of Drawing.
Adam Mrozowicki, PhD, (1978), sociologist of labour, combines reflection on agency and subjectivity
of workers and comparative analysis of institutional changes of the world of labour in Central and Eastern
Europe, assistant at the Institute of Sociology, University of Wrocław.
Bartosz Mucha, PhD, (1978), artist, 2D and 3D designer, author of installations and design projects
at the verge of art and design. Assistant at the Faculty of Art, Pedagogical University of Krakow, lecturer
of the School of Form in Poznań.
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dr hab. Zdzisław Nitka (1962), malarz Nowej Ekspresji, autor obrazów inspirowanych ekspresjonizmem
niemieckim i sztuką prymitywną, wielbiciel The Rolling Stones i Boba Dylana, prowadzi pracownię malarstwa we
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

dr hab. Ireneusz Olszewski (1957), twórca intermedialny, profesor Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu, kierownik Katedry Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów,
gdzie prowadzi Pracownię Działań Intermedialnych.

dr Łukasz Paluch (1979), projektant graficzny, dyrektor artystyczny w AnoMalia art studio, adiunkt

Dr. habil. Zdzisław Nitka (1962), New Expression painter, author of paintings inspired by German
Expressionism and primitive art, fan of The Rolling Stones and Bob Dylan, head of the Studio of Painting,
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.
Dr. habil. Ireneusz Olszewski (1957), intermedia artist, professor of The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wrocław, head of the Media Art Department ad the Faculty of Graphic Art and Media Art
where he head the Studio of Intermedia Activities.

w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Łukasz Paluch, PhD, (1979), graphic designer, artistic director of AnoMalia art studio, assistant at the
Graphic Designing Department at the Faculty of Graphic Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wrocław.

dr Tomasz Pietrek (1980), grafik, zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, grafiką

Tomasz Pietrek, PhD, (1980), graphic artist, specialises in graphic design, drawing and experimental

eksperymentalną, kurator Galerii POSTERBOX, pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale
Grafiki i Sztuki Mediów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.

graphics, curator of the POSTERBOX Gallery, works at the Graphic Designing Department at the Faculty
of Graphic Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

dr hab. Przemek Pintal (1965), prof. nadzw. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, artysta łączący

Dr. habil. Przemek Pintal (1965), associate professor of The Eugeniusz Geppert Academy of Art

w swej twórczości różne media, realizujący głównie obiekty i instalacje site specific oraz prace rysunkowe
i malarskie. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

and Design in Wrocław, an artist combining various media in his work, completing mostly site specific objects
and installations, drawings and paintings. Lives and works in Wrocław.

mgr Marlena Promna (1980), malarz, rysownik, autorka obrazów na płótnie oraz monumentalnych
realizacji w architekturze, asystentka w Pracowni Rysunku prof. P. Kielana na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Marlena Promna, MA, (1980), painter, graphic artist, author of canvas paintings and monumental projects
in architecture, assistant at the Studio of Drawing headed by professor P. Kielan at the Faculty of Painting
and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

dr hab. Wojciech Pukocz (1970), prof. nadzw. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dziekan

Dr. habil. Wojciech Pukocz (1970), associate professor of The Eugeniusz Geppert Academy of Art

Wydziału Malarstwa i Rzeźby, malarz, rysownik, autor fotografii, filmów, animacji i projektów multimedialnych
łączących obraz i muzykę wykonywaną na żywo. Kurator i organizator wystaw.

and Design in Wrocław, Dean of the Faculty of Painting and Sculpture, painter, graphic artist, author of photos,
films, animations and multimedia projects combining image and live music. Curator and organiser of exhibitions.

dr hab. Stanisław Sasak (1958), grafik, projektant multimedialny, organizator i prowadzący
międzynarodowe plenery multimedialne, prof. nadzw., prowadzi Pracownię Projektowania Multimedialnego
w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Dr. habil. Stanisław Sasak (1958), graphic designer, multimedia designer, organiser and host of

mgr Piotr Saul (1986), malarz, grafik, beatboxer. Specjalizuje się w malowaniu obrazów nawiązujących
do sztuki ulicy (graffiti i streetart), tworzy utwory muzyczne bazujące tylko na ludzkim głosie, asystent
w pracowni prof. K. Skarbka na wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Piotr Saul, MA, (1986) painter, graphic designer and human beatboxer, specialises in paintings originating

dr Michał Sikorski (1972), malarz, zajmuje się działaniami live act, badając zależności między dźwiękiem

Michał Sikorski, PhD, (1972), painter, interested in live act actions, studies relations between sound

a obrazem. Asystent w Pracowni Malarstwa prof. S. Kortyki na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

and image. Assistant at the Studio of Painting headed by professor Stanisław Kortyka at the Faculty of Painting
and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

prof. Krzysztof Skarbek (1958), neoekspresjonista, kieruje pracownią Malarstwa studiów dziennych
oraz licencjackich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zajmuje się malarstwem sztalugowym,
ściennym, sztuką wideo, akcjami oraz instalacjami.

