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Anna Bajer  
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

Critical Code Studies w ujęciu hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera 

skoncentrowanej na języku 

Celem wystąpienia jest przedstawienie hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera 

skoncentrowanej na języku, jako źródła refleksji nad kodem źródłowym programów 

komputerowych. Critical Code Studies (CCS) to stosunkowo nowe pole badań w obrębie 

nauk humanistycznych. Zakłada się, że kod źródłowy ma warstwę kulturową, która 

podlega rozumieniu i interpretacji (dokonywanej przez człowieka). Chociaż jest to 

podejście stosujące krytykę hermeneutyczną do interpretacji kodu źródłowego, 

architektury programu i dokumentacji w kontekście społeczno-historycznym  , to jednak 

nie skupia się ono na samej kwestii rozumienia, jako takiego. Kod źródłowy jest, wobec 

tego tekstem podlegającym jakiejś analizie: czy to językowej, historycznej, czy społecznej. 

W moim wystąpieniu za punkt wyjścia stawiam samo rozumienie, traktując zatem kod 

źródłowy jako ucieleśnienia sensu. Ponadto uznaję za Gadamerem, że dochodzi do niego 

w języku.  

Ujęcie to nie utożsamia rozumienia z analizą tekstu, bądź wykładnią według zbioru reguł. 

Niestety humanistyka nie wypracowała jeszcze i nieznane nam są metody analizy tekstu 

pasujące do specyfiki kodu źródłowego. W tym wypadku pomocną staje się dla nas 

filozofia Hansa-Georga Gadamera. W swojej prezentacji przedstawię pokrótce przykłady 

jak analizowałam i interpretowałam kod źródłowy zgodnie z podejściem hermeneutyka 

filozoficznej zorientowanej na język.  

Bibliografia:  

1. Gadamer H.-G., Język i rozumienie [w:] Język i rozumienie, red. P. Dehnel, B. 

Sierocka, Warszawa 2003.  

2. Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Warszawa 2013.  

3. Marino M., Critical Code Studies, 

http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology (dostęp dnia 

24.02.2019) 
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Tomasz Błaszczyk  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Śmierć „wtórnie oswojona”. Przykład cmentarzy internetowych  

Kulturowe rozumienie śmierci ulega w ostatnim czasie wyraźnym przemianom. To, co w 

literaturze tanatologicznej określane jest jako „śmierć zdziczała” (Ariès) i „pornografia 

śmierci” (Gorer), wydaje się w świetle tych przemian nieaktualne – nie tyle nieobecne, co 

raczej zepchnięte na margines współczesnych praktyk społecznych. Nic w tym dziwnego, 

skoro rozpoznania te pochodzą z połowy ubiegłego stulecia, podczas gdy dziś kulturowe 

trendy ustanawiane są za sprawą nieznanej wtedy, zaawansowanej technologii, która 

rewolucjonizuje rzeczywistość. Mam tu na myśli tak zwane nowe nowe media 

elektroniczne. 

Celem wystąpienia będzie omówienie zjawiska kulturowego określanego przeze mnie 

mianem „wtórnego oswojenia” śmierci. Jest to determinowana współczesnymi mediami 

elektronicznymi postawa, która uzupełniać i uaktualniać ma dotychczasowe rozważania 

tanatologiczne. W czasie ubiegłorocznej konferencji przybliżyłem genezę tego pojęcia. 

Tym razem chciałbym przedstawić pogłębioną refleksję teoretyczną, która zilustrowana 

zostanie przykładami zachowań sieciowych zaobserwowanych na wybranych 

cmentarzach internetowych. To bowiem ich fenomen, za sprawą zaimplementowanych 

narzędzi, zapoczątkował „wtórne oswojenie” śmierci, bez wysiłku zauważalne dziś także 

poza nimi – na Facebooku, Twitterze i w innych mediach społecznościowych.  
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Krzysztof Cichoń  
Instytut Historii  Sztuki  Uniwersytetu Łódzkiego  

Nowożytny mit  racjonalnych technologii  

Zarówno technika  jak technologia  najczęściej prezentowane są jako  sfery ludzkiej 

aktywności, które  charakteryzuje  precyzyjna artykulacja. Podobne przeświadczenie  

towarzyszy językowi. Pozostaje  otwartą  kwestią uświadomienie sobie jakie  relacje   

łączą  te dwa obszary  działania,  co do których  przekonani jesteśmy o własnej, 

specyficznie ludzkiej sile sprawczej.  Być  może  przydatna  do tego może być koncepcja  

form symbolicznych  Ernsta  Cassirera.   

  Warto  wyliczyć i zestawić  pomiędzy  jakimi  słowami (w ich  historycznym  

brzmieniu)  mieściło się pojęcie: techniki i technologii. A  równocześnie  sięgnąć  do 

tradycji  ikonograficznej, do historii  nie zapisanej w „źródłowych tekstach”, ale  

utrwalonej poprzez  obrazy. Historia  filozofii  raczej  powściągliwie korzysta z tego co 

ikoniczne, starając się możliwie szybko obraz  zredukować  do  pojęcia/ terminu. 

Tymczasem technika  jest na tyle dużym i autonomicznym fragmentem ludzkiego świata, 

że  musiała  pozostawić liczne ślady nie tylko w języku, ale i też  pomiędzy materialnymi i 

mentalnymi obrazami, między eikon i eidos.  

 Wśród  znaczących przesunięć  terminologicznych warto zwrócić uwagę, że  pomimo 

tego, iż  narodziny  i rozwój techniki (w kulturze zachodu) związany jest z tym co 

mechaniczne, z maszynami  język  pozostał przy techne  jako czymś nadrzędnym wobec 

μηχανή/machina.  Wspólna etymologia dla tego co  nazywamy techniką (zazwyczaj 

przekonani  o prymacie racjonalności wręcz scientystycznie rozumianej wobec każdej 

„techniki”) i tego co nazywamy sztuką (a co z τέχνη stało się ars,a  w późnym 

średniowieczu: kunsztem)  podpowiada, że być może  czynniki, które za sprawą  tradycji 

romantycznej  rozluźniły związek sztuki z racjonalnością podobnie mogło wpłynąć na  

wyobrażenie techniki. Czy dysponujemy argumentami  pozwalającymi na  odróżnienie 

sztuki, która na początku nowożytności powstała z  zespolenia techne  i poetyckiej  

maniczności (μανία- to co inspirowane  daimonicznym nierozumem, szałem twórczym), 

od  techniki, która  ponoć  daleka  jest  od manii? Czy  dzisiejsze kompulsywne i pełne 

afektu zachowania  wobec techniki i technologii nie  świadczą o  wciąż silnym 

nieracjonalnym aspekcie  techniki. W końcu czy  pogląd o racjonalność techniki nie  

wymaga  dominacji specyficznej koncepcji człowieka nowożytnego, zredukowanego do 

homo oeconomicusa? Czy  technika  nie jest „(…) naturą tego sztucznego człowieka”, który  

jest budulcem ładu  społecznego w ujęciu Hobbesa (Lewiatan)? 

Kiedy  wrócimy do najstarszych śladów użycia słowa mechane (np. w Kratylosie: 425 d;  

czy Poetyce Arystotelesa)  okaże się, że pojawia się on w kontekście  teatralnej maszyny 

typu Deus ex machnia.  Jest słowem  nienazywającym to co ma zadziwić  widownię,  

ukazać  działanie  nieludzkie, nadprzyrodzone, zmieniające przebieg akcji. Celem  
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mechane jest więc zadziwienie, ukazanie tego w sposób niepojęty (wymykający się 

ludzkiemu logosowi-  ratio), prezentacja działania tego co cudowne i magiczne. 

Równoległa tradycja  antyczna  nazywająca  cały świat (kosmos, natura):  „machina 

mundi” (np. Lukrecjusz,  De rerum natura ), także  siłą rzeczy akcentuje aspekt  świata 

(jako czegoś  harmonijne uformowanego), który wymyka się  sile ludzkiego rozumu. 

Interesująco wyglądają relacje  pomiędzy terminami: mechane i magheia ( , μαγεία/ magia 

powiązane są z  praindoeuropejskim  rdzeniem *magh, od którego wyprowadza się też  

μηχανή). Wciąż  wyraźna w kulturze wrażliwość na „technologiczną cudowność” (θαῦμά, 

mirabilitas, curieux)  zbliża  technikę do  sposobu w jaki działa  mit i paradoksalnie oddala 

od  „techniki maszynowej” w ujęciu Heideggera. 
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Paweł Ciniewski  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Logika odkrycia naukowego a automatyzacja w naukach przyrodniczych  

Automatyzacja procedur badawczych w naukach przyrodniczych odbywa się już 

przynajmniej od lat 70 XX wieku. Pierwsze systemy mające dokonać odkryć naukowych, 

takie jak BACON czy FAHRENHEIT osiągnęły pewne sukcesy dotyczące rekonstrukcji 

praw empirycznych na podstawie wprowadzanych danych wejściowych. Grupa 

projektująca te systemy, a w szczególności ich przedstawiciel, Herbert Simon, wyrażała 

przekonanie, że odkrycie naukowe jest podatne na algorytmizację, a w związku z tym 

także na automatyzację. Zdaniem Simona jest tak, ponieważ podlega ono swoistej logice 

(rozumianej szeroko), a przede wszystkim nie jest czynnością mistyczną czy intuicyjną. 

Wyrażenie „logika odkrycia naukowego” pochodzi od Karla Poppera z książki o tym 

samym tytule. Niemniej Popper, Simon i inni późniejsi myśliciele inaczej podchodzili do 

rzeczonego zagadnienia. W niniejszym wystąpieniu zaprezentuję kilka tradycji 

automatyzacji procedur badawczych w naukach przyrodniczych, jak na przykład 

podejście Herberta Simona, Donalda Gilliesa czy grupy badawczej Hollanda, Holoyaka, 

Nisbetta i Thagarda. Następnie przedstawię sposób, w jaki postulują, że logika odkrycia 

naukowego istnieje i należy brać ją poważnie przy próbach automatyzacji w nauce. 

Przywołam także kilka współczesnych, relatywnie udanych, prób automatyzacji 

niektórych procesów badawczych w naukach przyrodniczych. Przykładami są zespoły 

badawcze Rossa Kinga czy Kevina Williamsa. Na zakończenie odpowiem na pytanie, czy 

w istotny sposób wnoszą one coś do sporu o logikę odkrycia naukowego.  
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Natalia Baryła, Daniel Sołtysiak  
Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Zakład Mediów 

Elektronicznych, Koło Badaczy Nowych Mediów  

Strategie kryptograficzne społeczności wirtualnej wykorzystującej alternatywne 

kanały komunikacyjne w praktykach kolektywnego wytwarzania wiedzy.  

