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KRAKOW 

CYBERNETYKA: PYTANIA ; REFLEKSJE 

Celem niejako "ostatecznym" naszego zamierzenia jest poddanie 
cybernetyki filozof icznej analizie, dotarcie do jej filozo ficznych 
zalozen i ukazanie jej filozoficznych konsekwencji. Jest rzeczq oczy
wistq, ze realizacja 'tak poj~tego celu nie jest bliska, ze wymaga 
wielostronnych przygotowan i roznorodnych badan. z ktorych wiele 
nie zostalo jeszcze w ogole podj~tych. Totez tymczasem ograniczyc 
si~ trzeba do czegos znacznie skromniejszego: chodzi 0 zapoznanie 
czytelnika z najbardziej podstawowymi zagadnieniami cybernetyki, 
z zakresem jej problematyki i zadaniami, jakie sobie stawia. Bez 
tego niemozliwe jest przeciez rozpocz~cie ;akichkolwiek przemysLen, 
a tym bardziej systematycznych badan nad jej filozoficznymi 
aspektami. Nie ludzimy si~ oczywiscie, ze ten skromny, prezen
towany tu wybOr wypowiedzi 0 cybernetyce b~dzie magl sprostae 
choeby temu celowi. Mamy jednak nadziej~, ze wybor ten da jakis 
przedsm'lk problematyki cybernetycznej, pobudzi do gl~bszego za
interesowania si~ niq. do refleksji nad jej podstawami i perspe
ktywami. Jakie roztacza. Dalszq ciekawose zaspokoie musi studio
wani.e dziel podstawowych i pelniejszych kompendiow, 0 ktorych 
Jest zresztq mowa w zalqczonej bibliografii. Wydaje si~ nam takze 
ze sam nasz wybor, jakkolwiek z koniecznosci bardzo wyrywkowy, 
prezentuje jednak rzetelny poziom naukowy, dokonany jest prze
ci-ez w oparciu 0 teksty najwybitniejszych specjalistow. Kryterium 
wyboru liczylo si~ z naszym celem "ostatecznym": teksty majq 
bye "strawq" przede wszystkim dla tych, ktorzy zechcq przemyslee 
je od strony filozoficznej, jakkolwiek winny dae takZe podstawowe 
rozeznanie w problemach cybernetyki niezaleznie od jakichkolwiek 
lej naswietlan. 

• 
Jakkolwiek nie jestesmy w stanie podae juz dzis wynikow, 

.choeby prowizorycznych, filozoficznych badan nad cybernetykq, 
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warto moze jednak pokusie si~ 0 prob~ postawienia pewnych 
tymczasowych pytan, na ktore chyba b~dzie trzeba odpowiedziec 
po przeprowadzeniu odpowiednich analiz. 

Pierwsza grupa pytan dotyczy samej met 0 dolo 9 i c z n e j 
s t r u k t u r y cybernetyki. Czy jest ona naukq, a jesli tak, j a k q 
naukq: jaka jest jej wewn~trzna struktura, jakie metody, kto
rymi si~ posluguje, jaki jest wreszcie jej stosunek do innych 
nauk? Pierwsze z tych pytan nie jest bynajmniej retoryczne, co 
wi~cej doczekalo si~ juz nawet interesujqcych odpowiedzi: wy
bitny cybernetyk francuski, Louis Couffignal twierdzi na przy
klad, ze cybernetyka nie jest ani naukq, ani technikq, ani nawet 
naukq stosowanq, lecz s z t uk q w starozytnym rozumieniu tego 
slowa - scisIej: sztukq dzialania w sposob prowadzqcy do za
mierzonego ceIu: La cybernetique est I'art d'assurer l'efficacite 
de I'action. Gdyby zgodzic si~ na t~ propozycj~, nasuwa si~ od razu 
dalsze pytanie, szczegolnie aktualne na gruncie polskim: jaki jest 
stosunek tak poj~tej cybernetyki do prakseologii, ktora wedle in
tencji jej tworcy, prof. T. Kotarbinskiego, jest przeciez ogaInq 
teoriq sprawnego dzialania. Ta zas, jako · 0 9 0 1 n a teoria dzialania 
obejmuje zapewne i te dzialania szczegalowe, ktarymi glownie 
zajmuje si~ cybernetyka. Wydaje si~, ze badania nad stosunkiem 
obu tych dyscyplin powinny bye jak najpr~dzej podj~te, albowiem 
w swietle sprecyzowan prof. Kotarbinskiego daloby si~ zapewne 
wyjasnie wiele problemow metodologicznych i metodycznych zwiq-· 
zanych z cybernetykq. 

Wracajq.c do sprawy definicji cybernetyki trzeba jeszcze dodac , 
ze jej okreslen jest wiele; zestawienie ich i zbadanie, czy w swych 
intencjach sq one zbiezne, stanowi oSQbne zagadnienie. Oto, dla 
przykladu, dWa okreslenia cybernetyki, bodaj najbardziej "kla
syczne: "nauka 0 sterowaniu i komunikacji w zwierz~tach i maszy
nach" (Wiener), "galqz nauki, zajmujqca si~ drogami lqcznosci 
mi~dzy cz~sciami zlozonych organizmow, przekazywanymi po tych 
drogach informacjami, umozliwionym przez to sterowaniem jed
nymi cz~sciami przez inne i osiqgni~tq w ten sposob koordynacjq 
calosci" (W. Ross Ashby). 

Zagadnienia zwiqzane z metodologicznym charakterem cyberne
tyki, szerzej: z "metacybernetykq" sq jednak tylko jednq grupq pro
blemow interesujqcych jej filozofujqcego teoretyka. [nne kwestie, 
niemniej wazne, wiqzq si~ z jej fiIozoficznymi zalozeniami. Pytania, 
jakie si~ tu pojawiajq, rozbic trzeba na dwie grupy. Pierwsza do
tyczy stanu faktycznego cybernetyki, tak jak ona przedstawiala 
si~ w chwili swego powstania i jak przedstawia si~ obecnie. Chodzi 
o to, by z d a e sob i e s p raw ~ z z a l 0 zen, zwlaszcza episte
mologicznych i ontologicznych, jakie poczynili jej tworcy. Szczegol
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nie duio materialu na ten temat da si~ znaleze w pracach N. Wie
nera. Po wykryciu tych zaloien moina b~dzie postawic dalsze 
pytania, dotyczqce ich wartosci i koniecznoSci dla cybernetyki 
w postaci niejako "czystej". Czy bez nich moglaby si~ ona obejSe? 
A takie: czy poza zalozeniami poczynionymi explicite przez ich 
tworcow, nie zostaly poczynione jeszcze inne? 

To ostatnie pytanie prowadzi do nast~pnej, wainiejszej grupy 
zagadnien. Chodzi 0 to, Jakie zaloienia filozoficzne muszq z k o
n i e c z nos c i leiee u podstaw cybernetyki, skoro posiada ona 
takq a nie innq stTUktur~ metodologicznq, dotyczy takiego a nie 
innego zakresu zjawisk i stawia sobie takie a nie inne cele? Czy 
zalozenia te wytrzymujq krytyk~? I czy nie ograniczajq z gory 
(resp. wlasnie rozszerzajq!J mozliwosci jej badan i zastosowan? 
Rzecz jasna na wszystkie te pytania b~dzie mogl znaleie odpowiedi 
uczony, ktory sam jest cybernetykiem i doskonale orientuje si~ 

w jej teoretycznych zatozeniach, ale ktory jest tez filozoJem, odczu
waJqcym potrzeb~ i sens stawiania tego typu zagadnien. , 

Dalsze pytania filozoficzne dotyczq aparatury poj~ciowej cyber, 
netyki. Kazda nauka, posiadajqca metodologiczna; swiadomose same.j 
siebie, kazda "sztuka" takze (wlasnie jesli pami~ta .)i~ 0 staroiyt,
nym znaczeniu tej nazwy!) musi dqzyc m. in. do stalego precyzo
wania i doskonalenia j~zyka, Jakim si~ posluguje. Filozof nowo.,. 
czesny, po doswiadczeniach roznych wspolcze~nych, szkol~ filozo;
ficznych, od jenomenologii poczynajqc na neopozytywizmie kon.
czq·c, uwrazli'wiony jest szczegolnie na precyzj~ tel'minDw, ktorym,i 
przyszlo mu si~ poslugiwae i ktore wobec tego, poddaje ch~tnie 
gruntownej analizie . .Jesli filozofiezne dyskusje nad istotq cyberne,
tyki nie majq bye zawieszone w prozni i jesli majq doprowadzi,e 
do okreSlonych wynikow, trzeba od samego poczqtku ' bardzo dQ
kladnie zdae sobie spraw~ z sensu terminow, ktorymi posluguje 
si~ cybernetyka. Nie jest to bynajmniej sprawa latwa. Chociaz 
cybernetyka jest naukq mlodq, wiele poj~e w niej uzywanych 
rozumianych jest roznie przez roznych jej przedstawici~li. Poza 
tym niektore z tych 1Joj~e sa; juz obarczone pewnq tradycjq zna
czeniowq (tal<:ze filozoficznq), do ktorej tez nalezy si~ odpowiednio 
ilstosunkowae. Poj~cia ukladu otwartego, zamkni~tego, poj~cia in
jormacji, analogii, modelu entropii, dZialania, roznicy, zloienia, 
ntLwet sterowania - domagajq si~ ciqgle wielostronnej analizy, 
ktora wyjasnHaby ich sens. najwlasciwszy dla zjawisk, ktorym sq 
przyporzqdko wane, 

Kolejna grupa zagadnien, moze zresztq najbardziej interesujqca 
a nawet pasjonuja;ca: Jakie sq, wzgl. b~dq, f i I 0 z of i c zn ,e n a
s t If pst wac y b ern e t y k i,? Historia uczy, ie filozofiaJ l'ozwi
Jala si~ zawsze w lqcznosci z naukami przyrodniczymi, kt6r.e inspi
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rowaly jejbadania i zmus:aly do mOdyfikacji czy ' wr~cz radykal
nych zmian w interpretacji rzeczywistosci . Cz~stokroc syntezy filo
zO!tczne oparte na danych nauk szczeg610wych okazywaly si~ przed
wczesne i bl~dne, lecz przeciei: nawet wtedy inspiracja nauk przy
rodniczych nie ulegala wqtpliwosci. Z drugiej strony, filozofia 
wplywala nie]ednokrotnie na nauki przyrodnicze, czy to pomagajqc 
w ich rozwoju, czy tez - przeciwnie - rozwoj ten hamujqc. 
Jak b~dzie przedstawial si~ stosunek cybernetyki do filozofii 

na odwrot? Gdyby filozofia doprowadzila do zadowalaJqcych 
odpowiedzi chociazby na te pytania , ktore postawilismy powyzej, 
juz mozna by mowic 0 pozytywnym jej wkladzie jdli nie w rozwoj, 
to w kazdym razie w proces precyzowania metodologicznego i me
rytorycznego tej nauki . W tej chwili chodzi nam jednak bardziej 
o d1'Ugq stron~ zagadnienia: jak cybernetyku m 0 z e wplynqc 
na problematyke, filozofii? Takze i to pytanie domaga si~ rozbicia 
na szereg kwestii szczegolowych. Mozna pytac na przyklad, c z y 
c Y b ern e t y k a s taw i a (wzgl. postawi) j a k i e s now e p r 0

b I em y sen sus t ric to f i I 0 z 0 f i c z n e? Wydaje si~, ie 
wie'le takich :mgadnien juz si~ pojawilo i jesli nawet cybernetyku 
nie byla ich jedynq inspiracjq, to w kazdym razie doprowadzila do 
ich · ostrego gprecyzowania. Dla przykladu wymienmy chociazby 
spraw~ podobienstw i rMnic zachodzqcych mi~dzy roznymi ukla
-dami, Jakie cybernetyka bada, w szczegolnosci spraw~ granicy 
'mi~dzy Clutomatem a organizmem zywym, mi~dzy superdoskonalym 
komputorem a. mozgiem ludzkim itd. 

Mozliwosc inspiracji cybernetyki w dziedzinie jilozofii stanie si~ 
lepiej widoczna, jesli wskaze si~ na pewne zagadnienia szczegolowe 
71aleiqce na przyklad do epistemologii i ontologii . Otoz cybernetyka.. 
dzieki ~wej roli uJ"zak7'esie doskonalenia. narz~dzi poznania przyczy- . 
nia si~ rownoczesnie do ukazywania nowych aspektow rzeczywi
stosci, ktorq skqdinqd zresztq nie tylko odkrywa ale i wspol
tworzy. A wobec tego rodzq si~ natychmiast pytania 0 wartosc 
poznawczq jej metod, a takze 0 charakter (cechy istotne, sposob 
istnienia itd.) rzeczywistosci, jaka si~ dzi~ki nim ukazuje. (Sytuacja. 
Jest tu analogiczna do tej, jaka zaistniala we wspolczesnej jizyce, 
lctora odkrywa nam rzeczywistosc posrednio, za pomocq odpowied
nich instrumentow, zakladajqc z kolei teori~ interpretacji dostar
czonych przez nie wynikow. Teoria nie tylko tlumaczy zjawiska, ale 
ingeruje z gory jako czynnik umozliwiajqcy ich widzenie, potrzebna 
jest niejako w samym punkcie wyjscia: fizyk, obserwujqc krzywq 
wy§wietlonq na kliszy fotograficznej z gory JakoB jq interpretuje, 
jako np. slad zostawiony przez wiqzk~ elektronow, a ta interpre
tacja dopiero pozwala mu na snucie dalszych teorii, tlumaczq
cych zachowanie si~ "danych" elektronow, ewentualnie przyczyny 
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tego zaehowania si~ itd.) Czy u;i~e ten sposob "dania rzeezywistosci, 
}aki dzi~ki cybernetyee si~ otwiera, doprowadza do wartosciowyeh 
wynikow poznawezyeh? Jak nalezy interpretowac wyniki tego po
znania? Jaki jest mozliwy zakres ieh uogolnienia? - to tylko 
niektore z nasuwajqeych sic: pytan. . 

Podobne zagadnienia rodzq si~ takze od strony ontologii. Cyber
netyka zwraea uwag~ na szezegolnego rodzaju struktury i zwiqzki 
mi~dzy nimi zaehodzqee (przy ezym obehodzi jq przede wszystkim 
aspekt dZialania), prowadzi do konstruowania ieh modeli i pomaga 
w odkrywaniu analogieznyeh struktur i relaeji w ukladaeh zasta
nyeh, ehocby z "natury" byly one radyka1nie heterogeniezne (np. 
maszyna - mozg, obieg informaeji w maszynie a obieg informacji 
w spoleezenstwie itp.). W takie} sytuaeji onto log staje przed zagadkq 
dotyezqeq "istotnosei" owyeh rozmaityeh struktur i relaeji, ieh 
ontologieznej waznosei, ieh zwiqzku z eeehami istotnymi odkrywa
nymi z innyeh punktow widzenia, ieh hierarehizaeji itd. W kazdym 
razie nie ulega wqtpliwosei, ze przez wzbogaeenie naszyeh badan 
o aspekt eybernetyezny ukazujq si~ nam nowe porzqdki rzeezywi
stoSci, ktore · z kolei stawiajq przed nami nowe problemy, Jakie 
musi podjqc filozofia nieeheqea traeic kontaktu ze Swiatem. 

Dalsza kwestia dotyezy wykorzystania przez filozofit: jui: nie 
tyle wynikow eybernetyki, cO jej aparatury poj~eiowej. Czy nowe 
pojc:eia, wprowadzone ptzez eybernetyk~, doprowadzic mogq do 
l.epszego spreeyzowania problemow stawianyeh w filozofii - w tym 
takze problemow eentralnyeh, "odwieeznyeh"? A dalej: ezy pewne 
rozstrzygni~eia, do .iakieh eybernetyka doehodzi, nie przesqdzq 
z kolei - pozytywnie lub negatywnie - wielu z tyeh wlasnie filo
zofieznyeh problemow? 

I wreszeie rzeez ostatnia: ja/de sq per s p e k t Y w Y 9 r a
n i e e e y b e l' net y k i, Jakie sq jej "blaski i eienie"? Przy tej 
okazji warto moze przypomniec pewne koneepeje dotyezqee nauki, 
Jakie pojawily si~ w ciqgu dziejow, ze szezegolnym uwzgl~dnieniem 
poglqdow na temat stosunku nauki do filozofii. 

Niejednokrotnie zdarzalo si~ tak, ze ze strony nauki odzywaly 
si~ glosy 0 zb~dnosei fi.lozofii i mozliwosci ealkowitego zastqpienia 
jej przez nauki szezegolowe. Dzialo sit: tak zwykle wtedy, gdy 
w jakiej!! nauee upat'/,ywano lekarstwo na wszystkie mozliwe bo
lqezki teoretyezne i praktyezne niepokojqee ezlowieka. Byl ezas, 
gdy za takq nauk~ uwazano optyk~ (sredniowieeze), potem meeha
nik~, wreszeie - w naszyeh ezasaeh - fizyk~ teoretyeznq, czy 
szerzej - nauki fizykalne (z ehemiq fizyeznq i bioehemiq wlqeznie). 
Znane sq takze inne proby, idqee zresztq po tej samej linii, miano
wide proby stworzenia jakiejS nauki nowej, mathesis universalist 
ktorej realizaeja zapewnilaby rozwiqzanie wszystkich. tajem~ic 
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,fiwiata. Czy taka nauka bylaby rownoczesnie /ilozofio,? To juz jest 
kwestia konwencji j~zykowej, wydaJe si~ wszakze, ze filozofia 
w tradycyjnym jej rozumieniu mialaby ulec raczej likwidacji lub 
ograniczyc sit: do spelniania roli analogicznej do tej, jaka w zyciu 
czlowieka przypada poezji czy religii. Dostarczanie "metafizycznych 
dreszczy" - to wszystko, czego mozna by si~ po niej wtedy spo
dziewac. 

AI,e obok takiego poj~cia nauki-panaceum historia zna tendencje 
do wysuwania pewnych nauk na czolo jako idealu majqcego przy
swiecac wszelkim badawczym poczynaniom czlowieka. W starozyt
no sci, zwlaszcza u pitagorejczykow, byla nim geometria, w sred
niowieczu teologia, w czasach nowozytnych tzw. "czyste przyrodo
znawstwo" wydiwigni~te na niewzruszony zdawalo sift piedestal 
przez Kanta, w naszych czasach wreszcie logika matematyczna 
i matematyczne przyrodoznawstwo. 

Jak w tym swietle przedstawia si~ cybernetyka? Wielu jej entu
zjastow so,dzi, ze jest ona, a przynajmniej si~ stanie, nauko,-pana
ceum, syntetyzujo,co, w sobie wszystko, co nauka ma w kazdej 
dziedzinie do powiedzenia. A poniewaz posluguje si~ aparaturo, 
Zogiki matematycznej, uznanej w wielu srodowiskach za absolutnie 
najdoskonalszq metod~ naukowq - latwo przedstawiC jo, sobie 
takze jako nauk~-ideal, szczyt metodologicznej doskonalosci i pre
cyzji. Nie czas jeszcze definitywnie przeso,dzac t~ spraw~. Wydaje 
si~ jednak, ze jeszcze nie moze bye uznana za ideal, choe w grun
cie rzeczy nic zlego by si~ nie stalo, gdyby kiedys do tego doszlo. 
Gorzej ::hyba natomiast, gdy upatruje si~ w niej nauk~-(sztuk~?) 
panaceum, wowczas bowiem stawia si~ poza nawias to u;szystko, 
czego cybernetyka nie obejmuje i objqc nie moze. Jakie so, zas 
te zjawiska, do ktorych z uwagi na swe zalozenia i swoj charakter 
metodologiczny nie b~dzie w stanie dotrzee, kompetentnie odpo
wiedziec b~dzie mozna dopiero po rlokladnym zbadaniu i owych 
zalozen, i metodologicznej struktury cybe?·netyki. Tak wi~c kolo 
niejako si~ zamyka: dochodzimy do pytan, 0 ktorych mowilismy 
na poczqtku. 

Na zakonczenie jeszcze jedna uwaga. Pytania, ktore usilowalismy 
tu postawic, so, tymczasowe, prowizoryczne. Wydaje si~, ze ~o, one 
tak czyinaczej m 0 Z I i tv e, ale rzeczywiste odniesienie ich do 
cybernetyki W jej obecnym stanie moze okazac, ze so, ile posta
wione, bezzasadne lub, w lepszym wypadku, ze domagajo, si~ ta
kiego czy innego "dociqgni~cia", jesli nie majo, pozostac bezsen
sownymi. 

Wydaje si~ jednak, ze stawianie pyta?~ tego rodzaju - nawet 
przedwczesnych - nie jest czynnoscio, jalowo" sklania bowiem i do 
refleksji ido pewnej ostroznosci w ferowaniu takich czy innych 
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wyrokow na temat istoty nauki, jej perspektyw i konsekwencji 
takze swiatopoglqdot:Jych. Moina przypu.szczac, ie cybernetyka, 
w tym wypadk1! pojmowana bardzo szeroko, odegra wielka, rol£: 
w ksztaUowaniu 8wiuta przyszlosci. Zastosowania roznych idei 

technik, ktore mozna by okreslic jako "cybernetyczne" sq bardzo 
szerokie - od rakiet kosmicznych i balistycznych po teorie ekono
miczne i socjologiczne. Czlowiek dzisiejszy powinien przynajmniej 
ogolnie zdawac sobie 8praw~ z faktu, ze na nasz:ych oczach wyrasta 
nowa nauka, 0 ambicjach i programie syntezy, przekraczajqcych 
wszystkie analogiczne usHowania, jakie miaty miejsce w przeszlo
sci. Do poruszonej we wst~pie i w numerze problematyki "Znak" 
jeszcze powroci w najblizszych numerach. Obecny zbior materialow 
ma charakter wst~pnego sygnalu. Zdajemy sobie spraw~, ze nie
kt6re zamieszczone materialy okazq siq dla wielu czytelnikow 
zbyt trudne. Popularyzacjia idei, kt6re dopiero si£: rodzq, nie jest 
spmwq prostq. Niemniej spodziewamy si£:, i:e w tym ksztalcie, jaki 
zdolalismy mu nadac, cybernetyczny numer "Znaku" okaze si~ po
zy.teczny. 

w. S . 

• 
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NA MARGINESIE CYBERNETYKI 


JUZ TRZYSTA lat uplynE:lo od smierci Blazeja Pascala, ale wci~z 
nasza mysl wraca do tego niezaleznego ducha, zbyt wczesnego, 
by wlasna epoka mogla zrozumiec go w calej pelni. Zgasl w czter
dziestym roku zycia. MaszynE: do rachowania wynalaz!, zanim 
przekroczyl dwudziestkE:. W zasadzie ten arytmometr nie r6znil 
siE: od tych, kt6re od poczqtku naszego stulecia peIniq rolE: rach
mistrz6w w sklepach, bankach i biurach - on tez umial dodawac 
prE:dko wielocyfrowe liczbyl. Ale prototyp zbudowany przez autora 
MYSLI2 nie wszedl ' w uzycie; w jego czasach nie znano miano
wicie zazE:bien, kt6re d2lis Sq istotnq cechq takich maszyn 
w XVII wieku nie byio jeszcze geometrii ani kinematyki k61 zE:ba
tych i nie umiano wycinac takich k61 w twardym metalu; zamiast 
nich poslugiwano siE: tarczami zaopatrzonymi na obwodzie 
w sztyfty - przy duzej prE:dkosci obrot6w sztyfty lamaly si~, 

a ta technologiczna niedomoga zadecydowala 0 niepowodzeniu 
wynalazku. Ale nasz wiek umial sobie radzic z tego rodzaju 
problematami mechaniki precyzyjnej i maszyny do rachowania, 
w roznych wariantach Ii pod roznymi nazwami, zdobyly sobie 
nalezne miejsce w swiecie utylitarnym ; nie mialy w sobie nic 
tajemniczego, wiE:c nie wzbudzaly wiE:kszego podziwu niz loko
motywy i mlyny parowe. Dopiero druga wojna swiatowa posta
wila zadanie, ktoremu najsprawniejszy arytmometr nie m6gI 
sprostac: Jak artyleria rna strqcac s'amoloty niosqce z prE:dkosciq 
wieluset kilometrow na godzinE: smierc i zagladE:? Do tego trzeba 
bylo obliczyc z poloi:enia i z prE:dkosci samolotu taki kierunek 
strzalu, zeby uskrzydlony wr6g wlecial w fontannE: pocisk6w; 
trzeba bylo automatu, ktoryby w ulamku sekundy percypowai 
polozenie samolotu oraz wykonywal rachunki, a przytem wodzit 

1 Dopiero G. W. Leibniz pokazal, ze mozna pomyslem Pasca la objl\C mno
zen!e. 

! Tak nazywal si~ ostatni traktat rllozoficzny Pascala. 
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wszystkimi lufami tak, zeby samolot mimo swej chyzosci nie 
uszedl calo ... Tu juz nie wystarczala technika "wieku pary i elek
trycznosci" - niema kol zE:batych, ktoreby funkcjonowaly z takq 
szybkosciq, a jeszcze trudniej pomyslee aparat, ktoryby wytrzy
mal olbrzymie przyspieszenie startowe. Bylo tylko jedno rozwiq
zanie: lampki elektronowe, znane powszechnie jako elementy 
skladowe aparatow radiowych - mogq one zmieniac swoje prze
wodnictwo elektryczne setki tysiE:cy razy na sekundE: i tE: ich 
zaletE: wyzyskano w nowoczesnych maszynach rachunkowych; 
stqd nazwa maszyn elektronowych. 

Jak cZE:sto bywa, decydujqcy skok w technice .wojennej pociq
gnql zasobq skutki w innych dziedzinach, ktore pozornie byly 
odlegle od pierwotnego zadania. Matematyk amerykanski, Norbert 
Wiener, zainteresowal siE: innym aspektem strzelania, a miano
wicie koniecznosciq pobierania informacji, dzialania na podstawie 
tej informacji , konsta towania blE:du tego dzialania i usuwania 
tego blE:du w nowej probie dzialania. Ta metoda "pr6by i blE:du" 
jest chyba znana artylerzystom od wynalezienia prochu strzelni
czego. Ale Wiener pierwszy uswi adomil sobie jej uniwersalnose. 
Stosuje jq rowerzysta, stosuje kierowca auta, gdy bezustannie 
kompensuje nieznacznymi ruchami kierownicy zboczenia WOZhl od 
kierunku rownoleglego z autostradq, a nie inaczej postE:puje 
sternik - wlasnie ster okrE:towy dal Wienerowi najlepszy przy
klad ogolnego prawa, kt6re nazwal "feed back" - . polski odpo
wiednik tego terminu, "sprzE:zenie zwrotne", brzmi dosye bez
barwnie. Na duzych statkach sterowanie jest zautomatyzowane; 
gdy ster ustawiono tak, zeby statek plynql wprost, np. w kierunku 
p6lnocnym, a przypadkowa przyczyna wytrqci go z kursu, to 
os gyrostatu zachowujqca stale kierunek polnocny odchyli siE: od 
osi okrE:tu - przez to spowoduje doplyw pary do wlasciwej strony 
cylindra, tak ze tlok przekrE:ci ster i spowoduje obrot statku ku 
wlasciwemu kursowi - gdy juz przywroci okrE:towi ' kierunek 
polnocny, wentyl zamknie doplyw pary. To dowcipne urzqdze
nie nie jest jednak przywilejem wylqcznym wsp61czesnych zauto
matyzowanych gigantow morskich: samotnemu zeglarzowi na 
zwyklej lodzi wioslo sluzy za ster, a latarnia na brzegu orientuje 
go co do kierunku - gdy widzi, ze I6dz zeszIa z kursu, poprawia 
kierunek wioslem; tu cykl skIada siE: z kilku ogruw: latarnia 
rzuca swoj obraz na siatk6wkE: ocznq wioslarza, nerw wzrokowy 
przesyla obraz do mozgu i budzi tam impuls, ktory inn,! drogq 
biegnie do miE:sni r~ki trzymajqcej wioslo, a doszedlszy tam wywo
Iuje reakcj~ tych miE:sni, ktora powoduje zmianE: kqta wiosla 
wzgl~dem Iodzi. To sprzE:zenie zwrotne, choe uzywane od wielu 
tysiE:cy lat, nie bylo - az do ostatnich lat Drugiej Wojny 
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przedmiotem swiadomej analizy naukowej; jest ono bez porowna
nia bardziej wyrafinowane i uniwersalne niz nowoczesny stec 
gyroskopowy. Otoz Wiener uswiadomil sobie pierwszy zasadni
cze podobienstwo tych dwoch pozornie r6znych mechanizmow. To 
on zorganizowal zespol" uczonych, ktorzy postanowili systematycz
nie przekraczac granice swoich specjalnosci. W swojej ksiq:lce 
"Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierz~ciu 

i w maszyme" zdaje spraw~ z pracy tego zespolu od wybuchu 
Drugiej Wojny, az do daty publikacji tego dziela - cytuje w niej 
przedewszystkim amerykanskiego· fizjologa, Artura Rosenbluetha, 
jako swego wsp6lpracownika czasu wojny, ktorego pozniej zastq
pili inni fizjologowie, lekarze, matematycy i linzynierowie. Naj
ciekawszy jest rozdzial IV, poswi~cony sprz~zeniu zwrotnemu 
i oscylacji - tam po raz pierwszy porownuje si~ pacjenta kli
niki neurologicznej z chorym sterem okr~towym typu automaty
cznego. Po raz pierwszy stawia si~ tez~, ze kazda niedomoga 
steru ma swoj odpowiednik kliniczny w postaci jednej z wielu 
chorob aparatu neuro-motorycznego dobrze znanych lekarzom. 
Po raz pierwszy wskazano, jakie defekty regulatorow i automatow 
sterujqcych Sq odpowiednikami takich chorob jak - na przy
k!ad - tabes dorsalis lub tremor Parkinsona. Podobienstwo staje 
si~ widoczne, gdy probujemy opisac matematycznie modele takich 
pospolitych czynnosci, jak si~ganie po zapalki lub chwytanie r~kq 
klamki. Wiener i jego towarzysze stworzyli wlasnie takie mo
dele - dzis ich terminy techniczne "wejscie", "kana! lqczqcy", 
"wyjscie", "pami~C'~, "szum", "ilose informacji", "sprz~zenie 
zwrotne" przeszly ze slownictwa specjalistow do prasy powsze
chnej, wzbogacajqc jej j~zyk 0 zb~dny balast. Ale nie Ci nazwy 
tu chodzi, lecz 0 zdumiewajqce zdarzend.e; historia medycyny 
musiala zanotowac dziwnq diagnoz~ dziwnych lekarzy: chory byl 
ster okr~towy, symptomaty okreslil matematyk, a neurologowie 
znali obraz choroby, zanim inzynierowie wynalezli stery auto
matyczne, czyli pacjentow! 

W historii filozofii mozna znalezc zdar,zenia rownie donio
sle - dzis juz trudno je oceni{: wlasciwq miarq, ale swego czasu 
byly to slupy milowe mqdrosci, choc p6zniej kierunek drogi 
mial wielokrotnie si~ zmienic. Zdanie Kartezjusza, ze zwierz~ta 

Sq tylko automatami, wymaga!o od mysliciela, ktory je wypowie
dzial, niebylejakiej niezaleznosci umyslu; ta ultramateriali
styczna teza prosila si~ 0 zastosowanie do ludzi, tak zblizonych 
do wyzszych ssakow zupelnym podobienstwem struktury wszy
stkich organow (nie wylqczajqc aparatu neuromotorycznego), ze 
matematyk moglby podac psa i jego pana jako przyklad pary 
tworow topoJogicznie rownowaznych. Ale od Kartezjusza do Pa
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wlowa tei min~ly trzy wieki... Przeciez to dopiero sto lat temu 
zrozumiano, ze chemia przemian materii organicznej podlega tym 
samym prawom, co chemia substancji martwej, i ie zasada 
zachowania masy 'i energii obowi'lzuje tak:ie organizmy zywe! 
Nie Iatwo bylo takie przezwyci~zyc opory psychiczne epoki, gdy 
stwierdzono, ze ruchami ludzi i zwierz'lt rZ'ldzi ta sarna dynamika, 
ktDr'l znano doskonale w XVIII wieku i niedlugo potem wyprobo
wano na maszynach praktycznie. Ale najciekawszy epizod na
st'lpil znacznie pozniej, w roku 1903, gdy Wilbur Wright zakre
slil samolotem motorowym pierwsze kolo na niebie, a na pytanie, 
Jakim sposobem jego maszyna utrzymuje si~ w powietrzu, choc 
jest od niego ci~isza, odpowiedzial: "Like a bird" - tak, iak 
ptakL. Jak mamy to rozumiec? Poniewaz ptak jest lataj'lc'l 
maszyn'l, wi~c - mowi Wright - zbudowalem maszyn~ nasla
duj'lc'l ptaka... W tym zdaniu pierwszego awiatora tkwi wiara 
w tez~ Descartes'a - przed rokiem 1903 wi~kszosc ludzi, nawet 
wi~kszosc wyksztalconych, wierzyIa, ze ptak lata, bo jest ptakiem, 
a wi~c jest stworzony do latania, a zaden aparat mu nie dorowna, 
bo nie jest ptakiem... Wright postawB na inn'l kart~: ptak lata 
bo jest maszyn'l do latania - wobec tego nalezy zbudowac 
aparat zaopatrzony w skrzydla i da.e mu zamiast miE:sni motor 
benzynowy... Droga Wienera byla rownolegla do drogi Wrighta, 
ale kierunek byl przeciwny: Automatyczny ster okrE:towy objawia 
czasem chorob~ zwan'l "miotaniem si~" - mozna j'l opisac mate
matycznie; czlowiek si~gaj'lcy r~kq po szklank~ musi miec aparat 
sterowniczy, a wi~c jest narazony na defekty podobne do defe
ktDW steru automatycznego - tak mowi Wiener; Wright nato
miast powdedzial sobie, ze skoro istnieje zywa maszyna lataj'lca, 
to moina '~budowac sztuczn'l, ktOra bE:dzie naSladowac zYW'l 
w tej funkcji. Wiener znal teori~ steru okr~towego i jego defe
ktDw; wiedzial takze, ze ludzki aparat neuromotoryczny podlega 
chorobom - wobec czego moglopisac symptomaty choroby 
Parkinsona bez zagl'ldania do podrE:cznika neurofizjologii 
jego odkrycie nie wymagalo wynalazkow, linaczej nii odkrycie, 
ze ptak jest maszyn'l3. 

Tego rodzaju odkrycia nie cz~sto notuje historia mysli ludz
kiej - mozna do nich zaliczyc Newtona teori~ grawitacji. Nie 
wywarla ona wielkiego wrazenia na ludziach; nawet wyksztalceru, 
nawet poiniejsi, tacy jak Goethe, nie zdawali sobie sprawy 
z tego, kt6ra godzina wybila na zegarze - moze dlatego, ze mode
lami teorii byly planety i ksiE:zyc, wi~c przedmioty odlegle i taje

3 Bracia W. I O. Wright mieIi licznych prekursor6w, kt6rzy jednak nie zdo
lali poprzec tego odkrycla- stworzeniem sztucznego ptaka, pozostawiajllc ten wy. 
nalazek n aszemu wlekowi. 
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mnicze. Gdy par~ lat temu udalo si~ umiescic na orbitach sztu
czne satelity ziemi, wi~kszosc zaniepokoila si~ tym, co b~dzie, 
gdy sztuczne ksi~zyce spadnq na ziemi~, a mniejszosc zdziwila si~, 
ze nie spadajq. Gdy ktos zauwazyl, ze prawdziwy ksi~zyc tez 
nie spada na ziemi~, odpowiedziano mu: "Ksi~zyc nie spada, bo 
to ksi~zyc" - niemal doslownie powtorzyla si~ teza sceptykow 
awiacji "ptak nie spada, bo jest ptakiem" i tylko nieliczni zrozu
mieli, ze jezeli ksi~zyc nie spada, to inny przedmiot wprawiony 
w obieg dokola ziemi tez nie spadnie. Jeszc'ze mniej bylo takich, 
ktorzy spostrzegli, ie Sq swiadkami pierwszego w historii ekspe
rymentu potwierdzajqcego doskonale teori~ Newtona na przedmio
tach dotkni~tych r~kq ludzkq i widzialnych nieuzbrojonym 
okiem - trzeba bylo na to czekai: tez lat bez mala trzysta. Znowu 
trudnosci technologiczne byly przyczynq ' zwloki; za Newtona nie 
bylo takich materialow wybuchowych, ktore moglyby nadac poci
skowi pr~dkosc co najmniej trzydziestokrotnie wi~kszq od pr~d
kosci owczesnej kuli armatniej. Jeszcze dzis wciqz brak ekspery
mentu w skali laboratoryjnej; nie mozna pokazac uczniom w szkole 
prawa grawitacji na modelach tak, jak pokazuje si~' np. ruch 
wahadla. Niedawno znalazlem w gazecie notatk~ 0 spostrzeze
niach, ktore MARINER II przekazal mieszkancom Ziemi; infor
macja wykazala niemozliwosc zycia organicznego na Wenerze 
drukowana byla petitem. Rakieta biegla przeszlo sto dni i prze
byla okolo 80 milionow km, aby potwierdzic stary aforyzm, i:e 
mi~dzy niebem a ziemiq jest wi~cej rzeczy niz moze si~ przysnic 
m~drkom szkolnym - rzeczywiScie, nigdy by mi si~ nie moglo 
przysnic, ii to potwierdzenie zobacz~ wydrukowane petitem tam 
gdzie najgrubszymi majuskulami podajq wiadomosci, ktore nawet 
po zaopatrzeniu w znak negacji nie stanq si~ prawdziwe. 

Od dawna filozofowie stawiajq pytanie, czy czlowiek jest ma
szynq. Pi~knq odpowiedz dajq marionetki, ktore wywoiujq aplauz 
swym podobienstwem postawy ·i ruchu do czlowieczego pierwo
wzoru - sekretem drewnianego poliszynela magajqcego kozly na 
por~czy jest jego posluszeilstwo tym samym prawom mechaniki, 
ktorym podlega zywy blazen w cyrku; ale nie myslmy, ze zaw
sze bylo latwo uwierzyc w t~ zasad~) dzis brzmiqcq tak natural
nie...Przeciez nie wi~cej jak sto lat temu paryska Akademia Nauk 
zaj~la si~ paradoksem kota spadajqcego na cztery lapki, gdy 
przetnie si~ rownoczesnie cztery nitki utrzymujqce go na wznak 
w zawieszeniu - mechanika racjonalna, jak jq nazwali jej wie1cy 
tworcy, czlonkowie tejze Akademii, umie od dawna wyjasnic ten 
Ii,zeczywiscie ciekawy eksperyment, ale sam fakt kontrowersji 
swiadczy, ze nie malo bylo zwolennikow innego tlumaczenia 
kociego salto mortale - chyba kazdy odgadnie, jakie musialo 
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bye to tlumaczenie: kot zawsze spada na cztery lapy, bo jest 
kotem; ta mechanika irracjonalna bardziej im , sit:: podobala od 
racjonalnej . 