Prof. Krzysztof Skarbek (1958), neoexpressionist, head of the Studio of Painting for full-time
and bachelor students at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, specialises in easel
and mural painting, video art, actions and installations.

dr Bartłomiej Skowron (1984), filozof. Zajmuje się filozofią matematyczną.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Bartłomiej Skowron, PhD, (1984), philosopher, interested in mathematical philosophy.

dr Artur Skowroński (1970), grafik, zajmuje się plakatem, identyfikacją wizualną, formami wydawniczymi,
adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Artur Skowroński, PhD, (1970), graphic artist, specialises in posters, visual identification, publishing
forms, assistant at the Graphic Designing Department at the Faculty of Graphic Arts and Media Art,
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

prof. Eugeniusz Smoliński (1942), zajmuje się rysunkiem i grafiką, prowadzi Pracownię Projektowania
Graficznego w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Prof. Eugeniusz Smoliński (1942), specialises in drawing and graphics, head of Studio of Graphic
Design at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.
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international multimedia open air workshops, associate professor, head of the Studio of Multimedia Design
at the Media Art Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

from the street art and graffiti convention, creates music using only human voice, assistant in the studio headed
by professor K. Skarbek at the Faculty of Painting and Sculpture.

The Pontifical University of John Paul II in Cracow.
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mgr Urszula Śliz, malarz abstrakcji, autorka obiektów, rzeźb i fotografii, obecnie doktorantka na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Urszula Śliz, MA, abstract painter, author of objects, sculptures and photos, at present a PhD student
at the Department of Painting and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

prof. Piotr Śniady (1976), prof. nadzw. PAN, matematyk i fizyk zajmujący się m.in. teorią reprezentacji,

Prof. Piotr Śniady (1976), associate professor at the Polish Academy of Sciences, mathematician and

teorią macierzy losowych, kombinatoryką, analizą harmoniczną. Pracuje w Uniwersytecie Technicznym
w Monachium oraz w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

physicist specialising in theory of representation, theory of random matrices, combinatorics, harmonic analysis.
He works at the Technical University in Munich and at the Institute of Mathematics, University of Wrocław.

Aleksandra Śnieżek (1985), studentka II roku (II st.) kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Grafiki
i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zajmuje się fotografią, animacją
poklatkową, grafiką oraz edukacją dzieci i młodzieży.

Aleksandra Śnieżek (1985), student of the 2nd year (second grade) of Media Art at the Faculty of Graphic
Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, specialises in photography,
stop-motion animation, graphics and education of children and the young.

mgr Daniela Tagowska (1985), artystka działająca w obszarze wielu mediów, zgłębia funkcje

Daniela Tagowska, MA, (1985), artist active in the field of various media, analyses the function

mitologizacji kultury. Prowadzi zajęcia z Multimediów oraz Działań i Struktur Wizualnych na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

of mythologisation of culture. She conducts classes on multimedia, visual actions and structures at the Faculty
of Painting and Sculpture, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

Magdalena Tokar (1988), studentka II roku (II st.) kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki

Magdalena Tokar (1988), student of the 2nd year (second grade) of Media Art at the Faculty of Graphic

Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, interesuje się animacją poklatkową oraz
technikami eksperymentalnymi.

Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, interested in stop-motion
animation and experimental techniques.

Bogusława Trela (1983), studentka II roku (II st.) kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki

Bogusława Trela (1983), student of the 2nd year (second grade) of Media Art at the Faculty of Graphic

Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, interesuje się reżyserią fotografii, fotografią
dokumentalną, video, instalacją interaktywną.

Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, interested in photography
direction, documentary photography, video and interactive installations.

Aleksandra Trojanowska (1992), studentka III roku (I st.) kierunku Sztuka Mediów na Wydziale Grafiki
i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, interesuje się fotomediami
oraz ilustracją.

Aleksandra Trojanowska (1992), student of the 3rd year (first grade) of Media Art at the Faculty
of Graphic Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, interested in
photomedia and illustration.

dr Anna Trojanowska (1978), zajmuje się grafiką warsztatową (litografia) i ekranową, adiunkt

Anna Trojanowska, MA, (1978), specialises in workshop (lithography) and screen graphics, assistant
at the Laboratory of Lithography and Promotion of Graphic Art, The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław.

w Laboratorium Litografii i Promocji Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

dr Krzysztof Wałaszek (1960), malarz, ceramik i twórca obiektów przestrzennych, podejmuje tematykę
współczesnej komercjalizacji życia społecznego oraz spłycenia czy wyczerpania pojęć takich, jak: wiara,
patriotyzm, rodzina. Prowadzi pracownię rysunku w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Krzysztof Wałaszek, PhD, (1960), painter, ceramist and author of spatial objects, interested in modern
commercialisation of social life and oversimplification or exhaustion of such notions as: faith, patriotism and
family. Head of the Studio of Drawing, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

dr Maja Wolińska (1972), artystka wizualna, zajmuje się obrazem i narracją wideo, animacją,
narracjami interaktywnymi, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta
we Wrocławiu.

Maja Wolińska, PhD, (1972), visual artist, specialises in video image and narration, animation and

dr Magdalena Wosik (1970), autorka plakatów, ilustracji i rysunków satyrycznych, adiunkt,
kierownik Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Magdalena Wosik, PhD, (1970), author of posters, illustrations and satirical drawings, head of the

dr inż. Małgorzata Zakrzewska (1977), biotechnolog, adiunkt w Zakładzie Inżynierii Białka
na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
dr Roland Zarzycki (1980), matematyk i filozof społeczny, publicysta i działacz, współautor pierwotnej
koncepcji projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, główny specjalista w biurze Impart 2016.

interactive narrations, assistant at the Media Art Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław.

Graphic Design Department at the Faculty of Graphic Arts and Media Art, The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wrocław.

Małgorzata Zakrzewska, PhD, (1977), biotechnologist, assistant at the Department of Protein
Engineering, Faculty of Biotechnology, University of Wrocław.
Roland Zarzycki, PhD, (1980), mathematician and social philosopher, publicist and author of the initial
idea for the project Wrocław – European Capital of Culture 2016, chief specialist at the Impart 2016 office.
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