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badań netnograficznych 

zorientowanych na analizę praktyk dyskursywnych towarzyszących 

pozaregulaminowym wykorzystaniom możliwości, jakie oferują aplikacje randkowe 

Tinder oraz Grindr. Skupiamy się na obserwacji zachowań społeczności wykorzystującej 

środowisko danych aplikacji w celu interakcji z nieznajomymi członkami społeczności - 

użytkownikami. Analizie poddajemy strategie kryptograficzne przez nich wypracowane, 

oraz sposoby autokreacji w obrębie interfejsu danej aplikacji pozwalające na dążenie do 

wytworzenia własnej biopolityki substancji psychoaktywnych, sprzeciwiającej się 

biopolityce władzy państwowej. 

W wyniku takiego ukierunkowania naszych badań wyłoniliśmy pewien rodzaj wspólnoty 

interesu, opartej na wymianie wiedzy. Wyszczególniamy także kontrwspólnotę powstałą 

w opozycji do grupy użytkowników wykazujących działania pozaregulaminowe - osoby 

nastawione na modelowe korzystanie z aplikacji randkowych.  

Metody badań, jakie wprowadziliśmy w życie, to między innymi długotrwała obserwacja 

uczestnicząca. Ponadto zajęliśmy się także analizą wywiadów pogłębionych, 

przeprowadzonych w trakcie badań netnograficznych, jak również wywiadami 

swobodnymi w przestrzeniach online i offline. 

Badania osadzamy w teoretycznych koncepcjach społeczności internetowej, kultury daru 

i wspólnoty wiedzy, oraz idei pracy afektywnej. Pozwala to na wyłonienie z niniejszego 

badania wniosków na temat szyfrowania komunikatów przy wykorzystaniu języka emoji 

oraz innych reprezentacji graficznych, a także na analizę społeczności zorientowanej na 

pozyskiwanie pewnych informacji za pośrednictwem alternatywnych kanałów 

komunikacyjnych, przy jednoczesnym zawiązywaniu emocjonalnie nacechowanych więzi 

społecznych w przestrzeni wirtualnego środowiska aplikacji.  
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Mateusz Falkowski 
Uniwersytet Jagielloński  

Czy i jak możliwa jest antropologia techniki?  

Jeśli w antropologicznych rozważaniach nad techniką nie mamy się ograniczyć do opisu 

bądź rekonstrukcji mniemań na temat relacji pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością 

techniczną, jeśli więc nie traktujemy antropologii techniki jako dziedziny regionalnej 

(obok antropologii innych dowolnie wybranych obszarów albo też innych – etycznych, 

estetycznych, socjologicznych – typów refleksji nad techniką), powinniśmy być może, 

przynajmniej na próbę, dostrzec w owej relacji więź istotną i nieprzypadkową. Nie jest to 

wbrew pozorom próba oczywista. Z jednej strony, nie ulega wątpliwości, że jakaś technika 

poprzedza wyłonienie się gatunku Homo – istnieje zatem jakaś nieantropologiczna 

metafizyka bądź historia techniki. Co więcej, wszelka „nauka o człowieku” nie jest chyba 

do pomyślenia bez wpisania metafizyki i historii człowieka w ową uprzednią, znacznie 

starszą od niej „naukę o technice”, nawet jeśli nie może być mowy o wyłącznie 

„technicznych” uwarunkowaniach rozwoju późnych form rodziny człowiekowatych. Z 

drugiej z kolei strony, nowoczesne tendencje rozwoju techniki, w tym współczesnych 

technologii cyfrowych, wydają się od dawna już wykraczać poza czysto antropologiczne 

(czy to indywidualne, czy określane przez zbiorowość) ramy – myślenie o technice jako 

rzeczywistości w głębokim sensie „nie-ludzkiej” stało się w humanistyce nieomal 

komunałem. Innymi słowy, i bez silenia się na ekstrawagancję: człowieka da się 

potraktować jako pewien fragment, także w historycznym sensie, choćby i ważny, szerszej 

dziedziny technicznej. Wówczas dopiero warto postawić pytanie: co – i jak rozumiany, a 

także jakimi nietechnicznymi środkami – człowiek wniósł do owej dziedziny? Na czym 

polega antropiczne „przechwycenie” techniki? Czy jest ono równoznaczne z nieuchronną 

technicyzacją samego anthropos?
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Grażyna Gajewska  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Związki technologii z antropologią  

Moje zainteresowanie filozofią techniki i technologii nie miało początku w użytkowaniu 

tej pierwszej, ani w fascynacji innowacjami, lecz w lekturze klasycznego już tekstu Donny 

Haraway „Manifest cyborgów”. Wtedy, jako dziewczyna bez grosza, byłam oszołomiona 

po przeczytaniu tego artykułu. Czytałam prozę science fiction, ale nie wiedziałam, 

że można ją interpretować narzędziami wypracowanymi przez krytykę feministyczną, 

poshumanisyczną, transhumanistyczną – dzięki tekstowi Haraway zaczęłam 

analizować  teksty w tych paradygmatach. Wcześniej nie wiedziałam, co oznacza nie-

antropocentryczna wizja życia.  Teraz gdy już wiem na ten temat trochę więcej ciągle 

jestem laikiem/laiczką. Jak widzę to dzisiaj? RÓŻNORODNIE!!!   
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Matthew Gladden  
Instytut Podstaw Informatyki PAN; Anglia Ruskin University 

Istoty inaczej-ludzkie, quasi-ludzkie i nie-ludzkie jako członkowie przyszłych 

społeczeństw: analiza dynamiki posthumanizacji technologicznej 

 

Procesy „posthumanizacji” mogą być rozumiane jako dynamika, za pomocą której 

społeczeństwo ludzkie włącza do siebie poza „naturalnymi” biologicznymi istotami 

ludzkimi innych członków, którzy przyczyniają się do struktury, działalności albo 

znaczenia tego społeczeństwa. 

Dzisiaj posthumanizacja identyfikowana jest głównie z włączeniem w ludzkie 

społeczeństwo zaawansowanej sztucznej inteligencji i robotów społecznych, które ludzie 

zapraszają do swoich domów i miejsc pracy jako asystentów, współpracowników i 

towarzyszy. Rozmaite projekty badawcze stwierdzają sposoby, w jakie takie łączenie nie-

ludzkiej sprawczości do ludzkiego społeczeństwa stwarza nowe wymiary społecznej 

rzeczywistości. 

W niniejszej prezentacji natomiast twierdzimy, że chociaż taka „posthumanizacja 

technologiczna” faktycznie jest fenomenem dość nowym, może być ona porównana z 

procesami „posthumanizacji nietechnologicznej,” które od dawna poszerzały 

społeczeństwa ludzkie o wiele typów nie-ludzkiej sprawczości. Na przykład, wszystkie 

społeczeństwa, w których ludzie zamieszkiwali i pracowali z zwierzętami domowymi; 

wierzyli w aniołów, demony albo potwory; albo starali się rozmawiać z zmarłymi 

krewnymi mogą być rozumiane jako społeczeństwa (nietechnologicznie) 

posthumanizowane. 

Starożytne formy posthumanizacji nietechnologicznej i rozwijające się formy 

posthumanizacji technologicznej będą zidentyfikowane, zanalizowane, i porównane przy 

zastosowaniu podejścia fenomenologicznego. Prezentacja pokaże, jak społeczeństwa 

posthumanizowane zarówno technologicznie jak i nietechnologicznie włączają różnych 

członków, których można klasyfikować jako „naturalne” biologiczne istoty ludzkie, 

sztucznie rozszerzone istoty ludzkie lub meta-ludzkie, epi-ludzkie, para-ludzkie, albo nie-

ludzkie istoty.  
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Jakub Gomułka  

Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

Sztuczna inteligencja a problem obcości – analiza w oparciu o „Golema XIV” 

S. Lema  

„Golem XIV” to jedna z najbardziej zadziwiających książek Stanisława Lema. Jej treścią są 

przede wszystkim dwa monologi – wykłady – wygłoszone przez superinteligentny 

sztuczny umysł GOLEM XIV. Jednym z głównych filozoficznych wątków poruszanych w 

tym dziele jest problem obcości – autor stara się uwypuklać różnicę między człowiekiem 

a superkomputerem, wskazuje na podstawowe różnice i ukazuje ich konsekwencje. 

GOLEM jest co prawda istotą stworzoną przez człowieka, lecz kreacja ta była do pewnego 

stopnia przypadkowa a jej efekt znacznie przekracza ludzkie zdolności pojmowania. W 

tym sensie komunikacja z superkomputerem jest w gruncie rzeczy zrealizowanym 

kontaktem z Obcym. Z posłowia relacjonującego zdarzenia związane ze zniknięciem 

GOLEMA dowiadujemy się, że ludzkość szybko wyparła wydarzenie kontaktu – nie stało 

się ono tematem ogólnoświatowych debat, nie odmieniło świata. Nawet reakcje 

negatywne (motywowane religijnie, neoluddystyczne) miały charakter raczej 

marginesowy i nieco groteskowy. 

W wystąpieniu chciałbym zadać pytanie o to, czy postawiona przez Lema w „Golemie XIV" 

hipoteza dotycząca reakcji ludzkości na ewentualne pojawienie się komputerowej 

superinteligencji jest słuszna, to znaczy, czy rzeczywiście ludzkość nie jest przygotowana 

na realny kontakt z nie-ludzką inteligencją. Odkładam na bok zagadnienie teoretycznej i 

technicznej możliwości realizacji (mocnej) SI, a także kwestie ewentualnych zagrożeń tej 

technologii.  
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Magdalena Hoły-Łuczaj  
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  

Hybrydy w antropocenie, czyli o potrzebie dialogu filozofii techniki i etyki 

środowiskowej  

Kondycja antropocenu zmusza nas do odrzucenia klasycznej dychotomii przyroda-

technika, co najwyraźniej widać w przypadku powstania nowego typu bytów, jakim są 

hybrydy (np. GMO, drzewa emitujące światło, wieżowce o strukturze termitowców). 