Kontrowersjq dzisiejszej doby jest maszyna do rachowania, 
mowiqc trocht:: grozniej, elektroniczny computer cyfrowy. Nie jest 
on grajqce} szafq ani automatem do sprzedazy biletow peronowych; 
nowoczesne computery majq wyzsze ambicje: grajq w szachy, 
komponuje} muzykt:: tanecznq i stwierdzajq autentycznose podpi
sow - wprawdzie robie} to gorzej od zywych specjalistow, ale 
nielatwo znaleze czlowieka. ktory by sam wyrt::czyl je we wszy
stkich trzech funkcjach, a _ . jako zajt::cie uboczne - uprawial 
rozwiqzywanie stu rownan 0 stu niewiadomych w kilku minutach. 
Pomniejszyciele maszyn twierdze}, ze, cokolwiek by robU compu
ter elektronowy, bt::dzie to zawsze wykonanie programu napisa
nego rt::ke} ludzkq i weiknit::tego w odpowiedniq szufladkt:: maszyny 
przez czlowieka, ktorego slepym narzt::dziem jest maszyna. Ale 
jej obronca wytknie im, ze metafora "slepy" jest niewlasciwa 
w ich ustach, bo przeciez oko lud~kie jest tez narzt::dziem, a nie 
jest slepe; tu ewolucja wiedzy byla podobna do odkrycia cyber
netyki, bo wynalazek szklanej soczewki i odkrycie jej funkcji 
skupiania promieni poprzedzi!o rozpoznanie przez ana tomow ' roli 
soczewki ocznej4. Wtedy antymaszynista ' zarzuci .computerowi 
brak swiadomosci: trudno wyobrazic sobie maszynt::, ktora zdaje 
'sobie sprawt:: ze swoich czynnosci, a jeszcze trudniei takq, co 
ma przywilej, swobodnej decyzji. 

Zamiast bronic maszyn niech mi bt::dzie wolno przypomniec, 
co pisze Pascal 0 takich grach, jak orzel-reszka. Wedlug niego 
kazdy gracz 0 jakiej-takiej inteligencji pokona w tej grze naiw
nego przeciwnika, jezeli trafnie oceni jego naiwnosc - bt::dzie 
wiedzial, ze prostaczek przegrawszy na orIa, postawi na reszkt::: 
partner bardziej wyrafinowany poradzi sobie ze srednio sprytnym, 
ktory zdola uporae sit:: tylko z zupelnle nierozgarnit::tym... Aby 
skorzystae z teorii Pascala, trzeba na podstawie kilku pierwszych 
rzutow - a moze takie z wyglqdu partnera - ocenic trafnie 
jego stopien inteligencji. Widzialem raz w barze w N. Meksyku, jak 
moj przyjaciel gral z przygodnym przeciwnrikiem i hi! go bardzo 
skutecznie stosujqC rady Pascala. Ale co bt::dzie, jeieli partnerem 
bt::dzie computer? D. W. Hagelbarger dal odpowiedz na to pyta
nie przez odpowiedniq modyfikacjt:: maszyny, ktotej kazal zga
dYwac, czy zywy partner polozy monett:: odem do gory, czy 
reszkq. Po duzej liczbie prob okazalo sit::, ze maszyna wygrywa 

4 Z koncem XIII wleku juz wie 0 szklach powll:ksza j llcych Roger Bacon, 
.ale dopiero w XVI-ym por6wnal F . Maurolico soczewk~ oczn'l ze szklan'l. 
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srednio 55 gier na 100. Jej sekret jest taki: zapisuje w pamll;:Cl 
calq historil;: gry od poczqtku, bo jej opiekun informuje jq za 
kaidym razem 0 wyniku. Z poczqtku ta informacja rue daje 
widocznych korzysci, ale po kilkudziesil;:ciu zapisach maszyna 
opiera - swojq decyzjl;: na doswiadczeniu: szuka w pamil;:ci prze
biegow gry zlozonych z kilku (np. z trzech) kolejnych decyzji 
gracza i tyluz odpowiedzi maszyny, i to takich, zeby caly cykl 
(szostka) nie roinil sil;: od ostatniego cyklu (szostki) - jezeli znaj
dzie takie cykle, to wnioskuje, ie zywy gracz postqpi aktualnie 
tak, jak postqpil w wil;:kszosci tych wybranych przypadkow, i ten 
domysl awizuje jako swojq odpowiedz. Tu- zywemu graczowi rue 
pomoie paskalowska finezja: nawet jezeli sprobuje unikac swych 
dotychczasowych zasad i zmieniac taktykl;:, prl;:dzej, czy pozniej 
wpadnie w rutynl;: i przegra na dlugq metl;: - najgorzej poparzy 
si~ taki gracz, ktory sqdzi, ze rna do czynienia z automatem 
powtarzajqcym cyklicznie sygnaly nagrane raz na zawsze na tasmie. 
Jest przeciwnie: computer elektronowy uwaza zywego partnera 
za automat i nie myli sil;: tak bardzo - dodatni bilans maszyny 
zmusza czlowieka do wyznania, ze to raczej computer go przej
rzal, a on, iywy gracz, nie docenil inteligencji aparatu. Tak wi~c 
elektronowy szuler jest coraz bogatszy i mqdrzejszy, a nie moina 
tego powiedziec 0 iywym... 

Dwie wielkie wojny zatady w naszej pamil;:ci nazwisko "Torres 
y Quevedo". Ten hiszpailski uczony z przed Pierwszej Wojny nie 
mial do dyspozycji techniki elektronowej, ale skonstruowal elek
trycznego szachist~ matujqcego krolem i wieiq samotnego krola, " 
prowadzonego przez iywego partnera, ktory ustawil dowolrue 
wszystkie trzy figury na poczqtku; elektryczny gracz zwycil;:ia 
zawsze w najkrotszej liczbie posunil;:c okreslonej przez teoril;: 
znanqoddawna iywym szachistom. Ulam i Stein postanowili 
zbadac, czy N. Wiener nie omylil sil;: w swojej przepowiedni, 
ze computery elektronowe dorownajq wytrawnym szachistom 
marki "homo sapiens". W relacji ogloszonej w roku 1957 tlumaczq, 
dlaczego wciqi jeszcze computery grajq bardzo slabo. Jeieli 
maszyna rna grac jako-tako, to musi - podobnie jak czlowiek
patrzec w przyszlosc na odleglosc co najmniej trzech wlasnych 
posuni~ i tylui odpowiedzi przeciwnika; to odpowiada - wedlug 
przyblizonego oszacowania - 64 milionom lancuchow lqczqcych 
stan poczqtkowy z tym, co bl;:dzie na szachownicy po tych szesciu 
posuni~ciach; nawet najsprawndejsze maszyny musialyby zasta
nawiac sil;: kilka godzin nad kazdym posunil;:ciem, tak ie partia 
ciqgn~laby sil;: calymi tygodniami... Jak sil;: to dzieje, ie na 64 
polach czlowiek wciqz jeszcze bezapelacyjnie goruje nad compu
terami? Przeciei niedoskonalosc ludzkiej pamil;:ci jest nam 
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niestety - dobrze znana! Jakim sposobem, wobec tego, czlowiek 
znajduje w ciqgu jednej lub dwoch minut posuni~cie, ktore niszczy 
radykalnie pozycj~ wypracowanq przez maszyn~ w ciqgu wielu 
godzin? Radzi sobie tylko dzi~ki temu, ze umie myslec po wiel
kich liniach: gdy widzi na przyklad, ze jego krol znalazl si~ 
w trudnej pozycji na prawym skrzydle, nie b~dzie zastanawial 
si~ nad ewentualnym ruchem swego pionka na skrajnej lewicy; 
takze nie b~dzie si~ !iczyl z takq odpowiedziq przeciwnika, 
ktorej bezcelowosc widzi bezposrednio - to juz redukuje pole 
wyboru tak radykalnie, ze rzadko kiedy zdarza si~ koniecznosc 
dziesi~ciominutowego namyslu. Tej umiej~tnosci odrozniania 
rzeczy istotnych od nieistotnych, a wi~c sztuce malowania sytu
acji kilkoma ruchami Ndzla z pomini~ciem tysiqcznych szcze
g6low, ktore maszyna analizuje po kolei wszystkie bez wyjqtku, 
zawdzi~cza szachista SWq przewag~ nad computerem. Dziwna to 
ludzka zaleta, z ktorej do niedawna nikt nie zdawal sobie sprawy, 
tak ze jeszcze brak jej nazwy: umiej~tnosc chodzenia po nierownym 
terenie, szaoowanie na oko szerokosci rowu, domyslanie si~ z kilku 
kresek, kogo przedstawJa karykatura, rozumienie tresci listu 
przeczytanego pobieznie - oto przyklady specyficznej sprawno
sci czlowieka, ktorej maszyny b~dq zazdroscily mu, gdy kiedys 
nauczq si~ od niego zazdrosci. 

Idqc po tej linii wysnul St. Ulam koncepcj~ "synergezy", ktora 
polega na podziale pracy: czlowiek dzieli pole widzenia na kilka 
cz~sci i klasyfikuje je co do waznosci; odrzuca te, ktore latwo roz
poznaje jako pozbawione znaczenia w problemacie walki szachowej 
lub innym wymagajqcym jego aecyzji, a z pozostalej reszty pola 
wybiera kilka ewentualnych decyzyj i kaze maszynie przestudiowac 
ich konsekwencje - tym sposobem moze wybrac najlepszq i po 
kilku posuni~ciach bez wspoldzialania maszyny znow przepro
wadzic analiz~ sytuacj'i. Przy grze w bridge'a rol~ maszyny 
nalezaloby ograniczy.': do spraw pami~ciowych, a czlowiekowi 
pozostawii: wybor karty po wysluchaniu relacji elektrycznego 
suflera dotyczqcej rozkladu kart. Powszechnie znanym przykla
dem synergezy jest wspolpraca kierowcy samochodu z motorem, 
ktory zalatwia prac~ energetycznq, pozostawiajqc kierowcy 
korektur~ kierunku. 

Gdy porownamy aparat Torresa y Quevedo z computerelP- gra
jqcym w szachy pelnym kompletem figur, nastrE:czy si~ pytanie, 
dlaczego staromodny aparat elektryczny radzi sobie sWietnie, 
a tysiqc razy szybszy computer jest taki nieporadny? Po prostu 
dlatego, ze szachisci juz dawno rozwiqzali problemat gry krola 
i wiezy przeciw samotnemu krolowi i podali reguly okreslajqce 
w kazdej sytuacji takiej trojki najlepsze posuni~cie Bialych 
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poniewaz aparat Torresa gra bialymi, wi~c wystarczylo wbudowac 
te reguly w aparat; niczego podobnego niema w pelnej grze 
szachowej, bo nawet niewiadomo, kt6ry kolor rna teoretycznq 
pewnosc, ze nie przegra (jakkolwiek wiadomo, ze jest taki kolor). 

Wojna r6zni si~ od gry szachowej tym, ze tu szachownica jest 
widzialna tylko poprzez tysiqce komunikat6w telegraficznych, 
telefonicznych, radio-telefonicznych i innych, a tak zwany ·teatr 
wojny obe.jmuje cale ;kontynenty i tceany; dlatego niekt6rzy 
znawcy zagadnien wojny wsp6lczesnej chcq podniesc znaczenie 
"zdrowego rozsqdku" dow6dc6w na najwyzszych szczeblach; 
jeden z ekspert6w, Sir Solly Zuckerman5 , obawia si~, ze zbyt 
wyrafinowana automatyzacja wszelkich decyzyj moze - wobec 
olbrzymiej liczby parametr6w, kt6rych dokladne poznanie jest 
niemozliwe - doprowadzic do fatalnych rozstrzygni~c, jezeJi 
wszystko b~dzie zalezalo od nieublaganie llOgicznej maszyny 
j zajdzie jakas niespodzianka, kt6rej :donioslosci maszyna nie 
spostrzeze, a kt6rq\ kazdy rozsqdny i doswiadczony dow6dca 
rn6glby z latwosciq uwzgl~dnic, gdyby nie musial wierzyc ma
szynom bardziej niz chlopskiemu rozumowl. Kr6tko m6wiqc, 
ekspert angielski NATO bylby zwolennikiem synergezy, gdyby 
wiedzial, ze taka teoria istnieje, i gdyby byla dojrzala do prak
tyki - mozna wqtpic 0 jednym i 0 drugim zalozeniu. Ale jak 
tu polegac na chlopskim rozumie, skoro gl6wnym pokarmern 
takiego rozumu jest doswiadczenie, kt6rego nikt nie mial spo
sobnosci nabyc - pocisk6w atomowych i dalekosi~znych rakiet 
nikt nie widzial w akcji' obejmujqcej obszary zaludnione 
i reagujqce pi~knym za nadobne. Wojna dzisiejsza, w kt6rej 
by jedna strona uwierzyla w nieomylnosc rnaszyn, a przeciwna 
w rady p. S. Zuckermana, bylaby podobna do gry w szachy, 
w ·kt6rej po jednej stronie szachownicy siedzialby computer, 
a po drugiej niedoswiadczony szachista - jak wierny ze studi6w 
Ularna i Steina 6, szanse Sq wtedy mniej-wi~cej r6wne.. . Ekspert 
odnosi si~ z nieufnosciq takze do nowoczesnej teorii gier, kt6rq 
uwaza za rozdzial ze statystyki i rachunku prawdopodobiel'lstwa, 
w czym si~ mylL Wobec tego, ze (na szcz~scie) bardzo malo 
wiemy 0 wojnie przyszlosci, musimy - jezeIi juz przyjmujerny 
suppozycj~ takiej wojny jako hypotez~ ro·zumowania - w ciqgu 
zmagan uczyc si~ z doswiadczen; takiej rejestracji zdarzen oraz 
ustawicznego "feed back" nie mozerny powierzyc nikomu pr6cz 
maszyny przyszlosci .- wlasciciel tej maszyny b~dzie w podobnej 
sytuacji, co konstruktor maszyny wygrywajqcej 55010; 45% 
w orla-reszk~. 

G Operation Research Quarterly, 13, 3, Sept. 1962. 

6 Chess Review, J"an. 1957. 
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Koniec XIX wieku powtarzal ch~tnie "Ignoramus et ignora
bimus", nie wiemy i nie b~dziemy wiedziec' - te slowa slaw
nego fizjologa Emila du Bois-Reymond'a byly tytulem listy pro
blematow nierozstrzygalnych. 0 wiek od niego wczesmeJszy 
Immanuel Kant nazwal je antynomiami czystego rozumu. Czy 
liwiat mial poczqtek, czy tez byl zawsze? Czy b~dzie trwal 
wiecznie? Czy jest ograniczony, czy bezgraniczny? Czy substancja 
zywa moze powsta.c z martwej, czy tylko z zywej? Zjawienie 
si~ computerow elektronowych przypomnialo nam te pytania 
berliilskiego fizjologa , ktory umiesoil odpowiedzi za granicami 
nauki, jako niedosi~gle rozumowi ludzkiemu. Na tle tych kla
sycznych dylematow pytanie, czy elektronowy computer jest 
istotq iywq, wyda siE; kaidemu komiczne w · swoiej niedorzecz
nosci. Warto je jednak postawie, bo zmusza ono do zastanoW!ienia 
si~ nad tym, co jest cechq charakterystycznq organizmow zywych. 
Coraz to nowe odkrycia mechanizmow w swiecie organicznym 
i w samym czlowieku budzq w nas stare jak swiat marzenia 
o homunculusie; je:ieli czlowiek jest maszynq, to czemuzby ma
szyna nie . miala bye czlowiekiem? Nazwa "mozg elektronowy" 
wypal'la ze slownika "robota" z przed 30-ttl lat - obie Sq wyra·
zem tej samej t~sknoty, a Adam ulepiony z gliny jej najstarszq 
reminiscencjq. Ta t~sknota jest jednokierunkowa: z martwego 
uczynie zywe - przeciwna metamorfoza jest klqtwq i karq. Nie 
jest tez obce epokom minionym wspohstnienie wolnej woli 
z absolutnym determinizmem - islam jest tego przykladem. 
Zawodzi kryterium estetyczne, bo niektorzy ludzie (ale niemal 
wylqcznie mf,!zczyzni) sklonni Sq dopatrywac siE: w maszynach 
specyficznego pi~kna - Huysmans, ktorego slynne "A rebours" 
zamyka pewnq epok~, pierwszy uswiadomil ow technoromantyzm 
tej, ktora nastqpila, a genialny tworca wyrazu przepowiedzial 
zaglad~ tej generacji, ktora sprzeda dusz~ maszynie. A moze 
i cialo? Kto wygrywa w wojnie maszyn przeciw czlowiekowi? 
Ilu ludzi, aile maszyn zgin~lo w ostatnich wojnach? Ta staty
styka jest wiadoma, choe maszyny si~ nie chwalq. 

Przyrodnicy Sq sklonni uznae za kryterium zycia wymian~ 

materii mi~dzy istotq zYWq a jej otoczeniem oraz kontynuacjQ 
jednostek zywych przez rozmnazanie siQ. Dodalbym tu smiere jako 
cechQ zycia : wszystko, co zyje, umrzc. Samorzutny ruch nie 
jest koniecznym atrybutem zycia, ale dostatecznym. Sq maszyny, 
ktore mogq pretendowac do zycia z tytulu ruchu. Nazwa 
"automobil" doslownie oznacza cos, co sarno si~ porusza; tlu
maczenie "samochod" jest zgodne z tq nazwq - bardzo to jest 
znamienne, ze pierwsi swiadkowie samochodow widzieli w nich 
trafnie to, co najistotniejsze: doswiadczenie dotychczasowe nauczylo 

Znak - 2 
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ich, ze woz wymaga zwierz~cia pociqgowego, ktore sarno chodzi, 
bo zyje; zdziwienie na widok wozu, ktory tez sam chodzi, zna
lazlo wyraz w nazwie. Kto zna rol~ aut na Zachodzie, zwlaszcza 
w Stanach Zjednoczonych, m~si si~ zgodzic z orzeczeniem tam
tejszych socjologow, ze zadne racjonalne rozumowanie nie tlu
maczy takiego rozpowszechnienia tych maszyn, jakie tam widzimy. 
Drog dla pieszych tam wlasciwie niema, a ulice Sq tak zatlo
czone autami, ze musi si~ budowac dla nich wielopi~trowe ser
pentynowce. Wprawdzie cena auta, zwlaszcza z drugiej i~ki, nie 
jest wysoka, ale koszta utrzymania, reparacji, asekuracji, a zwla
szcza parkowania Sq dotkliwe. Prowadzenie auta na dalekie 
dystanse jest wyczerpujqce, a klopot z nim w obcym miescie 
niemaly. Ten irracjonalny stosunek do maszyny mo:ina wytluma
czyc tylko dopatrywaniem si~ w niej czegos wi~cej niz bezdusznej 
bryly materii. Znam tylko jeden przyklad zwyci~stwa maszyny 
nad czlowiekiem, Jeszcze zupelniejszego niz zwyci~stwo auta: 
prasa rotacyjna - tu jednak zwyci~stwo jest posrednie, poprzez 
produkt, ktory tez przybral nazw~ prasy; ten przyklad wymaga 
osobnego studium, ktore nie da si~ zmiescic na marginesie. 

Samorzutny ruch wymaga wolnej woli. ezy rna jq maszyna? 
Zapytajmy, czy rna jq czlowiek. Bylem raz ~wiadkiem ekspery
mentu post-hypnotycznego, to znaczy takiego, w ktorym medium 
ma wykonac po obudzeniu pewne rozkazy narzucone mu pod
czas hypnozy. Eksperyment byl tak urzqdzony, ze wszelkie 
mo:Uiwosci oszustwa byly wylqczone. Po obudzeniu medium za
chowywalo si~ zlipelnie normalnie. Obecni wiedzieli jednak, kiedy 
nadejdzie pora powrotu do domu i ze wtedy medium zazqda, 
by mu pozyczono ksiqzk~ lezqcq na stole - gospodarz rozmysl
nie robil trudnosci, ale na wszystkie jego racje medium argumento
walo i upieralo si~ przy swojej woli, ktora byla cudza - czy nie 
bylo one wtedy podobne do kamienia strqconego stopq turysty 
ze zbocza gorskiego? A moze taki kamien ma swiadomosc wolnego 
wyboru i gdyby umial mowic ludzkim j~zykiem, powiedzialby: 
idl'i w dol, bo umowilem si~ ze znajomym kamieniem'!... Przeciez 
Arystoteles tlumaczyl spadanie cial predylekcjq wszelkiej materii 
do kierunku pionowego w dol. 

Dla przysi~glych materialistow niema ostrej granicy dzielqcej 
swiat na polow~ organicznq i nieorganicznq - jest tylko sprawa 
komplikacji, bo komorki organiczne przewyzszajq bogactwem 
struktury wszystko , co uwazamy za materi~ martwq. Wqtroba 
skiada si~ z milionow komorek, z ktorych kazda jest tak zawilym 
zespolem roznorakich elementow, ze najwi~kszy computer elek
tronowy jest czyms bardzo prymitywnym w porownaniu z tq 
maszyneriq - zadania fizjologiczne, ktore przypadajq wqtrobie, 
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s~ roznorakie i trudne; chcqc je rozwiqzac, przyroda nie probo
waJa mocy magicznego zakl~cia, ze ..w~troba jest wqtrobq", ale 
zljudowala olbrzymi kompleks miniaturowych zautomatyzowa
nych fabryk, co jest dowodem uniwersalnosci i jednosci praw 
przyrody. Maszyny elektronowe s~ bez porownania ubozsze tech
nicznie od tych fabryk; nie dziwmy si~ zatem, ze slabo grajq 
w szachy, ale stwierdzmy, ze przyroda tez nie dysponuje genial
nymi skrotami, gdy musi rozwiqzac trudne zagadnienie. 

Wierni Pismu rozstrzygajq spraw~ materii zywej i martwej 
dajqc Istocie zywej i niesmiertelnej moc stworzenia z chaosu 
naprzod ladu kosmicznego a potem zycia organicznego, ktorego 
szczytem jest czlowiek; jezeli tak, to nie byloby nic dziwnego, 
gdyby ow czlowiek z kolei umial konstruowac przedmioty obda
tzone zdolnoscipercepcji, rurhow skoordynowanych, odzywiania 
si~, rozmnazania si~, decyzji, gry i walki 0 byt. Niedawno zmarIy 
J. von Neumann, jeden z naczelnych matematykow ubieglego 
dwudziestolecia, postawH sobie zagadnienie, czy maszyna elek
tronowa moze wyprodukowac innq lepszq i sprawniejszq niz 
ona sarna - osiqgnql pewne rezultaty swiadczqce za takq moili
wosciq. 

Nazwisko v. Neumanna lqczy si~ z teoriq gier, a gry losowe 
z tworczosciq Pascala: to on znalazl wlasciwq teori~ hazardu 
w postaci osobnej doktryny, ktorq jest rachunek prawdopodo
bienstwa. Ale v. Neumann, a przed nim paru innych uczonych, 
z ktorych francuski matematyk i polityk Emil Borel byl naj
wczesniejszy, zaj~lo si~ innym aspektem gier niz Pascal, a mia
nowicie zasadq optymalnego post~powania. Wydawaloby si~, ze 
nie mozna wyznaczyc takiego post~powania, jezeIi si~ nie zna 
zasad, ktorymi si~ powoduje przeciwnik. On jednak' tez nie wie, 
jakich zasad my si~ trzymamy. Matematyka umie opanowywac takie 
sytuacje; teoria gier, nieznana przed I wojnq swiatowq, stala 
si~ po drugiej rozwini~tym dzialem nauki. Wiadomo, jak wyjsc 
z bl~dnego kola przez optymalnq strategi~, ale w realnych sytu
aCJach znalezienie jej wymaga dlugich rachunkow. Wobec tego 
maszyna elektronowa pOlnaga teoretykom gier - grq Sq p-ie tylko 
szachy i warcaby, ale takze dysponowanie wagonami ci~iaro

wymi w skali krajowej sieci kolejowej lub tez oznaczanie sily 
leku z kilkunastu prob mozna sprowadzic do tej teorH. 

Problemat, co moze, a czego nie moze maszyna. pojawil si~ 
sto lat temu w marzeniu '0 automatach mowiqcych ludzkim 
glosem - poczciwa katarynka zrodzona z !iry, ale pozbawiona 
poetyckiej aureoli, jakze daleko jej bylo do bohaterow barytonu 
i heroin sopranu, ktorych imiona widniejq na marmurowych 
tablicach teatrow - ci, ktorzy je tam umiescili, ' nie wiedzieli, 
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ze raczej nalezalo wyrye szpilkq na wosku glos slynnej Malibran, 
niz rylcem na kamieniu jej imiE:. Ze wszystkich maszyn, ktore 
dala nam druga polowa XIX wieku, gramofon jest najprostszq : 
wirujqca plyta (zrazu woskowa, potem ebonitowa) i szpilka sta
Iowa, Ikt6rej ostrze opiera si~ 0 plyt~, a drugi koniec tkw'i 
w tubie metalowej. Dzi~ki tej prostocie mozna bylo ten wyna
lazek Edisona juz w prototypie tak doskonale zrealizowae, ie 
gdy go zademonstrowano po raz pierwszy w paryskiej Akademii 
Nauk, wielu akademik6w szukalo oczyma, kto z obecnych jest 
brzuchom6wcq - lekarze powolali si~ na sw6j autorytet w spra
wach gardla, krtani, strun glosowych i j~zyka i orzekli, ze ten 
naturalny .aparat fonetyczny rna tyle cudownych wlasciwosci, iz 
iadna maszyna, a c6i dopiero jakas tam plytka z gwozdziem, 
nigdy nie przem6wi ludzkim glosem darowanym nam przez 
matk~-przyrod~. Znowu ujawnHa si~ sUa wiary w przywilej 
dziedziczny potomk6w Adama: czlowiek m6wi, bo jest czlowie
kiem, a wi~c zadna maszyna nie moie m6w1e ludzkim glosem. 
Ale maszyna m6wila ludzkim glosem, a jej zwyci~stwo bylo 
zupelne - 0 wrazeniu niech swiadczy powiesc Eve jutUl'e 7 , 

kt6rej bohater konstruuje z pomOCq Edisona sztucznq kobiet~. 
Skoro gramofon oddaje wiernie wysokosc tonu i jego barw~, 
akcent, indywidu alne cechy wymowy i nat~ienie glosu, a takie 
obraz akustyczny wszelkich uczue, kt6rych si~ dosluchujemy 
w slowie i piesni, czy sztuczna kobieta nie przewyzsza iywej 
tym, ie jej odpowiedzi Sq wlasnie takie, 0 jakich marzy adorator, 
ktory jq zbudowal? Ale wszystko, co wzbudza radosc . i rozpacz, 
l:ladziejEl i zwqtpienie, tkwi w plycie w postaci rowka wyzlobio
nego przez szpilk~ podczas nagrywania plyty. Ten slad da si~ 
przedstawie zwiqzkiem y = f(x) , przy czym x oznacza czas, a y 
gl~bokosc sladu... tak wi~c wszystko co daje publicznosci cza
r owny glos tenora spiewajqcego slynnq ari~ z Toski, mozna wy
razic przez funkcj~ ciqglq 'jednej zmiennej, a gramofon jest 
eksperymentalnym dowodem tego twierdzenia. Pelni on rolE: za
strzezonq dla istot ludzkich. Stqd odwrotny wniosek: czlowiek 
jest maszynq m owiqcq 1 spIewajqcq, a jego organizm zawiera 
- wsr6d wielu innych aparat6w - takie aparat glosowy. Dzis 
wie 0 tym kazdy, ale przed Edisonem malo kto bylby przyjql 
takie brutalne sformulowanie fakt6w. 

ezy nie jest godna llwagi filozof6w ta uporczywa obrona 
kaidego monopolll czlowieczego i niezdolnosc wysnucia og6lnego 
wniosku z porazek zadawanych nam przez coraz to inne maszyny? 
Na to pytanie uslyszymy pociech~, ze to czlowiek ie zbudowaL 

Villiers de I'Isie Adam, 1886. 
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rzeczywiscie tak bylo, ale nie widz~ zadnej zasadniczej racji, 
ktora by nam gwarantowala wieczne prawa patentowe do wszy
stkich mozliwych wynalazkow, 0 ktorych jeszcze nam si~ nie 
snUo ... 

Gramofon jest akustycznym odpowiednikiem filmu fotogra
ficznego, a wi~c aparatem rejestrujqcym i reprodukujqcym 
nie mozna go. zaliczyc do maszyn uniwersalnych, takich jak 
wspolczesne computery. Dzisiejsza problematyka zqda aparatu, 
ktoryby odczytywal nuty i tekst slowny zamieniajqc je w piesil, 
tak jak czyni to spiewak patrzqcy na partytur~ .. . niema zadnych 
zasadniczych przeszkod na tej drodze, chociaz techniczne trudnosci 
mogq bye niemale - niewiadomo, czy naleiy si~ cieszye, czy 
martwic tym, ze niedaleka przyszlose dostarczy nam towarzysza 
w postaci pudelka, ktore na nasze banalne pytania b~dzie dawalo 
banalne odpowiedzi... materialy do takich rozmow mozna zna
leze w "Slowniku glupoty ludzkiej" G. Flauberta - na pytanie, 
czy maszyna moie myslec, otrzymamy grzecznq odpowiedz: 
"niestety nie - my nie mamy duszy" (nb. termin "pot~iny mozg 
elektronowy" wymyslil dziennikarski moidzek jako nieodwzajem
nione pochlebstwo dla maszyny). 

Koncepcja sprz~ienia zwrotnego pojawia si~ w maszynach 
rachujqcych w postaci urzqdzeil kontrolujqcych; mozna by sobie 
wyobrazic takze jej uiycie w gramofonii. Moina przypuszczae, ze 
zasada synergezy wkrotce znajdzie drog~ do computerow. Ale nie 
tylko te, tutaj nawiasowo sformulowane tendencje charakteryzujq 
sytuacj~. Popularyzacja zagadnieil, ktore stajq przed naszq genera
cjq, sama jest zagadnieniem. Liczba uczonych do niej naleiqcych 
przewyzsza ich lqcznq liczb~ we wszystkich generacjach poprzec!
nich - jeieli mowa 0 popularyzacji, to przede wszystkim 0 takiej, 
ktora by obj~la samych uczonych. Niewielu humanistow zdaje 
sobie spraw~ z istoty problematyki matematycznej (niedawno 
czytalem powainy artykul, w ktorym nazwano "geniuszem mate
matycznym" jednego z blyskawicznych rachmistrz6w mnoiqcych 
wielocyfrowe liczby w paru sekundach; autor najwidoczniej 
nie znal prac francuskich psychologow z koilca XIX wieku, kt6rzy 
zauwaiyli, ie wsr6d takich rachmistrz6w jest duza frakcja os6b 
umyslowo niedorozwini~tych ---:- moze jeszcze mniej jest mate
matyk6w obznajomionych z rezultatami dzisiejszej genetyki). 
Jestesmy 'jak Krezus, kt6ry nie umial zliczye swych bogactw. 
Zyjemy w epoce eksplozji, nie tylko atomowych. Monarchowie 
europejscy z pierwszej cwierci XIX wieku posylali swoich goii
c6w rozstawnymi koilmi .- znali ten spos6b takze faraonowie 
egipscy 0 kilka tysi~cy lat wczesniej; od chwili, gdy czlowiek po 
raz pierwszy dosiadl konia, az do chwili postawienia na szynach 
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lokomotywy Stevensona nie zmienila siE: prE:dkosc komunikacji, 
ale ta chwila jq podwoila. Podwojenie prE:dkosci pierwszych po
oiqgow wymagalo juz tylko 50 lat - potem nastqpilo 8 takich 
podwojen szybkosci transportu, a przejscie od samolotu odrzu
towego 0 prE:dkosci glosu do rakiet niosqcych kosmonaut6w wok61 
ziemi wymagalo piE:ciu podwojen i dokonalo siE: w ciqgu szesciu. 
lat - to oznacza, ie obecnie czlowiekpodwaja swojq prE:dkosc 
transportu co roku! Wzrost populacji globu tez nabiera charakteru 
eksplozji - obecnie okres jej podwajania siE: ma okolo 50 lat; 
gdyby przyjqc ten okres za staly, to znaczyloby, ie przed Chry
stusem w og61e nie bylo ludzi na ziemi - to rozumowanie a talsa 
wykazuje, ie okres podwajania siE: populacji maleje gwaltownie. 
Konsekwencje ekonomiczne, a wiE:c i polityczne, nie dadzq siE: 
objqc okiem dzis~ejszego obserwatora: stanq przed nami nagle, 
jako fakt dokonany. Ta niedaleka przyszlosc zjawi siE: jako 
skutek gwaltownego rozwoju technologii, ktora oprze siE: na no

. wych zr6dlach energii. Od r. 1643, kiedy Pascal obmyslil swojq 
maszynE:, do arytmometr6w ubieglo okolo 250 lat, a od nich do 
computerow jui tylko 50; obecnie podwajanie siE: prE:dkosci ma
szyn cyfrowych ma tei charakter eksplozyjny tak ie to, co piszE:, 
bE:dzie przestarzale, gdy ukaie siE: w druku. 

Tak wiE:c trudno przewidziec rolE: maszyn cyfrowych wprzy
szlosci. Gdy z poczqtkiem naszego stulecia pojawila siE: kinema
tografia, widzowie rozkoszowali siE: widokiem pociqgu wjeidia
jqcego na stacjE: lub jezrlZca biorqcego przeszkodE: - wszyscy 
mysleli, ie kinematografia pokazywac bE:dzie ciekawe zdarzenia 
zdjE:te w ruchu, ale nikt nie przewidywal, ie stanie siE: ona pro
ducentem zdarzen sztucznych, a wiE:c teatrem 0 formacie uniwer
salnym i komercjalnym. Dzisiejsze computery obliczajq pensje 
i zarobki robotnik6w lub szukajq sprzecznosci w zeznaniach podat
kovrych - moina miec nadz1iejE:, ie fakt istnienia maszyn wywola 
inne kwestie, dzis nieznane, ale niepor6wnanie wainiejsze.. . 

Czy rozwiqiq wszystkie? MyslE:, ie nie. Czy rozwiqiq kaillq? 
MyS1E:, ie tak. Jak zakonczy siE: gra miE:dzy czlowiekiem a ma
szynq? Nie wiem, ale wiem, ie jest to gra 0 nieskonczenie wielkq 
stawkE:.. . 

Hugo Steinhaus 
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PROSTE i rzeczowe przedstawienie zagadnieiJ. cybernetycz
nych wydaje si~ bye trudne z dwu co najmniej wzgl~dow: 
po ~erwsze cybernetyk~ cechuje stosunkowo silne zmate
matyzowanie i seisle przedstawienie jej problematyki 
wymagaloby uzyeia raczej nowoczesnych, trudnych i malo 
znanych gal~zi matematyki. Po drugie eybernetyka jest 
dose nOWq dziedzinq wiedzy; inie znamy Ijeszcze dobrze 
hierarehii jej zagadnieiJ., 11lie wiemy, co jest wazne, a co 
bez znaczenia, co zawiera istotnego, a co przypadkowego. 
Wlasciwie nie bardzo jeszcze wiemy, co to poj~cie oznacza, 
jak wida,(: z przytoczonych ponizej fragment6w: referatu 
F. R us s 0 wygloszonego w 1956 r. na pierwszym kongre
sie cybernetycznym w Namur oraz referatu J . L em air e 
wygloszonego na drugim kongresie cybernetycznym r6w
llIiez w Namur w 1958 r. (wydane drukiem w Paryzu w 1958 
i 1960 1< przez Gauthier-Villarsa w zbiorach referat6w 
z tych kongres6w). 

Fran~ois Russo 

"USILOWANIA OKRESLENIA CYBERNETYKI" 

... nie latwo jest zdefiniowae cos, czego si~ dopiero szuka, co 
wyczuwa si~ dose niejasno i co moze bye roznorodnie interpreto
wane. Rozmaite dotychczas wysuni~te propozycje okreslenia, cZy:i!1 
jest cybernetyka, nie wydajq si~ bye ealkowicie zadowalajqce. I tak 
N. Wiener okreslil jq jako t e c h n i k ~ k i e rowan i air e g u
Iowan i auk I a d 6 w (zarowno teehnicznyeh, jak i biologicznyeh 
lub nawet socjologieznych). Takie uj~cie ma trzy wady ; przede 
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wszystkim poj~cie kierowania nie jest zbyt precyzyjne i dopuszcza 
wieloznacznosci, nast~pnie rozdzielenie czynnosci wykonawczych 
maszyny od jej czynnosci sterujClcych lub regulujClcych wydaje 
si~ dose sztuczne, a w koilcu taka definicja obrazuje tylko skutki 
dzialania, pomija zas jego metody, wobec czego co najwyzej odpo
wiada ekonomistom. L. Couffignal zaproponowal poczCltkowo okre
slenie "cybernetyka jest naukq 0 kierowaniu jakimkolwiek dzia
laniem", po czym doszedl do wniosku, ze cybernetyka w og61e 
nie jest naukq, gdyz ta ostatnia m6wi 0 faktach i elementach 
znanych i minionych, podczas gdy istotne walory cybernetyki IqCZCl 
si~ z przewidywaniem post~powania w obecnosci element6w nie
okreslonych, a ponadto zasadnicze dla cybernetyki jest zupelnie 
nienaukowe poj~cie celowosci. Ostateczna definicja Couffignala 
brzmiala: "cybernetyka jest sztukq zwi~kszania skutecznoscl 
(L"efjicacite) dzialania", co sprowadzaloby jq raczej do prakseologii; 
poza tym narz~dzia matematyczne, kt6rymi poslugujemy si~ w celu 
analizy skutecznosci dzialania, niewiele wsp61nego majq z cyber
netykq i wiqZCl si~ przede wszystkim z nowCl gaJ:~ziq matematyki 
zwanq badaniami operacyjnymil. Inne, mniej znane okreslenia 
usiJ:ujq sprowadzic cybernetyk~ do jakiejs dyscypliny por6wnaw
czej, mi~dzytechnicznej, do studium uklad6w ze sprz~zeniem zwrot
nym lub wreszcie utozsamic jCl z teoriq informacji. 