Tranzytywny status hybryd, które ustanawiają trzecią, oddzielną klasę ontologiczną, 

stanowi poważny problem dla filozofii techniki i etyki środowiskowej, ponieważ 

tradycyjnie skupiają się one albo na artefaktach technicznych (filozofia techniki), albo na 

bytach naturalnych (etyka środowiskowa). W referacie, po omówieniu trudności w 

dialogu filozofii techniki i etyki środowiskowej, przedstawię klasyfikację hybryd, którą 

stworzyłam razem z Vincentem Blokiem (Holandia) i którą prezentuje najnowszy numer 

„Environmental Values” (2019, 28.3.) Dwie podstawowe kategorie w naszej klasyfikacji 

to „projekty bio-wzbogacone” oraz „projekty bio-mimetyczne”, które dzielą się 

odpowiednio na dalsze subkategorie.  
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 Bartłomiej Knosala  
Politechnika śląska  

Holizm wobec kryzysu ekologicznego oraz technologicznego wzmożenia  

W zakończeniu swojej książki „Epoka człowieka. Marazm i retoryka antropocenu” Ewa 

Bińczyk napisała: „jakże wspaniała byłaby możliwość zaproponowania na zakończenie tej 

pracy całego wachlarza inspirujących utopii. Niestety nie natknęłam się na nie, badając 

dyskursy antropocenu” 

Wchodząc w dialog z tą konstacją Ewy Bińczyk chciałbym postawić tezę, że jesteśmy 

świadkami wyłanania się nowej narracji, której istotnym składnikiem jest próba 

stworzenia nowego rodzaju holizmu, który w dużej mierze jest wynikiem kryzysu 

ekologicznego, oraz który jest możliwy dzięki rozwojowi technologii, zwłaszcza 

technologii informacyjnych. Oznacza to, że paradoksalnie kryzys ekologiczny jest szansą 

na odzyskanie całościowej perspektywy, gdyż działania, które mogłyby zabezpieczyć 

stabilną przyszłość naszej planety, wymagają spojrzenie na Ziemię jako na całość. W celu 

zilustrowanie powyższego twierdzenia będą odwoływał się do następujących tradycji 

intelektualnych: ekologia integralna, ekologia medialna (media ecology), paradygmat 

religion and ecology, filozofia Raimona Panikkara. 
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Ryszard W. Kluszczyński  
Uniwersytet Łódzki, Zakład Mediów Elektronicznych  

Związki sztuki z technologią: współczesna perspektywa  

Związki sztuki z technologią, postrzegane jako znaczący, konstytutywny aspekt estetyki 

twórczości artystycznej, rozwijają się dynamicznie w XX wieku, osiągając punkt krytyczny 

wraz z utworzeniem w 1966 stowarzyszenia Experiments in Art and Technology. Jednak 

procesy te nie wpłynęły w znaczący sposób na ogólny, kulturowy porządek relacji sztuki 

i technologii. Kształtowały one swój wyraz raczej w kontekście swoiście niszowym, w 

kręgu praktyk awangardowych. Współczesny obraz tych relacji natomiast uzyskuje inny 

kształt, dowodząc zarazem, że rola technologii w kontekście kultury zmieniła się w 

znaczący sposób. Najnowsze muzealne wystawy sztuki pozostającej w istotnych relacjach 

z technologią dowodzą wprost, że związek ten uzyskał formę symbiozy. 
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Liliana Kozak  
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Badanie emocji  w obszarze cybersztuki  

Naukę i sztukę łączy technologia.  Wydawać się to może paradoksalne, lecz narzędzia  

służące na co dzień obiektywizacji wiedzy są uniwersalne, z powodzeniem służyć mogą 

do tworzenia tego, co jest subiektywne i jednostkowe. Nauka jest poszukiwaniem 

obiektywnej wiedzy umożliwiającej poznanie świata. Sztuka jest sposobem komunikacji 

w sferze subiektywnych przeżyć, w obszarach trudniejszych do zdefiniowania, gdzie jest 

możliwa komunikacja, ale jej niedyskursywne aspekty wymykają się językowi naukowych 

określeń.   

Żyjemy w otoczeniu przekształconym przez człowieka, wśród rosnącej liczby coraz 

bardziej skomplikowanych narzędzi. Kluszczyński podkreśla wpływ  technologii na sferę 

sztuki i kontaktu, zwracając uwagę na powstające hybrydy kulturowe. Manovich, z 

powodu wkroczenia technologii w każdą sferę aktywności człowieka, mówi o 

postmedialnym charakterze kultury. 

Badania nad sztuczną inteligencją prowadzą do poznawania coraz subtelniejszych 

aspektów ludzkiego organizmu, takich jak emocje. Próba przełożenia ich na sztuczny 

program prowadzić może do pełniejszego poznania psychiki człowieka. Emocje są sferą 

odbioru dzieł artystycznych, dlatego badanie sztuki jest badaniem komunikacji człowieka 

w obszarze emocjonalnym. To z kolei pozwala stworzyć doskonalszy program 

współpracujący z tą sferą jego użytkownika.  Dlatego, pośród wielu innych, warto zwrócić 

w tym względzie szczególną uwagę na badania prac artystycznych tworzonych w 

obszarze technologii, takich jak AARON Harolda Cohen’a, Robots Named Paul, Patricka 

Tresset’a, czemu poświęcone będzie to wystąpienie. 

Wybrana Bibliografia:  

H. Cohen, Colouring Without Seeing: a Problem in Machine Creativity.  

R.Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego 

spektaklu.  

L. Manovich, Post-media aesthetic. 

R.Kluszczyński, Patrick Tresset: rysy ludzkie i sztuka kreatywnych maszyn. 
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Michał Krzykawski  
Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Kwestia inteligencji w świetle egzorganologii Bernarda Stieglera  

Celem niniejszego wystąpienia jest rozważenie kwestii inteligencji w oparciu o teorię 

egzosomatyzacji rozwijanej przez Bernarda Stieglera w jego ostatnich pracach 

(Qu’appelle-t-on panser?, La société automatique, Dans la disruption) i podczas 

cyklicznego seminarium Exorganologie II. Remondialisation et internation, w którym sam 

biorę udział. 

Egzosomatyzacja jest pojęciem rozwijanym przez Stieglera w oparciu o prace Alfreda 

Lotki i Nicholasa Georgescu-Roegena w odniesieniu do procesu negentropii opisanej 

przez Erwina Schrödingera. Począwszy od 2014 roku egzosomatyzacja zastępuje w 

pracach Stieglera eksterioryzację, to jest uzewnętrznienie ludzkiej wiedzy w maszyny, 

która doprowadziła do powstania „intelektu powszechnego” (Marks). Jednocześnie 

nadaje jeszcze szerszej perspektywy temu, co Stiegler, posługując się pojęciem 

wprowadzonym przez Simondona, opisuje jednocześnie jako organologia ogólna, która 

bada relacje zachodzące pomiędzy organami egzosomatycznymi, organami 

endosomatycznymi i organizmami społecznymi. Charakterystyczny dla społeczności 

ludzkich proces egzosomatyzacji jest wytwarzaniem obiektów nieorganicznych, które 

mają decydujący wpływ na sposób zorganizowania tychże społeczności, a ich 

ukonstytuowanie łączy stosunek analogii z procesem wytwarzania organów 

endosomatycznych, a więc rozwijających się wewnątrz ciał organicznych. W tym właśnie 

egzorganologicznym kontekście postaram się rozważyć relację pomiędzy inteligencją a 

technologią.  

Jednocześnie chciałbym, aby moje wystąpienie było okazją do przedstawienia założeń 

projektu powołania Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, które już wkrótce 

rozpocznie swą działalność na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
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Mateusz Łukasiak  
Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Technologie medyczne umożliwiające poprawę zdolności kognitywnych jako 

przejaw dążenia do trans/posthumanistycznej superinteligencji  

Dążenie do poprawy zróżnicowanych funkcji kognitywnych towarzyszące ludziom o 

zarania dziejów wydaje się stawać nie tylko ogólnoświatowym trendem, ale coraz 

częściej, zawodową lub życiową, koniecznością (Cynthia Forlini. Disagreements with 

implications: diverging discourses on the ethics of non-medical use of methylphenidate 

for performance enhancement).  

W trakcie prezentacji omówione zostaną najlepiej udokumentowane środki 

farmakologiczne i technologie medyczne (metylofenidat, modafinil, chlorowodorek 

memantyny, SSRI, kofeina, piracetam na podstawiem. in. Guillaume Fond „Innovative 

mechanisms of action for pharmaceutical cognitive enhancement: A systematic review”) 

służące poprawie zróżnicowanych aspektów zdolności kognitywnych człowieka oraz 

zarysowane zostaną implikacje społeczne i gospodarcze coraz szerszego dostępu do 

powyższych technologii (Andreas Franke. Pharmacological Neuroenhancement: 

Substances and epidemiology). 
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Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz  
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie  

Ideał „Republiki Rozszerzonej Ludzkości“ („Republic of Extended Humanity“) 

Steven‘a Fullera oraz wolność morfologiczna jako kontynuacja wolności liberalnej  

Karta Praw Transhumanistycznych proponowana przez Partię Transhumanistyczną, 

założoną przez Zoltana Istvana zastrzega prawa do wolności morfologicznej, tj. prawo do 

zmiany własnej formy przez osobę pod warunkiem nie przekraczania wolności innej 

osoby ludzkiej czy postludzkiej. Wolność morfologiczna stanowi zatem 

transhumanistyczne przedłużenie wolności liberalnej określonej jeszcze przez Johna 

Stuarta Milla. Liberalny rodowód transhumanizmu jest stanowi podstawę proponowanej 

utylitarystycznej wizji moralności, skupiającej się na przeciwdziałaniu cierpieniu i 

zwiększaniu ilości przyjemności na świecie.  

Uznanie prawa jednostek do wolności morfologicznej stanowi element projektowanego 

świata, w którym w sposób pokojowy mogą współistnieć różnego rodzaju podmioty, nie 

tylko osoby ludzkie, ale też osoby cyborgiczne, hybrydalne, up-grade’owane zwierzęta itp. 

Pragnienie pokojowego życia społecznego w rzeczywistości nie-tylko-ludzkiej wymaga 

pewnej organizacji, tę zas może zapewnić podejście republikańskie przyjmujące prawo 

do wolności morfologicznej i wynikające z tego konselwencje.  

Z tego względu Steven Fuller, współczesny filozof i socjolog nauki i technologii proponuje 

„Republikę Rozszerzonej Ludzkości“ („Republic of Extended Humanity“), w której 

„ludzkość“ stanowi bardziej określenie odprzymiotnikowe, niż istotowe. Różnego rodzaju 

osoby, będące ucieleśnione w formie homo sapiens lub nie, mogą być ludzkie – w sensie: 

pokojowo nastawione, dostrzegające bliską osobę w innych, szanujące innych i samych 

siebie, konstruktywnie i w dialogu rozwiązujące konflikty, posiadające prawa i obowiązki.  
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Kamil Mamak  
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Katedra Historii i 

Filozofii Nauki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Filozoficzne założenia karania w kontekście zaawansowanych technologii. 

Aplikacja tezy o rozszerzonym umyśle.   

Celem projektu jest analiza tego, w jaki sposób mogłoby się zmienić podejście do filozofii 

karania gdyby zaaplikować na jej grunt tezę o rozszerzonym umyśle. Jednym z powodów 

wyboru tej właśnie tezy było to, że uwzględnia ona wpływ rozwoju technologicznego na 

człowieka. Projekt nie zakłada, że teza ta stanowi ostateczne wyjaśnienie relacji ciało-

umysł, jednak analiza prawa z jej perspektyw może prowadzić do interesujących 

wniosków. Prowadzone badania mogą stanowić impuls do nowego spojrzenia na możliwe 

sposoby karania przestępców.  