Nie usilujqc dawac jeszcze jednej, prawdopodobnie przedwczesnej 
definicji cybernetyki, zwr6cmy uwag~ na trzy cechy charaktery
styczne tej dziedziny wiedzy. Sq nimi : 

1. Uswiadomienie sobie aspektu informacyjnego naszych maszyn 
i uklad6w, w kt6rych mozna rozpatrywac nie tylko tory przeplywu 
energii, ale i tory przeplywu sygnal6w. W urzqdzeniach cyber
netycznych zjawiska energetyczne Sq dla nas malo interesujqce, 
natomiast ciekawiq nas losy sygnal6w wyst~pujqcych w tych 
urzqdzeniach. Sygnal jest niewqtpliwie pewnym poj~ciem abstrak
cyjnym, jest pewnym zapisem symbolicznym jakichs majqcych 
rzeczywiscie miejsce zjawisk. Sygnaly ulegajq trzem typowym 
procesom - wytwarzaniu, przesylaniu i gromadzeniu, przy czym 
procesy te potrafimy obecnie opisywac ilosciowo. To uj~cie infor
macyjne jest dlatego wazne, ze zmienia ono w duzym stopniu 
wszystkie nasze koncepcje dotyczqce konstrukcji i pracy maszyn. 

1 B a dania opera eyjne (zwane po angielskll operations research) Sq zblorem 
pewnyeh metod matematycznyeh (np. programowanie Jiniowe, programowanie 
dynnmiezne , teoria gier... ) sluzqeyeh dO przyblizonego badania p ewnyeh ukla
d6w (ekonomieznyeh, przemyslowyeh, wojs!<owyeh - jnk np. zaklady przemy
slowe lub syslemy obronne) ee Jem poJepszenia lell dzialania. Wie:kszosc lyell 
metod opraeowa no podczas drllgiej wojny sWiatowej, pierwotnie dla eel6w 
ezysto wojskowyeh. 
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2. Scisle zWiqzki miE:dzy elektronikq a cybernetykq. Dominu
jqca wiE:kszosc urzqdzen cybernetycznych Sq to urzqdzenia elektro
niczne. Mozna bye pewnym, ze bez elektroniki cybernetyka nie 
moglaby si~ zjawic. Niektorzy technicy twierdzq nawet, ze istotnq 
rewolucjq naszych czasow jest wlasnie elektronika a nie cybernetyka. 
Urzqdzenia elektroniczne pracujq przy niklych ilosciach energii, 
latwo jest dzi~ki nim wytwarzac roznorodne sygnaly, przesylac 
je, lqczye ze sobq lub porownywae, innymi slowy - wykonywae 
wszelkie operacje niezbE:dne w urzqdzeniach cybernetycznych2 • 

3. Cybernetyk~ cechuje wielka rozleglose zainteresowan. Wiqze 
siE: ona z wieloma galE:ziami techniki i nauki. charakteryzuje jq 
pewien uniwersalizm podejscia, jest jakqs wiedzq czy technikq 
mi~dzydzialowq, korzystajq z niej lub wspomagajq jq: elektro
technika i socjologia, matematyka i biologia, ekonomia i lingwi
styka, fizyka i filozofia oraz wiele innych. 

Niewqtpliwie trudno nazwac cybernetyk~ naukq. Najwazniej
szym dla niej zagadnieniem Sq informacyjne aspekty dzialania (les 
fonct ion3 injormationnelles de l'action), ale nalezy pami~ta c, ze 
istniejq i inne aspekty dzialania, np. energetyczne lub technolo
giczne. 'remu informacyjnemu ujE:ciu cybernetyka zawdzi~cza SWq 
ogolnosc, poniewaz opisywac tak mozna bardzo roznorodne zjawiska, 
nasuwa si~ jednak pytanie, czy perspektywy cybernetyki nie Sq 
jeszcze wi~ksze? PojE:cie informacji jest scisle zwiqzane z pOjE:ciem 
poznania, czy wiE:C w swietle cybernetyki nie nalezaloby ponownie 
rozpatrzee nauki 0 poznaniu?.. . 

Josse Lemaire 

"CYBERNETYKA - NOWY TYP MYSLENIA" 

...Cybernetyka przyciqga uczonych i technikow, teoretykow i prak
tykow pracujqcych w rozmaitych dziedzinach. Stala siE: skrzyzo
waniem drog ludzi poruszajqcych si~ w najrozniejszych kierunkach, 
skrzyzowaniem, na ktorym mozna wymienilc odmienne doswiad
czenia, porownae i rozwinqe hipotezy dojrzewajqce w zbyt ogra
niczonych specjalnosciach, sprawdzie i poprawie metody nadmier

2 Obecnie pracuje sill wiele nad urZ1\dzenia mi nieeleklronicznymi 0 cha
rakterze cybernelycznym (np. nad pneumatycznymi maszynami licz<jcymi), tak 
ze zwiqzek cybernetyki i elektroniki nie wydaje si'l istotny. Tym niemniej jest 
on faktem historycznym. 
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nie zwiqzane z pewnymi zawodami. To skrzyzowanie drog jest 
wynikiem specjalizacji nieuchronnej obecnie w pracy umyslowej 
j ak i z drugiej strony zasadniczej jednosci rzeczywistosci oraz 
podobienstwa naszych procesow poznawczych. Cybernetyka repre
zentuje PQwszechnie odczuwanq potrzebE: nowych metod badan, 
dqzenie do wykrycia przeczuwanych analogii i do ponownego 
zanalizowania podstaw pracy naukowej na tle roznorodnych, lecz 
zbieznych obserwacji. 

Te tendencje mozna przesledzic chocby na przykladzie nowego uj
mowania maszyn. Kazda maszyna, niezaleznie od rozmiarow i stop
nia zlozonosci stanowi zbior elementow materialnych odpowiednio 
uporzqdkowanych i wzajemnie powiqzanych, ktore tradycyjnie trak
towano jako bezwladne, pozbawione jakichs nieprzewidywanych 
wlasciwosci i zdolne do ruchu wylqcznie w okreslonym i niezmien
nym kierunku. PojE:cie sprzE:zenia zwrotnego wprowadza tu zasa
dniczq zmianE:. Uwalnia elementy maszyn od scislego, bezposre
dniego tylko, powiqzania rozszerzajqc zakres oddzialywania kazdego 
z nich na calosc urzqdzenia. Wskutek wykorzystania reakcji 
wywieranej przez element nastE:pny na poprzednie, poj~cie sprz~
zenia zwrotnego burzy tradycyjny jednokierunkowy przyplyw 

. przyczyn i skutkow. I choc w gruncie rzeczy dzialanie takich 
maszyn jest calkowicie zdeterminowane, nie uprzedzony obserwa·· 
tor nie potrafi najcz~sciej oprzec si~ wrazeniu wyst~powania 
pewnej zdolnosci przystosowywania maszyny do narzuconych jej 
celow. 

W istocie rzeczy cybernetyka jest zapewne przede wszystkim 
nOWq postawq czlowieka wobec urzqdzen technicznych, postawq 
podobnq do reprezentowanej wobec materii zyjqcej. Polega ona 
na traktowaniu maszyny jako dose specyficznego organizmu poj~te
go jako calosc, w ktorej kazdy element jest uzalezniony w swym 
dzialaniu od wszystkich pozostalych. Takie uj~cie kryje w sobie 
mozliwosc przerzucenia mostu mi~dzy swiatami materii zywej 
i nieozywionej. Nie jest to wprawdzie glownym przedmiotem 
cybernetyki, ale moze bye jednym z jej wynikow. Oczywiscie 
w obecnym stanie wiedzy niemozliwe jest pelne zanalizowanie 
odpowiedniosci miE:dzy ukladem technicznym a organizmem zyjq
cym. Mozemy badae wszystkie cz~sci mechanizmu oraz ich funkcje, 
ktore sami zaplanowalismy i skonstruowali, nie potrafimy jednak 
rownie do,kladnie zanalizowac organizmu zywego. Studium istot 
zywych zaczyna si~ oci obserwacji najbardziej zewn~trznych srod
kow wyrazania, by stopniowo dochodzie do coraz bardziej zlozo
nych zjawisk ich struktury i zachowania. Rzeczy majq si~ prze
ciwnie, jesli chodzi 0 maszyny, ktore skonstruowalismy w oparciu 
o sprawdzone zasady oraz z element6w juz znanych. 
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Cybernetyka wydaje siE! bye zwiqzana z pojE!ciem zachowania, 
przy czym na og61 m6wi siE!, ze cybernetyka jest naukq 0 zacho
waniu celowym. Z pierwszq cZE!sciq tego okreslenia mozna siE! 
pogodzie stosunkowo 1atwo. Zarowno istoty zyjqce, jak i maszyny 
reagujq na bodice zewn~tr:me w spos6b zwykle mozliwy do prze
widzenia. Roznica wydaje siE! tkwie w stopniu wrazliwosci, w zlo
zonosci bodzcow, a zatem w trudnosci przewidywania reakcji 
oJowieka. Inaczej jest z pojE!ciem celowosci. Maszyny majq 
cele narzucone przez ich konstruktor6w. Cz10wiek w okreslonych 
okolieznosciach musi sam wyznaczye sobie cel postE!Powania 
i zorganizowac dzia1ania w funkcji tego celu. Zaklada to istnie
nie u cz10wieka czynnosci wyzszego rZE!du zdolnych okreslae cele 
zachowania. 

Cechami charakterystycznymi' cybernetyki bylyby : 
a) Zlozonosc: cybernetyka nie interesuje siE! mechanizmami pro

stymi; zlozonosc ciekawa dla cybernetyki polega jednoczesnie na 
wielkiej liczbie element6w skladowych rozpatrywanych zespolow, 
jak i na nieograniczonej roznorodnosci bodzc6w zewnE!trznych; 

b) niejednorodnosc elementow, z ktorych Sq zlozone badane 
zespoly; 

c) dynamicznose, tzn. przebieg zjawisk w cza8ie, gdyi zacho
wanie zespolow cybernetycznych jest funkcjq czasu.. . 

OPRACOWANIA popularne cybernetyki nie Sq zwykle dzie
lem jej wspoltworcow - uczonych ,i t~hnik6w, ktorzy 
poswiE!cili jej wiele lat pracy - lecz zawodowych na ogol 
popularyzatorow, pelnych entuzjazmu, ktorych wypowie
dziom brak przesadnej moze ostroznosci specjalistow i kto
rzy wiE!cej ceniq latwose wykladu niz jego scislosc. W spe
cjalistycznych pracach fachowcow mozna jednak cZE!sto 
znalezc fragmenty dose proste i ogolne, interesujqce jako 
,wyraz poglqdow wybitnych niekiedy ludzi nauki. Przy
toczone dalej teRsty stanowiq wlasnie probE! zbioru takich 
fragmentow, przy czym pierw.szy z nieh, poswiE!cony do
tychczasowym dziejom cybernetyki, pochodzi z niewielkiej : 
lecz glosnej broszurki L. Co u f fig n a I a pt. Les notions 
de base (Paryz 1958, Gauthier-Villars) . 

L. Couffignal jest chyba najbardziej zasluzonym i czyn
nym prekursorem i propagatorem cybernetyki na terenie 
Francji. Z zawodu konstruktor cyfrowych maszyn liczqcych. 
Obecnie pelni funkcjE! kierownika dzialu maszyn cyfrowych 
w Instytucie im. B. Pascala. Interesujq go specjalnie zwiqzki 
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mi~dzy zagadnieniami cybernetyki i logiki. Cechuje go 
pewien sceptycyzm poglqd6w oraz wyrazna niech~c do tej 
postaci cybernetyki, jakq nadala jej dominujqca poczqtkowo 
szkola amerykanska. 

Louis Couffignal 

"ZARYS ROZWOJU CYBERNETYKI" 

..yrzyj~lo si~ datowac poczqtki cybernetyki od 1948 roku, kiedy 
to w Paryzu ukazalo si~ pierwsze wydanie monografii znanego 
juz w6wczas matematyka amerykanskiego N. Wienera pt. Cyber
netics. Ten nowy wyraz (od 7.1)~EpV·~t~:; - sternik) uznano za 
przydatny dla nazwania nowej dziedziny wiedzy zajmujqcej si~, 

zgodnie z poczqtkowq propozycjq Wienera, "teoriami : regulacj i 
i informacji zar6wno w odniesieniu do maszyn, jak i do zwierzqt" . 
Datowanie to jest jednak umowne. Pierwsza obecnie znana publi
kacja niewqtpliwie cybernetyczna pochodzi z 1942 r. (Rosenblueth, 
Wiener, Biegelow - Behaviour, purpose and teleology. "Phil. Sc." , 
t. 10, 1943, s. 18--24), a poprzedzily jq liczne prace dotyczqce za
gadnien specjalnych, oraz ustne wymiany poglqd6w wybitriych 
uczonych:l . Niemniej jednak Cybernetics pozostaje dzielem kla

3 Jesli pominqc pewne wzmianki w starych tekstach (np . u Leibniza) , to 
rozw6j pra wie' wszystkich skladowych dzi a l6w cyberne tyki zaczyna si~ w X IX 
wieku. I tak np. nowoczesnq teori~ regulacji zapoczqtkowuje pl'aca J . C. M ax
wella z 1877 r . pt. On governors, po czym w 1892 r. A. Stodola opracowuje 
pierwsze techniczne urzqdzenie regula cyjne (Vbcr die Regutierung VOn Turb i n en , 
"Schweiz. Bauztg." , t. 22 in.) , a w 1895 r. A, Hurwitz precyzuje warunki s ta
bilnosci uklad6w (UbeT die Bedi ngungen unteT w etchen eine Gtei chung n u r 
Wurzetn mit negat'iven TeaHcn TeUen besHzt , "Math. Annalen", t. 46, s . 273-284). 
Dalszy rozw6j tej teori! wiqze si~ przede wszystkim z pra cami K. Kupfmullera 
(Vber die Dynamik dCr setbsttiiti gen Verstiirkungsr;egter, Et ektr. Nachri chten
technik, 1928 s . 456-467) ora z H. Nyquista (Regen erat ion theory, "Bell. Syst. 
Techn. J .", 1935 r., s. 126-147). 

Podobnie pierwsza publikaeja z tych dzial6w logiki m a tematycznej', ktor a 
wiqze si~ z teoretyeznymi podstawami analizowania pracy maszyn cyfrowych 
pochodzi z 1854 r. (G. Boole: An investi gation of the taw s of thou ght), nato
miast pierwszy poprawny projekt teehniczny oraz niektore elementy maszyny 
cyfrowej 0 czysto meehanicznej zasa dzie dzialania (tzw. difference engine, kt6ra 
zresztq nigdy nie pracowala) Sq wczesni e jsze i poehodzq z 1840 r. a autorem ieh 
jest Ch. Babbage. Pierwsze pracujqce rnaszyny cyfrowe (oparte na zarzuconym 
juz obecnie rozwiqzaniu przekaznikowyrn) zbudowano podczas II wojny swia
towej: w 1942 r. pl'zez fil'm~ Bell w Sta nach Zjednoczonyeh oraz w 1944 r . przez 
firm~ Zuse w Niernezech. Z 1946 1'. pochodzi pierwsza wielka elektr oniczna 
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sycznym, pierwszym, kt6re w uporzqdkowanej formie . opisalo 
znacznq cz~se problem6w cybernetycznych wskazujqc na ich wza
jemne powiqzanie i perspektywy rozwojowe. Poczqtkowe cztery 
rozdzialy tej ksi'lzki rozwazajq podstawowe poj~cia oraz metody 
matematyczne cybernetyki, jak np.: wlasciwosci sprzEizen zwrot
nych, teori~ informacji, koncepcje mechaniki statystycznej. Tezy 
w nich zawarte Sq solidnie uzasadnione i mogq bye stosowane 
do r6znorodnych maszyn i urzqdzen technicznych. Dalsze cztery 
rozdzialy Sq poswi~cone zjawiskom charakterystycznym dla istot 
zyjqcych, kt6re - wedlug autora - moglyby bye interpretowane 
cybernetycznie. Argumentacja tej cz~sci posluguje si~ raczej analo
giq, a celem jej jest wykazanie, ze te same jakoby mechanizmy 
dzialajq u zwierzqt i w maszynach. 

W dwa lata p6zniej zjawila si~ nast~pna ksiqzka N. Wienera 
pt. The human use of human beings, kt6rq czyta si~ z mieszanymi 
uczuciami. W powodzi krytycznych wypowiedzi, dotyczqcych orga
nizacji i post~powania ludzkich spoleczenstw i rzqd6w, mozna 
znaleze nie tyle opis zastosowan cybernetyki (rozumianej w sensie 
poprzedniej monografii), ile wyraz negatywnej (odnosnie do znanych 
mu srodowisk) reakcji pot~znej i dynamicznej osobowosci, prze
kazany z pasjq pamfletu i nie pozbawiony pewnego uroku. War
tosc naukowa obu tych podstawowych dziel jest co najmniej sporna 
(zwlaszcza jesli nauk~ rozumiee w tradycyjnym tego slowa zna
czeniu). Zadna z tych prac nie podaje ani przekonywajqcych 
dowodow , ani konkretnych wynik6w, ale urzekajqca byla nadzieja, 
ze niekt6re z nauk (np. biologia lub socjologia) b~dq mogly 
korzystac z tej samej scislosci obliczei" ktora cechuje analizy 
i projekty urzqdzen technicznych. 

Cybernetyka wydawala si~ bye wiedzq zdolnq zmienic, i to 
gl~boko, nie tylko spos6b zycia ludzi, ale bye moze i spos6b ich 
myslenia, a poniewaz we wszystkich dziedzinach nauki zdarzajq 
si~ umysly zamilowane w nowosciach, wi~c rozpowszechnianie 
1dei wienerowskich nast~powalo szybko i wsr6d entuzjazmu. 
Sprzyjaly tez temu Hczne sympozja specjalistyczne w Stanach 
Zjednoczonych i Anglii gromadzqce wielu uczonych i zajmujqce 
si~ r6znymi mozliwymi zastosowaniami cybernetyki. Zaledwie 
8 lat p6zniej (w dniach 26-29 czerwca 1956 r.) odbyl si~ w Namur 

m a'szyna cyfrowa - s!ynny ENIAC (E!ectronic Numerical Integrator and Com
puter) zbudowana na Pennsylvania University. 

Stosunkowo najpozniej powsta!y zasadnicze koncepcje teorii informacji; wy
st~puj<l one w artykule R. V. L. Hartleya z 1928 r. (Transmission of information, 
"BelL Syst. Techn. J.", t. 7 od s. 535) oraz w rozproszonych pracach C. E. 
Shannona powsta j,!cych od 1935 r. Dla porownania pierw sz'! prob~ statystycznej 
analizy j~zyka, tak jak rozumie obecna teoria informacjl, wykona! w 1380 r. 
Sicco Simonetta celem ulatwienla odczytywania zaszyfrowanych depesz i listow. 
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pierwszy miE'ldzynarodowy kongres cybernetycmy poswiE'lcony 
metodom cybernetycznym, maszynom lingwistycznym, automaty
zacji oraz wnioskom swiatopoglqdowym, ktore wiqzq SiE'l z cyber
netykq. W tym samym Namur, kt6re stalo si~ siedzibq wladz 
Mi~dzynarodowego Towarzystwa Cybernetycznego (AlC - Associa
tian Internationale de Cybernetique), w 1958 r. (3-10 wrzesn:i a) 
odbyl siE: drugi , juz bardziej rzeczowy, kongres poswi~cony teoriom 
inlormacji i regulacji oraz mozliwosciom zastosowania pojE'le 
cybernetycznych w socjologii , ekonomii i biologii, a w 1961 r . 
(11-15 wrzesnia) - trzeci. W 1958 r. zacz~to wydawae miE'ldzy
narodowy kwartalnik pn. "Cybernetica" (Namur, ATC) 0 dose 
uniwersalnych jeszcze ambicjach, a w 1961 r. w NRF (Springer . 
Verlag) ukazalo si~ nieregularnie wydawane czasopismo "Kyber
netik" poswi~cone biologicznym aspektom cybernetyki. 

Ale i bardziej konkretne osiqgniE'lcia nie byly do pogardzenia. 
Koncepcje Shannona i Hartleya zwiqzane z teoriq informacji daly 
wiele praktycznych wynik6w w zastosowaniu do telekomunikacji, 
a dziE'lki pracom Denisa Gabora i Ludwika Brillouina rzucono 
nowe swiatlo na zagadnienia ,pomiarow wielkosci fizycznych. 
Zainteresowania biologow koncentrowaly siE'l gl6wnie wok61 prac 
dwu angielskich neurolog6w: Rossa Ashby'ego i Greya Waltera, 
z ktorych pierwszy interesowal siE: wykorzystaniem w biologii 
poj~c teorii informacji, drugi zas pewnymi analogi ami organizm6w 
zywych do urzqdzen technicznych. Obaj zresztq doszli do podo
bnych krytycznych poglqd6w odnosnie do uzytecznosci powszed
niego jE'lzyka dla opisu zjawisk biologicznych. Latwosc konstruo
wania urzqdzen elektrycznych, skomplikowanych i szybko dzia
lajqcych, umozliwila wielki rozw6j konstrukcji i zastosow~n ukla·· 
dow regulacji automatycznej zastE'lpujqcych ludzi przy wielu pro
stych pracach w przemysle. Wskutek olbrzymich rozmiar6w pro
dukcji takich urzqdzen oraz wobec skutk6w gospodarczych i spo
lecznych ich rozpowszechniania ta galqz cybernetyki wysunE'lla 
siE'l na pierwszy plan . nose prac z tej dziedziny jest kolosalna. 
Najobszerniejsza bibliografia - opracowana w Japonii (Research 
group on automatic control - University of Tokio) w 1952 r. pt. 
Bibliography of literature on automatic control zawierala w dwu 
zwalistych tomach kilkanascie tysiE:cy pozycji. 

Najbardziej moze "cybernetyczny" wyklad automatyki mozna 
znaleze w slynnej monografi H. S. Tsiena pt. Cybernetics Engine
ering (New York 1954, Mc Graw-Hill). 

Pierwsze bardziej krytyczne reakcje zjawily si~ w6wczas, gdy 
cybernetyce coraz smielej (zwlaszcza w opracowaniach popular
nych) zaczE'lto przypisywae pewne walory filozoficzne, gdy coraz 
bardziej autorytatywnie w jej imieniu wypowiadano si~ w roz
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maitych zagadnieniach swiatopoglqdowych lub nawet metafi
zycznych, gdy niektorzy jej wyznawcy zacz~li traktowae sprz~

zer.lie zwrotne jak istne tabu techniczno-naukowe, zdolne tluma
czyc wszystko, nawet pochodzenie kosmosu... 

W CYBERNETYCE wyroznic mozna trzy zasadnicze skIad
niki: teori~ regulJ.acji, teo;ri~ informacji i teori~ maszyn 
liczqcych. 

Teoria regulacji wyst~puje w dwu postaciach: techni
cznej - bardziej uproszczonej i matematycznej - bardziej 
wyidealizowanej . Przykladem pierwszej jest fragment mono
grafii dwu technikow amerykanskich W. R. A h r end t a 
i J. F. Tap lin a pt. Automatic feedback control (New 
York 1951, Mc Graw-Hill). Jest to jeden z wielu podobnych 
podr~cznikow , nie odznaczajqcy si~ niczym niezwyklym 
i dlatego mozna go uznae za typowy. Podr~czniki takie 
zawierajq zwykle wyklad tzw. liniowej teorii regulacji (tzn. 
metod badania i wlasciwosci ukladow opisywanych linio
wymi rownaniami r6zniczkowymi 0 stalych wspolczynnikach), 
co praktycznie jest rownowazne badaniu niewielkich odchy
len od stanu rownowagi. Ponadto ta cz~sc teorii, kt6ra 
nadaje si~ do praktycznego uzytku, dotyczy tylko tzw. ukla
dow regulacji prostej, tzn. ukladow, gdzie reguluje si~ tylko 
jednq wielkosc (np. temperatura lub napi~cie elektryczne 
prqdnicy). Przy calej swej obszernosci i j uz osiqgn.i~tych 

ciekawych wynikach teoria regulacji niewqtpliwie znaj
duje si~ jeszcze w wieku niemowl~cym. . 

Inny charakter rna drugi fragment zapozyczony z ksiqzki 
R. Bell man a pt. Adaptive control processes (Prince
ton 1961, Princeton University Press). Bellman jest jednym 
z wybitnych matematykow amerykanskich. Pierwszq glosnq 
jego pracq byla 0Pl!blikowana w 1954 r. monografia 0 sta
bilnosci rozwiqzan rownan rozniczkowych. W trzy lata pozniej 
zjawilo si~ oryginalne opracowanie nowego dziahI matema
tyki - programowania dynamicznego, a od 1959 r. zaczql 
drukowac prac~ z teorii ukladow adaptacyjnych. 

Bellman pisze duzo, nieco ' chaotycznie a nawet ekstra
wagancko. Wzory matematyczne przeplata wierszami, a do
wody - cytatami z Szekspira, Biblii lub tragikow greckich. 
Jego styl jest tak swoisty, ze w Polsce z racji doskonalosci. 
tekstu wymaganej przez wydawcow i opiniodawcow prace 
tego autora moglyby si~ prawdopodobnie ukazae tylko jako 
tlumaczenie. Wsrod matematykow najwyzej chyba ceni si~ 
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osiqgni~cia' Bellmana z dz'iedziny teorii rownan roznicz
kowo-roznicowych, b~dqcej uogolnieniem rownan roznicz
kowych . Ciekawe, ze podobna tematyka zajmuje pewnq 
szkol~ matematykow radzieckich (glownie A. D. Myszkis 
z Lotwy), choe ich uogolnienia (tzw. rownania z opozmo
nym argumentem) poszly zupelnie w innym kierunku. 

W. R. Ahrendt, J. F. Taplin 

"TECHNICZNE UJF;CIE ZJA WISK REGULACYJNYCH" 

.. .najwazmeJszym chyba poj~ciem przydatnym przy op1s1e proce
sow regulacyjnych jest poj~cie sprz~zenia zWI'otnego, tzn. takiego 
uksztaltowania ukladu, zeby nawet w obecnosci zaklocen wyst~
powala dqznosc do zmmeJszenia roznicy mi~dzy chwilowym, 
rzeczywistym stanem jukladu a pewnym stanem (w ogolnym 
przypadku dowolnie zmiennym) uznanym za wymagany". 

Najczp,sciej przytaczanym przykladem takiego ukladu jest urZq
dzenie regulacji temperatury w jakims pomieszczeniu za pomOCq 
wlcjczania bqdz wylqczania grzejnika. Wymagana temperatura 
moze bye rOina , dla dnia lub nocy i nastawiana np. mechanizmem 
zegal'owym, po czym wprowadza si~ jq do ukladu regulacyjnego 
w postaci dogodnej wielkosci, np. napi~cia elektrycznego. Podob
nie rzeczywista temperatura mierzona np. termoelementem jest 
reprezentowana przez pewne napi~cie. Gdy roinica tycb dwoch 
napi~e jest wystarczajqCO duza - np. w pomieszczeniu jest zbyt 
zimno - odpowiedni przekaznik wlqcza grzejnik dzialajqcy 
dopoty, dopoki w pomieszczeniu nie b~dzie zbyt cieplo. Za
kloceniami Sq tu przede wszystkim zmiany warunkow atmosfe
rycznych. Ponadto nalezy zauwazyc, ze wyst~puje tu swoisty cykl 
zamkni~ty, tzn. dzialanie grzejnika rna wplyw na temperatur~ 

pomieszczenia, od ktorej znowu zalezy dzialanie grzejnika itd. 
Podobne skutki do tych, ktore powoduje sprz~zenie zwrotne, 

mozna uzyskac w pewnym typie ukladow otwartych (w ktorych 
nie wyst~puje cykl zamkni~ty), zwanych ukladami kompensacyj
nymi, gdzie te same zaklocenia dzialajqc na roznych torach lub 
w rozmaity sposob znoszq si~ calkowicie lub cz~sciowo. Najstar

• Fragment ksiqzki Automatic feedback control, New York 1951, Me Graw-Hill. 
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szym przykIadem jest tu tzw. wahadlo skompensowane, ktorego 
dlugose nie zalezy od temperatury. 

W ukladach ze sprz~zeniem zwrotnym nalezy wyroznic dwa 
stany: rzeczywisty - reprezentowany przez wartose chwilowq 
wielkosci regulowanej i zqdany - reprezentowany przez wartose 
wymaganq tej wielkosci. Roznica tych dwoch wartosci, zwanoa 
bl~dem, a powodowana obecnosciq zaklocen, dziala poprzez urzq
dzenie zwane regulatorem na tzw. wielkosc nastawianq ukladu 
w taki sposob, zeby mozliwie zmniejszyc roznic~ mi~dzy stanami
rzeczywistym i wymaganym. Gdyby wartosci zakloceil byly stale, 
mozna by blldowac uklady, w ktorych ta roznica znikalaby zu
pelnie, poniewaz jednak wplyw zakloceil zmienia si~ nieustannie 
i zwykle w sposob przypadkowy, wi~c bIqd lIkladu mozna tylko 
w pewnym stopnill zmniejszac nie usuwajqc go jednak caIko
wicie. 

Ogolnie znane Sq uklady urzqdzen regulacyjnych w przemysle 
(npo przy regulacji temperatury, cisnienia, pr~dkosci, automa
tyzacji procesow chemicznych, w ukladach nadqznych sterowania 
obrabiarek itd.) w srodkach trans'portu, w gospodarstwie domowym 
(np. w urzqdzeniach klimatyzacyjnych), a zwlaszcza w urzqdzeniach 
stosowanych dla potrzeb wojska (np. urzqdzenie kierujqce ogniem 
artylerii, urzqdzenia sledzqce radaru). Mniej sie wie 0 cz~stym 

wyst~powaniu zjawisk regulacyjnych w naturze. Najbardziej pospo
lite Sq tu uklady regulacji temperatury cial zwierzqt pozwalajqce 
(u tzw. zwierzqt cieplokrwistych) utrzymac jq praktycznie na sta
lym poziomie przy wahaniach temperatury otoczenia wynoszqcych 
do 50° C. Takie wyniki osiqga si~ wskutek dzialania dwoch grup 
czynnikow: zmiany ilosci ciepla oddawanego do otoczenia - np. 
przez unoszenie, parowanie (pocenie si~). promieniowanie itp. 
oraz zmiany ilosci ciepla wytwarzanego w wyniku akcji mif;sni 
i procesow podstawowej przemiany materii w organizmie. Gdy np. 
wchodzimy do cieplego pokoju , w naszyin organizmie nast~puje 

szereg zabiegow regulacyjnych, ktiirych celem iest utrzym anie sta
losci temperatury ciala . Naczynia krwionosne kurczq sie bqdz roz
szerzajq w roznych miejscach ciala , tak zeby skierowae krew z na
rzqdow wewn~trznych bIizej powierzchni, zmienia si~ sklad krwi, 
wzrasta cz~sto Sic oddychania oraz intensywnosc pracy gruczolow 
potowych. Analogiczne zjawiska regulacyjne zapewniajCl stalq 
koncentracj~ we krwi : jonow wodoru, cukru, wapnia , soli i wielu 
innych skladnikow. Podobnie dzialajq urzqdzenia regulacyjne zmy
slu wzroku, gdzie odro:inie mozna tzw. "uklad regulacji przybIi
zonej", zwiqzany ze zmianami wielkosci zrenicy, szybko dzialajqcy 
(w ciqgu cz~sci sekundy), ale 0 stosunkowo niewielkim zakresie 
zmian (rz~du kilkudziesi~ciu razy), oraz tzw. "tlklad regulacji pre-

Znak - 3 
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cyzyjnej", zwiqzany z obecnosciq czerni wzrokowej, dzialajqcy 
powoli (w ciClgu wielu minut), ale 0 wielkim zakresie zmian (rzE:du 
tysi~cy razy). 

Uj~cie regulacyjne organizmu ludzkiego nie musi ograniczac 
si~ do wyszukiwania, niezwykle zresztCl licznych, ukladow regu
lacyjnych w nim istniejqcych i zapewniajqcych jego poprawne 
dzialanie. Mozna caly organizm potraktowac jako jeden - odpo
wiednio zlozony - czlon regulacyjny wspolpracujqcy w jakims 
urzqdzeniu technicznym i analizowac regulacyjne wlasciwosci ope
ratora ludzkiego. Tak wlasnie bada si~ prac~ kierowcy samo
chodu lub pilota samolotu. Przypuscmy np., ze jadqc sarno
chodem chcemy utrzymac stalq pr~dkosc. Szybkosciomierz jest. 
wowczas czujnikiem sygnalizujqcym nam blqd, na zmian~ wartosci 
ktorego mamy silniejszy lub slabszy wplyw przyciskajqc nogq pedal 
przepustowy. Zaklocenia zjawiajq si~ w postaci wzgorz. W takim 
przypadku dzialanie kierowcy jest analogiczne do dzialania regula
tora w ukladzie z jednq wielkosciq regulowanq. Ta analogia wystqpi 
jeszcze silniej w pewnym wyidealizowanym przykladzie. Wy
obrazmy sobie maly pusty pokoj zawierajqcy poza badanym osob
nikiem 

a) tarcz~ miernika wskazowkowego z zerem posrodku podzialki , 
ktory wskazuje stan jakiegos blizej nieznanego urzqdzenia, znaj
dujqcego si~ poza pomieszczeniem, oraz 

b) dzwigni~, ktorej wychylenie rna wplyw na stan tego urZq
dzenia. 

Dzialanie czlowieka obslugujqcego t~ dzwigni~ b~dzi(> porowny
walne z dzialaniem regulatora (w ukladzie regulacji stalowartoscio
wej - gdy operator b~dzie usilowal utrzymac stale polozenie 
wskazowki, bqdz w ukladzie regulacji programowej - gdy operator 
b~dzie usilowal zmienic je w pewien z gory okreslony sposob) i tq 
metodq mozna okreslat<': jego wlasciwosci regulacyjne. Podobne 
urzqdzenia sluzyly podczas II wojny swiatowej do badania sto
pnia nerwowego wyczerpania pilotow. Wywolywano wowczas 
(sztucznie) okresowe wahania wskazowki dokola polozenia rowno
wagi i obserwowano, czy pilot potrafi dostosowac do tego zaburzenia 
swoje oscylacyjne ruchy dzwigniq tak, zeby mozliwie zmniejszyc 
wypadkowe wahania wskazowki. U pilotow przem~czonych wahania 
te (przy odpowiednim doborze wielkosci i cz~stosci) rosly. Ogolnie 
ujrnujqc, czlowiek w przyblizeniu okazal si~ rownowazny ukladowi 
nieliniowemu (tzn. takiemu, ktorego reakcje ,.wyjsciowe" nie Sq pro
porcjonalne do bodzcow "wejsciowych") 0 dwu wewn~trznych sprzE:
zeniach zwrotnych, z ktorych jedno· odpowiadaloby "odruchowernu" 
torowi ukladu nerwowego i posiadaloby opoznienie rz~du 0,5 .;;ek., 
drugie - reprezentujqce udzial swiadomosci (gdy wyst~puje ko
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niecznosc namyslu) mialoby op6Znienie rz~du kilkunastu sekund. 
Ponadto "na wejsciu" do rownowaznego ukladu trzeba by uwzgl~d
nic tzw. czas martwy obserwacji wynoszqcy ok. 0,2 sek. 

Ilosciowe dzialanie ukladu regulacyjnego nil; zalezy od jakosci 
parametrow w nim wyst~pujqcych, tzn. opis matematyczny pro
cesu regulacji b~dzie taki sam bez wzgl~du na to, czy regulujemy 
pr~dkosc, polozenie, czy temperatur~. Metody teorii regulacji nie 
Sq wi~c zwiqzane z fizycznq postaciq wielkosci regulowanych, Sq 
tylko zwiqzane z rodzajem problemow, ktore nalezy rozwazac; 
moze np. chodzic 0 dobranie regulatora dla zmniejszenia w okreslo
nym stopniu odchylen wielkosci regulowanej lub 0 analiz~ pracy 
istniejqcego ukladu, albo tez 0 takie dostrojenie jego parametrow, 
zeby zoptymalizowac uklad (tzn. otrzymac najlepsze - w pewnym 
sensie .....,.... jego dzialanie). W kazdym z tych przypadkow dogodnie 
jest nie wnikac w szczegoly konstrukcyjne elementow ukladu, lecz 
rozwazac te elementy jako jakies wyimaginowane "pudelka" cha
rakteryzowane wystarczajqco podaniem zwiqzkow mi~dzy prze
biegami sygnalow wchodzqcych do tych pudelek i sygnalow z nich 
wychodzqcych. Mozliwosc takiego wspolnego opisu dynamicznych 
wlasciwosci elementow regulacyjnych zawdzi~czamy temu, ze prawa 
fizyczne rzqdzqce przeplywem elektrycznosci, ciepla, cieczy lub 
masy dajq si~ opisac za pomocq analogicznych wyrazen matema
tycznych... 

Richard Bellman 

"MATEMATYCZNE UJF;CIE ZJAWISK REGULACYJNYCH" 

.: .prace zwiqzane z badaniem wlasciwosci ukladow koncentrowaly 
si~ ostatnio dokola ukladow regulacji automatycznej *. ezy zdecy
dowac si~ na t~ nazw~, ezy na nieco starszq - serwomeehanizmy 
czy posluzyc terminologiq uklado'w ze sprz~zeniem zwrotnym, czy 
tez neologizmem N. Wienera - cybernetyka - w kazdym z tych 
przypadkow matematyczny opis zagadnien b~dzie taki sam. Do tego 
samego abstrakcyjnego schematu mozna bowiem sprowadzi.c rozno
rodne procesy spotykane w elektronice, nukleonice, przemysle, za
rzqdzaniu lub badaniach naukowych. Teoria tych procesow regula

• Fragment ksiqzki Adaptive ControL Processes, Princeton 1961, Princeton 
Univ. Press. 
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cyjnych jest juz samo.dzielnq i samo.istnq cz~sciq matematyki. Do.j
rzala w cieniu techniki i po.do.bnie jak teo.ria rownan wymiany ciepla 
lub statystyka stano.wi o.becnie dzial matematyki niezalezny o.d jej 
zasto.so.wan. 

Ro.zwazmy uklad fizyczny (przy czym przymio.tnik "fizyczny" 
nalezy ro.zumiec na tyle swo.bo.dnie, by o.bejmo.wal o.n jakieko.l
wiek zjawiska wyst~pujqce w rzeczywisto.sci), ktory mo.zna upro.
scic tak dalece, ze w kazdej do.wo.lnej chwili t stan jego. mo.zna 
bylo. o.pisac za po.mocq sko.nczo.nego. zbio.ru wielko.sci Xl; X2; X:3 ; ... , 

b~dqcych funkcjami czasu i zwanych cz~sto. zmiennymi stanu. 
Mo.zna je uwazac za skladniki pewnego. wypadko.wego. wekto.ra 
X zwanego. wekto.rem stanu. W wielu przypadkach intere
suje nas tylko. jedna wielko.se Xl - mowi si~ wow czas 0. prze
biegach jedno.wymiaro.wych lub skalarnych. Ma to. np. miejsce, 
gdy X o.znacza po.lo.zenie wago.nu na to.rze ko.lejo.wym, wychyle
nie wskazowki wagi, temperatur~ pieca, ilo.se artykulow handlo.
wych w magazynie lub mas~ ro.zpadajqcego. si~ pro.mienio.twor
czo. izo.to.pu. Na o.gol jednak mamy do. czynienia z wekto.re}TI
X - two.rem wielo.wymiaro.wym, jak np. w ukladach mecha
nicznych, gdzie sklado.we Xl Sq po.lo.zeniami i pr~dko.sciami punk
tow, w ukladach elektrycznych, gdzie sklado.we te o.dpo.wiadajq 
prqdo.m i napi~cio.m w po.szczegolnych gal~ziach, w ukladach 
eko.no.micznych, gdzie zno.wu sklado.we te reprezentujq np. zdo.l
no.sci pro.dukcyjne o.raz zapasy wytwo.row poszczegolnych gal~zi 

przemyslu, lub w ko.ncu w ukladach bio.lo.gicznych, gdzie mo.gq 
one przedstawiac st~zenie ho.rmo.now wydzielanych przez po.szcze
golne gruczo.ly. W pewnych bardziej zlo.zo.nych ukladach regula
cyjnych, zwanych adaptacyjnymi, niektore z tych skladnik6w mo.gq 
miee charakter tzw. ro.zkladow prawdo.po.do.bienstwa. 

Takie sfo.rmulo.wanie pozwala latwiej badae to., co. jest szcze
golnie ciekawe - wlasno.sci dynamiczne. Interesujq nas przede 
wszystkim uklady po.dlegajqce w czasie zmiano.m po.wo.do.wanym 
przez wplywy zewn~trzne i wewn~trzne, przy czym po.dst.awo.wym 
zagadnieniem przy budo.wie o.piso.wego. mo.delu zacho.wania si~ 

ukladu fizycznego. jest po.wiqzanie zmian jego. stanu ze zmianami 
czasu. Gdy czas jest mierzo.ny w spo.sob ciqgly. wowczas zmiany 
stanu ukladu Sq reprezento.wane przez pocho.dne wekto.ra stanu. 

' Najpro.stszym i niezwykle uzytecznym bywa zalo.zenie, ze ta pr~d
ko.sG zmiany zalezy tylko. o.d o.becnego. stanu ukladu, a nie o.d 
mmlOneJ Jego. histo.rii. Naturalnie jest to. nie fakt, lecz prawie 
zawsze itylko. zalo.zenie upraszczajqce. Po.zwala o.no. na mate
matyczny o.pis pro.cesu za po.mo.cq ukladu rownan rozniczko.wych. 

W wielu przypadkach wplywy - stanow przeszlych bywajq po.
wazne. Niekiedy wo.lno. przypuscic, ze pr~dko.sc zmian zalezy o.d 

http:pr~dko.sc
http:po.mo.cq
http:wekto.ra
http:mierzo.ny
http:gruczo.ly
http:sklado.we
http:sklado.we
http:sklado.we
http:izo.to.pu
http:wielko.se
http:wekto.ra
http:stano.wi
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stanu obecnego oraz od zbioru stanow minionych wyst~pujqcych 
w pewnych rownomiernie rozlozonych odst~pach czasu. Wlasci
wosci ukladu opisujq wowczas rownania r6zniczkowo-r6znicowe, 
a uklady takie spotyka si~ w elektrotechnice, biologii, ekonomii, 
jesli uwzgl~dnie pewien rodzaj zjawisk op6zniajqcych. Jesli jednak 
trzeba uwzgl~dnic calq przeszlose ukladu, to dla jego opisu nie
zb~dnedest uzycie jesz.cze bardziej 'skomplikowanych r6wnaii 
r07.niczkowo-calkowych, jak rna to miejsce przy rozwazaniu kas
kad prom ieni kosmicznych, zjawisk wzrostu biologicznego, roz
chodzenia si~ fal itd. 

Tematem - zarowno klasycznej, jak i nowoczesnej - analizy 
jest PQszu'kiwanie rozwiqzaii wszystkich wymienionych typow 
rownaii oraz badanie wlasciwosci tych rozwiqzaii w miar~ uplywu 
czasu. Stanowi to fragment wielkiej problematyki naukowego 
przewidywania, w ktorej q,owodzimy zrozumienia ukladu fizycz
nego przepowiadajqc trafnie jego przyszle zachowanie si~ .pa 

podstawie znajomosci stanu obecnego. Jednym z najwazniejszych 
zagadnieii skladowych jest badanie stabilnosci ukladu; gdy 
stwierdzamy z gory, czy pewne zaklocenia wytrqca uklad ze 
stanu rownowagi w sposob trwaly, czy tez po przemini~ciu 

zaburzenia uklad wroci do tego stanu. Na ogol matematyczne 
badanie wlasciwosci ukladow regulacyjnych w wielu przypadkach 
wykazuje, ze swobodne dzialanie takiego ukladu jest niezado
walaj qce. Na przyklad statek lub samolot mogq przejawiae skIon
nose do wytwarzania niebezpiecznych drgaii powodujqcych zm~
czenie materialu. Uklady elektryczne mogq wydzielae w nad
miarze energi~ cieplnq, co bywa nie tylko nieoszcz~dne, lecz 
niekiedy doprowadza rowniez do zniszczenia materialu, systemy 
gospodarcze mogq zuzywale niewiele lub duzo zapasow nie urucha
miajqc uzytecznej produkcji, co z jednej strony groziloby inflacjq, 
z drugiej zas kryzysem ekonomicznym itd. Wowczas, aby zmie
ni6 wlasciwosci ukladu, mozna postqpic dwojako : zmienie jego 
struktur~ albo tez skompensowae wplywy zewn~trznych zakloceii. 
To drugie post~powanie jest zazwyczaj rownoznaczne z wprowa
dzeniem do ukladu dodatkowej wielkosci (lub ich zbioru) zw'anej 
nastawianq. 

Zwykle chcemy, zeby przebieg wielkosci WYlsclOwej ukladu 
x(t) byl mozliwie zblizony do przebiegu pewnej innej zadanej 
wielkosci z(O, tzn. chcemy w jakis sposob zminimalizowae jakqs 
okre~lonq funkcj~ roznicy [z(t) - x(t)] . Ten typ zagadnieri jest 
charakierystyczny dla rachunku wariacyjnego, zwykle jednak 
rachunek ten bywa malo przydatny i trzeba znaleze nowe metody, 
kt6re pozwolilyby optymalizowae rozwiqzania zadaii regulacyj
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nych. Takim nowym narzt!dziem m , in. jest teoria programowania 
dynamicznego. 

Niestety, nie jest to bynajmniej koniec trudnosci, lecz tylko 
poczqtek ocimiennego ich etapu. Przede wszystkim dotychczas 
omawiano tylko tzw. deterministycznq koncepcjt! procesow regu
lacyjnych, spelniajqcq na>stt!pujqce warunki: 

a) w kazdej chwili jest znany stan ukladu, 
b) w kazdej chwili jest znany zbior mozliwych operacji ukladu, 
c) jest znany wplyw, jaki na zmiany wielkosci wyjsciowych 

ukladu moze miec kazda z operacji, 
d) jest okreslony czas trwania procesu, 
e) jest okreslone kryterium wartosciowania poszczeg6lnych 

przebiegow. 
W wielu przypadkach zalozenia te nil'.! Sq spelnione i wowczas 

aby zwit!kszyc dokladnosc naszych rozwazan - choc brzmi to 
paradoksalnie - musimy :uciec pit! do metod statystycznych. 
Poslugujqc sit! pojt!ciami rachunku prawdopodobienstwa mozna 
zbudowa:c teorit! matematycznq procesu regulacji uwzglt!dniajqcq 
zaklocenia przypadkowe, gdy znane Sq opisy statystyczne tych 
zaklocen. Takie procesy zwie sit! procesami stochastycznymi i jest 
rzeCZq ciekawq, ze technika ich badania jest zblizona do techniki 
badania procesow deterministycznych. Niekiedy jednak nasze 
wiadomosci Sq jeszcze bardziej skqpe i nie znamy statystycznego 
opisu zaklocen; wowczas, aby ominqc tt! trudnosc, mamy dwie 
drogi do wyboru: 

1. Mozna wprowadzic koncepcjt! tzw. "gry przeciw naturze". 
Nieznane zaklocenia mozna uwzglt!dniac zakladajqc, ze ich charak
ter zmniejsza w najwit!kszym stopniu mozliwosci naszego celo
wego oddzialywania na uklad regulacyjny. Ta metoda prowadzi 
do matematycznej teorii gry opracowanej przez von Neumanna. 

2. Mozna tez rozwazac przebiegi, podczas trwania ktorych potra
fimy dowiadywac sit! co nieco 0 naturze nieznanych skladnikow. 
Wielostopniowy charakter procesu pozwala tq drogq czt!sciowo 
skompensowac nasz poczqtkowy brak informacji. Teoria mate
matyczna dostosowana do badania tego typu zjawisk zwie sit! 
teoriq procesow adaptacyjnych i wiqze sit! z teoriq analizy sekwen
cyjnej rozwinit!tej w latach 1942-1946 przez Walda. 

Przy badaniu procesow adaptacyjnych chodzi 0 wyznaczenie 
metod najlepszego w danych warunkach postt!powania, przy czym 
na ogol trzeba rowniez okreslic, co rozumie sit! przez najlepsze 
postt!powanie. Tak ujt!te zjawiska wykazujq pewne analogie do 
procesow uczenia sit! ... 
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DRUGI dzial cybernetyki, zwany obecnie chE:tnie statysty
cznq teoriq lqcznosci, rozwinql SiE: w dwu kierunkach : teoTii 
sygnal6w i wlasciwej teoNi informacji. Pierwszej z nich, 
zajmujqCej siE: opisem wszelkich mozliwych postaci sygna
l6w (bez wzglE:du na ich zawartosc informacyjnq) dotyczy 
fragment monografii Y. W. Lee pt. Statistical theory of 
communication (New York 1960, J. Wiley) . Prof. Lee jest 
jednym z uczni6w N. Wienera ) z kt6rym wsp6lpracowal 

·do 1930 r. nad zagadnieniami syntezy uklad6w liniowych. 
Z wyksztalcenia jest matematykiem i jego wlasne prace 
dotyczq gl6wnie teorii funkcji ortogonalnych i przestrzeni 
Hilberta. W latach 1933-1946 wykladal na uniwersytetach 
chinskich (Ta Tung University i Tsing Wue University» 
a od 1947 r. uczy elektrotechniki teoretycznej na najslyn
meJszej uczelni technicznej Stan6w Zjednoczonych 
w Massachusetts Institute of Technology. W matematyce 
jest raczej reprezentantem szkoly niemieckiej. 

Wlasciwej teorii [nformacji poswiE:cony jest drugi frag
ment - przedstawiciela mysli francuskiej L. B rill 0 u i n 
zapozyczony z jego ksiqzki pt. Science and Information 
Theory (New York 1956) Academic Press. Inc.). Jest to moze 
najbardziej zmatematyzowana i trudna CZE:SC cybernetyki 
i najmniej dotychczas sprecyzowana. Prace L . Brillouin 
odbiegajq zresztq od klasycznych monografii tej dziedziny, 
gdyz dostrzegl on pewne mozliwosci ponownego przemy
slenia filozoficznej teorii poznania w swtietle poJE:cia infor
macji oraz praw rzqdzqcych tq dziedzinq wiedzy. 

Y. W.Lee 

"PROBLEMY TEORII SYGNALOW" 

... tym) co naprawdE: interesuje nas w zagadnieniach regulacyjnych, 
jest przeplyw sygnal6w. Og6lnie bi'Orqc, sygnaly mogq zjawiai: siE: 
w rozmaitej postaci: pisma i mowy ludzkiej, muzyki) podmuch6w 
wiatru uderzajqcych w samoczynnie ster'Owany samolot, zmian tem
peratury w przebiegu jakiegos procesu produkcyjnego, impuls6w 
elektrycznych dzialajqcych na uklad nerwowy zwierzE:cia, zm;.an 
cisnienia, gdy chcemy przewidyw~c pogodE:, fal sejsmicznych przy 
geofizycznych badaniach p61 naftowych lub tez nieregularnego 



1160 CYBERNETYKA - POGLADY I ZAGADNIENIA 

toru SamoEotu na ekranach radarowych urzqdzen sledzqcych. Prze
plywowi sygnalow z reguly towarzYSZq tZW. szumy. W ukladach 
elektrycznych szum jest zwykle zakloceniem, ale takie utozsa
mianie nie zawsze bywa celowe. Dogodniej jest uwazae za ,szum 
jakqkoIwiek informacjEl nie interesujqcq odbiorcEl a wystElPujqCq 
w obecnosci tych wiadomosci, ktore go ciekawiq. Tak wiElc syg
nal wystElPujCjcy w jednym kanale przesylowym moze bye szu
mem w innym kanale, gdzie jego obecnose jest zbEldna. 

Ze wzglEldu na dominujqce znaczenie sygnalow i szumow w zag ad
nieniach automatyzacji, spraWq najwyzszej wagi jest znalezienie 
wlasciwych metod ich opisu i przedstawiania. Dawniej, w ramach 
teorii klasycznych, rozwazano sygnaly i szumy jako zjawiska 
okresowe lub przeJsclOwe. Takie zastElPowanie rzeczywistych 
przebiegow funkcjami okresowymi lub zanikajqcymi bylo koniecz
nosciq, poniewaz nie rozporzqdzano wlasciwymi dla nich narzEl
dziami badania matematycznego. lstotnie, niekiedy zdarzajq siEl 
sygnaly praktycznie okresowe; takim Jest np. echo radarowe, 
gdy obiekt sledzony nie porusza siG, zaklocenia zas Sq pomijalne. 
lone znow sygnaly majq wyraznie charakter przejsciowy, jak 
np. lot pocisku balistycznego, ktory zresztq mozna opisae dokladnie 
w calym jego przebiegu, gdy znane Sq parametry stanu poczqtko
wego. lstotnym przy tym bowiem byl fakt, ze zgodnie z metodami 
klasycznymi przebieg sygnalow daje siEl scisle obliczye dla dowol
nej chwili w calej nieograniczonej przyszlosci. lnnymi slowy, 
sygnal w ramach teorii klasycznych byl pojGciem deterministy
cznym. 

Rzeczywiste oscylacje sygnalow i szumow, wystGPujqce w miarG 
uplywu czasu, Sq przebiegami niezwykle zlozonymi. Ponadto na 
ogol przyczyny tych wahan nie Sq calkowicie zrozumiale. Takie 
przebiegi nazywamy przypadkowymi lub losowymi. Ze wzglEldu 
na skomplikowanie i niejasnose tych zjawisk nie znamy prostych 
regul przydatnych dla ich dokladnego opisu. Najwazniejszq moze 
cechq charakterysycznq takich procesow przypadkowych jest 
zupelna niemozliwose bezblEldnego i dokladnego przepowiadania 
ich przebiegu dla nadchodzqcych odcinkow czasu. Dla kazdej 
przyszlej chwili przeplywu informacji mozna podae tylko zbior 
wartosci mozliwych, z ktorego to zbioru zr6dlo sygnal6w wybierze 
(w spos6b sobie wlasciwy i nieoczekiwany) jednq. Co wiGceJ , 
sygnal wtedy tylko bywa wartosciowy, gdy posiada tEl wlasnie 
cechEl nieokreslonosci (podobnie jak w jakiejkolwiek grze, w kt6
rej interweniuje przypadek wlasnie niepodobienstwo dokladnego 
przewidzenia wyniku czyni jq interesujqcq). Nawet dla sygnalu od
bieranego w urzqdzeniu radarowym (sygnalu, kt6ry mozna uwazac 
za okresowy) dokladne umiejscowienie echa, gdy przedmiot obserwo
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wany porusza si~, nie jest mozliwe i to przede wszystkim stanowi 
istotnq zalet~ pomiar6w radarowych. Innym przykladem jest mowa 
ludzka. Jesli zadanie jej okresli.c j ako przekazywanie informacji, 
to sluchacz nie moze umiec przewidywac jej przyszlego tekstu. 
Przy m6wieniu, wiadomosci wyst~pujq w postaci pewnego ciqgu 
wyraz6w, kt6re jako elementy skladowe Sq znane zar6wno na
dawcy, jak i odbiorcy. Mowa jest wi~c sygnalem 0 przebiegu 
narzucanym przez m6wiqcego i s!uchacz nie zna w kazdej chwili 
jej dalszego ciqgu. Wprawdzie niekiedy opierajqc si~ na prawi
dlach gramatyki oraz znajomosci zwyczajowych zwrotow j~zyko
wych potrafimy doklaqnie przepowiedziee par~ najblizszych sl6w, 
ale precyzyjne ich przewidzenie dla dowolnie odleglej przyszlo
sci jest wykluczone. Gdyby mowa ludzka nie miala tej cechy 
i jej przyszly przebieg by! w kazdej chwili zdeterminowany 
jednoznacznie i calkowicie, nie moglaby bye nosnikiem informacji. 
Zdarza si~ to wowczas, gdy ktos opowiada stare historyjki lub 
dowcipy "z brodq"4. 

Podstawowa koncepcja nowoczesJ)ej teorii informacji polega na 
statystycznym opisie sygnal6w i szum6w, opisie, kt6ry musi bye 
zgodny z prawami rachunku prawdopodobienstwa. Ta r6znica 
mi.~dzy nowym. probabilistycznym, przypadkowym a starym: 
deterministycznym ujmowaniem przeplywu wiadomosci jest szcze
golnie doniosIa, 'ana bowiem dopiero umozliwila opracowanie 
nowoczesnej teorii lqcznosci. Teoria ta rozwin~la sip, w dwu kie
runkach: po pierwsze pozwolila sformulowac tzw. metody korela
cyjne, kt6re stosuje sip, do takich zadan, jak np. wykrywanie 
sygna!6w w przypadkach, gdy towarzyszqce im zakl6cenia Sq tak 
silne, ze pozornie zagluszajq przesylane informacje, lub tez do 
tzw. statystycznego przewidywania przyszlych przebiegow (pierw
szy z tych problemow jest istotny np. w r adioastronomii przy 
badaniu slabych radiogwiazd, drugi np. w technicznych zagad
nieniach obrony przeciwlotniczej). Po drugie doprowadzila do 
tzw. teorii informacji, kt6ra bada ilosciowo procesy wytwarzania, 
przesy!ania i odbierania wiadomosci. Tu r6wniez przynalezq studia 
r6znych odmian kanal6w przesy!owych oraz teoria kodowania. 

Rozw6j statystycznej teorii lqcznosci na.iwi~cej chyba zawdzi~
cza umiej~tnemu polqczeniu narzp,dzi i metod pracy inzynier6w 
oraz iStatystyk'C;w. Wprawdzie opis i badanie informacji oraz 
zakl6cen za pomOCq rachunku prawdopodobienstwa okazaly si~ 

niezwykle szczp,sliwymi pomyslami, ale nasza wiedza w tej dzie

4 NajCz~sciej cytowanym przykladem tego zjawisk a jest b ezw a rtosciowos6 
kSillzkl , kt6r ej zawa rtos6 dokladnle znamy. Np. je§lt ks iqzk a t a s kla d a si~ z sa
mych pustych m iejsc (czyste strony) lub zadrukowan a j est w ylqcznie ci ,giem 
niepl'zerwanym m a lych liter x (pr zyp. red.). 
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dzinie mogla osi!lgn!l:C obecny stan zaawansowania dopiero, gdy 
skorzystano z tzw. uogolnionej analizy harmonicznej. Analiza 
ta nie jest czyms specjalnie nowym. Jej podstawy matematyczne 
opracowal w Iatach 1925-1930 Norbert Wiener i oglosil je w cy
klu artykulow poswiE:conych ruchom przypadkowym, ruchom 
Browna oraz ' procesom Iosowym. Ciekawe, ze przez nastE:pnych 
12 Iat nie umiano znaIezc zadnego praktycznego zastosowania 
wylozonych tam idei. Dopiero w 1942 r. ukazala siE: klasyczna 
juz obecnie monografia Wienera pt. Extrapolation, Interpolation 
and Smoothing of Stationary Time Series ("Ekstrapolacja, inter
poIacja i twygladzanie stacjonarnych i szeregow czasowych"). 
Ksi!lzka ta zwana jest popularnie w krE:gach technikow amerykan
skich "zoltym niebezpieczenstwem" (the yellow peril) z racji ko
loru obwoluty i trudnosci matematycznych zwi!lzanych z jej stu
diowaniem. Zawarte S!l w niej prawie wszystkie podstawowe 
pomysly statystycznej teorii sygnalow, przy czym autor sformu
~owal je tak, ze rozwazania i wyniki tej publikacji s!l uzalez
nione od jego wczesniejszych prac zwiqzanych z uogolnion!l analiz!l 
harmoniczn!l. 

Drugim zrodlem teorii sygnalow jest mechanika statystyczna 
w takim ujE:ciu, jakie nadal jej Willard Gibbs. St!ld zapozyczono 
dwa podstawowe pojE:cia: zbioru i ergodycznosci. Pierwsze odpo
wiada mniej wiE:cej zespolowi wszelkich sygnalow i szumow, 
ktore mog!l zdarzyc siE: w rozpatrywanych warunkach; drugie 
wi<!z!l siE: z pewn!l hipotez!l, ktora w uproszczonym nieco sfor
mulowaniu J. C. Maxwella brzmialaby " ... uklad elementow podIe
gaj!lcy zmianom bezladnym pozostawiony sam sobie przejdzie 
wczesniej Iub pOiniej przez kazdy stan, ktory jest zgodny z obo
wiqzujqcymi w tym ukladzie rownaniami energii ... " 

Jednym z prostszych przykladow zwi!lzanych z pojE:ciem ergo
dycznosci jest tzw. zagadnienie bl!lkania siE: po miescie. Otoz 
okazuje siE:, ze jesli szukac (nie pytaj!lc) w nieznanej siatce ulic 
pewnego punktu, to znajdzie siE: go zawsze, byleby szukac wystar
czaj!lco bezladnie i wytrwale. ScisIej mowi!lc, prawdopodobienstwo 
dotarcia do dowolnego punktu siatki ulic w bezladnej blqkaninie 
jest rowne jednosci. Ciekawe, ze regula ta nie obowi!lzuje w sieci 
trojwymiarowej, gdzie prawdopodobienstwo wzmiankowane jest 
mniejsze od jednosci i zd!lza do zera w miarE: oddalania siE: od 
punktu wyjscia. Jest to zreszt!l jedna z istotnych wlasciwosci 
przestr-eni dwu- i trojwymiarowych.. . 
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Louis Brillouin 

"PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TEORII INFORMACJI" 

.. .aby dae seisle okreslenie pojE:eia informacji, rozwazmy przy
padek zagadnienia, ktore - jesli nie znamy dokladnie wszystkich 
zwi'lzanych z nim warunkow - dopuszcza istnienie wielu popraw
nych rozwi'lzail (np: wielu odpowiedzi na pytanie). W miarE: 
jak coraz wiE:cej dowiadujemy siE: 0 postawionym przed nami 
zadaniu, iloS(: dopuszczalnych odpowiedzi maleje, ai w koricu, 
gdy wiemy wszystko, co nam potrzebne, moiliwe jest tylko jedno 
rozwi'lzanie. Miar'l informacji jest wiE:c stosunek ilosei moiliwych 
odpowiedzi na dane pytanie przed jej otrzymaniem i po jej 
otrzymaniu, przy czym dla ulatwienia niektorych operacji mate
matycznych okazalo siE: celowe nadanie tej zaleinosci postaci 
Jogarytmicznej. 

Tak okreslone pojE:cie informacji jest uzyteczne w analizie 
wszystkich obecnych technicznych zastosowail (np. w kodowaniu. 
i przesyhlniu informacji oraz konstrukcji maszyn licz'lcych). WszE:
dzie tam, gdzie przesylamy lub przetwarzamy pewne ilosci infor
macji, moina z jego pomoc'l stwierdzae, co siE: da zrobie, a czego 
niesposob dokonac. Ale okreslenie to nie obejmuje wlasciwego czlo
wiekowi wadosciowania naplywaj'lcych wiadomosci. Jest ono 
okresleniem czysto ilosciowym, traktuje informacjE: jak kaidq innq 
wielkose dajqc'l siE: mierzye metodami fizyki, nie pozwala nato
miast odr6inialc miE:dzy informacjami cennymi i bezwartoscio
wymi z punktu widzenia osoby je odbieraj'lcej, r6ini siE: wiE:c 
znacznie od powszechnego rozumienia tegQ pojE:cia. 

Eliminacja czynnika ludzkiego jest bardzo powainym ograni
czeniem, jest cen'l, kt6r'l musimy placie w obecnym stanie teorii za 
jej seislose i choc podana definicja informacji moglaby w pierwszej 
chwili wydawae siE: sztuczna, jest ona dogodna i naukowa, jest 
bezwzglE:dnie obiektywna i niezaleina od ludzi z niej korzysta
j'lcych. Iniyniera projektujqcego urzqdzenie teleIoniczne nie 
interesuje, czy bE:dzie ono wykorzystane do plotek, rozm6w 
dyploanatycznyrch czy poleceil gieldowych, konstruktorowi ma
szyny liez'lcej jest obojE:tne, czy uiyje siE: jej do obliczeil astro
nomicznych czy tei do bilansowania kont bankowych, gdyi tech
niczne zagadnienia w kaidym z tych 'przypadk6w Sq jednakowe. 
Zbior 100 liter rna dla nas tak'l sam'l wartose informacyjn<\, 
gdy wybrano je przypadkowo lub gdy bE:dzie to urywek Szekspira 
ezy tez streszczenie teorii Einsteina. Innymi slowy, zgodnie z pOda
nym okresleniem, "informacja" jest czyms calkiem · innym nii 
"wiedza", kt6rej zupelnie nie potrafimy zmierzyc ilosciowo. 
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Ignorujemy calkowicie ocenE: jakosciowq informacji, . ktora 
zalezy od ewentualnego wykorzystania jej przez czlowieka. To 
wykracza juz poza r amy teorii, kt6ra nie moze wypowiadae siE: 
na temat procesu myslowego czlowieka. Informacja jest w ramach 
obecnej teorii wielkosci'C\I bezwzglE:dnq, tq samq dla kazdego, 
natomiast ludzka ocena wartosci informacji jest wielkosciq 
wzglE:dnq i zaleznq od osobowosci korzystajqcego. Dla matema
tyka teoria Einsteina bE:dzie czyms cenniejszym od zwyklego 
doniesienia w gazecie, dla przeciE:tnego czytelnika jest byJ(~ moze 
odwrotnie. Obecna teoria obejmuje kraj "niczyj." - informacji bez
wzglE:dnej, jesl i zas siE:gnE:libysmy do zagadnieil wartosci, wkro
czylibysmy chyba na terytorium filozofii, i nie wiemy, czy kiedy
kolwiek bE:dziemy zdolni przekroczye tE: granic~. 

Drugq wielkq ideq teorii informacji bylo stwierdzenie podo
bieilstwa miE:dzy pojE:ciami informacji i znanej z termodynamiki 
entropii. Pierwszym, kt6ry na to zwr6cil uwagE: , byl L. Szilard 
w 1929 r . w swym artykule poswiE:conym zagadnieniu tzw. de
mona makswelowskiego. Zwiqzek ten na innym tIe odkryl ponownie 
c. Shannon. Wskazal on, ze jakikolwiek uklad fizyczny jest 
zawsze okreslony niezupelnie. Znamy tylko w artosci pewnych 
parametr6w makroskopowych, przeciE:tnych (np. temperatura lub 
cisnienie) i nie potrafimy podae dokladnie szybkosci i polozen 
poszczeg6lnych cZqstek tego ukladu. Rozporzqdzamy tylko infor
macjami cZE:sciowymi, uog6lnionymi, natomiast wiE:kszose wiado
mosci odnoszqcych siE: do mikrostruktury jest stracona . Entropia 
mierzy wlasnie ten brak informacji, tE: stratE:. 

To ujE:cie, zwane zwykle negentropowq zasadq informacji, po
zwala uog6lnic drugq zasad~ termodynamiki, poniewaz entropia 
i informacje nie powinny bye rozwazane niezaleznie. Istotnym 
wnioskiem plynqcym z tej zasady jest stwierdzenie, ze jakie
kolwiek fizyczne doswiadczenie, jezeli jest zr6dlem informacj i, 
musi zarazem przyczyniae siE: do odpowiedniego og6lnego wzrostu 
entropii, przy czym poniewaz mozliwe jest por6wnanie ilosci 
otrzymanych informacji z tymze wzrostem entropii, okazuje siE:, 
ze stosunek tych dw6ch wielkosci jest zawsze mniejszy od jed
n0sci. Wydajnose doswiadczenia moze bye mierzona za pomo~ 
tego stosunku, przy czym wykazano, ze w pewnych szczeg6lnych 
przypadkach moze on bye zblizony do jednosci. 

Nagromadzenie informacji w jakims ukladzie fizycznym odpo
wiada zmniejszeniu entropii tego ukladu. Mala entropia powoduje 
niestabilnosc ukladu (kt6ry bE:dzie z czasem ewolucwal w kierunku 
stabilnosci) a wiE:c i zwiE:kszenie entropii. Druga zasada term:o
dynamiki nie m6wi nam nic 0 czasie niezb~dnym dla przeprewa
dzenia tego procesu i dlatego nie wiemy, jak dIugo uklad- nasz 
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b~dzie "pami~tal" dostarczone mu informacje. Odpowiedzi na to 
pytanie dostarcza dopiero teoria zjawisk atomowych j cZqste
czkowych. Pn;dkosc rozchodzenia si~ fal r6znych rodzaj6w, szyb
kosc dyfuzji i reakcji chemicznych itp. mozna wyliczyc na pod
stawie znajomosci odpowiednich modeli i w wyniku tych obliczen 
otrzymamy, ze czas "zapominania" moze trwac od ulamk6w se
kundy do tysi~cy lat. 

Ten wlasnie czas rna najwh:kszq praktycznq donioslosc i choc 
np. ciqg impuls6w (reprezentujqcych np. kreski i kropki alfabetll 
lVIorse'a) przesylany wzdluz linii kablowej ulega wzgl~dnie szyb
kiemu tlumieniu, jednak nawet ta minimalna w danym przy
padkll zwloka umozliwia przesylanie informacji na wielkie odle
glosci i czyni lqcznosc mozliwq... 

TRZECIA ze skladowych dziedzin cybernet.yki - teoria 
maszyn liczqcych - bywa rozwazana rozmaicie. Sq auto
rzy sklonni zaliczyc jq do poddzia16w obu poprzednio 
wymienionych dziedzin (maszyny analogowe do teorii regu
lacji i maszyny cyfrowe do teorii informacji). Inni zn6w 
widzq w nich tylko pewien rodzaj znacznie obszerniejszej 
klasy maszyn cybernetycznych. Do tych drugich nalezy np. 
S . Ram 0, pelniqcy ostatnio funkcj~ dyrektora programu 
budowy pocisk6w balistycznych lotnictwa Stan6w Zjedno
czonych. Przytoczony fragment pochodzi z uzupelnien do 
Wielkiej Encyklopedii Technicznej Mc Graw-Hilla z 1962 r:,'" 
gdzie podano kilka obszernych artykul6w dotyczqcych 
szczeg61nie interesujqcych zagadnien z nowopowstajqcych 
dziedzin nauki (np. Man in Space - Wernera von Brauna). 

Simon Ramo 

"CZLOWIEK I MASZYNY «MYSL1\CE»" 

.. . w XX wieku zjawily si~ trzy dzialy techniki, kt6rych przy
szly wplyw na losy cywilizacji b~dzie prawdopodobnie duzy. Sq 
to : technika jqdrowa, kt6ra moze dostarczyc prawie nieograniczo
nych ilosci energii, technika rakietowa, udost~pniajqca przestrzen 

• Man and Intetllgent Machines, w Mc Graw-HUI Yearbook oj Sci ence and 
Technology , New York 1962. 
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kosmicznq, oraz spot~gowanie umyslowych mozliwosci czlowieka 
dzi~ki uzyciu maszyn, czyli zjawienie si~ zespolow czlowiek-maszy
na zdolnych we wspolpracy rozwiqzae, przynajmniej potencjonalnie, 
prawie wszystkie problemy, ktore dotychczas byly badane za 
pomOCq intelektu ludzkiego. Wielu technikow sqdzi, ze ta trzecia 
dziedzina jest najwazniejsza. I jak miniona rewolllcja przemyslowa 
zastqpila sil~ ludzkich mi~sni maszynami, tak w nadchodzqcej wsp61
pracy umyslowej ludzi i maszyn zwi~kszeniu ulegnie przede wszy
stkim ogolna zdolnose przetwarzania i gromadzenia informacji, 
ktorq dotychczas rozporzqdzal rodzaj ludzki. 

Zwykle w pracy umyslowej rozroznia si~ dwa rodzaje czyn
nosci. Jedne, powszechnie zrozumiale, Sq to czynnosci groma
dzenia info'rmacji (wyszukiwanie ich w ksi,!zkach, czasopismach lub 
nota tkach, wylawianie z pami~ci, otrzymywanie za pomocq trans
misji wzrokowych i sluchowych) oraz prostego ich przetwarzania 
(klasyfikowanie, porownywanie itp.), przy czym post~powania takie 
podlegajq konsekwentnym, logicznym regulom, ktore nie trudno 
wyliczye i opisae. Drugie, raczej tajemnicze, wiqzq si~ ze zjawi
skami otrzymywania pewnych sqdow, stc:wiania hipotez, formulo
wania przypuszczen. Sqdzi si~, ze w miar~ rozwoju badan 
znaczna ilose czynnosci zaliczanych do tej drugiej grupy znajdzie 
si~ z czasem w grupie pierwszej (przykladem tego procesu bylaby 
formalizacja wnioskowania logicznego). 

Przy obecnym stanie techniki potrafimy projektowae i budowae 
urzqdzenia wykonujqce wymienionq pierwszq gru~ czynnosci 
(tzw. czynnc.Sci nizszego poziomu) szybciej, lepiej i taniej, niz 
mogliby to zrobie ludzie. Czynnosci te wymagajq na ogol wielkiej 
liczby prostych, powtarzalnych, nudnych zabiegow, obcych raczej 
wlasciwosciom ludzkiego umyslu, ktory nie jest najlepiej przy
stosowany do wykonywania niezwykle szybkich a zarazem pro
stych operacji, powtarzalnych na olbrzymich zbiorach krancowo 
podobnych informacji. I tak przeci~tnie dodajemy w czasie se
kundy trzy cyfry i to niezbyt dlugo, gdyz wskutek zm~czenia 

szybko wzrasta cz~stosc omylek. Urzqdzenie elektroniczne wyko
nuje takq samq operacjE: w czasie jednej milionowej sekundy 
i moze jq powtarzae dowolnie dlugo. Ksiqzki, notatki, tablice 
itp. mozna uwazae za swoiste uzupelnienie naszego umyslu; 
"wydluzajq" one trwalose pami~ci i zwi~kszajq liczb~ dost~pnych 
faktow. Urzqdzenia elektroniczne bylyby dalszym uzupelnieniem 
dostosowanym do pr~dkiego, ekonomiczr..ego i prostego przetwa
rzania wielkich ilosci infonnacji. 

Podstawowq cechq nadchodzqcej rewolucji jest wspolpraca umy
slowa zespolow czlowiek-maszyna, w ktorych zadania bardziej zru
tynizowane, lecz czasochlonne wykonywalby drugi z partnerow 
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pozostawiajqc nam czynnosci zwiqzane z sqdzeniem, decydowa
niem i wysuwaniem przypuszczen. Ale nawet w tej dose nie
zrozumialej dla nas obecnie grupie czynnosci, ktorej praw i regul 
jeszcze nie znamy, maszyna b~dzie wspomagae nas w kazdej 
chwili przypominajqc niezb~dne fakty, porzqdkuj,!c je zgodnie 
z naszymi zyczeniami i sprawdzajqc nasze pomysly. Tu wlasnie 
tkwi geneza poj~cia intelektroniki, rozumianej jako uzupelnienie 
naszego intelektu za pomOCq urzqdzen elektronicznych. 

Budowane ostatnio urzqdzenia elektroniczne otrzymujq inform a
cje w postaci impuls6w elektrycznych przechowujCjc ie alba 
tylko w czasie wykonywania niezb~dnych operacji, albo tez dowol
nie dlugo (np. zapisane na rejestruj'lcych tasmach magnetycznych). 
Elementy p6lprzewodnikowe dzialaj'lce jako przekazniki kontro
luj'l przeplyw sygnal6w . oraz rejestrowanie informacji w sposob 
wykazujqcy pewne analogie do domniemanego przeplywu i zapa
mi«:itywania wiadomosci w ludzkim m6zgu. Obecnie jednak nikt 
nawet nie pr6buje budowae maszyn nasladuj'lcych prac~ umyslu 
ludzkiego. Projektowanie urzqdzen intelektronicznych opiera si~ 

na czysto technicznych zasadach i w spos6b mozliwie najprostszy 
usiluje rozwi'lzae postawione mu czysto techniczne zadania. Nato
miast zespoly fizyk6w, technik6w, biolog6w i psychologow pr6
bowaly wielokrotnie badac prac~ m6zgu interpretowanego jako 
uklad fizyczny, co - . jak sqdzono - pozwoli ulepszye metody 
projektowania urz'ldzen intelektronicznych. Badania te wyka
zaly, ze choc zrozumiano par~ cech charakterystycznych m6zgu 
uj~tego jako uklad fizyczny, to studia te Sq dopiero w wieku 
niemowl~cym. Jest l.ylko wiar,! powszechnq ludzi pracuj'lcych 
w tej dziedzmie , ze kiedys, w przyszlosci zjawi,! si~ inne kon
strukcje i elementy, kt6re ulepszq prac~ naszych urz'!dzen elek
tronicznych i upodobni'! je do pracy mozgu. 