Jedna z bardziej doniosłych hipotez badawczych zawartych w pracy dotyczy tego, że 

przepisy prawa zawierają założenia filozoficzne dotyczące świata jaki otacza ich twórców, 

w tym także poglądów na naturę człowieka. Inna hipoteza stanowi, że rozwój technologii 

zmienia sposób w jaki człowiek funkcjonuje w świecie. Kolejna hipoteza przyjmuje, że 

można w inny sposób spojrzeć na możliwości karania przestępców, gdy jako założenie o 

tym kim jest człowiek przyjmiemy tezę o rozszerzonym umyśle. Takie założenie pozwoli 

prowadzić dalsze rozważania, które dotyczyć będą tego w jaki sposób takie filozoficzne 

podejście może wpłynąć na konkretne sposoby karania przestępców. W rozważaniach 

nastąpi analiza obecnych metod – uwaga skupiona zostanie na karze pozbawienia 

wolności, jak również wskazane zostaną nowe możliwości kształtowania sankcji karnych.  

Praca może wpłynąć w ten sposób na dyscyplinę naukową, że otworzyć może niejako na 

nowo dyskusję na temat tego w jaki sposób można karać przestępców. W tym zakresie 

zapanował swoisty regres. Praca ta może dostarczyć też nowych argumentów 

osłabiających pozycję kary pozbawienia wolności, jako głównego sposobu reakcji 

prawno-karnej na czyny zabronione.  
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Mariusz Markiewicz  
Uniwersytet Jagielloński  

Człowiek w świecie technologicznym – antropologia technologii  

Celem mojego referatu jest zarysowanie „sytuacji antropologicznej” współczesnego 

człowieka uwikłanego w świat technologiczny.  

Swój referat rozpocznę od przywołania refleksji H. Arendt, która w Kondycji… przywołuje 

pytanie antropologiczne podniesione przez Augustyna, w którym pyta on o to „kim jest 

człowiek?”. Odnosząc się do tekstów kultury oraz opisów przemian związanych z 

rewolucją przemysłową i technologiczną przeformułuję tezę Augustyna poprzez 

zderzenie jej z współczesnymi narracjami o technologii w relacji do człowieka. 

Następnie zarysuję zmiany paradygmatu zawiązywania się podmiotowości w oparciu o 

fundamentalne przemiany w obszarze ontologii etyki w powiązaniu z takimi koncepcjami 

jak teoria zarządzania ryzykiem czy post homo faber. 

W ostatniej części przejdę do refleksji nabudowanej na pytaniu o naturę ludzką 

konfrontując ze sobą konstrukty wielkich kulturowych narracji homocentrycznych z  

koncepcjami, współcześnie coraz popularniejszymi, nonantropocentrycznymi  

(antropocen, platikocen…). Zaproponuję również pojęcie „sytuacji antropologicznej”. 

Kończąc skieruję uwagę słuchaczy na pytanie o znaczenie „deflacji samego siebie” 

(człowieka) w dobie przemian ontologicznej podstawy bytowania w świecie (np. zjawisko 

dzielenia się podmiotowością…)
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Kamil i Hanna Mikołajczak  

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Filologiczny  

Praktyczne wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego 

w grach komputerowych  

Systemy sztucznej inteligencji są dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, mającą 

zastosowanie na wielu płaszczyznach. Algorytmy uczące się otaczają nas, wpływają na 

nasze wybory, przewidują i prognozują. Wykorzystanie systemów uczenia maszynowego 

opartych na systemie kar i nagród jest obecnie powszechną praktyką.  Deep learning ma 

zastosowanie w klasyfikacji obrazów, rozpoznawaniu mowy, wykrywaniu obiektów, 

przetwarzaniu języka naturalnego czy też systemów rekomendacji. Strategie 

wykorzystania AI nastawione są na uzyskanie maksymalnego wyniku finansowego, 

dlatego są testowane w różnych środowiskach, aby zoptymalizować ich działanie. 

Strategie wykorzystywane są w szerokim spektrum od algorytmów Amazona do gier 

komputerowych, przykładowo firma OpenAI nauczyła sieć neuronową pokonywać etapy 

w grze „Zemsta Montezumy”, czy też w kultowej grze „Super Mario Bros.”. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach nie musi ograniczać się do generowania 

bardziej naturalnych reakcji przeciwników, ale może być użyte również do tworzenia 

poziomów czy obiektów w projekcie. Przedstawimy przykłady gier, w które nauczyła się 

grać sztuczna inteligencja, oraz praktyczny projekt wykorzystujący uczenie maszynowe 

do urozmaicenia rozgrywki. 

Mechanizm uczenia się oparty na metodzie predykcji zachęca agenta do badania 

środowiska i osiągnięcia celu. Jak system nagród motywuje system sztucznej inteligencji 

do eksploracji oraz wpływa na postęp? W jaki sposób ciekawość wpływa na uczenie się 

agentów i interakcji w różnych warunkach? 
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Adrian Mróz 
Uniwersytet Jagielloński  

Złe zachowanie a płodność symboliczna. Technologiczne funkcje 

i dysfunkcje estetyki  

B. F. Skinner postulował technologię zachowań w 1971 roku. Tematyka ludzkich 

zachowań jest analizowana w oparciu o koncepcję τέχνη (gr. Tekhnē - rdzeń zarówno dla 

sztuki, jak i techniki). Proponuję pytanie o sztukę zachowań. Ta nowa problematyzacja 

umożliwia filozoficzną konceptualizację zachowań człowieka za pośrednictwem jego 

technologii i artyzmu, a więc poprzez jego sztuczność i „nienaturalność". Prace artystów 

behawioralnych zestawiane są z innymi nawykami życia codziennego w ramach 

Organologii Ogólnej Bernarda Stieglera, która zapewnia możliwość badania zachowań 

poprzez ich fizjologiczne, sztuczne i organizacyjne funkcje oraz dysfunkcje (innymi słowy: 

poprzez analizę farmakologiczną Stieglera). W szczególności, wybrani artyści z 

londyńskiego kolektywu artystycznego „Bad Behaviour" są prezentowani jako wyzwanie 

dla "dysfunkcyjnego" rynku sztuki.  

 

Słowa kluczowe: Bad Behaviour, kolektyw artystyczny, Nędza symboliczna, Świat Sztuki, 

Estetyka Behawioralna, Bernard Stiegler, Sztuka Behawioralna. 
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Aleksandra Nowak-Gruca  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

Granice wolności morfologicznej w ujęciu performatywnym  

W wystąpieniu spróbuję zastanowić się nad prawnymi granicami deklarowanej przez 

transhumanistów wolności morfologicznej w kontekście prawa podmiotowego do 

modyfikowania swojego ciała według własnego uznania i przyjmowania lub odrzucania 

środków medycznych lub terapeutycznych. Problematyka prawna skupiona będzie wokół 

problemu zabiegu medycznego, zgody na takie zabieg oraz świadomości takiej zgody w 

kontekście uwikłania zdolności kognitywnych przez chorobę, a także prawnych granic 

wolności jednostki. Niemniej rozważania prawnicze dotykać będą głównie  problemu 

granic prawnych "poszerzania" człowieka (human enhancement) w kontraście do braku 

możliwości prawnych do jego "pomniejszania" (przykład Amputee Wannabee).  Wykład 

będzie miał charakter transdyscyplinarny bowiem nic tak jak problem cielesności nie 

wymaga przekraczania granic dyscyplin przy jednoczesnym założeniu jednoczenia wielu 

podejść badawczych w ramach wspólnego paradygmatu.  Prezentacja w założeniu ma 

mieć charakter performance. Performatyka konstatuje, że ciało jest przedmiotem działań 

biowładzy, ale może być także źródłem emancypacji, zakwestionowania kolonizujących 

je dyskursów i krytyki społecznej w sytuacji, kiedy badanie sposobów doświadczania 

cielesności jest trudne, ze względu na problemy z werbalizacją odczuć (Tak J. Bielecka-

Prus w: Wykład jako performans. Performans jako wykład. Performatywne wymiary 

praktyki badawczej). Zatem podążając za metodą etnografii performatywnej w 

wystąpieniu spróbuję nakreślić główne problemy prawne związane z wytyczaniem granic 

wolności morfologicznej na gruncie prawnym. 
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Maciej Ożóg  
Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet 

Łódzki  

Podmiotowość maszyn? Krytyczne badania nad sztuczną inteligencją 

w sztuce mediów  

Celem referatu jest analiza sposobów wykorzystania zróżnicowanych form sztucznej 

inteligencji w sztuce nowych mediów, ze szczególnym naciskiem na takie przykłady, które 

lokują się w obszarze technologicznej sztuki krytycznej: odwróconej inżynierii, 

kontestacyjnej robotyki oraz projektowania spekulatywnego i krytycznego. Sztuka 

technologiczna rozumiana jest tutaj jako przestrzeń krytycznego dyskursu, jako 

specyficzna teoria i praktyka kulturowa wolna od ograniczeń pragmatycznego 

funkcjonalizmu, a tym samym umożliwiająca eksperymentalne badanie możliwych 

scenariuszy rozwoju technokultury. Przedstawione zostaną przede wszystkim takie 

projekty artystyczne, które zadają pytania o ontologiczny status inteligentnych maszyn, 

specyfikę maszynowej percepcji, możliwości i konsekwencje potencjalnej ich 

autonomizacji, indywidualizacji i upodmiotowienia, a także wynikające z tych procesów 

wyzwania etyczne.   
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Michał Pałasz  
Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński  

Teoria aktora-sieci jako radykalna antropologia technologii  

Celem wystąpienia jest opisanie źródeł teorii aktora-sieci, prezentacja wyboru 

kluczowych w jej nurcie badań, w szczególności na polu technologii, oraz przedstawienie 

części intuicji, kluczowych pojęć oraz akcentów praktycznych ANT (ang. actor-network 

theory) rozpoznanych przez autora (a nie narzucanych w jej ramach a priori) w toku jej 

eksploracji przy pracy nad dysertacją doktorską “Zarządzanie mediami 

społecznościowymi w perspektywie teorii aktora-sieci” (2018). 

Być może jedynie obsesyjnie szczegółowe rozpoznanie i socjalizacja relacjonistycznych i 

irredukcjonistycznych intuicji ANT oraz zaakceptowanie zawikłanych kluczowych relacji 

między często stosowanymi w jej ramach pojęciami (strukturalnymi i procesualnymi), 

pozwala na zgodne z intencjami nurtu przestrzeganie jego głównej - wymagającej o wiele 

więcej, niż wydaje się, że wymaga na pierwszy rzut oka - dyrektywy: “podążaj za 

aktorami”. Pomaga w tym również mapowanie akcentów kładzionych na konkretne 

praktyki badawcze i wskazówki praktyczne odnoszące się do uprawiania ANT takie, jak 

pięć źródeł niepewności, obszary stosowania, wskazówki dotyczące pisania, przykłady 

pytań badawczych, zadania nauk społecznych według Brunona Latoura czy robocze 

kryteria przynależności badania do analizowanego nurtu. 