Wiele obecnie prowadzonych badan dotyczy r6znych uklad6w 
specjalnych, zwanych urz,!dzeniami wyzszego poziomu, jak na 
przyklad: 

a . Uklady adaptacyjne, zdolne do zmiany swoich wewn~trz

nych parametr6w w spos6b dostosowany do zmiany warunk6w 
otoczenia, tak zeby ich zadania mogly bye w dalszym ci'lgu 
wykonywane zadowalaj,!co. Przykladem bylby tLl uklad elektro
niczny okreslajCjcy co pewien czas niezb~dne zmiany nastawienia 
poszczeg6lnych maszyn w zakladzie przemyslowym, tak zeby 
utrzymae optymalnq jego produkcj~ bez wzgl~du na zaburzenia 
w dostawie i jakosci surowca, uszkodzenia poszczeg6lnych ma
szyn oraz wahania wydajnosci pracy. 

b. Uklady samoorganizujqce, tzn. uklady, w kt6rych celowo 
nie wykonano wszystkich polqczen mi~dzy podukladami skla
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dowymi, lecz zastosowano pewne nadrz~dne urzqdzenie intelek
troniczne kierujqce samoczynnie przelqczeniami tak, zeby otrzymac 
mo:lliwie najlepsze wyniki w przewidywanej pracy. Uklad samo
organizujqcy rejestruje kazdorazowo otrzymywane wyniki, porow
nuje je z pewnq reakcjq tYPOWq narZUCOnq przez projektanta 
i przelqcza dopoty swoje elementy, dopoki nie spelni narzuco
nego mll wymagania. Przyk1adem moze tu bye uklad sterujqcy 
fabryk q chemicznq, w ktorej wahania warunkow pracy i ich 
wplyw majq charakter statystyczny, nieuchwytny rownaniami. 
Wowczas urzqdzenie intelektroniczne wprowadza nieustannie nieco 
rozne wartosci poszczegolnych parametrow mierzqc wyniki pro
cesu produkcyjnego i utrwalajqc zmiany, ktore okazaly si~ ko
rzystne. 

c. Uklady UCZqce si~ , tzn . zdolne do wykorzystywania w swym 
przysz1ym dzialaniu prob z poczqtkowych faz pracy. Przykla
dem mog1obyby tu bye urzqdzenie do gry w szachy 0 programie 
zawierajqcym: reguly tej gry, oraz cel (np. e1iminacj~ figur 
przeciwnika). Urzqdzenie takie rozpatrywa1oby rozne ruchy mo
zliwe wybierajqc najlepszy z nich (ze .wzgl~du na narzucony cell 
i wpadajqc niezwykle 1atwo w pu1apki, jesli przeciwnik prze
widywalby wi~kszq niz urzqdzenie ilose ruchow. Wowczas trzeba 
by wprowadzie lldoskonalenie polegajqce na rejestrowaniu ruchow, 
ktore okazaly si~ niekorzystne, .i unikaniu ich w przysz1osci. 
Oczywiscie, udoskonalenie fo by10by .nieprzydatne, jesli prze
ciwnik zmienialby taktyk~ gry 5. 

Dotychczasowe zastosowanie intelelektroniki ograniczajq si~ 
w praktyce do urzqdzen przemys10wych oraz do pewnych pomocy 
administracyjno-biurowych (glownie przy operacjach finansowy«h) . 
Dose zaawansowane Sq rowniez prace zwiqzane z maszynowym 
tlumaczeniem j~zykow oraz z urzqdzeniami pomocniczymi dla 
lekarzy i to zarowno przy stawianiu rozpoznania, jak i przy 
pewnych zabiegach leczniczych. W pierwszym przypadku (w obec
nym stanie rzeczy) maszyny wykonlljq wst~pne etapy pracy 
dajq pierwszy . przyblizony i niezbyt uporzqdkowany tekst prze
k1adu, zwracajq uwag~ na wieloznacznosci itp. Sqdzi si~ tez, ze 
praca nad konstrukcjq tych maszyn oraz ulepszanie ich dzia1ania 
rzuci wiele swiatla na zagadnienie j~zykowe, m. in. prawdopo
dobnie w m.jblizszych latach zmieni si~ zasadniczo nasza kon

5 Nalezy podkreslic, ze ukla dy adaptacyjne i samoorganizuj'lce s'l w sta
dium pr6b i badan laboratoryjnych, uklady ucz'lce zas rozwaza s i~ dopiero 
teoretycznie. Sporo pracy poswi~cil tym ostatnim m. in . N. Wiener dochodz'lc 
zreszt'l do niezbyt zach~caj'lcych wniosl<6w, kt6re mozna wiasciwie stresei/: 
uzytym przez niego w jednej z publik acji okresleniem, ze maszyny takie te> 
(ze wzgl~du na specjalizacj~) "genialni idioci". 
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cepcja j~zyka. W drugiej grupie zagadnien wierzymy, ze lekarz 
przyszlosci b~dzie mogi wprowadzie do urzqdzenia elektronicznego 
dane 0 objawach spostrzezonych podczas badania, informacje 
dotyczqce minionej historii pacjenta i jego cech dziedzicznych 
oraz wyniki badan laboratoryjnych. Urzqdzenie wsp6lpracujqce 
powinno w odpowiedzi podae wartosci prawdopodobienstwa po
szczegolnych schorze!'!, a bye moze i prawdopodobienstwa sku
tecznosci rozmaitych metod leczenia z ostrzezeniami dotyczqcymi 
slabych stron chorego (np. ukladu krqzenia) ... 

Z WSZELKICH maszyn cybernetycznych naJwl~cej wiemy 
o maszynach Jiczqcych. Im to poswi~cony jest fragment 
broszurki The computer and the brain J. von N e u man n a 
(New Haven 1951, Yale University Press) jednego z najwybit
niejszych matematykow XX wieku. Urodzony w 1903 r. 
w Budapeszcie majqc 23 lata zostal wykladowcq Uniwer
sytetu w Berlinie. Od 1930 r. byl profesorem w Institute 
for Advanced Study w Princeton. Poczqtkowo jego prace 
wiqzaly si~ z analizq funkcjonalnq, logikq matematycznq 
i podstawami geometrii; w Stanach Zjednoczonych zaintere
'sowal si~ teoriq kwantow i hydrodynamikq teoretycznq., 
n1ajbardziej jednak wslawily ,go: opracowanie teorii gry 
oraz prace teoretyczne umozliwiajqce konstrukcje pierw
szych maszyn liczqcych. Podczas II wojny swiatowej byl 
jednym z wsp61pracownikow projcktu "Manhattan" (kon
strukcja bomby atomowej) . 

John von Neumann 

"MASZYNY LICZ1\CE" 

1. DZIAl.ANIE 

...maszyna liczqca wykonuje swoje podstawowe operacje (doda
wanie, mnozenie. odejmowanie itp.) w kolejnosci uporzqdkowanej 
wedlug pewnego planu zaleznego od rozwiqzywanego zagadnienia. 
W tzw. maszynach analogowych, gdzie liczba uzytych elementow 
musi bye rowna liczbie niezb~dnych operacji, elementy te lqczy 
si~ tak, zeby otrzymae uklad przedstawiajqcy pewnq struktur~ 
analogicznq do przewidywanego ciqgu obliczen. Wobec tego zagad
nienie rozwiqzywane determinuje tu wewn~trznq organizacj~ ma-

Znak - 4 
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szyny, ksztaltowan'l za pomoc'l odpowiednich pol'lczen elektrycz
nych, ktora nie zmienia si~ juz podczas pracy nad danym proble
memo 

Natomiast maszyna licz'lca cyfrowa w zasadzie rna tyle elemen
tow operacyjnych, ile przewidziano typow podstawowych operacji. 
Maszyna ta zawiera wi~c tylko jeden element sumuj'lcy, jeden mno
z'lcy itd. Musi wi~c bye ona wyposazona w znaczn'l liczb~ elemen
tow, ktore moglyby przechowywae ("zapami~tywae") wszystkie po
trzebne wyniki przejsciowych etap6w obliczenia. Te elementy 
rejestruj'lce powinny przejmowae liczby z pewnych elementow ope
racyjnych, przechowywae je tak dlugo, jak to jest wymagane, i prze
kazywac na z'ldanie do innych elementow operacyjnych. Liczba 
elementow rejestruj'lcych jest miarq pojemnosci rejestracyjnej ("pa
mi~ci") maszyny. 

Sterowanie czynnosci maszyny cyfrowej moze bye rozwiqzane 
dwojako: 

a. Maszyna rna szereg elementow steruj'lcych (zwykie kilkaset), 
zwiqzanych trwale z elementami operacyjnymi, z ktorych kazdy 
moze znajdowai: si~ w dwu stanach. W zaIeznosci od swego stanu, 
po uplywie pewnego czasu, przewidzianego na wykonanie operacji 
w elemencie przez niego sterowanym, przekazuje on dalszy ciqg 
operacji do jednego z dwu nast~pnych elementow operacyjnych lub 
rejestrujqcych, ktore Sq sterowane identycznie. W ten sposob zo
staje okreslony pewien ciqg dzialania. Ciekawq odmianq tej kon
strukcji jest wykonanie, po szeregu elementow, pol'lczenia zwrot
nego, co sprawia, ze dany ciqg obliczen b~dzie powtarzany dopaty, 
dopoki jego wyniki nie spelniq pewnego kryterium (np. dokladno
sci) i dopiero wowczas b~dzie mozliwe przejscie do innych ele
mentow operacyjnych maszyny. 

b. Elementy sterujqce mozna zaistqpie rozkazami operacyjnymi, 
ktore zwykle majq takq samq postae fizycznq sygnalow elektrycz
nych jak cyfry przerabiane w maszynie. Rozkazy Sq wi~c pewnymi 
wybranymi ciqgami liczb, okreslajqcymi: l'odzaj przewidywanej 
operacji, elementy rejestrujqce, z ktorych pobiera si~ dane, oraz 
elementy rejestrujqce, do ktorych nalezy przekazae otrzymane wy
niki. 

Wobec tego poszczegolne elementy rejestrujqce mUSZq bye nume
rowane (te ich numery nazywa si~ zazwyczaj adresami). Dia pro
stoty numeruje si~ rowniez podstawowe operacje. Tak wi~c rozkaz 
operacyjny zawiera numery operacji i adresy rejestru. 

Istotnq roznic~ obu przytoczonych metod stanowi fakt, ze ele
menty sterujqce Sq rzeczywistymi tworami fizycznymi, ogranicza
Jqcymi w znacznym stopniu swobod~ zmian wewn~trznej struktury,. 
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maszyny, natomiast rozkazy operacyjne Sq wielkosciami abstrak
cyjnymi, "przechowywanymi" w rejestrze. Przebieg rozwiqzania 
zalezy wi~c przede wszystkim od zawartosci pewnej cz~sci tego 
rejestru. 

Fakt przechowywania rozkazow operacyjnych w rejestrze zapew
nia maszynie wielkq zdolnose dostosowania si~ do warunkow pracy, 
nieosiqgalnq w innych uk1adach sterowania. Maszyna tak stero
wana moze pobierae rozkazy z rejestru (jak cyfry), odpowiednio 
je przerabiac, kierowac do innych elementow rejestrujqcych (czyli 
zmieniac zawartoSi: rejestru) . Moze wi~c zmieniae zbior w1asnych, 
jq samq sterujqcych rozkazow operacyjnych, moze sarna kierowae 
przebiegiem swoich operacji. Pozwala to otrzymywac subtelne i zlo
zone ciqgi rozkazow wplywajqce nie tylko na przebieg obliczen, 
ale rowniez na uk1ad i trese samych rozkazow. Zwykle podsta
wowy ciqg rozkazow kierujqcych pracq maszyny przy rozwiqzy
waniu danego zagadnienia wykonuje si~ w postaci perforowanej 
tasmy, ktorq nast~pnie maszyna za pomocq specjalnych urzqdzen 
odczytuje, zmienia na sobie wlasciwy "j~zyk" sygnalow i przecho
wuje w rejestrze. 

2. BUDOWA 

W duzych, obecnie budowanych maszynach analogowych spotyka 
si~ ok. 200 roznych elementow operacyjnych, ktorych wlasciwosci 
zalezq od zasad ich konstrukcji. Obecnie zaznacza si~ dominacja 
elementow elektronicznych lub - celem zwi~kszenia dokladnosci 
elektromechanicznych. W bardziej rozbudowanych konstrukcjach 
wyst~pujq tez pewne elementy typowe raczej dla maszyn cyfrowych, 
jak np. przekazniki. Wartose wielkich maszyn analogowych do
chodzi do 1 mIn dolarow, ich dokladnose zazwyczaj nie przekracza 
O,l%. Specjalne uklady mechaniczne pozwalajq niekiedy osiqgae 
dokladnose rz~du 0,01010. 

Wielkie maszyny cyfrowe Sq urzqdzeniami bardziej skompliko
wanymi. Skladajq si~ one z elementow rejestrujqcych stanowiq
cych ok. 50010 wyposazenia maszyny oraz z elementow czynnych 
dwojakiego rodzaju : 

a. Elementow wykonujqcych podstawowe operacje logiczne, kto
rych duze maszyny majq od 3000 do 30000. Znaczna ich ilose jest 
zgrupowana w wydzielonej cz~sci (tzw. arytmometrze) sluzqcej do 
wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych. 

b. Elementow regenerujqcych sygnaly elektryczne, tzn. kompen
sujqcych ich straty energii powstajqce w czasie przeplywu przez 
poszczegolne cz~sci maszyny, zrnieniajqcych poziom energetyczny 
sygnalu w zaleznosci od potrzeb kolejnej operacji oraz poprawia
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jqcych jego ksztalt, tak zeby nie odbiegal nadmiernie od obo
wiqzujqcej w danej maszynie formy impuls6w. 

Czas wykonywania jednej operacji zalezy od zasady dzialania 
uzytych element6w. W dawnych wykonaniach, gdy stosowano prze
kazniki, wynosil on ok. 0,01 sek. Przy zastosowaniu lamp elektro
nowych osiqga si~ czas rz~du 10-5 sek. dla p61przewodnik6w zas 
oraz rejestrow ferrytowych nawet 10-6 sek. Sqdzi si~, ze mozliwe 
b~dzie stukrotne zmniejszenie tych wartosci w ciqgu najblizszych 
10 lat. Drugq wielkosciCl. ograniczajqcq szybkosc pracy maszyny jest 
czas udost~pniania informacji (zwykle rozny nieco, gdy zapisuje 
si~ liczby w rejestrze bqdz tez odczytuje z niego). Istniejq rejestry, 
gdzie czas ten jest jednakowy dla wszystkich informacji, i takie, 
gdzie zalezy on od adresu elementu rejestrujqcego, gdyz odczyt 
nast~puje po przejrzeniu pewnej serii elementow. Zwykle stosuje 
si~ kilka typ6w rejestrow 0 pewnej hierarchii uzytkowania. Ko
sztowne, lecz szybko dzialajqce, 0 pojemnosci ograniczonej do ok. 
20 liczb, rejestry zbudowane z elementow czynnych sluzq do prze
chowywania informacji cz~sto potrzebnych w obliczeniach (np. 
wynikow poprzednich operacji) . Ich czasy udost~pniania Sq mniej 
wi~cej rowne czasom wykonywania operacji. Dalej wyst~pujq 
rejestry (np. b~bnowe) 0 pojemnosci rz~du kilku tysi~cy liczb, 
lecz 0 czasie udost~pniania 10 razy dluzszym. W koncu mozna 
stosowae trzeci typ rejestrow, dla ktorych zarowno pojemnosc, 
jak i czas udost~pniania rosnCl. dziesi~cjokrotnie w porownaniu 
z poprzednimi. 

Maszyny cyfrowe mogq pracowae z dowolnq dokladnosciq. 
Zwykle wykorzystujq one 12 liczb znaczqcych, czyli liczq z do
kladnosciq 10 I 10% Zwi~kszenie dokladnosci jest rownoznaczne 
z proporcjonalnym do ilosci liczb znaczqcych zwi~kszeniem Iiczby 
elementow i czasu wykonywania operacji. Tak duza pozornie do
kladnose poszczegolnych operacji jest niezb~dna, gdyz maszyny 
cyfrowe zast~pujq bardziej skomplikowane czynnosci matematyczne 
(calkowanie, pierwiastkowanie itd.) dlugimi seriami podstawowych 
dzialan arytmetycznych, kt6rych liczba cz~sto dochodzi do 1010. 
Bl~dy tych podstawowych dzialan dodajq si~ czc::sciowo, przy czym 
ze wzgl~du na przypadkowosc wyst~powania omylek przy n ope
racjach blqd wzrosnie }I;; razy. Tak wi~c dokladnose 10-12 po
szczegolnej operacji zapewnia co najwyzej dokladnose 

lit0- 10 / 10- 12 = 105- 9fo wyniku. 
Ostatnim problemem jest lqcznose maszyny ze swiatem zewn~trz

nym, ktorq urzeczywistnia si~ dwojako: przede wszystkim maszy
nie narzuca si~ pewien uklad rozkaz6w operacyjnych, zwany pro
gramem, niezb~dny dla wykonania danego zadania. Program 
powinien bye zupelny, tzn. calkowicie determinujqcy wszystkie 
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przyszle czynnosci rnaszyny. Mozliwosci wykorzystania rnaszyn do 
poszczegoinych zadan zaIezq wi~c w duzym stopniu od urniej~tnego 
jej zaprograrnowania. Nast~pnie rnaszyna rnusi podat wyniki prze
liczen. Dawniej czynila to w postaci zapisu na tasrnach perforowa
nych Iub rnagnetycznych, obecnie raczej w postaci druku \koncowyrn 
elernentern rnaszyny jest wowczas tzw. drukarka). 

3. PORO WNAN I E 

Jesii z opisanyrni poprzednio urzqdzeniarni porownac centraIny 
uklad nerwowy czlowieka, to spostrzeze si~ kilka dose powierzchow
nych cech wspoinych oraz szereg ciekawych roznic dotyczqcych 
ogoinych zasad pracy obll ukladow. 

Przede wszystkirn uklad nerwowy, podobnie jak rnaszyny cyfrowe, 
pracuje w sposob dyskretny (tzn. nieciqgly; wielkosci dyskretne 
w rnaternatyce Sq rozurniane jako wielkosci nieciqgle, odosobnione, 
np. ciqg Iiczb natllrainych) i to z dwu wzgI~dow : 

a. Zaburzenia zjawiajqce si~ w kornorkach nerwowych rnajq rn. in. 
charakter irnpllisow elektrycznych o ' arnplitudzie ok. 50 rnV trwa
jqcych ok. 0,0001 sek. po czyrn korn6rka regeneruje swoj stan 
uprzedni w czasie ok. 0,01 sek. (czas regeneracji stanowi wi~c 
co najrnniej 99010 'czasu zycia) i jest wtedy na og6l niezdoina do 
reagowania na nast~pne bodzce (chyba ze Sq one wyjqtkowo silne 
i to po uplywie ok. 0,005 sek.). 

b. Pobudzenie kornorki nerwowej rna charakter warunkowy, tzn. 
tylko przy pewnych kornbinacjach jednoczesnych irnpulsow wej
sciowych zjawia si~ irnpuis wyjsciowy. Zwiqzki zachodzqce rni~dzy 
tyrni impulsarni pozwalajq uznae kornork~ nerWOWq za odpowied
nik elernentu czynnego rnaszyny liczq-::ej. 

Ilose neuronow ocenia si~ na ok. 1010, co uwzgl~dniwszy pojern
nose rnozgu odpowiada gE!stosci ok. 107 elernentow w 1 crn3• W rna
szynach liczqcych wielkose ta zalezy od rodzaju uzytych elernen
tow. StosujqC specjaine Iarnpy elektronowe uzyskuje sit: co najwyzej 
0,2 elernentu w 1 crn~ , dia polprzewodnikow (tranzystorow) i tzw. 
polqczen drukowanych - najwyzej 8 elernentow w 1 crn3 ; przy 
najbardziej wyrafinowanych srodkach wspolczesnej rnikrorninia
turyzacji rnozna by teoretycznie dojse do ok. 20 element6w 
w 1 crn3• 6 

Straty rnocy zachodzqce w ukladzie nerwowyrn ocenia si~ na 
ok. 10 W (10% rozporzqdzalnej rnocy czlowieka rozwazanego jako 
zrodlo energii), co odpowi~da stratorn 10-9 W na 1 neuron. W rnaszy

• Przewldywane wykorzystanie najnowszych zdobyczy elektronikl moleku
larnej . pozwollloby n a ewentualne dalsze dziesillclokrotne zwillkszenle gllstoscl. 
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nach licz'!cych dochodzi si~ co najwyzej do strat rz~du 0,1 W na 
element. 

Pojemnosc rejestru mierzy si~ w tzw. bitach, kt6re mozna 
uwazae za pewne jednostki informacji 7. Jest to jednostka dose 
mala, np. 1 cyfrze odpowiada ok. 3,3 bita, 1 literze ok. 6,5 bita, 
1 stronicy tekstu ok. 104 bit6w. Pojemnosc rejestr6w nowoczesnych 
maszyn cyfrowych wynosi co najwyzej 106 bit6w, natomiast poje
mnose informacyjnq centralnego ukladu nerwowego szacuje si~ 

1020na ok. bit6w, przy czym sprawa mechanizmu naszej pami~ci 
jest daleka od wyjasnienia. 

Z przytoczonych danych mozna wnioskowae, ze: 
1. W por6wnaniu z nowoczesnymi maszynami cyfrowymi mozli

wosci operacyjne m6zgu wydajq si~ bye ok. 105 razy wi~ksze. 
Wartose t~ otrzyma si~ uwzgl~dniajqc ok. 100 razy wi~kszq liczb~ 
element6w i ok. 104 razy mniejszq szybkose pracy. Znacznie wi~k
sze Sq natomiast mozliwosci rejestru ukladu nerwowego, przy czym 
nalezy pami~tae, ze istniejq r6zne ich rodzaje (np. zapewne swoi
stym rejestrem biologicznym 0 duzej pojemnosci jest garnitur 
gen6w kazdej z Komarek). 

2. Ze wzgl~du na rodzaj organizacji maszyna liczqca pracuje 
raczej szeregowo, tzn. wykonuje kolejno pewne operacje. Dla 
centralnego ukladu nerwowego prawdopodobniejsza jest praca 
r6wnolegla, tzn. jednoczesne wykonywanie r6znych operacji. Jak 
wiadomo, wymiennose tych odmian pracy bywa bardzo ograniczona 
rodzajem rozwazanego zagadnienia. Dowodziloby to, ze struktury 
ukladu naszych maszyn i m6zg6w muszq r6znie si~ zasadniczo. 

Pewne poszlaki pozwalajq domyslae si~ charakteru dalszych r6z
nic, z kt6rych najbardziej znanymi bylyby: 

3. Intensywnose wraieil jest reprezentowana w ukladzie nerwo
wym cz~stotliwosciq impuls6w, kt6ra zwi~ksza si~ (w miar~ wzra
stania sHy bodzca) od ok. 50 do 200 impuls6w na sekund~. Mozna 
oszacowae, ze ten typ odpowiedniosci dopuszcza dokladnosc ope
racji co najwyzej rz~du 0,10/0. Oznacza to, ze uklad nerwowy 
pracuje wydajnie mimo tak niewielkiej dokladnosci, przy jakiej 
budowane obecnie maszyny cyfrowe bylyby bezwartosciowe. 
Opr6cz tego uklad ten cechuje wielka niezawodnose dzialania. 
Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z jakims wykorzysta
niem prawidlowosci statystycznych. 

4. Przebiegi wyst~pujqce w ukladzie nerwowym majq raczej 
charakter mieszany, cz~sciowo zblizony do analogowego, co jest 
szczeg6lnie widoczne przy rozwazaniu zjawisk chemicznych w tym 
ukladzie wyst~pujqcych. 

1 Oblicza sio: je jako logarytm przy zasadzle 2 z mo:l!iwych do wyboru 
komblnacjl. 



1175 CYBERNETYKA - POGL1\DY I ZAGADNIENIA 

5. Naleiy sobie uprzytomnic, ie j~zyk, ktorym si~ poslugujemy, 
rna charakter przypadkowy. Podobnie jak lacina lub sanskryt Sq 
tylko faktami historycznymi pozbawionymi cechy logicznej ko
niecznosci, moina by tei przypuszczalc, ie i logika lub matematyka 
przybraly w ciqgu dziejow pewne formy przypadkowe, ie mogq 
istniec nieco inne, nie znane nam ichpostacie. Istniejq wskazowki, 
ze bez wzgl~du na to, jakim ,,j~zykiem" posluguje si~ nasz uklad 
nerwowy, j~zyk ten najprawdopodobniej b~dzie pod wzgl~dem 

logicznym i arytmetycznym bardziej powierzchowny od j~zyka 

matematyki. Jego statystyczny charakter i zdaje si~ niewielka do
kladnosc pozwalajq si~ domyslac, ze logika i matematyka rozpatry
wan~ jako j~zyk centralnego ukladu nerwowego mUSZq roinic si~ 
zasadniczo w porownaniu z j~zykami, ktore znamy z codziennego 
doswiadczenia .. . 

CYBERNETYKA jest jednak nie tylko jakqs gal~ziq wiedzy, 
ale rowniei n ami a s t k q s w i a top 0 g 1 q d u nadcho
dzqcego pokolenia technikow. Jest pewnq met 0 d q 
m y s 1 e n i a, pewnq wizjq rzeczywistosci i trudno dziwic 
si~ proborn wykorzystania jej w zupelnie innych naukach. 
Przykladami takich pr6b Sq dwa nast~pne fragrnenty. . 

Wypowiedi H. Qua s tIe r a pochodzi z sympozjum po
sWH~conego zastosowaniom teorii informacji w biologii 
kt6re odbylo si~ w dniach 29-31. X. 1956 w Gatlinburgu 
w Tennessee (St. Zjedn.). Syrnpozjum to mialo tematyk~ 
chemiczno-biologicznq i probowano na nim znaleic inter
pretacj~ proces6w chemicznych zgodnq z teoriq informacji 
uwazajqc pewne zwiqzki chemiczne wyst~pujqce w organiz
mie za podstawowe nosniki sygnalow regulacyjnych tegoi 
organizmu. Sympozjum poruszylo cztery problemy: 

a) zagadnienie przechowywania i przenoszenia informacji 
w organizmach, a zwlaszcza przenoszenie informacji rni~dzy 
pokoleniami (genetyka) i podczas procesow regeneracyjnych; 

b) zagadn~enie pomiaru ilosci informacji w biologii wiq-
ZqC ten problem z dzialaniem przeciwcial oraz ze zwal
czaniem toksyn W organizmie; 

c) zagadnienie niszczenia informacji zawartych w orga
ndzmie za pomocq promieniowania jonizuj<}cego; 

d) zagadnienie niszczenia informacji wskutek starzenia 
si~ organizmu oraz chorob; najwi~cej uwagi poswi~cono 

nowotworom pojmowanym jako swoiste procesy degene
racyjne. 



1176 CYBERNETYKA - POGLl\DY I ZAGADNIENIA 

Drugi fragment zapozyczono ze slynnej ksiqzki ' N. Wi e
n era pt. Cybernetics (New York 1961, J. Wiley) uwazanej 
za podstawowe opracowanie cybernetyczne. Sam Wiener jest 
najbardziej znanq i moze najbardziej barwnq postaciq 
w srodowisku cybernetykow. Urodzony 26. XI. 1894 r. jako 
syn profesora slawistyki na uniwersytecie harwardzkim byl 
w mlodosci typowym "cudownym dzieckiem". Ukonczyl 
szkolE: sredniq majqc lat 14. W 1913 r. uzyskal doktorat 
filozofii u Santayany. Potem przez 6 lat studiowal matema
tyke. m. in. w Getyndze (studiowal u Hilberta), oraz w Cam
bridge (pod kierunkiem Bertranda Russella). Od 1932 1. jest 
profesorem na Massachussetts Institute of Technology. Jego 
prace matematyczne wiqzq siE: z przebiegami przypadko
wymi oraz zjawiskami nieliniowymi. Wesp6I z drem 
C. E. Shannonem jest tworcq teorii informacji. Wspolpra
cowal rowniez w ·dziedzinie maszyn liczq·cych. 

Wienera cechujq dose roznorodne zainteresowania. Oglo
sil pewne prace z dziedziny biologii i filozofii (glownie 
z gnoseologii); zajmowal siE: literaturq piE:knq i pewnym 
powodzeniem cieszyla siE: jedna z jego powiesci pt. The 
Tempter omawiajqca m. in. konflikty ideologiczne zwiqzane 
z pracq wspolczesnego uczonego. Ostatnio dose glosnq na 
Zachodzie jest jego autobiografia pt. I am a mathematician. 

Henry Quastler 

"TEORIA INFORMACJI A BIOI,OGIAn 

...na ogol jakakolwiek teoria zjawia siE: wowczas, gdy trzeba 
wyjasnie pewien zbior faktow *. W rozpatrywanym przypadku bylo 
nieco odmiennie. Podstawowe prace nowoczesnej teorii informacj: 
wykonane przez C. E. Shannona wiqzaly siE: z problematykq tech
nicznq. Shannon powiedzial mi kiedys, ze wykorzystanie wynik6w 
jego pracy w innych dziedzinach wydawalo mu siE: wqtpliwe i ze 
lepiej byloby, gdyby uc~eni pracujqcy w odmiennych galE:ziach 
nauki rozwinE:li wlasne koncepcje. Stalo siE: jednak inaczej i bio
lodzy (podobnie jak psycholodzy, socjolodzy, lingwisci, historycy, ...) 
przejE:li z wielkim entuzjazmem pomysly Shannona. Fakt ten wy

• Fragment z kshl',ki The Information Theory in Bio!ogy, New York 1958, 

Pergamon Press. 
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jasnial m. in. Wiener wskazujqc na nierozerwalny zwiqzek jakie
gokolwiek zabiegu regulacyjnego ze zjawiskiem przeplywu infor
macji, jak rowniez podkreslajqc niezwyklq og6lnosc pojt:c teorii 
regulacji. Kazdy uklad, kazdy proces rna bowiem swoj aspekt 
informacyjny i w tymsensie teoria informacji rna zasit:g po
wszechny - mozna z jej pomocq badar wszystko (tylko nie wszyst
ko oplaca sit: badat) . 

Podstawowe pojt:cia teorii 'jnformacji: miary informacji czy 
miary zakl6cajqcych szumow, umozliwiajq bardziei precyzyjne, 
ilosciowe uj~cie takich wielkosci, jak np. stopien zorganizowania. 
W szczegolnosci poj~cia te nadajq si~ do badania problemow roz
woju i niszczenia ukladow niezwykle zlozonych. Problematyka 
rozwoju wyst~puje przede wszystkim w gem'tyce. Problematyce 
niszczenia odpowiadajq w biologii zagadnienia starzenia si~ i cho
rob. 

W biologii uzyteczne Sq dwa podstawowe prawa teorii infor
macji: 

a. Prawo odwzorowania zajmujqce si~ mozliwosciq reprezento
wania jednego rodzaju informacji przez inny rodzaj (np. tzw. 
genotypy i fenotypy w genetyce). Prawo to formuluje pewne ogra
niczenia ilosciowe. Zgodnie z nim nie istniej€ uklad zdolny wydac 
wi~cej informacji, niz mu ich dostarczono, nie istnieje rejestr 
zdolny przyjqe ich wi~cej, niz na to pozwalalaby jego pojemnosc 
(zawsze skonczona, gdyz jakikolwiek uklad fizyczny moze przybrac 
tylko skonczonq liczbr;; rozr6inialnych stanow). Brzmi to banalnie, 
ale istota rzeczy polega na tym, ze potrafimy mierzyc zawartosc 
informacyjnq sygnal6w, co pozwala na analiz~ ich rozplywu. Zre
sztq nawet w przytoczonej formie prawo to prowadzi do pewnych 
ciekawych spostrzezen. Zawartosc informacyjna ukladu jest miarq 
jego uporzqdkowania, a ilosc informacji nie moze ulec samoist
nemu zwi~kszaniu. natomiast zawsze moze zostac zmniejszona 
wskutek obecnosci zakl6cen. Zjawia si~ pytanie, czy znamy pro
cesy przebiegajqce w zasadzie bez strat informacji? Sqdzi si~, ze 
tak I ze takimi wlasnie procesami Sq istotne w genetyce zjawiska 
przechodzenia dziedziczonych zbior6w informacji Z ;:odzicow na 
potomk6w. Ale i tu wyst~puje zakl6cenie przeciwdzialajqce ideal
nemu (tzn. bez strat informacji) przebiegowi tego procesu. Jest 
nim jakiekolwiek promieniowanie jonizujqce, mogqce zmiemc 
sklad genotypu, a obecne zawsze chocby w postaci promieniowania 
kosmicznego. 

b. Prawo dzialania zakl6cen i zapasu informacji. Otoz jesli 
zmierzyc r6wnowaznq "dzialalnose informacyjnq" zakl6cen, to oka
zuje si~, ie ilose informacji efektywnie przekazywanych przez jaki
kolwiek uklad jest r6wna ilosci informacji dostarczanych mniej Hose 
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zakloceii. Wobec tego, aby otrzymae niezb~dnq ilose informacji 
na "wyjsciu" ukladu (poniewai zaklocenia Sq zjawiskiem powszech
nym), trzeba na "wejsciu" do tego ukladu dostarczye pewien nad
miar ich ilosci. Jak wykazal Dancoff, w ukladach biologicznych 
obowiqzuje przy tym swoista ekonomia. Wprawdzie bl~dy popel
niane wskutek niedostatecznej informacji bywajq k03ztowne, ale 
rowniei kosztuje przesylanie zapasu informacji. Moie tu wystqpie 
pewne optimum - nie wtedy, kiedy skompensowano wplyw wszel
kich zakloceii, lecz wtedy, kiedy straty z racji bl~dow i nadmiaru 
informacji wypadajq najmniejsze. Okazalo si~, ie kaidy organizm, 
ktory przeszedl dlugq ewolucj~, zbliia si~ do takiego optimum. 

Dla biologa zaletq omawianych metod jest moinose uj~cia ilo
sciowego, moznose oceny ilosci informacji zwiqzanych z odpowied
nimi strukturami lub funkcjami biologicznymi. Niestety, te oceny 
Sq w pewnym stopniu wzgl~dne, np. zaleiq od pewnych dodatko
wych zaloieii odnosnie do postaci nosnikow informacji (czy Sq to 
poszc!:egolne atomy, czy tei ich grupy, a jesli tak, to jakie?). Ostat
nio podobnymi metodami probowano odpowiedziee na pytanie: 
"Jakiej minimalnej informacji potrzebuje zaplodniona komorka 
jajowa, ieby po pewnej ilosci podzialow rozwinqe si~ w indywi
dualny organizm przynaleiny do czlonka okreslonego gatunku?". 
Zagadnienie to badalo wielu uczonych. Dancoff obliczal odpowied
nie wartosci poslugujqc si~ czterema roinymi metodami (przyjmujqc 
za miar~ informacji: uklady atomow, zgrupowania cz~steczek, obj~
tose chromosomow oraz garnitur genow). Doszedl on do wniosku, 
ze zloionosci ludzkiej komorki odpowiada nie wi~cej nii 1012 bitow 
i nie mniej niz 10" bitow. Linschitz oszacowal t~ wielkose dla ko
morek pierwotniakow na 1013 bitow. Przypuszcza si~, ze rozwijajqce 
si~ organizmy nie potrzebujq tak wielkiej ilosci informacji. Oznacza 
to, ze rna si~ tu do czynienia z duzym zapasem informacji. Wniosek 
ten potwierdzajq badania blizniqt jednojajowych, ktorych gene
tyczne zbiory informacji Sq niewqtpliwie zblizone. 

Badanie za pomOCq metod teorii informacji wykazuje pewne 
cechy charakterystyczne. Rozwazmy jako przyklad analiz~ infor
macyjnq procesow wydzielania dokrewnego. Tradycyjne post~po

wanie polega na wyodr~bnianiu poszczegolnych hormonow, nato
miast dla reprezentanta metod teorii informacji kazda cZqstka 
jakiegokolwiek hormonu przedstawia pewien sygnal przesylany 
z organu sterujqcego (odpowiedniego gruczolu wydzielania do
krewnego) do jakiegos organu docelowego; wiadomose rozpowszech
nionq bezkierunkowo za pomocq krwiobiegu. Na ogol kazdy sygnal 
powinien skladae si~ z adresu docelowego oraz pewnego zasobu 
informacji, pewnego polecenia, przy czym jednej z tych cz~sci 

skladowych moze niekiedy brakowae. Otoz uklad regulacji hormo
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nalnej organizmu mozna ujmowae dwojako: albo zakladajqc, ze 
"sygnaly" hormonalne majq same tylko adresy wyzwalajqce auto
matycznie pewien wlasciwy typ reakcji organu docelowego, lub tez 
przyjmujqc, ze sygnaly te zawierajq pewne polecenia (bezadresowe), 
przy czym charakter tych polecen sprawia, ze jakkolwiek docierajq 
do wszystkich organow, mogq bye wykonywane tylko przez wla
sciwe narzqdy. Zalozmy, ze zachodzi pierwszy przypadek. Dla mo
zliwie subtelnego dozorowania i regulacji organizmu wskazana 
bylaby obecnose jak najwi~kszej ilosci sygnalow hormonalv.ych. 
1m wi~ksza jednak jest liczba sygnalow (liczba adresow), tym 
trudniej rozpoznae wlasciwy i tym latwiej 0 pomylki. Musi tu 
wystqpie pewien kompromis, przy czym, zgodnie z tezq Dancoffa, 
liczba rzeczywiscie dzialajqcych hormonow musi si~ zblizae w da
nych warunkach zycia do pewnego optimum. Do identycznych 
wnioskow (choe osiqgni~tych innymi drogami) prowadzi zalozenie, 
ze sygnaly hormonalne skladajq si~ z samych polecen. Przyklad 
ten dose dobrze wykazuje, jak rozni si~ podejscie informacyjne od 
dotychczas spotykanego. Dla uczonego stosujqcego spos6b myslenia 
zgodny z teoriq informacji wyodr~bnienie nowego hormonu, wita
miny lub enzymu jest raczej drugorzE:dne. Podstawowe pytanie 
wedlug niego brzmi: "ne jeszcze mozna ich odkrye?"... 

Norbert Wiener 

"INFORMACJA A SPOLECZENSTWO" 

.. .Koncepcja ukladu zlozonego z element6w, kt6re same bylyby 
mniejszymi podukladami, nie jest ani czyms niezwyklym, ani 
nowym. Przykladami takich struktur w dziedzinie polityki moglyby 
bye federacje panstw antycznej Grecji, zlozona z kanton6w Szwaj
caria lub wreszcie Stany Zjednoczone Ameryki polnocnej. Ilustra
cjami takiego uj~cia Sq rowniez Lewiatan Hobbesa lub teza Leib
oiza, ze organizm biologiczny jest calosciq zlozonq z innych mniej
szych zyjqtek, jak np. cialek krwi, kt6rq to tezE: rpozna uwazae 
za filozoficzne przeczucie kom6rkowej teorii organizmow. 

Uklady sp6jne fizycznie posiadajq strukturE: znacznie bogatszq 
gl~bszq niz ich elementy skladowe. Natomiast zupelnie inaczej 

przedstawia siE: sprawa uklad6w utworzonych z niezlqczonych fi
zycznie jednostek - jak np. spoleczenstwo ludzkie, raj pszczol lub 
kolonia bobrow. Stopien integracji takiej wsp61noty moze by,c 

i 
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znaczny, ale podczas gdy jednostki posiadajq trwaly uklad nerwowy, 
ustalajqcy powiqzania . mi~dzy ich elementami skladowymi, wspol
nota sklada si~ z osobnikow, ktorych wzajemne stosunki zmieniajq 
si~ w czasie i przestrzeni. Zjawia si~ wi~c pytanie - co lClCZY 
te wspolnoty w calosci zorganizowane, zdatne do przystosowania 

rozwoju? Naturalnie tym czynni.kiem lqczqcym jest zdolnose 
wzajemnego komunikowania si~ osobnikow. 

Taka wzajemna lqcznose moze przybierae rozmaite formy 
i miee roznq zawartose przekazywanych informacji. U ludzi np. 
obejmuje 0 wiele wi~cej niz najsubtelniejsze zawilosci j~zyka, 
u mrowek prawdopodobnie tylko par~ zapachow. Nie wydaje si~, 

by mrowka potrafila rozrozniae swe towarzyszki z tego samego 
mrowiska, natomiast na pewno odrozni je od mrowek z innego 
mrowiska. Wprawdzie sygnaly w postaci zapachow odbierane 
przez mrowki Sq przyczynq ich malo zrMnicowanego zachowania, 
ale wartose informacyjna prostego bodzca zalezy nie tylko od 
jego tresci, lecz rowniez od struktur nerwowych odbiorcy i na
dawcy tego bodzca. Znajdujqc si~ np. w dzungli z jakims tuby1cem 
nie znajqcym naszego j~zyka mozna mimo to wiele nauczye si~ 

od niego. W tym celu,nalezy tylko obserwowae go uwaznie w chwi
lach, gdy wykazuje obaw~ lub zainteresowanie i zapami~tywae 
zarowno przyczyny tych stanow, jak i jego zachowanie. Innymi 
slowy sygnal nie zawierajqcy bezposrednio zrozumialych informacji 
moze nabierae dla nas znaczenia, gdy powiqzac go z jakCls obser
wacjq. 

Jakimikolwiek srodkami lqcznosci rozporzqdzalaby wspolnota, 
mozna okreslie i mierzye ilose informacji dost~pnq calej wspolnocie 
i odroznic jq od informacji dost~pnych jednostce. Informacje osob
nicze stajq si~ dost~pne wspolnocie w6wczas, gdy zmieniajq wza
jemne zachowanie si~ jednostek. Co wi~cej, mozna nawet uwazac 
zakres rozchodzenia si~ pewnej ilosci informacji za miC>.r~ zasi<,;gu 
danej wspolnoty lub zasi~g ten mozna okreslae porownujqc Hose 
decyzji oddzialujqcych na post~powanie danej grupy a powzi~tych 
poza niq, z ilosciq del:yzji wewn~trznych. Grupa taka musi wi~c 
posiadai: liczebnose wystarczajqcq dla zapewnienia jej pewnej 
autonomii. 

Ilose ir.formacji bE:dqcych wlasnosciq grupy moze bye mniejsza 
lub wiE:ksza niz Hose informacji, ktorymi rozporzqdzajq poszcze
golne jednostki w sklad tej grupy wchodzqce. I tak spolecznosci 
(ludzkie lub zwierz~ce) posiadajCi zwykle daleko mniej informacji 
niz skladajqce si~ na nie osobniki, natomiast np. organizm ludzki 
zawiera na pewno nieporownanie wi~cej informacji jako calosc 
niz jego skladowe korporki. Ponadto na ogol otrzymywanie infor
macji grupowych nie jest mozliwe bez specjalnego wysilku. Znane 
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Sq trudn{)sci bibliotek, kt6re "zatykajq" si~ nadmiarem nabytk6w, 
znane Sq klopoty nadmiernej specjalizacji sprawiajqcej, ze ekspert 
okazuje si~ niejednokrotnie prawie analfabetq poza znanq mu 
dziedzinq. 

Jednym z najbardziej zdumiewajqcych zjawisk jest zwiqzek za
gadnieil stabilnosci proces6w zachodzqcych w grupie z obecnosciq 
informacji grupowych. Wierzy si~ powszechnie, ze np. swobodne 
wspolzawodnictwo jest procesem stabilnym, ze jest nim tez wolny 
rynek sprzedajqcych i nabywc6w, kt6ry ustabilizuje ceny zgodnie 
z najwi~kszq obustronnq korzysciq. Niestety, oczywistose przeczy 
podobnym teoriom. Rynek gospodarczy jest grq, kt6ra moze bye 
rozpatrywana w ramach ogolnej teorii gry, tak jak sformulowali 
jq von Neumann i Morgenstern. Teoria ta opiera si~ na zalozeniu, 
ze kazdy grarz post~puje tak, zeby na podstawie rozporzqdzalnych 
informacji zapewnie sobie najwi~ksze prawdopodobienstwo wygra
nej. Juz w przypadku dwu graczy teoria jest niezbyt prosta, choe 
na ogol pozwala okresliJe optymalne metody post~powania. Jednak 
w miar~ wzrostu iIosci graczy wyniki gry stajq si~ coraz trud
niejsze do przewidzenia, a jej przebieg coraz bardziej niestabilny. 
Poszczeg6Ini gracze tWOTZq przejsciowe koalicje, kt6re rozpadajq 
si~ szybko w zam~cie wzajemnych oszustw, zdrad i podst~p6w. 

W dluzszym okresie czasu najprawdopodobniejszym wynikiem na
wet dla gracza blyskotliwego i pozbawionego skrupul6w jest kI~ska, 
ale gdy gracz taki zm~czony wysilkami usiluje znaleze modus 
vivendi z innymi, pada sam ofiarq nast~pnej koalicji wyczekujqcej 
chwili jego wyczerpania. Tak wi~c w bardziej skomplikowanych 
grach nie nalezy spodziewae si~ stabilnosci, Iecz nast~pujq po sobie 
nieustannie okresy sukces6w i niepowodzen, a w og6Inym wyniku 
tracq wszyscy 8. 

Naturalnie zalozenie von Neumanna, ze gracze Sq bardzo in
teligentni i calkowicie pozbawieni skrupulow, jest fikcjq dalekq 
od rzeczywistosci, w kt6rej roi si~ od glupcow. Post~powanie tych 
os.tatnich daje si~ stosunkowo latwo przewidziee i to post~powanie 
(na ogol niewiele wsp6Inego majqce z celowosciq, Iecz sprawiajqce, 

8 PojElcie gry uzywane w matematyce ma nleco inny sens nl:!: powszechnie 
spotykane. GrEl wedlug von Neumanna rozumle silt jako postElPOwanie w sy
tuacji konfl!ktowej, gdy znane Sq co najwyzej prawdopodobienstwa przyjmo
wania okre§lonych wartosci przez interesujqce nas parametry. Jesll przy tym 
o wyborze tych lub innych wartosci nle decyduje w spos6b swiadomy nlkt, 
c2yje cele bylyby sprzeczne z naszymi, to mamy do czynienia z t!lW. "grq prze
ciw naturze". W iElzyku polskim istniejq dwa dos~ elementarne opracowanla 
teorll gier, a mianowicle: 1) J. S. Wen z e 1, Etementy teorH g!er (Warszawa 
1961, PWN) oraz 2) W. Sad 0 w ski, Teoria podejmowan!a decyzj! (Warszawa 
1960 PWG), rozdz. V pt. Teor!a gier). 
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ze kupujq oni szczegolne gatunki papierosow, glosujq na okreslonych 
kandydatow i czytajq pisma zawierajqce wlasciwq mieszanint: de
wDcji, pornografii i pseudonauki) zwit:ksza zarazem stabilnosc SpO
leczeilstwa. 

Przecit:tny czlowiek nie jest ani glupcem, ani lotrem (jak zaklada 
von Neumann), lecz osobnikiem reagujqcym dose inteligentn.ie 
w sprawach bezposrednio go obchodzqcych oraz zdradzajqcym 
sklonnosci do altruizmu w sprawach publicznych (jezeli dobrze je 
sobie uzmyslowi) . Spoleczenstwa malych panstw - jesli istniejq 
dostatecznie dlugo - dopracowaly sit: pewnego powszechnie obo
wiqzujqcego wzorca inteligencji i zachowania. Posiadajq one np. 
godne polecenia przepisy dotyczqce opieki nad nieszcz~sliwymi, 
jazdy szosami, a nawet tolerujq tych, ktorzy raz czy dwa razy 
wystqpili przeciw przyjt:tym zwyczajom spolecznym. W koncu 
tacy ludzie tez nalezq do spolecznosci i jakos trzeba z nimi wsp61
zye. Ale spoleczenstwa te nie znOSZq ludzi nadmiernie ekscentrycz
nych i Sq liczne sposoby, zeby dac im odczue dotkliwie cit:zar 
opinii publicznej. Dzit:ki temu male zwarte wsp6lnoty osiqgajq 
wysoki stopien stabilnosci i dotyczy to zar6wno spoleczenstw wy
soce cywilizowanych, jak i prymitywnych dzikich plemion. Jakby 
dziwne a nawet odpychajqce nie byly Hczne obyczaje ludow pier
wotnych, trzeba im przyznat znaczne wartosci stabilizujqce. Tylko 
w duzych spoleczenstwach, gdzie srodki propagandy i powszechnej 
lqcznosci chroniq ludzi przed wlasciwq krytycznq ocenq bliznich, 
bezwzglt:dnose i nikczemnose post~powania moze osiqgac swe naj
bardziej wysublimowane poziomy, gdyz ze wszystkich czynnikow 
oslabiajqcych stabilnose grup spolecznych, kontrola srodk6w infor
macji jest najskuteczniejsza i najwazniejsza. 

Jednq z nauk, ktorq zawdzit:czamy cybernetyce, byloby stwier
dzenie, ze czynnikiem integrujqcym jakikolwiek uklad jest zdol
nose do gromadzenia, przetwarzania i przesylania informacji. 
W spolecznosciach zbyt wielkich, gdy nie wystarczajq juz bezpo
srednie kontakty jednostek, nosnikami informacji Sq gazety, ksiqzki, 
radio, telewizja , teatry, kina, szkoly, koscioly itp. Te nosniki pod
legajq trojakim ograniczeniom: srodki tansze i masowe wypierajq 
drozsze i bardziej elitarne; srodki te Sq w rt:ku nielicznej grupy i jej 
tylko opinie wyrazajq oraz w koncu srodki te Sq niejednokrotnie 
traktowane jako uzyteczne narzt:dzia zdobywania wladzy. Tak wi~c 
czynniki, ktore najbardziej moglyby przyczynic sit: do stabilizacji 
spoleczenstwa, znajdujq sit: w posiacianiu jednostek najbardziej za
angazowanych w grze wladzy i zrJaczenia, w grze, ktora niszczy 
stabilnosc ukladu socjologicznego. I nie bt:dzie chyba czyms dziw
nym stwierdzenie, ze wielkie wSpOlnoty majq wobec tego mniej 
grupowych informacji niz wspolnot I' male . Jak stado wilkow, cho

http:inteligentn.ie
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ciaz niech wolno nam b~dzie wierzyc, :le w mniejszym stopniu, 
nowoczesne panstwo jest znacznie glupsze niz wi~kszosc osobnikow, 
ktore si~ na to panstwo skladajq ... 

OBRAZ cybernetyki ~ tak jak widzq go pracownicy w tej 
dziedzinie - nie jest bynajmniej jednolity. Wiele spraw 
jest tu spornych, wiele przewidywan opiera si~ na osobistej 
wierze. Wiele jest sporow slownych 0 niezbyt jasne poj~cia . 

Niewqtpliwie wi~kszosc wypowiedzi 0 mozliwosciach cyber
netyki ma charakter jakichs wielkich ekstrapolacji, a ze 
przeslanki, na ktorych si~ wowczas opieraj q rozni .au torzy, 
bywajq roznie rozumiane, powoduje to znacznq roznorodnosc 
poglqdow. Na ogol odroznia si~ dwie szkoly - optymistow 
i pesymistow, ktorych poglqdy streszcza fragment artykulu 
J. L. K e 11 y'ego i O. G. S elf rid g e'a pt. Sophistica
tion in computers: a disagreement (Proceedings of the IRE 
1962, Vol. 50, nr 6). 

J. L. Kelly, O. G. Selfridge 

,,sPOR 0 CYBERNETYKF;" 

...wypowiedzi na temat "maszyn my:§lqcych" pochodzq przewaznie 
od dwoch biegunowo przeciwstawnych szkol, dla ktorych okreslenia 
posluzymy sie; slowami "lewica" i "prawica". Autorzy niniejszego 
tekstu przylqczajqc si~ w rownej mierze do obu wspomnianych 
kierunkow m ajq zamiar wykazac, ze wyst~puje tu rzeczywisty pro
blem naukowy, co do ktorego uczeni mogq z calq uczciwosciq za
chowywac odmienne punkty widzenia. 

ezy maszyny mogq myslec? Przede wszystkim nalezaloby zajqc 
si~ tezq gloszqcq, ze mysl ludzka jest ze swej istoty czyms wyjqt
kowym i niepowtarzalnym. Otoz nie potrafimy dowiesc takiego po
stulatu (a nie jest on bynajmniej oczywisty) i raczej nalezy go 
uwazac za wyraz pewnej wiary. .z drugiej strony poglqd, ze sam 
czlowiek jest maszynq, poniewaz wszystkie jego cz~sci , podlegajq 
mniej lub wi~cej znanym prawom fizycznym, zwlaszcza odnosnie 
do mozgu, jest rownie daleki od oczywistosci. 

W pytaniu, czy maszyny mogq myslec, wszystkie trzy kluczowe 
slowa Sq niezmiernie wieloznaczne, przez co stajq si~ zrodlem nie
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zgodnoSci. I tak istniejq przeciwnicy nazywania "mysleniem" czyn
nosci, kt6ra moze bye wykonywana przez maszyny. Podobnie ist
niejq trzy stcpnie mozliwosci: jakis proces jest mozliwy logicznie, 
jesli nie prowadzi do sprzecznosci, jest mozliwy fizycznie, jesli jest 
zgodny z prawami fizyki, i jest mozliwy praktycznie, jesli moie 
bye zrealizowany za pomOCq dostE:pnego materialu i danych srod
kow technicznych. Wydaje siE:, ie urzqdzenia liczqce mogq w sensie 
logicznym i fizycznym przerabiClJe informacje, podobnie jak robi to 
ezlowiek, co nie przesa,dza sprawy moiliwosci praktycznego zreali
zowania takich urzqdzeil. 

Istnieje wiele proces6w charakterystycznych dla inteligencji 
tworczosc, uog6lnianie, przyswajanie jE:zyk6w - i dla iadnego 
z nich nie dcwiedziono niemoiliwosci zrealizowania go przez ma
szyny. Niekt6re z istniejqcych program6w - oczywiscie w niewiel
kim zasi~gu i w szczeg6lnych przypadkaeh - zdajq si~ dowodzie, 
ze maszyny mogq wykazac kaidq z tych cech. Natomiast: 

a) nie wiemy, ezy procesy, kt6re w pewnym stopniu udale siE: 
odtworzyc, Sq istotnymi skladnikami zjawisk myslowych, czy tei 
okaiq siE: pozbawione znaczenia; 

b) nie wi'emy, Jakie istnieje przejscie miE:dzy wzglE:dnq prostotq 
obecnie stosowanych program6w a niewqtpliwq zloionosciq funkcji 
naszego organizmu; 

c) nie wiemy, czy techniczne zorganizowanie znanych obecnie 
elementow w odpowiednio zloionq strukturE: niezbPodnq dla wyko
rzystania funkcji "myslenia" jest wykonalne w rozsqdnym czasie 
i czy nie wystqpiq przy tym jakies komplikacje i zakl6cenia prak
tycznie uniemozliwiajqce pracE: takiego ukladu. 

Jestesmy w sytuacji pionier6w na brzegu nieznanego kontynentu, 
ktorzy dysponujq wylqcznie siekierami pozwalajqcymi scmac 
drzewa do budowy lodzi i most6w. ezy uda siE: nam zbadae ten 
kontynent? W zasadzie potrafimy sciqe dowolne drzewo, niestety 
drzewa 0 srednicy wielu metrow bE:dq okrutnie zniechE:cajqce; mo
iemy przerzucic most nad dowolnq rzekq, ale jesli spotkamy takq 
jak Amazonka, ktorej prqd osiqga pr~dkosc 30 wE:zlow, trudnosci 
mogq bye praktycznie niepokonalne. Nie wiemy tei, jak wielki 
jest kontynent, ktory chcemy przebyc, a jesli jego szerokosc wynosi 
2 lata swietlne? 

Uwazamy, ie do reprodukowania procesu myslenia dojdzie siE: 
krok za krokiem, maszyny zas, kt6re to zrealizujq, bE:dl! prawdo
podobnie zupelnie r6ine od dzisiejszych urzqdzeil liczqcych, nie 
dostrzegamy natomiast obecnie oczywistej potrzeby nowych podstaw 
naukowych (w przytoczonej metaforze odpowiadaloby to przypu
szczeniu, ze drogi nie przegrodzi nam np. strumieil lawy, co roz
strzygnE:loby 0 calkowitej nieprzydatnosci naszego wyposaienia). 
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W wymienionych sprawach jestesmy raczej zgodni, natomjast 
istotnq roznic~ w poglqdach obu naszych szkol stanowi ocena war
tosci dotychczasowych prac zwiqzanych z teoriq maszyn myslqcych. 
Jednemu z nas wydaje si~, ze kilka z opublikowanych artykulow 
na temat maszyn myslqcych rna pewnq wartose, gdyz mozliwe 
Sq znaczne uogolnienia spotykanych w tej teorii zagadnieit, drugi 
utrzymuje, ze kazdy z probIemow musi bye rozpatrywany oddzielnie 
i ze zaden artykul 0 charakterze ogolnym nie przyczyni si~ do roz
wi<\zania zagadnienia szczeg610wego. Dla jednego z nas poj~cie 

"uczenia si~" urzqdzenia liczqcego jest czyms waznym i rzeczy
wistym, zgodnie Z opiniq drugiego chodzi tu tylko 0 pozbawiony 
jakiegokolwiek znaczenia synonim niektorych metod optymaInego 
doboru parametrow. Jeden z nas wierzy, ze obecne opracowania 
uchwycily co najmniej pierwszq, najbardziej powierzchownq war
stw~ teorii maszyn mysIqcych, drugi nie jest tdecydowany, Cty 
nalezy uznae mozliwose zjawienia si~ sensownych skladnikow ta
kiej uogolniajqcej teorii. 

Problem uogolnienia w swej najprostszej, zmatematyzowanej 
postaci sprowadza si~ do pytania "jaki jest nastE!pny wyraz w da
nym ciqgu Iiczb calkowitych?,l. Wszyscy wiemy, ze dIa niektorych 
ciqgow odpowiedz rzuca si~ sarna, przyznajemy jednak obaj, ze 
w Iud z k i e j zdolnosci uogoIniania jest cos nieprzewidywalnego. 
Skrajna prawica nie przyznaje maszynie zadnej szansy uzyskania 
kiedykolwiek tej zdoInosci, skrajna Iewica utrzymuje, ze zagad
nienie to zostalo juz rozstrzygniE!te (co przypomina posta wE! mecha
nistow z XVIII w., przekonanych,ze Sq w stanie zrozumiec calq 
przyrodE!). Umiarkowani przedstawiciele obu szkol sqdzq, ze aktu
alne badania teoretyczne pomogq nam do gl~bszej analizy tego 
zagadnienia, ze wysilki nasze powinny zmierzae do rozwiqzania 
konkretnych, techniicznych trudnosci, a przede wszystkim, ze 
dop6ki brak nam wartosciowych pomyslow, dopoty naIezy siE! po
wstrzymac od zasilania pismiennictwa naukowego bezsensownymi 
artykulami... 

KRYTYKA cybernetyki nie jest bynajmniej czyms nowym. 
Mozna by nawet zaryzykowac twierdzenie, ze jest starsza 
od samej cybernetyki. NaturaInie wowczas dotyczyla raczej 
pewnej postawy zakladajqcej; ze mozna jakimis urzqdzeniami 
mechanicznymi zastqpie tworczq prac~ umyslu ludzkiego. Po 
raz pierwszy koncepcje te zjawily siE! na przelomie XVII 
i XVIII wieku na tIe pomysl6w Pascala dotyczqcych maszyn 
liczqcych oraz marzen Leibniza 0 formalizacji logicznego 

Znak - 5 
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wnioskowania. Najbardziej moze popularnym przykladem 
ich negatywnej oceny Sq rozwazania J. S w if taw Po
drozach Guliwera. 

oprac. K. W. A. B. 

Jonathan Swift 

WIZYTA W AKADEMII NAUK KRAJU BALNIBARQW 

(Podr6ze Guliwera, cz~sc III rozdzial 5) 

" ... Profesor znajdowal si~ w duzym pokoju otoczony przez 40 ucz
niow. Gdy spostrzegl, ze uwaznie oglqdam wielkq machinE:, zaj
mujqcq znacznq cz~sc pokoju, powiedzial, ze trudni SlE: on otrzy
mywaniem wiadomosci za pomocq operacji mechanicznych. Pochle
bia sobie, ze swiat uzna waznosc jego wynalazku, i ze wznioslejsza 
mysl nigdy w glowie czlowieka n,ie powstala Dzi~ki jego wy
nalazkowi czlowiek najbardziej nawet nieuksztalcony potrafi nie
wielkim kosztem po lekkim cwiczeniu ciala pisac ksiqzki filozo
ficzne i rozprawy z teologii lub matematyki bez najmniejszej po
mocy naturalnych zdolnosci lub nauk. 

Byla to wielka rama majqca 20 stop kwadratowych; powierz
chnia jej skladala si~ z malych · kostek drewnianych polqczonych 
eienkimi drutami. Na powierzchni szesciankow przylepiono ka l 

walki papieru, na ktorych napisano wyrazy j~zyka krajowego 
w r6znych odmianach, ale bez zadnego porzqdku. Na rozkaz 
profesora kazdy uczen ujql jednq z 40 antab w ramie b~dqcych 
i obr6ciwszy je odmienil rozklad wyraz6w. Jesli czytajqc po
szczeg61ne wiersze znajdowano ciqg kilku wyraz6w mogqcych 
stanowic zdanie, dyktowano je czterem chlopcom, kt6rzy to za
pisywali. Ta operacja powt6rzona zostala kilkakrotnie; za kazdym 
obr6ceniem szescianki naokolo si~ obracaly i wyrazy zajmowaly 
coraz to inne mleJsca. 

Szesc godzin dziennie pracowali uczniowie przy tej nauce; 
profesor pokazal mi wiele folia16w powstalych z ulamk6w zdan 
obejmujqcych, jak zapewnial, skarb wszystkich kunszt6w i umie
j~tnosci. Zapewnil mnie tez,· ze ten wynalazek byl owocem wszyst
kich jego mySli od wczesnej mlodosci, ze uzyl calego dykcjonarza 
do tych ram i obliczyl seisle. proporcje, Jakie Sq W ksi~gach mi~dzy 

. rzeczownikami, czasownikatni i irinymi rodzajami mowy.. . " 
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WYKSZTAlCENIE TEC;HNICZNE 
A CYBERNETYKA 

KANON WYKSZTALCENIA TECHNICZNEGO 

CELEM wyksztalcenia technicznego bylo dotychczas raczej na
bycie praktycznych umiej~tnosci, niezb~dnych w pracy inzyniera, 
niz wpojenie jakiegos zbioru przekonan lub tez wytworzenie 
pewnej okreslonej postawy umyslowej wobec otaczajqcego swiata. 
Wyksztalcenie to zajmowalo .si~ przygotowaniem specjalistow 
z roznych dziedzin, nie zas ksztaltowaniem pewnego typu osobo
wosci. Stanowilo ono tylko fragment calosci wyksztalcenia technika, 
obejmujqc dziedziny wiedzypotrzebne dla sprawnego wykonywa
nia danego zawodu. Byl to jednak fragm'ent uwazany przez techni
k6w za dominujqcy i na ogol zainteresowania, a 2;wlaszcza studia 
uzupelniajqce innego rodzaju, uznawano w tym srodowisku za 
strat~ czasu. Byl to rowniez fragment dose obcy powszechnie 
cenionym skladnikom wyksztalcenia ogolnego, do ktorego nie 
potrafiono wlqczye najbardziej nawet ksztalcqcych i syntetycznych 
wartosci techniki lub nauk sci.slych (np. prawdopodobnie znacznie 
wi~cej osob ze srodowiska nietechniczy!ego wie, kto jest autorem 
Farysa, niz potrafiloby powiedziee, 0 co chodzi w drugim prawie 
termodynamiki). Ta wzajemna obcose wyksztalcenia technicznego . 
i humanistycznego byla przyczynq naturalnej w ' tych warunkach 
tendencji do utozsamiania calosci poiqdanego u techtlika wyksztal
cenia z kanonem samego tylko wyksztalcenia technicznego. Kanon 
ten, w pewnym stopniuzresztq zalezny od specjalnosci zawodowej, 
rna dwie cechy charakterystyczne: empiryzni i utylitaryzm. 

Dzi~ki swym zwi'lzkom z naukami scislymi technika jest'racjo" 
nalna, ale racjonalizm techniki nie jest ani absolut-ny; ani ·nawet 
dose daleko si~gajqcy . Procesy techniczne s~ zarazem zj)yt zlozone 
i wzajemnie powiqzane oraz zbyt powierzchownie znane, by moin'a 
bylo bezbl~dnie przewidziee wszelkie wlasciwosci projektbwanego 
urzqdzenia i wszystkie skutki jego dzialania ·(typowym przykladem 
jest tu halas maszyn elektrycznych, zjawIsko . prawie nieuchwytne 
energetycznie, dlugi czas pomijane, kt9rernu obecnie. - ze wzgl~du 
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na powszechnosc stosowania tych maszyn - trzeba POSwIE:cac 
specjalne studia). W technice istnieje pewien margines "nieprze
widzianego", tym szerszy. im dluzsze s~ lancuchy wniosk6w, obli
czeri lub uproszczen. St~d wielka i niezapr2;eczalna rola doswiad
czeil sprawdzaj~cych, stalego sledzenia, jak wielki stal siE: juz mar
gines "niewiadomego·'. Doprowadzilo to jednak do wyraznego 
uprzywilejowania eksperymentu. Opr6cz doswiadczen sprawdza
j~cych, zjawHy siE: doswiadczenia badawcze i choc juz w XIX w. 
Bunsen ostrzegal technik6w,ze "nie rna nic bardziej praktycznego 
nii dobra teoria", doswiadczenia staly siE: pewn~ namiastk~ pracy 
umyslowej, namiastk~ tym bardziel potrzebn~ i rozbudowan~, im 
mniej zuiyto czasu na intelektualn~ analizE: zagadnienia, pozornie 
latwiejsz~, z reguly jednak niepor6wnanie kosztowniejsz~ i bar
dziej dlugotrwal~. 

Technik6w interesuj~ przede wszystkim praktyczne moiliwosci 
i skutki dzialail. Subtelna analiza stan6w, wlasciwosci i powi~zan 
jest w ich oczach zlem - niekiedy tylko - koniecznym. Za war
tosciow~ natomiast uwaza siE: umiejE:tnosc osi~gania poi~danych 
wynik6w bez wzglE:du na zrozumienie metod ich uzyskiwania 
(chodzi 0 to, by wiedziec "jak", nie zas by wiedziec "dlaczego"). 
Wazne jest dzialanie, nie zas poznanie. I trudno moze dziwic si~ 
takiej skrajnie uzytkowej postawie. " ... Rewolucja przemyslowa 
uksztaltowala swiat, w ktorym istniej~ materialne mo:Wwosci 
powaznego zmniejszenia zla fizycznego - glodu, chorob, wysilku 
i nE:dzy, przy czym ten nowy swiat, z ktorego osi~gniE:c nikt nor
malny prawdopodobnie nie chcialby zrezygnowae, potrafi obye siE: 
bez Dantego i Shakespeare'a, bez Bacha i Mozarta, ale nie bez 
matematyki, fizyki i techniki. Oto wielki argument na rzecz wy
ksztalcenia utylitarnego... " 1 i technicy zawszeodczuwali jego silE:o 
Bye moze, ie przecenili oni skutki swego dzialania, ale skutki te 
byly zawsze czyms rzeczywistym. 

Gdyby kanon wyksztalcenia technicznego powstawal tylko w wy
niku wspoldzialania empiryzmu i utylitaryzmu, skladalyby siE: nail 
prawdopodobnie malo powi~zane idose powierzchowne przepisy 
dzialania, w rodzaju XVIJI-wiecznej instrukcji artyleryjskiej zaczy
naj~cej siE: od slow: "Wez prawie peln~ szuflE: prochu.. .". Poniewaz 
jednak technika nie jest tworem samoistnym, lecz wespol z prze
myslem i naukami scislymi stanowi jedn~ silnie powi~zan~ struk
turE: (rola techniki w badaniach naukowych swiadczy, ze uzalez
nienia s~ tu wzajemne i niesluszne byloby nazywanie techniki 
nauk~ stosowan~), jak i z racji zdaje siE: naturalnej sklonnosci 
ludzkiej do uogolniania i kojarzenia, kanon wyksztalcenia tech

1 B. R u sse II, On education, 1926. 
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nicznego stanowi pewnll dose konsekwentnq calose. Spostrzec 
w nim mozna trzy zasadnicze grupy skladnikow: 

a) fragmenty nauk scislych (matematyki, fizyki, chemii), 
b) nauki podstawowe stanowillce swego rodzaju przejscia mi~dzy 

gruPll nauk scislych a umiej~tnosciami czysto technicznymi (np. 
teoria obwod6w elektrycznych lub nauka 0 wytrzymalosci mate
ria16w), 

c) nauki specjalistyczne bE:dllCe uogolnionymi i uPorzlldkowa
nymi zbiorami spostrzezen praktycznych oraz metod projektowania 
lub konstruowania (np. technika wysokich napiE:e). 

Te trzy skladniki nie sll reprezentowane zawsze w tym samym 
stopniu, lecz udzialy ich ulegajll stopniowym zmianom na korzysc 
dwu pierwszych grup. Mowi siE: 0 tym procesie obrazowo, ze 
technika zbliia siE: do nauk scislych, oddala zas od umiejE:tnosci 
rzemieslniczych. Ostatnie lata przyniosly wyrazne zwiE:kszenie szyb
kosci tych przemian i niekt6re z nich wydajll S~E: bye zwillzane 
z technicznymi skladnikami cybernetyki. Przemiany tego rodzaju 
moina by sprowadzie do dwu zagadnien: zjawienia siE: nowej 
specjalnosci technicznej - automatyki, oraz zjawienia siE: grupy 
nowych plodnych poj~e mniej lub wiE:cej uzytecznych we wszy
stkich galE:ziach techniki. 

NOWA SPECJALNOSC 

Moina uwazac, ze wybrana ga1llz techniki osillga juz pewnll 
dojrzalosc, gdy rozwinE:la ona wlasne metody i opracowa!a wlasne 
t.eorie, gdy okreslila zakres interesujllcych jll zagadnien i gdy l.nane 
Sll jej podstawy naukowe. Stan ten osillgaly kolejno: budownictwo 
(w poczlltku XIX w.), mechanika (ok. 1850 r.) oraz elektrotechnika 
i chemia (na przetomie XIX i XX wieku). Wydaje si~, ie obecnie 
zbliza siE: czas usamodzielnienia automatyki. Skladajq siE: na to za
r6wno zakres i swoistose zagadnien, jak i odmiennose niezbE:dnego 
przygotowania teoretycznego jej adeptow. W licznych obecnie ze
spolach roboczych inzynier wyszkolony w technice automatyzacji 
jest nieco innego typu specjalistll nii pozostali wspo!uczestnicy. 
Zagadnienia regulacyjne Sq bowiem podstawowymi i niejednokrot
nie od nich trzeba zaczynae projektowanie (zwlaszcza nieco bar
dziej z!ozonych urzlldzen przemys!owych), one na ogo! narzucajll 
rozstrzygniE:cia, z kt6rymi dopiero p6zniej, na drodze kompromis6w 
nalezy uzgadniac inne wymagania i problemy. Automatyka zmusza 
do analizowania problem6w przemyslowych znacznie bardziej pre
cyzyjnego (np. uwzgl~dnianie stanow przejsciowych) oraz g!E:bo
kiego (ze wzglE:du na liczbE: uwzglE:dnianych powillzan zewn~trz
nych i wewn~trznych), niz do tego przywykli dotychczas te
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chnicy. Jest wi~c dyscyplinq technicznq ogolniejszq i pod pew
nymi wzgl~dami bardziej wnikliwq od innych. 

Wskutek tego koni~czna okazuje si~ zmiana podzia!u specjal
nosci wykladanych na wyzszych uczelniach technicznych. Nie
ktore nowe nauki techniczne, jak np. teoria maszyn liczqcych, 
teoria informacji lub nawet w pewnym stopniu elektronika (ktorej 
w ramach automatyki nadano nieco odmienne uj~cie), po prostu 
nie pasujq do programow nauczania obecnie uznawanych gal~zj 

techniki, gdzie od czasu do czasu usiluje si~ je wtlaczac. 
Ponadto w automatyce mozna zaobserwowa.C wyrazne zwi~ksze

nie zakresu i roli matematyki jako narz~dzia codziennej pracy 
inzyniera (wprawdzie matematyzacja jest ogolnq cechq obecnej 
ewolucji techniki i jq wlasnie uwaza si~ za glowny czynnik zbliza
jqcy technik~ do miuki, ale w automatyce zjawisko to wyst~puje 
bardzo silnie). Wiele dzialow matematyki, jak np. transformacje 
funkcyjne, rachunek prawdopodobienstwa, teoria statystyki, logika 
matematyczna, badania operacyjne itp., dotychczas niepotrzebnych 
technikom, okazalo si~ tu niezb~dnymi. Rownie silny jest prawdo
podobnie wplyw potrzeb i mozliwosci cybernetyki na wspolczesne 
tendencje rozwojowe matematyki. Powszechnie znane Sq praktyczne 
korzysci i ulatwienia, jakie przynioslo (matematykom i fizykom) 
zastosowanie maszyn liczqcych: analogowych, a zwlaszcza cyfro
wych. Mniej moze wie si~, ze przyczynily si~ one do pewnego 
przewrotu w ujmowaniu matematyki, kt6ra od XVII w. coraz 
ch~tniej pomijala konkretne liczbowe rozwiqzywanie wielu zagad
nieli i coraz bardziej ograniczala si~ do abstrakcyjnych rozwazan 
ogolnych, dotyczqcych raczej metod post~powania i pewnych ogol
nych wlasciwosci niektorych poj~c. Obecnie, wskutek niepomier
nego wzrostu mozliwosci obliczeniowych, rna si~ do czynienia ze 
:owoistym renesansem konkretnej problematyki numerycznej i nie
jednokrotnie zamiast badania ogolnych wlasciwosci pewnych za
gadnien woli si~ porownywac dlugie ciqgi ich konkretnych liczbo
wych rozwiqzan. W koncu nalezy wspomniee 0 nowych dzialach 
matematyki, kt6re trzeba bylo opracowac dla potrzeb automatyki 
(np. programowanie dynamiczne), 0 rozwoju ~ w tych samych ce-' 
lach - znanych juz dawniej fragmentow wiedzy matematycznej 
oraz 0 (najliczniejszych chyba) problemach, kt6rych rozwiqzanie 
zalezy od zjawiania si~ nowych odpowiednich narz~dzi rriatema
tycznych, a swiadomosc istnienia takich zagadnien jest stalym 
i silnym bodicem przy poszukiwaniu tych narz~dzi. 

NOWE POJE;CIA 

Istnieje poglqd, ze kazda z nauk posiada tylko bardzo niewielkq 
liczb~ zasadniczych, pierwotnych, sobie wlasciwych poj~c, do 
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kt6rych mozna sprowadzic inne w tej nauce wyst~p1.1jqce. I tak 
w matematyce istnialyby tylko dwa takie centralne poj~cia: zbioru 
i relacji, kt6re zresztq w poszczeg61riych dzialach matematyki ule
gajq bardziej scislemu okresleniu (np. w geometrii r6zniczkowej 
wyst~puje jeden typ zbioru - rodz.ina i jeden zasadniczy typ re
lacji - stycznosc). Podobnie poj~cie energii nadaje fizyce jej 
jednolitosc a niekt6rzy sqdzq, ze analogicznq roI~ odgrywa w so
cjologii poj~cie wladzy. 