W konkluzjach wystąpienia wzmacniana jest propozycja traktowania teorii aktora-sieci 

nie jako teorii, a jako metody, i proponowana jest argumentacja sprzyjająca pojmowaniu 

jej jako radykalnej antropologii technologii.  
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Ada Florentyna Pawlak  
IEiAK UŁ, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne  

Non-human Artists: DeepArt, Neurographer, TensorFlow, Cloudpainting.  Sztuka 

w czasach transhumanizmu i sztucznej inteligencji  

Działalność artystyczna umożliwia stawianie pytań dotyczących istnienia innego świata 

niż ten, w którym obecnie żyjemy, jest jednym ze sposobów wyrażania problemów, które 

niesie współczesna cywilizacja, obrazujących rzeczywistość „bliskiego zasięgu”, w której 

na artystycznej scenie koegzystować będą artysta (human artist) i nieludzki agent 

twórczy (non-human artist). Jesteśmy świadkami przesunięcia twórczych i odbiorczych 

paradygmatów, wobec których musimy stosować nowe kategorie estetyczne. Sztuka w 

paradygmacie art@science jest katalizatorem potężnej zmiany w postrzeganiu tego co 

uważano za typowo ludzkie - wyobraźni i kreatywności. W epoce sztucznych sieci 

neuronowych na artystyczną scenę wkracza wyposażony w sztuczną inteligencję 

Sztuczny Artysta (Artificial Artist). Creative Adversarial Networks, TensorFlow, DeepArt, 

Google Deep Dream, Neurographer, Magenta czy Cloudpainting pozwalają stawiać 

ciekawe pytania dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na kreatywność i 

wyobraźnię. Sztuka transhumanistyczna reprezentować ma kreatywną kulturę 

wspierającą transgresję ludzkiej kondycji. Transhumanist Arts Statement stanowi, że 

zadaniem artysty jest odkrywanie nowych, zróżnicowanych stylów sztuki dzięki nauce i 

technologii. Czy generowane przez „sztuczną wyobraźnię” wytwory sztucznych umysłów 

i artefakty powstałe dzięki  „maszynowej wrażliwości”, są w stanie budzić w odbiorcach 

silne emocje? Począwszy od cyborgizacji twórcy, wzmacniającej funkcjonalność lub 

doświadczenia zmysłowe (Stelarc, Harvey Moon, Dragan Ilič) przez sztukę robotyczną 

(Bill Vorn, Patrick Tresset), bioart, hybrot art (prace łączące żywe sieci neuronowe i formy 

robotyczne) sztuka oddalała się od „nieuzbrojonego” technologicznie ciała artysty. 

Artificial Art to ostateczne porzucenie cielesności i twórczej wyobraźni człowieka. W 

epoce uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i algorytmów 

generatywnych na artystyczną scenę wkracza Sztuczny Artysta (Artificial Artist) i 

sztuczna sztuka. Walter Benjamin analizował dzieło sztuki w dobie reprodukcji 

technicznej obwieszczając powstanie wolnej od czasowego i przestrzennego usytuowania 

nieauratycznej kopii bez oryginału. Dzieło sztuki w dobie sztucznej inteligencji zmierza w 

stronę masowego unikatu - spersonalizowanego produktu estetycznego kultury 

algorytmicznej. Współcześnie powstają portrety uczynione nie ludzką, robotyczną ręką, 

wyliczone algorytmicznie wizerunki bez modela, technologie transferu stylu 

artystycznego i „oryginały” nieżyjących twórców (Next Rembrandt), którzy dzięki 

sztucznej inteligencji „tworzą” dzieła sztuki po śmierci. Umiejętność snucia historii, 

kreowania wyobrażeń i wytwarzanie artystycznej fikcji postrzegane było dotychczas jako 

jedna z kardynalnych cech naszego gatunku pozwalająca zmierzyć się z tajemnicą 

istnienia. Czy sztuczna inteligencja wesprze kreatywność i wyobraźnię artystyczną czy 

cedując sprawczość i wykonanie dzieła na algorytmy wypieramy ze świata twórczość 

Natural Born Artist?  
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Joanna Piasek  
Politechnika Poznańska  

Wymagania wobec robota asystującego osobom starszym w perspektywie 

inżynierów i potencjalnych użytkowników  

Celem prezentacji będzie opisanie wymagań i potrzeb użytkowników wobec robota 

asystującego osobom starszym w perspektywie inżynierów i potencjalnych 

użytkowników. W badaniach wykorzystano kwestionariusz Potrzeb i Wymagań 

Użytkowników UNRAQ na grupie 50 studentów kierunku Automatyka i Robotyka oraz 50 

osób w wieku emerytalnym. Powyższe wyniki zostaną porównane z rezultatami 

uzyskanymi w trakcie spotkań demonstracyjnych robota asystującego Tiago. Składały się 

one z następujących części: opisu technicznego robota, prezentacji jego funkcji, pytań oraz 

swobodnego użytkowania. Odbywały się one w grupach 10-15 osób i trwały 60 minut, w 

czasie których każdy z uczestników miał szansę swobodnej interakcji z robotem. 

Następnie uczestnicy wypełniali kwestionariusz Godspeeda oraz zmodyfikowany 

kwestionariusz Almere, celem oceny akceptacji oraz użyteczności robota. Robot Tiago 

powstał w ramach projektu Enrichme, którego założeniem było stworzenie nowego 

narzędzia do wspierania opieki oraz samodzielnego funkcjonowania osób starszych z 

łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Do jego podstawowyh funkcji należy 

przypominanie i powiadamianie oraz zapewnianie rozrywki w postaci gier, wiadomości, 

rozmów telefonicznych, ćwiczeń fizycznych, informacji o lokalizacji zaginionych 

przedmiotów oraz parametrach związanych z monitorowaniem otoczenia.  
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Andrzej Radomski  
Instytut Kulturoznawstwa UMCS  

Yuvala Noaha Harariego wizja przyszłości kultury  

Yuval Noah Harari to jeden najsłynniejszych współczesnych myślicieli młodszego 

pokolenia. Historyk, filozof i celebryta. Autor szeroko dyskutowanej trylogii poświęconej 

dziejom człowieka i jego przyszłości.  Przedstawiciel Big History. W referacie zostaną 

przedstawione jego poglądy dotyczące przyszłości ludzkiej kultury. Harari stawia tezę, że: 

rozwój inżynierii genetycznej i technologii informatycznych oznacza koniec Homo 

Sapiens i narodziny Homo Deus, a także „dyktaturę” algorytmów. Druga część referatu 

będzie poświęcona polemice z poglądami izraelskiego badacza.  
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Marcin Składanek  
Uniwersytet Łódzki  

Wyzwanie złożoności w praktykach wizualizacji danych  

W tradycyjnym ujęciu zadaniem wizualizacji danych jest redukcja złożonych zjawisk 

i systemowych zależności do relatywnie czytelnego oraz użytecznego poznawczo wzoru, 

a jedyną „uprawnioną” formą odwzorowanie złożonych danych jest wielowarstwowa 

reprezentacja integrująca kilka powiązanych ze sobą sekwencji informacji. Jednak skala 

wyzwań, z jakimi mierzą się współcześni projektanci wizualizacji danych, jest dalece 

większa. Na pierwszym planie, określa ona potrzebę odnalezienia zaawansowanych 

strategii przetwarzania danych, innowacyjnych modeli ich reprezentacji oraz nowych 

interaktywnych narzędzi ich eksploracji, które będą w stanie ukazać skomplikowane 

układy ukryte w ogromnych repozytoriach informacji (Big Data). Równolegle jednak – 

i ten aspekt będzie zasadniczym przedmiotem moich rozważań – w praktykach 

wizualizacji danych wyraźnie dostrzec można tendencję do nie tyle precyzyjnego 

odwzorowywania skwantyfikowanych korelacji czy rozkładu dużych zbiorów relacyjnie 

powiązanych danych, ale do wizualnej  prezentacji (a dalej możliwości doświadczenia 

przez użytkowników) złożonej, nielinearnej, systemowej i emergentnej dynamiki, która 

wyłania się z wielu oddolnych powiązań i współoddziaływań, i która ujawnia (często 

nieprzewidywalne) zależności nie zawsze łatwo redukowalne do jednoznacznego wzorca 

o wymiernej wartości poznawczej.  
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Marta Songin-Mokrzan 
Uniwersytet Łódzki   

Neoliberalizm i technologie – przypadek pewnej fabryki  

 
 Pracownicy fabryk należących do globalnych korporacji działają w środowisku 

zdominowanym przez różnorodne maszyny, sieci komputerowe, procesy 

technologiczne i systemy automatyzacji, które w znacznej mierze determinują ich 

doświadczenie zawodowe. Systemy, programy i algorytmy tworzą infrastrukturę, 

która strukturyzuje sposoby komunikacji, praktyki zarządzania personelem (w tym 

techniki zarządzania sobą), procesy produkcyjne oraz to, jak pracownicy podchodzą 

do swoich codziennych zadań i wyzwań. Komputery gromadzą, przechowują i 

częściowo analizują ogromne ilości danych, które są wykorzystywane do 

kontrolowania, dyscyplinowania i kształtowania zachowania ludzi, materiałów, 

produktów i maszyn. Celem wystąpienia jest ukazanie specyfiki owego 

socjotechnicznego asamblażu, który kształtuje charakter pracy w globalnej korporacji, 

a także zwrócenie uwagi na ścisły związek istniejący między rozwojem nowych 

technologii, a neoliberalnym typem urządzania (Foucault 2010, 2011, Rose 2007). 

Omawiając te zagadnienia, odniosę się do badań etnograficznych, które 

przeprowadziłem w latach 2015–2016 w zakładzie produkcyjnym położonym w 

województwie dolnośląskim, w południowo-zachodniej Polsce. 
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Olgierd Sroczyński  
Synerise  

Teoretyczne ograniczenia silnej sztucznej inteligencji  

Tematem wystąpienia jest problem powstania sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim 

(Human-Level Artificial Intelligence). Obecnie wskutek postępu technologicznego w 

dziedzinie uczenia maszynowego, technologii Big Data i robotyki, prognozy osiągnięcia 

takiego przełomu – oraz jego możliwych konsekwencji – nadal stanowią niezwykle 

chwytliwy temat publicystyki prasowej, wystąpień konferencyjnych i publikacji 

książkowych. Podczas wystąpienia skupimy się na teoretycznych ograniczeniach 

powstania HLAI, a zatem: 1) powstawaniu rozumienia i sprowadzalności ludzkich 

procesów myślowych do rachunku logicznego; 2) znaczenia koncepcji wolnej woli w 

procesach poznawczych; 3) błędnych ekstrapolacji dotychczasowego postępu 

technologicznego na futurologiczne prognozy.  
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Daniel Sunderland   
Instytut Historii Nauki PAN  

Chwat Batuta albo największa polska wikimistyfikacja w jednym obrazku z 

komentarzem  

 Henryk Batuta (1898—1947) z politycznego powołania był członkiem 

Komunistycznej Partii Polski, z rangi — majorem Korpusu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, z pochodzenia — Żydem, a prywatnie — przyjacielem Ernesta 

Hemingwaya. Tuż po wojnie współorganizował on zabójstwa tajnych pracowników 

policji politycznej — mimo to jednak (a może właśnie dlatego) uhonorowano go, 

poświęcając mu niewielką ulicę na Służewie. Po przemianie ustrojowej podejmowano 

próby, by zmienić kontrowersyjnego patrona, ale bez powodzenia. Protestujący nie 

ustawali jednak w staraniach, do biogramu Batuty dodając sformułowania takie jak 

„mordował katolików” (w nawiązaniu do udziału polityka w wojnie domowej w 

Hiszpanii) czy wznosząc okrzyki o Żydach z UB, którzy rozkoszowali się rzezią Polaków, 

w gorących internetowych debatach. I nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby 

nie fakt, że… Batuta nigdy nie istniał. Wszystko, co o nim wiadomo, wiadomo ze 

sfingowanej noty biograficznej, zamieszczonej w Wikipedii. 