Kazda nowa galqz wiedzy wprowadza wi~c pewne nowe po
jflcia, sobie wlasciwe koncepcje, 0 wielkiej niekiedy donioslosci, 
kt6re analizujqc mozna prawdopodobnie najtrafniej ocenic przy
datnosc tej nowej dyscypliny. Ot6z cybernetyka jest zr6dlem kilku 
takich poj~c, kt6re pozwala.i<l wiele zagadnien technicznych zoba- . 
czyc w nowym swietle; bylyby to: 
a. P 0 j ~ c i est r u k t u r y 

Wlasciwosci ukladu zalezq nie tylko od wlasciwosci jego ele
ment6w skladowych, lecz w r6wnym co najmniej stopniu od spo:.. 
sobu powiqzania tych element6w, od struktury wzajemnych uza
leznien. Mozna nawet w prostych przypadkach, w opisie mate
matycznym ukladu wyodr~bnic oba te wsp6ldzialajqce czynniki 
i wprowadzic wyrazenia odwzorcowujqce samq strukturE: ukladu 
obok wyrazen opisujqcych wlasciwosci jego element6w skladowych. 
Szczeg6Inie popularny. stal si~ jeden typ struktury, w kt6rym 
wystE:pujq p~tle sprz~zen zwrotnych, i jemu poswi~cono dotychczas 
wi~kszosc prac. Wydaje si~ jednak, ze og61ne poj~cie struktury, 
pr6by jej opisu i badania wlasciwosci (co zresztq doprowadzilo 
m. in. do powstania nowej dyscypliny technicznej zwanej teoriq 
uklad6w) SC} to sprawy wazniejsze od tego glosnego pojedynczego 
przypadku. 
b. P 0 j ~ cia s y g n a lui i n for mac j i 

Sygnal mozna uwazac za pewien spos6b uj~cia przebiegu dowol
nej wielkosci fizycznej, gdy pomija si~ cechy jakosciowe a koncen
truje uwagE; na morfologicznych (tzn. na formie zmiennosci bez 
wzgI~du na rodzaj i wartosc wielkosci fizycznych). Informacja jest 
wlasc.iwie pewnq interpretacjq sygnal6w i jako taka reprezentuje 
jeszcze dalej posuni~ty proces abstrakcji. Oba te poj~cia pozwolily 
na odmienne od dotychczasowego rozwazanie urzqdzen technicz
nych. Dawniej technik6w interesowaly przede wszystkim losy stru
mienia przeplywajqcej przez te urzqdzenia energii, a za najbar,. 
dziej charakterystycznq wielkosc uwazano sprawnosc energetycznq 
urzqdzenia. Obecnie niejednokrotnie dogodniej jest rozwazac stru
mien sygnal6w lub informacji przenoszonych przez dany uklad i ba
dac wplyw zakl6cen na w iernosc przekazywania (poslugiwanie si~ 
sprawnosci<l energetycZllq przy opisie sieci telefonicznej lub ma
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szyny cyfrowej jest post~powaniem niemal bezsensownym). Cie
kawe, ze wyst~puje tu swoisty dualizm, mozna bowiem sygnaly 
uwaiac za zmiany pewnych wielkosci wyst~pujqcych w ukladzie, 
mozna tez traktowac uklad jako zbior elementow ·przetwarza
jqcych informacje. 

Niekt6re poj~cia znane z innych dzial6w techniki lub nauk 
scislych otrzymaly dzi~ki cybernetyce dodatkowe, odmienne zna· 
czenie. Nalezq tu m . ,in. po j ~ c i e e n t r 0 pi i, kt6re zjawilo 
si~ w zeszlym stuleciu na terenie termodynamiki, ale obecnie 
na tIe teorii informacji zyskalo znacznie og6lniejszq interpretacj~ 
stajqc si~ jakqs miarq uporzqdkowania ; po j ~ c i e t ran s f 0 r
mac j i zapozyczone z matematyki, a obecnie sluzqce do opisu 
dzialania wszelkich mechanizm6w i urzqdzen technicznych; oraz 
w kOllCU p 0 j ~ c i est a n 6 w n i e u s t a Ion y c h, kt6rego 
donioslosc i powszechnosc uswiadomila technikom dopiero teoria 
regulacj i. Teraz dopiero zdajemy sobie juz spraw~, ze stany ustalone 
w rzeczywistosci nie istniejq, ze Sq one jakims wielkim uprosz
czeniem i poslugiwanie si~ nimi prowadzi do bardzo powierz
chownych wniosk6w. 

Sam fakt zjawienia si~ 110wych poj~c nie jest czyms istotnym. 
gdyz proces tworzenia ich i to dowolnej ilosci nic nastr~cza 
jakichkolwiek trudnosci. Mozna na przyklad utworzyiC poj~cie od
powiadajqce elementom zbioru zlozonego z lysych l'edaktor6w pism 
naukowych oraz skuter6w barwy niebieskiej, wolno tylko wqtpie, 
czy takie poj~cie (bez wzgl~du na wartosc poszczeg6lnych ele
ment6w okreslonego przez nie zbioru) jest potrzebne. Ot6z poj~cia 
wprowadzone przez cybernetyk~ okazaly si~ przydatne: pozwolily 
one lepiej zrozumiee niekt6re aspekty pracy i wlasciwosci urzqdzeri 
technicznych. Ale pami~tac naleiy, ze w tej mierze cybernetyka 
nie jest zjawiskiem wyjqtkowym i w ostatnich latach technika 
zyskala wiele co najmniej podobnie uzytecznych poj~c dzi~ki roz
wojowi innych dziedzin (np. techniki jqdrowej, zagadnien nieza
wodnosci, miniaturyzacji itp.). 

ODMIENNA INTERPRETACJA 

Wplyw cybernetyki na kanon wyksztalcenia technicznego, jakkol
wiek wyrazny, nie wydaje si~ bye szczeg6lnie rewolucyjny i raczej 
miesci si~ niezle w ramach og6lnych przemian tego kanonu, wywo
lywanych potrzebami chwili i nieustannym rozwojem techniki. 
Moina si~ spotkae z opiniq, ze rozw6j nowopowstajqcych nauk 
przebiega zazwyczaj w trzech nast~pujqcych etapach: 

a. Etap fantazjowania, gdy material naukowy jest jeszcze swieiy, 
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dominujq niezbyt uporzqdkowane fakty, a ' w hipotezach kierujemy 
si~ ch~tniej przeczuwanymi perspektywami niz scislosciq. 

b. Etap scislosci, gdy zaczyna si~ zwracac uwag~ na precyzj~ 

sformulowaii i dowodow; na logicznq zwartosc nowej gal~ziwie
dzy. 

c. Etap uogolnieii, gdy opracowane Sq coraz szersze syntezy. 
Przebieg ten ma charakter cykliczny i cz~sto przy odkryciu nowych 
zjawisk i nieznanych zaleznosci powraca si~ do etapu fantazjo
wania. 

Niewqtpliwie cybernetyka jest dopiero w tym pierwszym okre
sie, wobec cz'ego wplyw jej uwidacznia sifl nie tyle w konkretnych 
osiqgni~ciach, ile w przewidywanych mozliwosciach. 

Mozliwa jest takze odmienna od podanej interpretacja znaczenia 
cybernetyki. Zgodnie z pewnym typem poglqdow wyksztalcenie' 
techniczne stanowi charakterystyczny przejaw nowej, powstajqcej 
dopiero kultury naukowo-technicznej . Technika nie wydaje si~ bye 
niezb~dnym skladnikiem kazdej kultury i mozna by przytoczye 
przyklady wysoko rozwini~tych cywilizacji, dla ktorych jej zagad
dnienia Sq obce. Natomiast technika z pewnosciq jest istotnym 
skladnikiem nadchodzqcej postaci kultury, co sprawia, ze wyksztal
cenie techniczne staje si~ koniecznosciq (jako potrzebne dla spraw
nego funkcjonowania urzqdzen technicznych, niezb~dnych juz obec
nie , dla istnienia ludzkosci) . W przyszlosci mialoby ono zastqpie 
calkowicie dotychczasowy tradycyjny typ wyksztaicenia, bardziej 
ozdobny niz uzyteczny. 

Ten nowy typ wyksztalcenia, nowy typ kuItury, b~dzie naturalnie 
wymagal pewnej nadbudowy swiatopoglqdowej, pewnej "oprawy" 
ideologicznej i sqdzi si~, ze wlasnie cybernetyka jest przeznaczona 
do odegrania tej rolL Cybernetyka bylaby wi~c czyms w rodzaju 
nadchodzqcej postaci filozofii natury (lub raczej obecnie dost~pnct 
namiastkq takiej filozofii) i jej oddzialywanie na kanon wyksztal
cenia technicznego byloby oddzialywaniem nauki nadrz~dnej. pod
porzqdkujqcej i harmonizuj<!cej dyscypliny szczeg6lowe. Opinia 
taka (ktorq mozna spotkac u niektorych entuzjast6w cybernetyki) 
nie wydaje si~ znajdowac w rzeczywistosci przekonywujqcego po
twierdzenia i nalezy w niej widziec raczej przejaw pewnej wiary 
niz wniosek wyni~ajqcy z analizy obecnie znanych faktow. 

Karol Wajs 



ANDRZEJ BUKOWSKI 

o MASZYNOWYM TlUMACZENIU 
TEKSTDW 

Kiedy pa trz~ na tekst napisany po 
rosyjsku, m6wi~ sobie: w rzeczywi
stosci jest on napisany po angielsku, 
zosta1 jednak zakodowapy przy po
mocy pewnego dziwnego systemu 
symboli; postaram si~ to odszyfro
wac. (W. Weaver) 

CORAZ LEPIEJ zdajemy sobie sprilW~ ze zloionosci i trudnosci 
pracy tlumacza. Kazdy, kto jej kiedykolwiek probowal, wie, 
jaka jest niewdzi~czna. Przyjrzyjmy siE: bliiej; zobaczymy, co 
kryje si~ za prostym sformulowaniem: przetlumaczyc dany tekst 
z jednego j~zyka na drugi. Warto przede wszystkim uswiadomic 
sobie banalny fakt, ie mowa i znaki pisma, jedyne traktowane 
przez nas jako j~zyki, Sq w istocie swojego rodzaju kryptogra
mami, poslugujqcymi si~ nieznanymi systemami zapisu, ktore 
trzeba odczytac, zrozumiec i przekazac. A kaidy z tych szyfrow 
wyrosl na innej glebie, w innym czasie, kaidy wyraia odmienne 
kultury i zwyczaje, przekazuje sprzeczne doswiadczenia poslu
gujqcych si~ nim ludzi, odzwierciedla roinorodne warunki, w kto
rych im iyc wYP(l.dlo. Kaidy z nich jest wi~c nosnikiem ogromnej 
ilosci informacji i }atwo uswiadomic sobie wynikajqce z tego 
trudnosci w pracy tlumacza. A jezeli jego prac~ chcemy powierzyc 
maszynie? 0 przekladzie maszynowym mowi si~ od niedawna. 
Jest to nowa i odmienna od znanej nam, wykonywanej przez czlo
wieka, metoda przekladu. Przyjrzyjmy si~ pokrotce jej rozwojowi. 

W roku 1946 Anglik A. D. Booth i Warren Weaver z Fundacji 
Rockefellera po raz pierwszy (jesli pominqc nie podtrzymane 
propozycje Smirnov-Trojanskiego przedstawione w 1933 roku 
w Moskwie) sugerujq systematyczne badanie mozliwosci tluma
czenia przy pomocy maszyn. W. Weaver sugeruje zastosowanie 
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znanych z okresu wojny metod odczytywania szyfrow, Booth 
natomiast podkresla, ze elektronowa maszyna liczqca moze prze
chowae ilose danych wystarczajqcych do przekladu slowa na 
slowo. Nie ma oczywiscie w tym wypadku mowy 0 skladni, 
o porzqdku slow, ani nawet 0 mechanicznym przeUumaczeniu 
wszystkich slow tekstu: ktos, kto dobrze zna dane zagadnienie, 
wykorzysta przeklad nawet wtedy, kiedy jest on uszeregowaniem 
oddzielnie przetlumaczonych slow. 

Prace Bootha i Brittena w Princeton naprowadzajq Anglika 
Richensa na pomysl automatycznej analizy koncowek, ktora wy 
jasnia funkcjE: gramatycznq slow, a takze ulatwia konsultowanie 
slownika elektronowego, pozwalajqc na zmniejszenie jego objE:
tosci. 

W roku 1949 Weaver podkresla stwierdzenie w kryptografil 
i udowodnione w teorii informacji niezmienne cechy statystyczne 
roznych jE:zykow, niezmienne cecny semantyczne stwierdzone 
przez E. Reiflera dla jE:zykow nie majqcych zwiqzkow histo
rycznych oraz niezmienne cechy logiczne sygnalizowane przez 
Reichenbacha. Istnienie tych cech niezmiennych mial.oby odpo
wiadae istnieniu wspolnych zasadniczych cech ludzkiego mozgu 
i wspolnym, psycho-spolecznym zrodlom jE:zyka. Weaver wska
zuje na wielkie korzysci wynikaj'lce z zastosowania Uumaczenia 
slowa po slowie dla badan naukowych i technicznych, ale idzie 
duzo dalej, Istawiajqc zagadnienie rozwiqzania wieloznacznosci 
semantycznych poprzez wykorzystanie kontekstu. Wtedy juz staje 
siG jasne, ze elementy logiczne jE:zyka mozna badae przy pomocy 
logicznych przebiegow maszyny Iiczqcej, ze teoria informacji 
przyczynia siE: w sposob istotny do sprecyzowania zagadnien staty
stycznych przekladu, z czego wynika w szczegolnosci mozli
wose studiow w dziedzinie semantyki statystycznej. Staje tez 
problem badania natury jE:zyka, rozumianego jako narzE:dzie 
komunikacji. 

W roku 1950 Reifler publikuje pierwszq rozpraw~ 0 tlumacze
niu maszynowym, w ktorej proponuje przygotowanie (pre-editing) 
tekstu ,do tlumaczenia, i pMniejsze opracowanie (post-edit ing) 
tekstu przetlumaczonego juz przez maszynG. ,W dalszym ciqgu 
prace mnozq siG i roznicujq: Oswald i Fletcher zajmujq si~ 
meChaI1icznym rozwiqzaniem problemow skladni jGzyka niemiec
kiego. JGzykoznawca i logik zydowski J. Bar-Hillel jest pierw
szym uczonym, ktory poswi~ca siG calkowicie badaniom j~zy
koznawczym nastawionym na przeklad maszynowy. W roku 1952 
w Massachusetts Institute of Technology (M.1. T.) odbywa siG 
pierwsza konferencja jE:zykoznawcow i elektronikow poswiE:cona 
tym zagadnieniom. Juz w roku 1954 Doster i Garvin z Uniwer
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sytetu Georgetown oraz Sheridan z I. B. M., stosujqC maszynE! 
typu 1. B. M. 701, slownik 0 pojemnosci 250 sl6w i szese regul 

.. skladniowych, przeprowadzajq udany eksperyment maszynowego 
pTzekladu z jE!zyka rosyjskiego na angielski. W ~ym samym 
roku M. I. T. wydaje pierwszy numer czasopisma "Mechanical 
Translation" pod redakcjq W. Locke'a i V. Ingve. W roku 1955 
ukazuje siE! pierwsza kSiqzka z tej dziedziny, Machine Trans
lation of Languages, napisana przez W. Locke'a i A. D. Bootha. 
W tym okresie duzq aktywnose w dziedzinie maszynowego prze
kladu przejawiajq jui uczeni radzieccy. 

W roku 1956 odbywa siE! pierwsza miE!dzynarodowa konferencja, 
na kt6rej Panov z Akademii Nauk ZSRR przekazuje wazne 
sprawozdanie dotycz'lce dzialalnosci uczonych radzieckich. Kon
ferencja ta przyczynila siE! do znacznego nasilenia prac, prowa
dzonych coraz bardziej intensywnie w Stanach Zjednoczonych, 
Zwiqzku Radzieckim i Wielkiej Brytanii, kt6re staly si~ gl6w
nymi osrodkami badan naukowych w tej dziedzinie. Mniejsze, 
choe r6wnie aktywne osrodki dzialaj'l we Francji i we Wloszech, 
a takze na WE!grzech czy w Rumunii. Gl6wnym kierunkiem zainte
l'esowania jest przeklad z jE!zyka angielskiego na rosyjski i od
wrotnie, oraz systematyczne badania tych jE!zyk6w. Poza tymi 
jE!zykami r6wniei jE!zyki chinski, francuski, niemiecki i wE!gierski 
poddawane S'l wnikliwej analizie; z zagadnien og6lniejszych 
wymieni( naleiy badania nad skladniq, semantyk'l, zagadnieniami 
wieloznacznosci, prace nad pojemnosciq i operatywnosciq pamiE!ci 
maszyny, czy poszukiwania techniczne dotycz'lce warunk6w 
skutecznego dzialania maszyny przeznaczonej do maszynowego 
przekladu. NastE!puje duie zrozmcowanie prac, poszczeg61ni 
badacze specjalizuj'l siE!, rosnie iloS(; publikacji periodycznych 
i ksi'lzkowych, coraz cZE!sciej organizuje siE! wielkie miE!dzyna
rodowe spotkania uczonych. Trzeba wspomniee 0 bardzo waznej 
konferencji, jaka odbyla siE! w maju 1957 w Moskwie, w czasie 
kt6rej wygloszono 56 referat6w i komunikat6w stwierdzajqcych 
miE!dzy innymi koniecznose scislego podejscia do studi6w j~zy
kowych i oparcia ich na metodach matematycznych. 

Oel tej chwili rozw6j jest tak wszechstronny i zr6znicowany, 
ie niespos6b opisac w paru zdaniach pracy r6inych grup, sto
warzyszen naukowych, specjalistycznych czasopism i publikacji 
ksiqikowych poswi~conych tym zagadnjeniom. Obszerne studia 
szczeg610we znajduje siE! CZE!sto w periodykach, do tej pory scisle 
technicznych lub matematycznych. Wskazuje to na typowy dla 
rozwoju wsp6lczesnej nauki fakt, ie poszczeg6lne dyscypliny 
przestajq bye hermetycznymi kapliczkami i przy zachowaniu 
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swojej indywidualnos;ci szukajq ,spotkania i wzajemnego kon
taktu. 

Pora teraz spr6bowae powiedziec, na czym polegajq odmien
nosci zagadnienia. Autor z g6ry zastrzega, ze b~dzie to pr6ba 
nieudolna, bo zawile Sq sciezki popularyzacji wiedzy. 

Tlumaczenie danego tekstu z j~zyka A na j~zyk B polega na 
odtworzen~u, przy pomocy srodk6w wlasciwych j~zykowi B, sensu 
wyrazenia lub zespolu wyrazen wypowiedzianych w j~zyku A. 
Sensem wyrazenia nazwiemy tu tresc wypowiedzi sformulowa
nej w j~zyku A przy pomocy wlasciwych temu j~zykowi symboli 
dzwi~kowych lub drukowanych, uj~tych w poszczeg6lne slowa. 
Mi~dzy slowami skladajqcymi si~ na dane wyrazenie mogq, 
w zaleznosci od r6znych mozliwych wartosci gramatycznych, 
sema~tycznosci lub . skladniowych, wyst~powac bardzo rozne 
relacje. Zrozumienie wyrazenia nie jest mozliwe bez dokladnego 
rozpoznania tych zaleznosci i bez uchwycenia wlasciwych sko
jarzen iq:czqcych poszczeg6lne slowa. Warunkuje one Z kolei 
mozliwosci przetlumaczenia tego wyrazenia; tlumaczenie musi 
bye oparte na szczeg6lowej analizie wszystkich element6w j~zy
kowych wsp6ltworzqcych sens, a zatem wartosci semantycznych, 
gramatycznych i skladniowych uwiklanych w slowach i w ich 
wzajemnych zaleznosciach. 
Nast~pnym etapem pracy jest synteza element6w j~zyka B 

wybranych dla optymalnego odtworzenia sensu tlumaczonego 
wyrazenia i skomponowanych wedlug praw wlasciwych temu 
j~zykowi. Zakladamy przy tym, ze tlumaczenie wykonywane jest 
przez czlowieka, dobrze znajqcego zar6wno j~zyk tekstu wyjscio
wego, jak i j.;:zyk, na kt6ry dany tekst ma zostac przetlumaczony. 
Ma . to ;dla interesujqcego ,nas zagadnienia ogromnie doniosle 
konsekwencje. Czlowiek bowiem Uumaczqc dokonuje wyboru wsr6d 
pewnej tylko, stosunkowo niewielkiej, ilosci mozliwych sformulo
wan, a calkowicie pomija', wr~cz nie uswiadamia sobie innych. 
Ta eliminacja rozwiqzan bezwartosciowych odbywa si~ zupelnie 
podswiadomie, w nieuchwytnie kr6tkim odcinku czasowym. Po
dobnie szachista, w kazdym momencie rozgrywanej partii roz
patruje tylko nieliczne mozliwe do wykonania ruchy, podswiado
mie pomijajqc wszystkie pozostale jako pozbawione wartosd dla 
danego stanu partii. 

Wyr6znienie tej cechy pracy tlumacza-czlowieka staje si~ wazne, 
jezeli najog6lniej tylko chcemy sobie uzmyslowie, na czym pole
gajq podstawowe trudnosci towarzyszqce badaniom w dziedzi
nie przekladu maszynowego, czyli wykonywanego przy pomocy 
elektronowych maszyn cyfrowych. Jest rzeczq oczywistq, ze nie 
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udalo si~ dotychczas skonstruowac maszyny umlegcej samo
dzielnie, bez zadnej uprzedniej ingerencji czlowieka dokonywae 
swiadomego wyboru mi~dzy r6znymi mozliwosciami; ot6z wska
zana cecha charakterystyczna pracy tlumacza-czlowieka, staje si~ 
jednq z cech odr6zniajqcych jakosciowo tlumaczenie wykonane 
przez czlowieka od tlumaczenia maszynowego. 

Postarajmy si~ teraz nadac tak opisanemu procesowi interpre
tacj~ bardziej formalnq. Tlumaczenie tekstu z j~zyka A na j~zyk 
B mozemy traktowac jako operacj~ zadanq do wykonania w ukla
dzie, ktorego wejsciem jest tekst napisany w j~zyku A, a wyj
sciem tekst napisany w j~zyku B. Jezeli je~en i ten sam tekst 
damy do przetlumaczenia czlowiekowi i maszynie, to mazna pow ie
dziec, ze niezaleznie od przebiegu operacji wejscia obu uklad6w 
bEidq identyczne, a wyjscia, teoretycznie biorqc, powinny r6znic 
si~ w nieznacznym stopniu. Wszystko dzieje si~ wi~c mi~dzy 
wejsciem a wyjsciem uklad6w, gdzie wyrazenia tekstu tluma
czonego, zapisanego w j~zyku A ulegajq przeksztakeniu i prze
r6bkom, w wyniku kt6rych ta sarna infonnacja przekazana 
zostaje przy pomocy innego wyrazenia, zapisanego w j~zyku B. 

Trzeba podkreslic, ze przeklad jest operacjq wykonywanq na 
wyraieniach j~zykowych i to operacjq pewnego szczeg6lnego typu, 
takq mianowicie, ktora od wyrazen prowadzi do wyrazen. Do 
tego typu operacji nalezq tez tzw. operacje formalne. Sq to 
operacje wykonywane na wyrazeniach formalnych, czyli nie 
majqcych znaczenia semantycznego, a tylko b~dqcych pewnymi 
symbolami. Ot6z przeklaq wykonywany przy pomocy maszyny 
cyfrowej mozliwy jest tylko dzi~ki temu, ze wyrazenia j~z.ykowe 
moina przeksztalcic w wyraienia formalne, na ktorych moiemy 
dokonywac operacjiformalnych, jedynych moiliwych do wyko
nania przez maszyn~. 

Ale co oznacza fakt, ie operacj~, przebiegajqcq mi~dzy wej
sciem a wyjsciem ·ukladu, kt6rej . zadariiem, realizowanym dotych
czas przez czlowieka . jest . przekazanie tej samej informacji 
przy pomocy lnnego wyrazenia., powierzylismy do wykonania 
maszynie? ' . . 

Oznacza to, ie w ma'szynie musi dokonac si~ proces, ktorego 
wynik b~dzie m(jiiivvie ?bliiony do rezultatow pracy tlumacza
czlowieka, i ktorypozostajew okreslonej relacjido operacji 
zachodzqcej w ludzklmmozgu. Strukttira tego procesu, pomijajqc 
na,turalnie £izjologicznq stron~ dzialalnosci intelek'tualnej czlo
wieka ' i skupiajqc uwagE; na · j~zyko'wo-gramatycznej naturze 
omawianej czynnosci, to znaczy raczej na tym co, a nie j a k 
si~ dzieje, musi bye analogiczna do struktury pracy mozgu 
ludzkiego. Do zrealizowania w maszynie procesu 0 - takiej struk
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turze dochodzi si~ po sporzqdzeniu pewnego modelu pracy mozgu, 
jezeli przez model b~dziemy (zgodnie z uj~ciem Prof. Greniew
skiego) rozumieli uklad mozliwie malo skomplikowany, dzia
lajqcy analogicznie do oryginalu. Model taki pozwala przygotowac 
tzw. program elektronowej maszyny cyfrowej, ktora rna doko
nae zqdanego tlumaczenia. 
Poj~cia maszyny elektronowej i jej programowania domagajq 

si~ kilka slow omowienia, bez ktorego ten istotny etap naszych 
rozwazan moglby pozostae niedostatecznie zrozumialy. 

W technice obliczeniowej znane Sq dwa rodzaje urzqdzen: cy
,frowe i analogowe. W pierwszych liczbach przedstawione Sq 
w postaci ukladow cyfr, w drugim zas jako wielkosci fizyczne . 
Najprostszym przykladem urzqdzenia cyfrowego Sq liczydla, na 
ktorych liczby przedstawione Sq w postaci zespolow krqzkow; po
wszechnie znanym natomiast przykladem urzqdzenia analogowego 
Jest suwak logarytmiczny, gdzie liczby reprezentowane Sq przez 
odcinki. W krotkiej informacji pominiemy t~ kategori~ maszyn, 
jako nie majqcq zastosowania do interesujqcych nas zagadnieil. 

Znane od arytmometrow Leibniza i Pascala urzqdzenia cyfrowe 
znalazly we wspolczesnych elektronowych maszynach cyfrowych 
ukoronowanie swego rozwoju. Wraz z nimi doskonalila si~ takie 
matematyka obliczeniowa; powstaly nowe metody numeryczne 
dostosowane 'do rachunkow automatycznych i charakteryzujqce si~ 
wysokim stopniem formalizacji. 

Zasadniczo elektrol'wwa maszyna cyfrowa sklada si~ z nast~pu
jqcychzespolow: pami~e, uklad sterowania, arytmometr, wejscia 
i wyjscia. Pami~c maszyny jest to urzqdzenie sluzqce do przecho
wywania slow, ktore mogq skladac si~ z dowolnej ilosci cyfr; 
jest ona podzielona na komorki, z ktorych Kazda sluzy do prze
chowywania jednego slowa: Komorki pami~ci Sq ponurnerowane, 
a numery przyporzqdkowane tym komorkom nazywa sip, "adre
sami". . 

Sterowanie, ktorego zadaniem jest kierowanie praCq maszyny, 
dziala w nast~pujqcy sposob: instrukcje post~powania maszyny, 
czyli rozkazy Sq zakodowane w postaci liczbowej i zapisane w pa
mi~ci rnaszyny; kaidy rozkaz sklada ' si~ z cZE:sci operacyjnej, 
podajqcej rodzaj czynnosci, jakq maszyna rna wykonac, i z cz~sci 
adresowej, kt6ra okresla, na jakich liczbach zapisanych w pa
mi~ci maszyny rna bye wykonana operacja lub gdzie rna bye 
zapisany wynik. 

Arytmornetr sluiy do wykonywania operacji . arytmetycznych 
i logicznych. Uruchamiane specjalnymi rozkazami wejscia i wyj
scia sluzq odpowiednio do wprowadzenia do maszyny liczb i roz
kazow, oraz do wyprowadzenia z niej liczb i innych informacji. 
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Szybkose dzialania elektronowych maszyn cyfrowych waha si~ 
w granicach od 500 do 100.000 i wi~cej operacji na sekund~. 
Jezeli wziqe pod uwag~ fakt, ze przeklad zdania skladajqcego 
si~ z 20 slow wymaga przeci~tnie dziesi~ciu tysi~cy operacji 
logicznych, to porownanie rz~du wielkosci tych Hczb jest raczej 
obiecujqce. 

Aby maszyna cyfrowa, ktorej budowq nie mozemy tu zajmowae 
si~ dluzej, mogla bye zastosowana do rozwiqzania okreslonego 
zadania, musimy sporzqdzic dla niej okreslony przepis post~po
wania. Czynnos.c t~ nazywamy programowaniem maszyny. Pro
gram i material liczbowy wprowadzamy do maszyny za pomoc!l 
specjalnych programow wprowadzajqcych, ktore z odpowiednio 
zakodowanych i odczytanych przez maszyn~ symboli formulujq 
slowa i umieszczajq je pod wlasciwymi adresami w pami~ci. Pro
gramy mUSZq bye zapisane w j~zyku zrozumialym dla maszyny, 
co, jesli chodzi 0 zastosowanie jej do tlumaczenia tekst6w, mozliwe 
jest dzi~ki temu wlasnie, ze wyrazenia j~zykowe dajq si~ tran
sponowae na wyrazenia formalne, 0 czym mowilismy wyzej. 
Wyrazenia formalne, w formie specjalnego kodu wprowadzone 
Sq wraz z instrukcjami post~powania do wejscia maszyny. W rezul
tacie pewnej ilosci operacji elektronicznych, na wyjsciu otrzymuje 
si~ takze zakodowane wyrazenie formalne, ktorego znaczenie 
moina odtworzyc, zamieniajqc je z powrotem na wyrazenie j~zy
kowe. Dla zautomatyzowania tego procesu nalezy zastosowac spec
j alne urzqdzenie przeznaczone do czytania danego tekstu i kodo
wania . go. Analogicznie, specjalne urzqdzenia przeznaczone Sq do 
rozszyfrowania uzyskanego rezultatu. 

Program ma zatem znaczenie decydujqce dla przebiegu pracy 
maszyny. JeieH w szczegolnosci b~dzie to program dla maszyny 
Uumaczqcej, to opracowujqC go musimy przewidziec wszystkie 
<>peracje analizy i syntezy j~zyk6w A i B. Wklad pracy j~zyko
znawczej b~dzie tu polegal na uwzgl~dnieniu wszystkich wyrazen 
i struktur obu j~zyk6w i wyst~pujqcych mi~dzy nimi zaleznosci. 
Te dane, wraz z instrukcjami post~powania, mUSZq nast~pnie bye 
wprowadzone do maszyny, chodzi zatem 0 umiej~tne zakodowanie 
ich. Przejrzystosc i prostota programu zalezq oczywiscie w duzym 
stopniu od tego, czy mi~dzy j~zykiem wejscia a j~zykiem wyjscia 
istnieje duiy stopien pokrewienstwa. J ezeU j~zyk B jest podobny 
do j~zyka A, to program jest nieskomplikowany i prosty; im 
bardziej natomiast struktura, morfologia, skladnia i slownictwo 
obu jt=:zykow rozniq sit=: mit=:dzy sobq, tym bardziej .program bt=:dzie 
rozbudowany i .zloiony z wielu pod-programow szczegolowych. 
Od stopnia pokrewienstwa strukturalnego obu j~zykow zaleiy eko
nomia programu. 
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Aby zatem odtworzyc znaczenie wyrazenia j~zyka A za pomoc<l 
slow, form gramatycznych i struktur skladniowych j~zyka B, ma
szyna musi ustalic znaczenie wszystkich elementow j~zykowych 
wyraienia zapisanego w j~zyku A, a takze wyst~pujqcych mi~dzy 
nimi zaleznosci, przypisac w zrozumialym dla siebie kodzie kaz
demu ustalonemu znaczeniu okreslony symbol, ktory z kolei rna 
za zadanie odtworzenie znaczenia wyjsciowego i zbudowanie popra
wnego wyrazenia w j~zyku B. 

W tej dziedzinie prace takich uczonych jak Jespersen, Bloomfield 
czy Harris, rozpocz~te i rozwiqzujqce si~ na dlugo przed pow
staniem zagadnierua maszynowego przekladu, maj<l olbrzymie zna
czenie. Ich najwainiejszq zaslugq, z punktu widzenia przedmiotu 
naszych rozwazan, jest podj~cie badania struktur gramatycznych 
niezaleznie od sprawy znaczenia. Wedlug Friesa znaczenie nie 
wystarcza bynajmniej do pelnej identyfikacji i rozr6iniania struk
tur wypowiedzi. Znany wszystkim pasazerom tramwajow polskich 
napis "W czasie jazdy z motorniczym rozmawiac nie wolno" do
star cza ilustracji dla wypadku, kiedy jedynq moiliwosciq ustalenia 
przez maszyn~ funkcji gramatycznej slow "motorniczym" i "roz
mawiac" jest zbadanie struktury calej wypowiedzi, podczas kiedy 
dla pasazera odczytujqcego ten napis znaczenie jego jest oczywiste. 

Wydaje si~ wi~c, ze w obecnym stanie badan najwazniejszq 
trudnosciq, odczuwanq zarowno przez j~zykoznawc6w, jak i przez 
matematyk6w interesujqcych si~ zagadnieniami maszynowego 
przekladu, jest trudnosc automatycznego rozpoznawania struktur 
gramatycznych. 

Roznica jakosciowa mi~dzy pracl\ tlumacza-maszyny i tlumacza
czlowieka, fakt, ie rnaszyna nie rna swiadomosci i intuicji, warun
kuje skierowanie wysilkow w dw6ch zbieznych k,ierunkach. Z jed 
nej strony badac, w oparciu 0 metody j~zykoznawstwa struktural
nego, zjawiska skladniowe, wychodzqc jedynie z punktu widzenia 
formy, kt6ra jest bezposrednio dost~pna maszynie, a z drugiej 
dqiyc do zbudowania system6w formalnych reprezentatywnych dla 
tych zj awisk i analogicznych do systemow tworzonych przez 
logikow i matematyk6w. 

Ten punkt widzenia, aczkolwiek w CZ~SCI z pewnosciEl sluszny, 
nie wydaje si~ metodologicznie wystarczajqcy. Z codziennej prak
tyki j~zykowej wiemy przeciei, ie cz~sto jedynie intuicja decyduje 
o wlasciwym rozpoznaniu danej struktury. Stqd tez na turalnym 
postulatem jest postulat eksperymentalnego badania wszystkich 
fakt6w J~zykowych, kt6re mamy zamiar przedstawic przy pomocy 
abstrakcyjnego modelu. Chodzi 0 stosowanie kryteri6w nie tylko 
formalnych - 0 ujmowanie coraz szerszego obszaru fakt6w. 

Znak - 6 
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Staralem si~ w miar~ mozliwosci poruszyc pewne wazne aspekty 
mlodej, szybko rozwijajqcej si~ dziedziny wiedzy. Wskaz~ konczqc 
na jeszcze jeden. Chc~ mianowicie bardzo mocno podkreslic 
koniecznosc dokonania pewnego rozr6znienia. W wyrazeniu "prze
klad maszynowy" chodzi nie tyle 0 maszyn~, ile 0 nOWq analiz~ 
fakt6w j~zykowych, a w szczeg61nosci 0 nowq analiz~ j~zyka 

umozliwionq przez post~p zastosowan elektroniki do dzialan na 
znakach j~zykowych. 

Jezeli, ulegajqc powszechnie przyj~temu zwyczajowi, m6wi si~ 

o "maszynach do tluIl)aczenia", 0 "tlumaczeniu maszynowym", to 
trzeba zawsze zdawac sobie spraw~ z tego, ze mamy do czynienia 
z narz~dziem sluzqcym inteligencji ludzkiej, a nie z samodzielnq, 
pozaludzkq inteligencjq, dqzqcq do zaj~cia miejsca czlowieka. 
Gl6wny wysilek uczonych nastawiony jest na zautomatyzowanie 
procesu tlumaczenia, kt6rego warunkiem Sq skomplikowane studia 
j~zykoznawcze. Nie chodzi 0 stworzenie nowej maszyny; chodzi 
o przystosowanie juz istniejqcej i 0 wykorzystanie jej do tluma
czenia. 

Nowe uj~cie procesu przekladu narzuca koniecznos{ spotkania 
si~ j~zykoznawcy, matematyka i elektronika. Spotkanie to, mimo 
ze daleko jeszcze do rezultat6w zadowalajqcych, mimo ze wiele 
pozostalo do zrobienia, przyczynilo si~ juz do zasadniczego prze
lomu: pozwolilo inaczej spojrzec na zagadnienie przekladu. Prze
wazylo szal~ na korzysc nowej postawy wobec j~zyka - postawy 
pelnej szacunku dla cech indywidualnych danego tekstu, a zarazem 
zdecydowanej na wydobycie ich i odtworzenie w innym j~zyku. 

Andrzej Bukowski 
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POPULARNE PRACE 0 CYBERNETYCE 

W JEZYKU POLSKIM 


Wydane w Polsce popularne opracowania zWiqzane z cybernetykq 
mo,' na podzieii~ na dwie grupy: 

a) opracowania poswiE:cone calosci cybernetyki, jej metodom, zasa
ci om , zastosowaniom oraz wnioskom, do ktorych mialaby prowadzic; 

b) opracowania, dose zrcsztq nieliczne, omawiajqce bardziej szczcgo
)0'.':0 wybrane dzialy cybernetyki (w tej dziedzinie dominujq wyraznie 
]i:siqzki przeznarzone dla specjalistow). 

Pierwszq wydanq w Polsce ksiqzkq poswiE:ccnq cybernetyce byly 
Dialogi cybernetyczne S. Lema (Krakow 1957, Wydawnictwo Literackie, 
ss. 322), nawiqzujqce swiadomie pewnymi zewn~trznymi cechami do Dia
logow mi~dzy Hylasem i Filonousem G. Berkeleya, napisane przyst~p
nie, zajmuj i'! ce si~ nie tylc szczegolami technicznymi, ile ogOlnymJ 
problemami (ktore zresztq omawiajq na ogOi poprawnie, zwi~zle i ze 
swobodq zdradzajqcq dobrq znajomose spraw poruszanych), a zwlaszcza 
zastosowaniami cybernetyki w psychologii i socjologii. Niektore z per
~pcktyw przedstawiono prawdopodobnie zbyt optymistycznie, ale wi~k
szose zagadnien sformulowano interesujqco, ponadto zas ksiqzka ta 
najwiE:cej moze ze wszystkirh polskich publikacji poswi~ca miejsca 
wnioskom 0 charakterze swiatopoglqdowym. 

Drugq publikacjq byl przeklad angielskiej broszurki W. Sluckina 
pt. M6zQ i maszyny (Warszawa 1957, Wiedza Powszechna, ss. 240), dose 
typowego i raczej poprawnie nudnawego wykladu tych wszystkich 
fragmentow cybernetyki, ktore wiqzq si~ z teoriq maszyn liczqcych 
oraz neurologiq. Najwi~(:ej miejsca zajmuje om6wienie pewnych analo-
gii dzialania ukladu nerwowego oraz odpowiednio dobranych uklado\\' 
regulacyjnych. 