 Henryka Batutę wymyśliła grupa określająca się jako Armia Batuty. Ich żart stał się 

pretekstem do dyskusji zarówno o polityce (w tym w szczególności o Zagładzie i Marcu 

’68), jak i technologii (gdzie dominowały wątki takie jak koncepcja Web 2.0, 

manipulowanie informacją, kradzież tożsamości, nieobiektywność naukowców i 

antyelitarność Wikipedii, którą Robert McHenry — jeden z twórców „Britanniki” — 

porównał kiedyś do publicznej toalety i nazwał „zabawą w encyklopedię”). Na marginesie 

antropologicznotechnicznych refleksji pozostał za to wizualny aspekt tego epizodu. 

 Koronnym dowodem, że Batuta istniał — kiedy gra toczyła się jeszcze o tę stawkę 

— był jeden obrazek: fotografia z nazwą ulicy. Ostre cyfrowe zdjęcie przedstawiało 

niebieską tabliczkę z napisem „Ulica Batuty”, na której ktoś w programie graficznym 

dopisał — „Henryka”. Kontrdowodem było inne zdjęcie, wykonane w tym samym miejscu, 

ale znacznie później, po zmianie miejskiej identyfikacji wizualnej. Na nim niczego już nie 

dopisywano. Rozświetlone lampą błyskową białe litery na niebiesko-czerwonych 

tablicach składały się w napis: „Ulica Batuty”. Wystąpienie poświęcone zostanie walce 

tych obrazów, przez pryzmat której widać, jak rozwój technologii cyfrowej stopniowo 

rozwiewa mit prawdy fotograficznej, a wraz z nim — obala jeden z fundamentów naszych 

przekonań percepcyjnych.  
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Kamil Szymański  
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Filozofii KUL  

O znaczeniu pracy dla człowieka a strachem przed automatyzacją – 

głos w dyskusji  

W wystąpieniu chciałbym poruszyć „nieśmiertelny” temat związany ze społeczną 

świadomością zagrożenia „odebrania pracy” człowiekowi na rzecz automatyzacji, czy też 

robotyzacji wytwórczości i produkcji. Pomimo, że problem nie jest nowy, to wciąż budzi 

zainteresowanie.  

Problem strachu przed „odebraniem pracy” związany jest ze szczególnym statusem i 

wartością pracy dla człowieka. Z tego względu na wstępie pragnę podjąć się 

przedstawienia  statusu i wartości pracy na podstawie myśli filozoficznej m. in. Stanisława 

Brzozowskiego, Jana Pawła II czy Fryderyka Engelsa. Pomimo pluralizmu związanego z 

odmiennymi poglądami i tradycjami filozoficznymi, wymienieni badacze przypisują 

szczególną rolę pracy, co może świadczyć o jej szczególnym dla człowieka charakterze.  

Drugim (pomimo świadomości szczupłości czasu wystąpienia) celem będzie zarysowanie 

wyników przedstawionych w raportach World Economic Forum z 2016 i 2018 roku. 

Raporty te przedstawiają aktualne tendencje w procesach zmiany pracy. Co warto 

wspomnieć, we wstępie do raportu z 2016 roku możemy przeczytać, że 65% dzieci 

rozpoczynające w tej chwili naukę będzie pracować w zawodach, które w tej chwili 

jeszcze nie istnieją, we wstępie do raportu z 2018 roku możemy zaś przeczytać, że 

wcześniej przedstawione procesy tylko przyśpieszyły. Chciałbym jednak pokazać, że 

procesy szeroko pojętej automatyzacji pozostawiają lukę do wykorzystania przez 

człowieka, o czym chciałbym powiedzieć w wystąpieniu.   

Na zakończenie dodam, że znajdująca się w tytule fraza „głos w dyskusji” ma na celu 

poinformowanie słuchaczy, że nie pretenduje do udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Ma 

on długą historię, a i zapewne długą przyszłość, z tego względu dyskusja nad 

przedstawionym tematem ma cały czas rację bytu. 
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Sebastian Szymański  
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski  

Co łączy AI z maszyną parową? Innowacja technologiczna jako 

eksperyment społeczny 

Upowszechnienie systemów sztucznej inteligencji można traktować jak wielki 

eksperyment społeczny, którego skutków nie jesteśmy pewni, choć możemy być pewni, 

że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Podobnie rzecz się miała z innymi 

innowacjami technologicznymi, przykładowo wynalezienie i upowszechnienie maszyny 

parowej miało nieprzewidziane następstwa. Początkowo zastępowała jedynie pracę ludzi 

i zwierząt, jednak wykorzystanie jej jako napędu w pierwszej lokomotywie doprowadziło 

do nieoczekiwanych i nieodwracalnych zmian w sposobie podróżowania i transportu, 

handlu czy prowadzeniu wojen. 

Jedną z cech charakterystycznych postępu technicznego jest to, że na podstawie jego 

dotychczasowego przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć kolejnych stadiów 

rozwoju technologii. Co więcej, konsekwencje społeczne wcześniejszych stadiów nie dają 

nam dobrych podstaw do przewidywania skutków dalszych zmian technologicznych. 

Problem pogłębia brak dobrych analogii historycznych. Możliwości przetwarzania 

informacji jakie dają różne technologie sztucznej inteligencji można porównać jedynie ze 

zmianami w gromadzeniu, przechowywaniu, przekazywaniu i użytkowaniu informacji, 

jakie spowodowało wynalezienie pisma. Dlatego jej dotychczasowy rozwój nie pozwala 

nam sformułować wiarygodnych prognoz co do dalszych postępów w tej dziedzinie. 

Następstwem tego jest to, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiąże się zarówno 

przesadne nadzieje, jak i nieuzasadnione obawy. W dyskursie publicznym i kulturze 

popularnej upowszechnił się taki obraz tej technologii, który ma niewiele wspólnego z 

aktualnym stanem tej dziedziny. 
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Jerzy Stachowicz 
Uniwersytet Warszawski  

Pierwszy przełom robotyczny, czyli życie w przyszłości wyobrażonej z lat 30. 

XX wieku. Literatura SF z lamusa i technologie XXI wieku  

W wystąpieniu chciałbym podzielić się (nie pierwszy już raz) pewną refleksją dotyczącą 

nadejścia ery robotów. Ma ono nastąpić już wkrótce. Zarówno krytycy, jak i apologeci 

widza w tym koniec dotychczasowej cywilizacji człowieka, wielką zmianę. 

Popularyzatorzy powiązań technologii i kultury podążają jednak często bardzo 

powierzchownym tropem McLuhana usiłując opisać wpływ techniki na społeczeństwo, 

sposób myślenia i często wpadają nieświadomie w pułapkę determinizmu 

technologicznego (co i mnie się co jakiś czas zdarza) oraz efektu zachłyśnięcia się 

nowością. Obecnie dyskutujemy, jak roboty i sztuczna inteligencja zmienią świat: praca 

ma stać się przywilejem, znikną tradycyjne zawody – zastąpią nas maszyny i algorytmy.  

Często traktujemy je jak byty, które zjawiły się na Ziemi od razu w postaci czat-botów 

i maszyn firmy Boston Dynamics. 

Tymczasem warto pamiętać, że swoją wielką popularność roboty zdobywały przed 1939 

rokiem. To jak wygląda technika, jak jest wykorzystywana, jakie lęki budzi i jakie jej 

funkcje są projektowane w pierwszej kolejności – wynikać może z tego, jakie kształty 

przybrała w ówczesnej literaturze i kto ją czytał. Literatura science fiction była przecież 

czytana przez inżynierów i domorosłych wynalazców (pisarzy SF i wynalazców w USA 

łączyła postać Hugo Gernsbacka, a w Polsce Bruno Winawera). Wielu z nich zapewne 

próbowało urzeczywistniać pomysły z literatury. Ten okres nazywam, korzystając 

z terminu Sherry Turkle, pierwszym przełomem robotycznym.  
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Piotr Urbanowicz  
Uniwersytet Jagielloński, Katedra Performatyki  

Cybernetyka u mesjańskich źródeł. O technoutopii Bronisława Trentowskiego  

Wystąpienie ma na celu zrekonstruować oryginalne pojęcie cybernetyki, stworzone przez 

Bronisława Trentowskiego w napisanym przez niego dziele "Stosunek filozofii do 

cybernetyki czyli sztuki rządzenia narodem" (1843), które zostało zapożyczone przez 

Norberta Wienera i legło u podstaw nowoczesnego systemu zarządzania informacją. 

Zarysowując oryginalne idee polskiego filozofa pragnę zwrócić uwagę na ich łączność z 

technologicznymi utopiami, które niejako podświadomie warunkowały mesjanizm 

Trentowskiego. Chodzi przede wszystkim o elektryczność, której działanie staje się 

metaforą pożądanego modelu władzy - w swoim najważniejszym aspekcie, czyli łączenia 

przeciwieństw. Odwołuję się przy tym do badań Laury Otis, która wykazała, że idea sieci 

(networking) zrodziła się w XIX wieku i miała wiele wspólnego z ideami zrodzonymi na 

przecięciu filozofii, literatury, religii i nauki. Chciałbym przez to wykazać, że już na samym 

początku pojęcie cybernetyki wiązało się z pewnym technologicznym wyobrażeniem 

działania elektryczności, a więc że jego wykorzystanie prze Wienera nie było wcale 

wyrwaniem go z oryginalnego kontekstu, co adaptacją niektórych "sieciowych" 

presupozycji leżących w jego jądrze.  
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Konrad Wojnowski  
Uniwersytet Jagielloński  
 

Probabilistyczny reżim sztuk: postludzkie wartości estetyczne w dobie 

automatyzacji twórczości 

Niebywale szybki rozwój sztucznych sieci neuronowych (ANN) – intensywnie 

wykorzystywanych przez wszystkie większe firmy technologiczne – odcisnął w 

ostatnich latach piętno także na świecie sztuki. Mimo stosunkowo młodego wieku z 

technologii tej korzystają gwiazdy sztuki współczesnej (Pierre Huyghe), tradycyjne 

muzea (projekt „The Next Rembrandt” pokazywany w Rembrandthuis w 

Amsterdamie), artystów-eksperymentatorów, działających na granicy między 

galeriami a ośrodkami badawczymi (Mike Tyka) i – wreszcie – rzesze anonimowych 

użytkowników takich programów, jak Deep Dream, Eyescream, Ostagram. Choć 

zdaniem inżyniera-artysty, Mike’a Tyki, niewiele różnią się one w roli narzędzi 

artystycznych od kamer czy edytorów graficznych, to pogłębiona refleksja na ten temat, 

uwzględniająca przede wszystkim specyfikę ich działania, zdaje się sugerować coś 

wręcz przeciwnego.  

Po pierwsze, uczenie sieci neuronowych i generowanie obrazów za ich pomocą odbywa 

się z konieczności poza pełną kontrolą artysty lub programisty: sieci nie są 

deterministycznymi programami, które stosuje się do precyzyjnego wykonywania 

poleceń. Po drugie, ich „myślenie” cechuje nie tylko pewien stopień autonomii (zależny 

od typu sieci), ale także probabilistyczny charakter: rezultaty ich działania zawsze 

cechuje stopień prawdopodobieństwa. Innymi słowy, są one zawsze w mniejszym lub 

większym stopniu nieprzewidywalne. Z tego powodu obrazy, utwory muzyczne czy 

rzeźby stworzone z pomocą sieci neuronowych nie dają się tak łatwo umieścić w ramach 

antropocentrycznej kultury humanistycznej. To nie tylko narzędzia w rękach twórców, 

a autonomiczni i kreatywni współtwórcy działający w postludzkich sieciach produkcji i 

przepływu informacji. 

Temu fascynującemu i stosunkowo młodemu zjawisku będę chciał przyjrzeć się z 

perspektywy teorii estetycznej Jacques’a Rancière’a, który wprowadził do estetyki 

pojęcie reżimów sztuki, by nazwać „[s]pecyficzne typy relacji między sposobami 

produkcji oraz praktykowania sztuki, formami widzialności tych praktyk i sposobami 

pojęciowego ujęcia jednych i drugich”. Zamiast rozpatrywać kwestię wartościowania 

sztuki w odniesieniu do dzieł, teoria Rancière’a pozwala przyjrzeć się temu problemowi 

w społeczno-politycznym kontekście, obejmującym także performatywne systemy 

produkcji, kontroli, rozpowszechniania i konsumpcji sztuki.  

Niemniej jednak, podział na trzy reżimy sztuki – etyczny, mimetyczny i estetyczny – 

zaproponowany przez samego Rancière’a nie wytrzymuje próby czasu i konfrontacji ze 

sztuką tworzoną przez sztuczne inteligencje. Dlatego będę chciał poszerzyć jego 

perspektywę i zaproponować kategorię „probabilistycznego reżimu sztuki”, w którym 

„relacje między sposobami produkcji oraz praktykowania sztuki”, nawiązywane między 

ludzkimi i nieludzkimi aktorami, organizują się wokół takich wartości, jak 
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niecodzienność (uncanniness), nieprawdopodobieństwo, dziwność czy zaskoczenie. 

Hipotezę tą będę starał się podeprzeć, wskazując na estetyczną bliskość projektów 

artystycznych, współtworzonych przez ludzkie i nieludzkie sieci neuronowe, oraz sztuki 

postinternetowej.  

Oczywiście, trudno przewidzieć, jak będzie zmieniała się sztuka w obliczu 

automatyzacji kreatywności, ale warto już w tym momencie rozpocząć spekulacje na 

temat kategorii, którymi będziemy się posługiwać do jej opisu.  
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Flavio Michele Ceci 
LUISS Guido Carli A.Y., Italy 

Things and Their Internet. 

One (1) Lacanian thought on the Internet of Things 

Underlying the IoT there is a deep political and philosophical drive that – I think – goes 

far beyond the intentions of the ones who are actually building it. Objects are being made 

in order to progressively bring us to inaction, or – at least – to the dismantling of a certain 

paradigm of action, which is the Hegelian one, the idea of work as negativity. It is a fact 

that the internet-inhabited objects have their own communication, their Internet, a 

discourse from which we are excluded. As anybody who ever approached coding knows, 

we need translation in order to enter their discourse, and a very specific logic too. When 

we alienate a great amount of work to an external intelligence who rules on its own piece 

of discourse, defended by incomprehension, we’re proving that the Hegelian paradigm is 

ultimately wrong. Our self-consciousness is not expanding; it is – on the contrary – 

concentrating, becoming punctual, getting closer to ‘something’ by writing of the 

unnecessary, the boring, the delegable. Outside the theoretical box, this means that 

enjoyment is much more effective than knowledge in keeping the world just as it is. In 

other words, we might be getting closer to the mythical human described in Nietzsche, 

Borges, Kojeve, Benjamin, Agamben (list goes on...) – not thanks to wisdom or expansion 

(as Hegel thought), but thanks to concentration and contraction, in an exactly opposite 

movement, fulfilled by the artistic privilege of hanging around the real. 
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Marina Christodoulou 
Alpen Adria Universität Klagenfurt, Université de Toulouse Jean Jaurès  

Man and Technics/Habits. A Contribution to the Addiction of/to 

Life (Inspired by Oswald Spengler)  

Here is the title and a short description of my thesis project: “Life as Addiction. Death as 

the last therapy?”: Life is a habit, or better said an addiction, or even better an obsession. 

Philosophy per se can help to the moderation of this obsession/addiction, or at least to a 

more bearable experience of it. More specifically, a philosophical approach to leisure - 

laziness (and boredom), to sleep, to death, and to other concepts, might be the antidote to 

this obsession/addiction, that is, the therapy that can be offered to the obsession to life; if 

not a therapy, at least, an alleviation.  

What I find absolutely relevant when thought further about, is that Spengler’s technics (as 

demonstrated in his Man and Technics. A Contribution to a Philosophy of Life)1 can be 

parallel to what I try to define as habit: “technics is” he says, “the tactics of living” (chapter 

I.2, p.10). Isn’t that how habit could be defined? Men are never “men-inthemselves”, they 

are born into specific time, place, race, etc. (I.2, p.15), therefore they have specific 

technics/habits, to which habits they persist to the point of obsession or addiction to 

them, their will (to power) is their will to own (property: II.3), (to own life, in a way), and 

therefore own first of all their technics/habits, because they are “too shallow and 

cowardly to endure the fact of the mortality of everything living” (I.2, p.13). This condition 

of their mortality, forces them as a response to it, to grasp onto life, to the point of 

obsessing with it, with being alive; with living. All the animal world has technics  (“generic 

technique”: II.4), but only the human develops his technics further that the generic level. 

This is probably due to his consciousness of mortality, among other factors, such as his 

anatomic and intellectual disposition towards new technics-technologies. Therefore only 

the human persists on what he comes to be his metaphysical property of technics/habits, 

which is only the dispenser of a series of other properties/ownerships, including material 

ones (land, wife/husband, children, goods), and not material ones such as even theories, 

dogmas, beliefs, archives, but beneath all, rituals and habits. He obsesses because he needs 

to repeat them and force them to others to exhaustion, in order to establish them and 

therefore preserve them, despite his mortality.  

Spengler says that animals merely repeat themselves with the vehicle of the generic 

technique. My objection here would be that contemporary ethology says that animals 

develop their technics as well. And what about us? Are we superior to the fact that we 

repeat the same goals, because of the same fears, with different means/technics/habits 

all over again? Both in primitive cultures and in Civilization (to which Spengler is 

                                                        

1 Spengler, Oswald. Man and Technics. A Contribution to a Philosophy of Life (Alfred A. Knopf, New 

York and George Allen & Unwin Ltd., London, Translated by Charles Francis Atkinson, 1932) [Der 
Mensch und die Technik , Munich, 1931].  
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suspicious), the goals stay the same: the handling of our mortality. This is our obsession 

that ever invents new ways (habits, technics) to fulfil itself, as every addict does. We aim 

at persevering ourselves to the now of life: an obsession to persist and preserve, to be and 

continue to be the same (ontologically), which is to live, be alive. What is specifically 

humane is nor birth nor death, but the addiction to the in- between. Is survival the 

reason/mechanism of addiction or maybe is it the other way round: are we kept in life or 

are we surviving as a by-product of being addicted to it – in order to survive? 

 Spengler’s text is inspiring in many ways, and I think he senses as well a kind of addiction 

of man to man’s technics, which I plan to examine more.  
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Vilnius University, IIRPS  

How Patricia Piccinni Helps to Understand Donna Haraway 

“A Cyborg Manifesto”, an essay written by Donna Haraway, is one of the most frequently 

mentioned works when it comes to perceiving the challenges raised by the new 

technologies. It has become a canonical piece of work in the disciplines of technical 

philosophy, feminism, media, post-humanism, body politics etc. Haraway suggest 

contemplating the reality and presence in it from the perspective of the cyborg. The ability 

to live (survive) and acknowledgement of different experiences (Haraway, Manifesto, 

2000) is one of the most important keynotes of “A Cyborg Manifesto” recurring in 

subsequent works. Life is the presence in a continuous narration, being present “now”, 

neither chasing the “perfect” future created by technologies nor trying to reproduce the 

“perfect” past of one’s dreams (Haraway, 2016). The main idea of this article is to 

understand and to interpret the idea, the concept of the cyborg, developed by the 

Haraway. It is clear that this concept is very popular, but what is behind it, what kind of 

implications it has. In order to understand why the cyborg “gives us our politics” 

(Haraway, 2000, p, 292), we need to reinterpret the idea of the cyborg, its development 

and special features (blasphemy, monstrosity, mixed identity and so on), that make it to 

be so special and prominent figure for changing the political. Patiricia Piccinni works help 

to understand the idea of Haraway and also encourages to think further about the fears 

about technology or change we have. I am using these works to find the ways to discuss 

about the capability to accept the idea of heterogeneous society in which we try to be 

more response-able (Haraway, 2016).  
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Diego Fontanive  

 
Something That Never Happened Before… Has Happened  

(From Memes to Technomemes, and The Necessity To Implement Metamemetic 

Thinking Skills) 

For thousands of years we have been around with a biological self and a psychological 

self. While the biological self is based on our genetic structure, the psychological self is 

instead almost entirely constructed on what we have experienced, what we have been 

told and the ways through which we have been conditioned throughout our lives and due 

to the external environment. In brief: the biological self is based on genes, the 

psychological one is based on memes and memeplexes (social and cultural systems of 

memes). But today the situation is slightly different: something that never happened 

before.. has happened: the many of us today have a biological self, a psychological self and 

a digital self and a phenomenon that characterizes our times, and not only something that 

involves millennials, is the tendency to privilege the digital self over everything else. The 

digital self is so commonly perceived as even more relevant than the psychological self. 

The sense of identity and even psychological security is getting more and more digitalized: 

from cultural / ideological / family-based propagated and indoctrinated memes we 

entered the digital world of technological memes and the problem is that considering how 

the psychological self is in itself heavily conditioned by so many memetic factors that 

usually go unseen and unstudied, the digital self is actually even worse than that. Not 

because of the onset of social media, new technologies and AI development and its 

applications, but rather because of the dull and acritical relationship we have with such 

elements and with our own use of our thinking abilities; we are moving toward a society 

of entertainment and superficial thinking and this situation, which appears to be an 

actuality of our times, should show us what the urgency of implementing our thinking 

skills really is. Critical thinking should be combined with the understanding of memetics 

and the application of high order multilogical thinking skills. 

Keywords: #MetamemeticsThinking #Intelligence #ArtificialIntelligence #ArtificialStupidity 

#DigitalDementia #HighOrderThinkingSkills #CriticalThinking #EpistemicAcceptances 

#Ideology #Beliefs #HumanSecurity #PsychologicalSecurity #Psychology #Conditioning #Genes 

#Memes #TechnologicalMemes #Memetics #DML 
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Sandro Gorgone  
University of Messina, Italy 

The Post-human Anthropology of Roberto Marchesini 

The paper aims to investigate the philosophical proposal of Roberto Marchesini of a post-

human anthropology, which wants to overcome the centuries-long separation between 

human beings, non-human animals and technology. He highlights the inspiring nature of 

the relationship with non-human beings – what Marchesini calls “Epiphany” – and how its 

enhancement can open new existential dimensions. Technology is also reinterpreted, no 

longer as a performative tool, but as a virus that infiltrates the human dimension and 

changes its predicates. Technopoietic events are not just the product of human 

intelligence, but they arise from an epiphany (a becoming alterity), thus positioning 

technology well within the ontological and somatic dimension of human beings. 

Marchesini’s theory aims to outline a new and non-anthropocentric Humanism, which is 

able to recognize the essential role that non-human alterities have had throughout our 

history. 
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Time, Prosthetics, and the Astral 

 Accelerating Technics in the Anthropocene 

Along the lines of Heidegger, Stiegler argues in Technics and Time, that technics is the 

existential paradigm of modernity. Technics is more than a tool at the behest of efficient 

modern man. Instead, mankind is the enabler of the accelerating evolution of technics. We 

can understand the teacher-as-facilitator in this paradigm. The wisdom of teaching is 

subsumed and forgotten, and instead teachers are merely place makers that enable 

students to access and proliferate information from electronic resources. I argue that 

what has been forgotten is the planetary tempo, which is cyclic rather than accelerant. 

Blanchot points out that when technics evolved atomic energy we became ‘astral’ as only 

stars have nuclear capability. The acceleration of time under technics is heading towards 

what Blanchot terms ‘des-aster’. The des-aster is planetary in scale. The planning and 

calculation assumed by the technics (of teaching/ facilitating amongst other things) has 

unintended consequences in realms outside the planned. The planetary scale of these 

unintended consequences, I would argue, such as plastic waste, toxic pollution, biological 

extinction levels, and climate change can no longer be forgotten as ‘externalities’. As the 

planetary nature of the forgotten arises to meet us, how will we meet the astral timescale? 

Haraway and Stiegler’s work on the prosthetics of subjectivity, Barad’s expansion of 

quantum mechanics into the philosophical, and Polynesian and Maori philosophies of 

whenua, or the land and people are collapsing the Idealist distinction between subject and 

object, and the holistic, entangled results challenge the alienation of nature, and the 

consumer ethos of technological modernity. Technology and economics is on the cusp of 

a new paradigm. 
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Shiraz, Iran 

The end of humantarian age, the begining of human era  

 To the Best of our Knowledge, Animal are living subjects without the power of thinking. 

Though they are able to learn to some degree ,this is not based on an organized thinking, 

rather they learn mainly by repeating a task or habit. 

The power of thinking makes human productive and logical. The addition of belief in a 

super power can have impact in both human characteristics mentioned. 

When we think about senses the delineation between Animal and Human will be a little 

confused, as some of the sensations are much more powerful in an species comparing 

human and vice versa. But these are the intellectual feelings that is quiet different 

between human and animal; animals lack these type of feelings.  

About the instincts, there is much similarity between human and animal .If a human mind  

for any reason lose control  ,then there will be no difference between human and animal, 

that is just the instincts that remain. 

Altogether there are similarities alongside dissimilarities  between human and animal. 

The power of intellectual feelings and thinking are the main differences. 

As life style is changing there will be very great confusions between human and animal. 

Every day there will be a new facility and innovation that lessen our need for thinking; Is 

it possible that human reach a point in time that does not need thinking?Why not?Every 

thing will be programized for human and the power of thinking will be weaker and 

weaker,until a time that human do not need it and eventually  forget or possibly lose it. 

The same will occur for intellectual feelings ,until the time that just sensations remain for 

human.  

At this time human will lose all humanitarian feelings ,the only thing will remain is an 

animal call HUMAN. And this is all that the current life style EXPECT , just feel and do what 

you should. 
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Jacqueline Moulton  

 

The Language of the Spectral The Discourse and Rupture of Hospitality from 

within the Contemporary Dwelling Site of the Internet  

As machines, ever since their inception, increase through technology and capitalism, 

increasing at such a rate to structure life within themselves, as language becomes 

increasingly suffused into the machine of the internet, so too must hospitality be 

reimagined within a contemporary technosphere. Ever since there has been a machine 

there has been the ghost within it; this residing ghost, whether metaphor, concept, 

character, or true being imbues the machine with a spectral presence, imbues subjectivity 

with a pervasive haunting of otherness. To be human is to be, which is to be a guest, an 

inheritor, which as Jacques Derrida writes we are because “the other 

comes before me”*. To be is to be inheritors of the encounter of the ghost within the 

machine, and this learning to live with ghosts is the call to live, in the words of Derrida, 

“not better, but, more justly” (xviii). To live justly is listen to the spectral absent-presence, 

the voice which recalls to embodiment the Nazi ideologies which re-emerge and re-

radicalize in contemporary time from within the dwelling space of the internet. The space 

of technology and the machine reorient interiority and exteriority into immunity and 

autoimmunity, the liminal space this paper seeks to reside within in order to ask the 

question of hospitality. This project delves into the divide between human and other as 

the capitulation of divisiveness while also being the site of ethical considerations. There 

are no ethics without the ghost and yet this ghost, this absent-presence of 

the other, disrupts language, the machine, subjectivity itself—orienting rupture, 

liminality, and alterity as the very place of possibility within the problematics of 

hospitality. This project is to ask in what language does hospitality speak and to attempt 

to answer that hospitality speaks in the language of the spectral. 

                                                        

* Derrida, Jacques. Specters of Marx. Taylor and Francis, 2012. Print. 
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How to open the Human-Machine Box?  

Explainable AI  and legal subjectivity allocation 

 

I am a passenger of a self-driving vehicle, an agent of a smart contract or a physician with 

an AI diagnosis system. Where do these actions consequences have to be traced back?  

An Artificial Intelligent system (“AI” hereafter) mostly is a machine with several skills 

similar to the human ones. Sometimes their huge computational strength makes them 

much faster in reasoning than us (of course this is a simplistic argument). It has been a 

strong development of this skills since the machine learning methods have been applied 

(deep learning and convolutional neural network above all). The introduction of these 

systems may upset the human right-holders in legally relevant circumstances.   

Let us imagine that the European Parliament is trying to face the regulation of a new AI 

technology. In this case it should provide a description of the correct use of a certain 

technology eventually implied in the norms to be stated.   

First of all, it should be able to distinguish a full-autonomous AI from an assisted one. It 

could allow, for instance, the use of an assisted autonomous self-driving car, rather than 

a complete autonomous one (which seems to be the nearest scenario). Then it must 

attribute the legal qualification of the actions the technology would be able to set out, 

trying to frame the new ‘object’ into a precise legal scheme. Thus, there are at least two 

ways the legislator could follow: grant the AI system an autonomous position in legal 

domain or hold it with the human agent (the AI user for example).   

I will argue that the attribution of a legal status to an AI machine is not legally useful even 

though there are some moral points to be considered. Still, just saying that an AI is a 

person with rights and duties from a certain moment (establishing which could be 

difficult) doesn’t seem to be the best solution. The scepticism is not only due to the 

“intentionality” or “consciousness” condition the legal subjectivity seems to require but 

to the non-convenience to build up opaque zones in the legal rights framework. 

Consequentially, I will address the second perspective. The human-AI interaction 

generates new legal subjectivities in the middle of their relationship. There will be an 

emergence of a shared intentionality that will deserve of a peculiar legal allocation of 

rights, duties and interests. These rights will remain related to the human agents, but the 

use of an AI may change their provision and cloud the comprehension of their effective 

shape. For this reason, it is necessary to make the human-AI interaction meaningfully and 

legally comprehensible both to users and to legal officials.      

I will propose that the rights allocation in the human-machine intersubjectivity could be 

reached through explanation models or transparent interfaces. This kind of solution also 
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appears in the recent document provided by the European Parliament on the General Data 

Protection Regulation.    

Keywords: Artificial Intelligence, Subjectivity, Personhood, Explanation, Rights Allocation 
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Embodiment, Synergies, and the Prospect of Meaningful Shared Experience 

in Virtual Reality  

While in his first book (What Computers Can't Do, 1972) Dreyfus offered a 

phenomenologically-inspiredcritique of artifcial intelligence, in his last book (On the 

Internet, 2009) Dreyfus extended his critique of computer technology to argue that virtual 

reality cannot provide a rich enough environment for human embodied experience. For 

Dreyfus, rich embodied experiences such as participating in focal events necessarily offer 

the possibilities for co-participants to directly express and pick up moods in shared 

situations and to feel that \they have contributed to their being taken over by a power 

outside their control" (2009, p. 119); importantly, for him virtual reality technologies 

available at the time were unable to satisfy these conditions of embodied experience in 

focal events.  

In his analysis, Dreyfus focused on Second Life as a prime example of virtual reality. But 

while participation in Second Life may be limited and mediated by mouse and keyboard, 

current and future virtual reality technologies use head-, hand- and eye-tracking to allow 

for immersive and deeply interpersonal experiences. Here we draw from recent research 

in experimental psychology to propose that, even if Dreyfus was right ten years ago, 

current and future virtual reality can or will be able to in fact satisfy the conditions 

Dreyfus identified for rich embodied experience. In the experimental psychology 

literature, \synergies" refer to \higher-order control systems" formed by the coupling of 

degrees of freedom in a given system (Riley, Richardson, Shockley and Ramenzoni 2011). 

Synergies are used explain both intrapersonal coordination (i.e., how different parts of 

the body work together by forming a unit larger than the parts) and interpersonal 

coordination (i.e., how different people collaborate in joint action by forming a unit larger 

than the individuals), and as such synergies can be said to correspond to a way in which 

the behavior of individual components (body parts or entire persons) are taken over by a 

larger coordinative structure or `power outside of their control'. We propose that the 

technological advances characteristic of immersive virtual reality described above afford 

the possibility of co-participants to form synergies and, therefore, to support the features 

of rich embodied experiences Dreyfus argued were absent in virtual reality. 

 