Odmrienny, powazniejszy charakter rna ostatnia z wydanych w 1957 r. 
prac, niewielka broszurka M. Choynowskiego pt. Zalozenia cybernetyki 
(J zagadnienia biologU (Warszawa 1957, Panstwowe Zaklady Wydawnictw 
Lekarskich) zawierajqca na 42 stronach najwazniejsze informacje 0 ge
nezie cybernetyki i jej teoriach skladowych, godna zas uwagi chotby ze 
wzglE:du na dose wyczerpujqce (114 obj~tosci broszury) om6wienie swia
towego pismiennictwa cybernetycznego. Nieco przestarzala jest tylko 
uzyta terminologia oraz wprowadzony podzial zagadnien. 

W nast~pnym - 1958 roku - ukazala si~ tylko jedna ksiqzka, naj
bardziej chyba rozpowszechniona i znana wsr6d czytelnik6w polskich. 
Pierre de Latila Sztuczne my§lenie (Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo 
Techniczne, ss. 448), napisana z dziennikarskq swadq i blyskotliwosciq, 
przcdziwna mieszanina trafnie wylo:i:onych istotnych koncepcji cyber
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netyki oraz bana,lnych truizmow patetycznie formulowanych i oglasza
nych za ostatnie slowo nauki. Jest to ksiqzka latwa, lekka, nieco moie 
chaotyczna, dostE:pna dla szerokiego kr~gu odbiorcow i nie wymagajqca 
specjalnego trudu w czasie czytania. 

Wynikiem zainteresowania cybernetykq Biblioteki Problemow byly 
dwie prace: H. Greniewskiego E~ementy cybernetyki sposobem niema
tematycznym wylo:ione (Warszawa 1959, Pailstwowe Wydawnictwo Na
l:owe, ss. 207) oraz A. Ducrocqa Era robot6w (Warszawa 1960, Pailstwowe 
Wydawnictwo Naukowe, SS . 344). Ksiqika Greniewsk<iego zajmuje si~ 

prawie wylqcznie prostymi modelami strukturalnymi rozmaitych ukla
dow .Jub - nawet scislej - analizq logicznq zwiqzk6w wyst~pujqcych 
w tych modelach. Jest trudna, gdyi wyklad opiera siE: na licznych , 
coraz bardziej skomp'likowanych wykreslno-tablicowych przykladach 
analiz, ktorych sledzenie bywa dose mozolne. Uklad tekstu jest bardzo 
konsekwentny, wiele miejsca zajmujq objasnienia pojE:C podstawowych 
oraz opis prostych metod poslugiwania siE: nimi, natomiast autor wydaje 
siE: unikac uogolnieil ograniczajqc siE: - zgodnie z tytulem - do 
omawiania pewnych "elementow" cybernetyki. Odmienna jest Era robo .. 
tow Ducrocqa, ktorq moina by nazwae gawE:dq niekiedy graniczqcq 
z fantazjowaniem (np. l'ozdzial 0 poezji i malarstwie robotow). Ksiqika 
ta, napisana bardzo lekko przez niewqtpliwego entuzjastE: cybernetyki, 
omawia w dosyc oryginalnym zresztq powiqzaniu wi~kszosc dzialow 
cybernetyki, ale raczej w ich jak najbardziej og61nym zarysie. 

Dopiero w latach 1960--1961 wydano pierwsze powainiejsze (klasy
czne jut obecnie) pozycje literatury cybernetycznej, a mianowicie: 
Cybernetyk~ a spoleczeiistwo Norberta Wienera (Warszawa 1960, Ksiqika 
i Wiedza, ss. 213) oraz Wst~p do cybernetyki W. R. Ashby'ego (Warszawa 
1961, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 55. 402). Ksiqika Wienera 
~tanowi popularyzacj~ i rozwiniE:cie pewnych og6lnych koncepcji sfor
mulowanych w ostatnich rozdzialach slynnej Cybernetyki tego samego 
autora. Czytana w oderwaniu od tamtej pracy robi niekiedy wra:i:enie 
zbioru wypowiedzi (zwykle bardzo osobistych) na najroinorodniejsze 
tematy, czasem dose odlegle od problem6w cybernetyki, tak ie ch~tnie 
widzialoby siE: w podtytule dodatek "Moje poglqdy". Autor koncentruje 
swojq uwagE: na aspekcie informacyjnym i probabilistycznym cyberne
tyki uwazajqc te cechy nowoczesnej wiedzy :z.a najdonioslejszq mo:i:e 
rewolucjE: nauki xx wieku. Ksiqika jest napi5ana porywajqco, a przed
stawione w niej poglqdy Sq warte poznania juz chocby ze wzgl~du 

na osob~ autora. 
Praca Ashby'ego jest poswiE:cona moiliwic wszechstronnemu om6wie

niu trzech zasadniczych poj~c cybernetyki: transformacji (przeksztal
caniu), informacji i regulacji, ich odmianom i wzajemnym zwiqzkom. 
Jest istotnie wst~pem, z kt6rym dobrze jest zaznajomic siE: przed 
jakimikolwiek powainiejszymi studiami. Napisana prosto, z dui<t 
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ilosciq kr6tkich i latwych przyklad6w, jest zblizona formq i tresciq 
wykladu do podrElcznika akademickiego. 

MiEldzy ksiqzkami Wienera a Ashby'ego zachodzi podobny zwiqzek 
jak miEldzy uprzednio wymienionymi Ducrocqa i Greniewskiego z tym, 
ze te pierwsze g6rujq i to znacznie, jakosciCj, ilosciq wiadomosci oraz 
talentem literaclcim autor6w. 

Nas tElpnCj latwo zrozumialq pracq 0 cybernetyce jest wydane w 1961 r . 
tlumaczenie radzieckiej monografii 1. A. Poletajewa pt. Zagadnienia 
cybernetyki (Warszawa, Panstwowe Wydawnictwa Techniczne, ss. 421). 
J est to encyklopedyczny zbi6r podstawowych wiadomosci i pojEle zbli
zony do wspomnianej juz broszury W. Sluckina, tyle tylko ze znacz
nie obszernie jszy i dajqcy wiElcej szczeg616w technicznych. 

OstatniCj - wydanq juz w 1963 roku - bylaby niewielka broszurka 
Johna von Neumanna pt. Maszyna matematyczna i m6zg ludzki (War
szawa PWN). Jest to praca nieukonczona - planowana jako zbior 
wykladow, ktore mialy bye wygloszone w 1957 r . podczas tzw. Silliman 
Lectures (ufundowane w 1883 r. przy uniwersytecie Yale i majqce na 
celu popularne przedstawienie pewnych zagadnieiJ. swiatopoglCjdowych 
zwiqzanych z rozwojem nauk). Wygloszenie tych wyklad6w uwazane 
jest w USA za wielki zaszczyt. Wsr6d corocznych wykladowcow figu
rujq t akie nazwiska jak: E. Rutheford, Svante Arrhenius, Jacques 
Hadamard, T. H. Morgan (genetyka), E. Fermi itd. Przedwczesny zgon 
nie pozwolH autorowi na opracowanie ostatecznej redakcji, niemniej 
jest to jedna z najcenniejszych pozycji popularnych, zar6wno dziElki 
olbrzymiej wiedzy autora, jak I niewCjtpliwej umiejEltnosci prostego 

latwego wykladania swych mysli. 

W latach 1962-1963 ukazaly siEl jeszcze dwie prace poswiElcone 
cyber-netyce, kt6rych jednak nie mozna zaliczyc do popularnych 
chorby ze wz~lEldu na aparat matematyczny. ktoryIil siEl niekiedy 
poslugujq. Sq to: mala, ale doskonale napisana broszurka O. Langego 
pt. Calosc i rozw6j w swietle cybernetyki (Warszawa, Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe, ss. 86), korzystajqca chEltnie z rachunku 
macierzowego, oraz Cybernetyka techniczna A. G. Iwachnienki (War
szawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, SS. 426) wzorowana na 
glosnej monografii A. Tsiena pt. Engineering Cybernetics; dla specjali
stow zbyt chaotyczna, gadatliwa i przepelniona niewiele dajCjcymi 
szczeg6l'amI, dla laik6w zbyt trudna" przede wszystkim wskutek 
wprowadzonego aparatu matematycznego (kt6ry zresztq na ogol nie 
jest niezbEldny - przynajmniej w zakresie zagadnien poruszanych 
przez autora). 

Ponadto istnieje wiele rozsianych artykul6w, wzmianek lub frag
ment6w, jak np. DiaZogi 0 cybernetyce S. Boguslawskiego, H . Gre
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niewskiego i J. Szapiro w nr 4 "Mysli Filozofieznej" z 1954 r. lub spora 
ez~sc rozdzia!u V Ekonomii politycznej O. Langego. 

W drugiej grupie opraeowaii speejalistyeznyeh na tyle Iprosto napi
sanych, ze przynajmniej ieh znaezne eZ!lsei bylyby zrozumia!e dla prze
ci~tnego ezytelnika mozna wymieme co najwyzej: Automatyk~ 

przemyslowa, W. Hornauera (Warszawa 1957, Panstwowe Wydawnictwa 
Teehniezne, ss. 210) oraz Podstawy automatyki G. Wiinseha (Warszawa 
1961 , Paiistwowe Wydawnietwa Techniezne, ~s. 142), obie tlumaezone 
z j~zyka niemieekiego i zajmujqee si~ teoriq regulaeji; niekt6re frag
menty Zarysu og61nej teorii la,eznosci A. Charkiewieza (Warszawa 1957, 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej) Elementy teorii 
gier ,T. S. Wencla (Warszawa 1961, Paiistwowe Wydawnictwo Naukowe) 
i Algorytmy i automatyezne rozwiqzywanie zadan B. A. Traehtenbrota 
(Warszawa 1961, Paiistwowe Wydawnietwo Naukowe) oraz kilka 
bardziej przyst~pnych broszurek 0 maszynaeh eyfrowych, jak na 
przyk!ad A. D. Smirnowa Wsp6lczesne maszyny matematyczne (War
szawa 1961, PWN) ezy A. B. Empaehera Maszyny licza, same (Warszawa 
1960, Wiedza Powszechna). 

K. W. 
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MI~DZY SOCHO AZEKA 

OSTATNT dzien czerwca zaczyna sit=: tuz za Salzburgiem, skqd 
ekspres "Wiedeiiski . Wale" odchodzi kilka minut przed p6lnocq. 
Za oknami jest ciemno i wietrznie, podczas gdy w brewiarzu, . 
w lekcjach jutrzni "zebrawszy Filistyni wojska swe na walkt=:, 
zeszli sit=: do Sochy Judy i polozyli siE: obozem mit=:dzy Socho i Azekq, 
na pogranicz3ch Dommim. A Saul i synowie Izraela zebrawszy sit=:. 
przyciqgnt=:li do doliny Terebintu i uszykowali wojsko ku bitwie 
przeciw Filistynom. A Filistyni stali na g6rze z tej strony, a Izra
elici stali na g6rze z drugiej strony a dolina byla mi~dzy nimi". 

Gory za oknami zaczynajq siE: dzwigac cit=:zko w mroku, jak 
uwertury Wagnera. Czym, jak nie uwerturq do tej wojny Sq 
zbrojne i bW1czuczne promenady Goliata, kt6ry znakomicie pa
sowalby do jakiejs wagnerowskiej opery z owym rynsztunkiem, 
tak dokladnie pod wzglt=:dem materialu i wagi opisanym w tym 
17 rozdziale Pierwszej Ksi~gi Kr6lewskiej: "Przylbica miedziana 
na glowie jego, a w karacent=: luszczastq sit=: ubieral, a waga kara
ceny jego pi~c tysi~cy sykl6w miedzi byla; i nakolanki miedziane 
mial na goleniach, a puklerz miedziany zakrywal ramiona jego. 
A oszczepisko oszczepu jego bylo jak nawoj tkaczki, a grot oszczepu 
jego mial szescset syk16w zelaza". 

Przez pi~c dni przechadza si~ tak ow "mqz b~kart" i lzy struch
lalych Izraelit6w. 

- Sie sind ein baser Mensch! Jedna pani krzyczy na drugq. 
Poszlo im 0 otwieranie okna. 

W drugiej lekcji, kt6ra przed reformq Jana XXIII stanowila lekcjE: 
drugq i trzeciq, zaczyna switac nadzieja: jest juz tutaj mowa 0 Da
widzie, choc nic jeszcze nie zapowiada roli, jakq ma on odegrac 
w tej wojnie. W tym roku nie dowiemy sit=: 0 tym w ogole:' jutro 
b~dzie uroczystosc Krwi Chrystusowej, do ktorej takie nabozen
stwo zywil zmarly papiez, a pojutrze swi~to Nawiedzenia Matki 
Boskiej, przypominajqce to niedzielne popoludnie w Ein Karem, 
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wsr6d wzg6rz cyprys6w, ktore pierwsze na swiecie slyszaly 
Magnificat. Tak wi~c jutro i pojutrze lekcje b~dq swiqteczne. 
Normalnie pojutrze przypadloby czytanie finalu tej opowiesci: 
Goliat zarzy ogluszajqcym smiechem olbrzyma "wzwyz na szesc 
lokci i pi~di", tym razem - ostatnim razem - na widok Dawida, 
niosqcego kij pasterski, proc~ i pi~c bialych kamyk6w z potoka. 
Tak bowiem uzbrojony, a raczej tak bezbronny Dawid "wyszedl 
prze(::iw Filistynowi. Lecz Filistyn szedl, kroczqc i przyblizajqc 
si~ przeciw Dawidowi (ilei w tym opisie jest nieublaganego, me
chanicznego patosu - tak opisywac by mozna atak czolgow) , 
a giermek jego przed nim. A gdy Filistyn wejrzal i obaczyl Dawida, 
wzgardzil nim, bo byl mlodzienczyk rudy i pi~kny we wejrzeniu .. . 
i przeklinal Filistyn Dawida przez Bogi swoje." 

Istotnie kontrast mi~dzy dwoma przeciwnikami musial byc tak 
wielki, ze az smieszny. Tajemnica "slabosci Boga", 0 kt6rej pisze 
sw. Pawel w 1 liscie do Koryntian, byla w6wczas rownie niepoj~ta , 
j ak dzisiaj. 

• 
Ciemno i duszno. Juz drugC\ poc tak jad~, mijaj,!c granice panstw 

i swiat6w. C6Z wiemy 0 tym, co dojrzewa nocq, c6z wiemy, 0 czym 
sniq nocami ludzie. Moze Goliat juz nie spi i opatruje z giermkiem 
zbroj~, moze Dawid budzi si~ i zasypia znowu niespokojnym, gwal
townym snem mlodosci, z ktorego jednak obudzi si~ spokojny 
i ufny, niepomny koszmarow i majak6w? 

Bezbronni dobrzy ludzie spiq tu i tam, kt6z czuwa nad ich 
snem? Jak bronic ich nocq? Jak broni,c ich przed nocq? 

Nienadaremnie noc i jej sprawy staly si~ obsesjq wsp6lczesnej 
literatury. Krytyka wyluskala trafnie i podniosla znaczenie epizodu 
ze "strazq nocnq" w swiezo odznaczonej Prix International de Lit
tcrature powiesci Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore, 
pisanej jeszcze przed wojnq i w pierwszych latach wojny. 

Ale nasze noce Sq ciemniejsze od wloskich, po dzis dzien: 

"Ja w domu swoim 
w dziesi~c lat po wojnie 
gdy nocq 
slysz~ kroki 
wiersz przerywam 
mam chwil~ strachu 
ciqgle idq po mnie 
od lat pi~tnastu 
idq w nocy po mnie... " 
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- pisze Rozewicz najwiE:kszy poetycki swiadek wspolczesnosci 
w Polsce. Trzeba przyjechac do Polski, zeby zrozumiec, ze op~tanie
tematykq wOJenn<j, obozow<j i wi~zienn<j w naszych filmach i po
wiesciach, nasza nieustaj<jca Stacheldrahtkrankhei t, czyni<jca nas na· 
kulturalnym rynku europejskim "nudziarzami z Mcssyny" (byl taki 
czlowiek, ktory przezyl trzE:sienie ziemi w Messynie. Do konca 
zycia nie mowil 0 niczym innym, tylko 0 tym trz~sieniu) , nie jest 
poz<j lub koniecznoscia, pozapsychologiczn<j. Moze nasi mIodzi Sq 
juz wyzwoleni spod tego ci~zaru pami~ci - jeden z moich stu
dentow pomylil si~ na egzaminie, zamiast ,pbozy koncentracyjne" 
powiedzial "obozy w<,;drowne" - w zakurzonym audytorium za
pachnialo wakacjami. ten zapach przeslonil na chwil~ unosz<jcy
si~ stale nad Polsk<j, chor rozcienczony przez czas odor kremato
riow... 

"W polskiej wsi 
spi<jcej 
pod warkoczem jesiennych deszczow 
ktorq widziano od lat wielu 
przez jasny oplatek zboznych pol 
przez t~cz~ ludowych pasiakow 

W jesienn<j noc gdy huczy wiatr 
i czarne Iubiny zloc<j si~ w deszczu 
i kaluze wody Sq martwymi oczami nieba 

Z kr~gu naftowej lampki 
w tak<j noc zostal wyprowadzony 
mlody czlowiek w lnianej koszuli 
ktory nie dokonczyl wieczerzy 
jeden z trzech 
strzelil mu mi~dzy oczy 
w jasne czolo 
Upadl w bloto 
i lezal tam rozkrzyzowany 
a ludzie ktorzy go zabili 
odeszli w ciemnosc". 

Do dzis, kazdej nocy boimy si~, ze mog<j wrocic, ze Goliat wy-· 
ciqgnie w noc jasnowlosego i bezbronnego Dawida. 

• 
Gdyby Dawid zostal zabity przez Goliata mi~dzy Socho i Azekq, 

POZOStalby na wieki mlody. Historia jego bylaby moze jeszcze' 
pi~kniejsza, jego odwaga samotna i bezbronna okrylaby go moze 
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jeszcze patetyczniejsz14 chwalq pokonanego. Pozostalby symbolem 
sprzeciwu, beznadziejnej walki z przemocq. Bylby si~ odradzal 
w tysiqcach chlopcow patrzqcych nieul~kle w oczy Goliatow. 
W ksi'lzce Anny Seghers Umarli pozostajq mlod.zi jest w zakoncze
niu scena, kiedy hitlerowiec rozpoznaje z przerazeniem w twa
rzy mordowanego chlopca twarz mlodego robotnika, ktorego smierc 
opisana jest na pierwszych kartkach... Nie wie, ze jest to syn tam
tego, ktory zgin'll z jego r~ki, widzi przed sobq zmartwychwstal'.4 
mlodosc, ktora nigdy nie b~dzie po jego stronie, ktora zawsze 
b~dzie przeciw Goliatom. 

* 

.Jest noc i tysi'lce Dawidow zm~czonych pierwszym wakacyjnym 
dniem, w~drowk'l' sloncem i wod 'l , tancem i mHosci 'l spi'l w gorach 
i nad brzegami morz. Pokolenie beztroskie, pokolenie "obozow w~d
drownych", twistu i "psich milosci" jest sob'l najbardziej w czasie 
wakacji . Rozleniwieni, przepaleni sloncem, mog'lcy pozwolit sobie 
na wszystko, maj'lcy - przynajmniej w Europie zachodniej 
bardzo duzo pieni~dzy, olsniewaj'lcy zarowno na plazy, jak i na 
dancingu, S'l przedmiotem utyskiwan i oskarzen 0 bezideowosc ze 
strony starszego pokolenia. Ale j a bym tam razem z nimi podzi~
kowal czcigodnemu starszemu pokoleniu za wi~kszosc ideologii-i ty
pow ideowosci, jakie nam raczylo pozostawic w spadku. Wol~ z nimi 
sluchac plyt z juke-boxu, niz czytac te ideowe traktaty. z ktorych 
wyl~glo si~ cale diabelstwo naszego wieku. Ks. F. Maire przypo
mnial w artykule pt. Le regne de l ' incoherence ("Le Courrier" 
6/7 Iipca 1963) postac jednego ze starszych ideowych panow, fran-
cUlskiego generala Massu, bezkompromisowego gaullisty, ktory 
trzymal przy pomocy swoich spadochroniarzy w szachu algiersk'l 
Casbah. W tych czasach jego podkomendni dopuszczali si~ wyra
finowanych tortur na aresztowanych Algierczykach. General po
krywal to swoim autorytetem, jesli nie, jak pisze ks. Maire, do tego 
zach~cal. 

Potem wskutek lekkomyslnie udzielonego pewnemu niemiec
kiemu dziennikarzowi wywiadu, general wr6cil do l"rancji, gdzie 
zostal dowodc'l okr~gu wojskowego w Metzu, nalez'lcego do naj
wazniejszych w kraju. I tu zacz~la si~ historia, przypominaj'lca 
ogromnie walk~ Dawida z Goliatem i rzucaj'lca jaskrawe swiatlo na 
wspolczesny konflikt pokolen. Mlody rekrut, Alain Zarudianski, od
komenderowany do 6e groupe de reperage w Hettange-Grange (Mo
selle), podlegaj'lcej generalowi Massu, zglosil sit: do swego dowodcy, 
pulkownika Albafouille i oswiadczyl, ze wiedz'lc 0 torturach, ktore 
dzialy si~ za wiedz'l , czy wol'l generala, nie b~dzie prezentowal 
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broni w czasie przeglqdu, jakiego dow6dca okr~gu rna d6konac 
w jednostce. 

Odpowiedziq bylo 30 dni aresztu. Zolnierz, z koncem maja, napisal 
list do ministra wojny, w ktorym oswiadczyl, ze uwaza za hailbiqce 
dla kazdego Francuza oddawalc honory generalowi, ktory torturowal 
jencow. Domagal si~ rowniez oddania swojej sprawy przed sqd, 
grozqc strajkiem glodowym. Dodal rowniez, ze z enuncjacji kapi
tana Estoup w sierpniu 1962 r. wynika, ze rozkazy torturowania 
byly wydawane przez generala osobiscie. 

Tymczasem w czerwcu rada minis trow pod przewodnictwem 
generala de Gaulle nadala (z datq wstecznq, od 1. VI.) generalowi 
dywizji Massu tytul generala armii (general de corps armee, z czte
rema gwiazdkami). 

W polowie czerwca matka zolnierza, ktory od siedemnastu dni 
przeprowadzal strajk glodowy, zglosBa si~ do ministerstwa wojny, 
proszqc 0 przeniesienie syna do jednostki nie podlegajqcej gene
ralowi Massu. Prosb~ jej popado dwoch znanych pastorow , pro
fesorowie uniwersytetu itd. 

16 czerwca komunikat obrony Alain Zarudianskiego oglosil, ze 
minister Messmer przeniosl go do Cherbourga, wyjmujqc go tym 
samym spod wladzy generala Massu. 

Pozostawmy na uboczu to wszystko, co si~ b~dzie jeszcze w tej 
~prawie dzialo, jak wladze republiki wyobrazajq sobie pogodzenie 
awansu generala z przyznaniem racji szeregowcowi. Nie 0 to 
w tej chwiIi idzie. Ilez pociechy, ze S'l tacy mlodzi ludzie, jak 
szeregowiec Alain, 0 takim wyczuleniu moralnym i 0 takiej od
wadze. Na pewno Alain jest czlowiekiem 0 niezwyklej sHe charak
teru, ale wyobrazam sobie, ze po tym wszystkim, gdy przyjedzie 
do domu, zmiesza si~ na powrot z tlumem rowiesnikow w blue
jeansach, na ktory starsze i nierownie bardziej ideowe pokolenie 
bEidzie patrzylo z gory i z przyganq. "I oblokl Saul Dawida w szaty 
swoje i wlozyl helm miedziany na glow~ jego, i ubral go w kara
cen~. Przypasawszy tedy Dawid miecz jego na szaty swoje, jql pro
bowac, czy b~dzie mogl zbrojno chodzic, bo nie mial zwyczaju. 
I rzek~ Dawid do Saula: »Nie mogE: tak chodzic, bo nie mam zwy
czaju«. I zlozyl je... " 

Dzi~ki temu, ze zawsze chodzq w cywilu i nie lubiq zbroi i pio
ropuszow, Dawidowie niczym siE: na oko nie wyrozniajq. To nie 
ulatwia zadania Goliatom. 

* 

Nie pamiE:tam juz, z jakiej okazji papiez Jan XXIII opowiadal 
pewnego razu histori~ 0 Goliacie i Dawidzie. Wskazal wowczas na 
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jej rangEl metafory walki, ' jakq w dziejach groza i przemoc prowadzi 
z mlodosciq i nadziejq. Zdarzenie to, pokonanie Goliata przez Da·
wida, ilustrowalo jego optymistycznq tezEl 0 przyszlosci swiata, 
potwierdzalo jego nadziejEl przenoszonq nieustannym wysilkiem 
mozgu i serca na drug9 stronEl morza rozpaczy. Tylko wie1cy swiElci 

wie1cy artysci naszych czasow mieli rownie przerazajqCq wizjEl 
swiata, jak OW czlowiek, ktorego plytcy i powierzchowni obserwa
torzy uwazali za dobrodusznego i pelnego niezmqconej pogody sta
l'uszka, opowiadajqcego dowcipy i anegdoty. 

Nie zapomnEl nigdy lez Jana XXIII w czasie jednego z kazari 
u sw. Piotra, gdy mowil 0 przesladowanych. Tak zalamuje siEl glos 
ludziom, ktorzy nie majq nic, procz slowa, by ratowac tych, ktorych 
kochajq. Rozdzieraj,!ca bezsHa milosci... A jednak to zycie bylo 
dowodem jej mocy, ktora zwyciElia wszystko. Byli na pewno papieze 
zrElczniejsi, ale od dawna nie bylo na stolicy piotrowej takiego 
geniusza serca, ktory zaatalwwai swiat zastygly w rownowadze nie
nawisci i strachu z najbardziej niespodziewanej strony: mierzqc 
w serce. 

Nawet niektore prawicowe dziennikarzyny i przemqdrzali du
chowni zrozumiejq kiedys, ze milosc, ktora pozerala tego czlowieka. 
nie byla ani naiwnosciq ani slabosciq, ani krotkowzrocznosciq, taK 
jak nie byla taktycznym chwytem. DziElki temu wlasnie obezwlad
nila ona swiat, rozladowala wiele trujqcych go nienawisci. 2adnemu 
z papiezy nie udalo siEl w tak krotkim czasie zmienic stosunku 
swiata do chrzescijanstwa i Kosciola, czego owoce bEldq rosnqC i doj
rzewac z kaidym rokiem. Nikt siEl juz pewnie nie zapyta, ile pa
piez rna dywizji. 

Ta miJosc byla silna jak smierc. Dlatego pewnie Jego agonia 
trwala cztery dni. Ofiarowal jq za sobor i za pokoj - za to, co
uwaial za najpotrzebniejsze dla Kosciola i ludzkosci. Nawet swojq 
smierciq sluiyl Kosciolowi - nad trumnq ktorego z papiezy pod
ni6s1 siEl podobny placz wszystkich ludow? Moze ona miala za
poczqtkowac przezwyciElzenie resztek uprzedzeii. i nienawisci? 

Przeczucie, a potem i pewnosc rychlej smierci nosH od poczqtku 
swego krotkiego pontyfikatu. :.Papieie imieniem Jan prawie 'zawsze 
rzqdzili bardzo krotko" powiedzial juz 28 pazdziernika 1958 roku, 
a obejmujqc swojq katedr~ na L~ teranie, 23 listopada tegoz roku, 
przepraszal sluchaczy: "Wybaczcie, drodzy bracia i synowie, wy
baczcie waszemu biskupowi, waszemu nowemu papiezowi obfitosc 
llCZUC i slow... nie mamy prawa spoglqdac przed siebie, jakby si~ 
scielila przed nami daleka droga... " 

Moze wlasnie ta swiadomosc uciekajqcego czasu sprawila, ze 
encykliki jego - Mater et Magistra i Pacem in terris nie byly 
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spMnione 0 sto czy dwiescie lat, ale wyprzedzaly wsp6lczesnosc co 
najmniej 0 pOl wieku. 

• 
Umiec tak odejsc, jak odszedl Jan XXIII , w polowie soboru, 

kt6ry przyspieszal, jakby bojqc si~ 0 jego losy. Odejsc bez slowa 
skargi. "Byl czIowiekiem poslanym od Boga , a Jan mu byJo na 
imi~... " Podobno czytaj'lc te slowa ostatniej ewangelii w czasie 
mszy odprawianej przy lozu konaj'lcego Papieza, ks. Capovilla 
p1acz'lC wskazal obecnym oczyma Jana XXIII . Papiez wybral to 
imi~ nie tylko ze wzgl~du na Jana Ewangelist~, ale i Chrzciciela. 
Dzialalnosci'l swoj'l gotowal drog~ nast~pnemu i przyszlym ponty
fikatom. Rzadko kt6ry papiez dziedziczyl takq atmosfer~ powsze
ehnej sympatii, jak nast~pca Jana XXIII. 

Jan Chrzciciel wtrqcony do wi~zienia, czekajqcy na smierc, 
gdy usIyszal 0 cudach Jezusa, poslal do Niego uczni6w. W tym, 
co Mu mieli przekazac, nie bylo ani slow a 0 Janie, 0 jego 
sytuacji, zadnej prosby 0 ratunek, mieli tylko zapytac i spraw
dzic, czy Jezus jest Mesjaszem: 

W tym · pytaniu zabrzmial po raz ostatni glos czlowieka, kt6ry 
nazwal si~ "glosem wolajqcego na puszczy: Gotujcie drog~ Panu". 
Najmniejsza chyba ambicja : byc tylko glosem, przeminqc jak 
slowa, ucichnqc bez cienia zalu, skoro zostalo wypowiedziane to, 
po co sit; przyszlo na swiat. 

• 

W trzecim czytaniu jutrzni zawarta jest homilia sw. Ambrozego 
na temat ewangelii niedzielnej, wzi~tej z 5 rozdzialu sw. Mateusza . 
Chrystus naucza z Iodzi Piotra na jeziorze Genezaret. Musialo si~ 
to dziac w jednej z tych malych zatoczek, l6di oddalona byla nieco 
od brzegu, glos ni6sI si~ po wodzie, a potem wznosil ku amfitea
tralnie siedzqcym na brzegu ludziom. Cudowny potem pol6w, sieci 
az rWq si~ od obfitosci ryb, obydwie lodzie zanurzajq si~ po burty . 
Odpowiedz Jezusa : "Nie b6j si~, odtqd juz ludzi b~dziesz lowil". 
Czeg6z si~ Piotr zlqkl? Widocznie tego cudownego polowu, tej 
obfitosci, nadmiaru. To wielka sztuka nie bac si<,: w Kosciele 
wielosci, r6znosci , cudownej niepodobnosci do siebie ludzi, nie 
zqdaJc od Pana Boga, zeby wszystko, co wpada w sieci, bylo ty
powe, posortowane, zapakowane w skrzynki i gotowe do transportu 
do nieba (te wszystkie okropne rybackie anachronizmy to pewnie 
skutek pobytu w zesz}q niedzie1<,: w Kuznicy i Jastarni). Ach, ta 
t~sknota do a bsolu tnego p 0 r z q d k u w Kosciele - Sq takie ko
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scioly, kt6rych porzqdek ai przeraia, czlowiek nie :;mie wejsc, zeby 
go nie naruszyc, bIota nie naniesc - ten katolicki drill! Sq przeciez 
i tacy, kt6rzy by chcieli, by Kosci6l "byl straszny, jak wojsko 
ustawione porzqdnie" . tak porzqdnie zeby nawet oddech w nim 
byl podporzqdkowany masowym cwiczeniom gimnastycznym. OJ
ciec Couturier nazywal to wzdychaniem do totalizmu. Jak to do
brze jednak, ze Kosci6l jest tak konserwatywny, gdyby bowiem 
szybciej i latwiej podporzqdkowal si~ tzw . duchowi czasu, lacinie 
bysmy w nim wyglqdali. 

* 

Zasypiam troch~ i ostatnie dni kl~biq si~ pod czaszkq. Unikam 
przejechania przez samoch6d, czy raczej prowadzqc samoch6d 
musz~ wymij ac mn6stwo tlustych zab. To znowu Warszawa Gl6wna, 
przyjaciele, wsr6d kt6rych Andrzej wr~czajqcy mi liliE; (trzeba 
Jq bylo potem skr6cic, bo przewracala szklankE; ). Wesoly, opalony 
iolnierz czeski, do kt6rego wszyscy usmiechali siE; z okien wago
n6w. Wykonywal te swoje obowi 'l zki, jakby· to byl jakis s wiet
ny kawai. Zrobiona z kamyczk6w, zupelnie w stylu szwajcarskim, 
makieta zameczku na granicy. Wreszcie ranek we Wiedniu , tak
s6wkarz rozmowny jak w Warszawie, choc nie znajqcy tylu dowci
pow. Id~ pieszo z West-Bahnhof do Kunsthistorisches Museum, zeby 
pozdrowic od Andrzeja Kloczowskiego Pana Petera Breughla (jak 
on wykombinowal tych swoich ludzik6w, co za optyka wyprze
dzajqca XX wiek, jak on przeczul tych wszystkich, co powiedz'l, 
ie jednostka to nic, ie to w najlepszym razie idiota) . Id~ oczywiscie 
Mariahilferstrasse. 

Mariahilferstrasse nie jest zwyklq ulicq. Choc nazwa jej jest po
boina, to jednak nie z tego wzgl~du powinno siEl, przyjeidzajqc 
z Warszawy, iSc niq na klE:czkach. Moina zresztq, zaleinie od stanu 
zdrowia, pase po prostu na twarz przed pierwszq lepszq wystaw'l 
i tak jui pozostae. Ten szal, ta eksplozja luksusu stwarza problema
tykE: przerastajqcq ekonomiEl, dotykaj'lcq moralnosci i religii : "T() 
wszystko oddam tobie, jesli upadlszy, oddasz mi poklon". 

- U nas - powiada Cristoph - zaczyna bye trochE; strasznie: 
ludzie majq za duio wszystkiego. 

Nam to nie grozi, na razie przynajmniej. Niedostatek jednak, 
nie przyjElty dobrowolnie, jak np. ub6stwo w zakonach, pomniejsza 
i degraduje czlowieka. 

Ai mi siEl smiac chce, ze tak mnie wzi~lo : czujEl siEl upokorzony 
upokorzeniem pomnozonym przez wszystkie kompleksy wEldrowcow 
i turyst6w polskich, przez wszystkie ich samoobrony i pogardy. 
Co nasi ludzie muszq tutaj przezywac, co siEl z nimi wyrabia 
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przeciez dla wiE:kszosci wyjezdzajqcych jest to pierwsza stacja drogi 
na Zachod. Na nich rzuca si~ ta estetyczna (a przeciez i moralna) 
ofensywa slicznych, potrzebnych, mniej potrzebnych i calkiem bez
sensownych rzeczy. 

Reakcje bywajq rozne (" ... w jasnowidzeniu dostrzega Pani oblud~ 
swej dotychczasowej podrozy, cale to daremne udawanie, ze Pieta 
Tycjana jest Pani wlasnosciq, podczas gdy ' przede wszystkim po
winna Pani miee na wlasnose part: pantofli od «Bally'ego}) ... wi~k
szose naszych tt:sknot ma zwiqzek z maSq towarowq" pisze Brandys 
do Pani Z.), ale przewaina czt:se pielgrzymstwa polskiego wybiera 
nie spojrzenie dziada na Rockefellera, a cos zb lizonego do spoj
rzenia pustelnika na Kim Novak. Ludzie nie przestajq marzyc 
o tych wszystkich pi<,:knych rzeczach, zwierajq sit: w sob ie, sztyw
niejq, wyprostowujq si~, przezywajq przyplyw gorzkiej dumy, god
nosci, wynikajqcej z nieprzydatnemu nikomu doswiadczenia tych , 
co przeszli przez ogien i wodt:. W imit: tej dumy akceptujq swojq 
sytuacj~: w ten oto sposob szmatki i nylony utwierdzajq porzqdek 
swiata. 

"Musi .Pani tu przejse pieklo konfrontacji . Podrozujq Francuzi 
czy Szwedzi - dla Polak a podroz jest zawsze dramatem. Dramatem 
porownal'l, udr~ki, samotnosci, nieustannq probq rozwiklania pol
skiego w~zla omylek i faktow ... podrozujemy chorobliwie, z glodu, 
z t~sknoty, z klaustrofobii. Podrozujemy jak intruzi, jak cyrkowcy, 
jak kontrabandzisci". Brandys jest dobrym diagnostq. 

Zegnani z lekkq zazdrosciq przez tych, co nie wyjeidzajq, piel
grzymi polscy, zaopatrzeni w miejscowki, jadq ufnie w kierunku 
czekajqcych ich upokorzen, z odrobinq kielbasy, wodki i mnostwem 
mitow i niedoeuropejskich kompleksow. Ale miejscowka kupiona 
w "Orbisie" daje prawo tylko do miejsca w pociqgu. Nigdzie wiE:cej. 

* 

Noce czerwcowe Sq takie krotkie, a ta nie moze sit: skoiiczyc. 
PodnoszE: glow~, przecieram oczy: smaglolicy, ' kt:dzierzawy Dawid 
siedzial naprzeciwko mnie, po drugiej stronif' okna. Mowi jako,; 
dziwnie po niemiecku: okazuje sit: jednak, ze nie jest ani Wiedel'i
czykiem, ani Szwajcarem, tylko Wlochem. Wraca do swojej dziew
czynki, ktora teraz pracuje w Wiedniu. Robotnik wloski, Syeylij
czyk. W jakims sensie jestesmy krewni, skuzynowani przez niedo
europejskosc naszej sytuacji. Arcyeuropejska, arcydemokratyczna 
i niemal zjednoczona Europa zachodnia kryje w sobie niebylejakie 
zloza rasizmu. Wloch, Hiszpan ezy Grek szukajqcy pracy w Niem
czech, Francji czy Szwajcarii to podeuropejczycy. Dyskwalifikuje 
ich przede wszystkim bieda, bo Europejczyk powinien miec pieniq
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,dze i wlasnie tam, skqd oni przyjechali, oszcz~dnie je w czasie 
wakacyj wydawac. Dyskwalifikuje podrz~dnosc, nieznajomosc j~
,zyk6w, zywiolowosc reakcji, mlodosc, sr6dziemnomorska "Iatwa" 
uroda (nie lekcewazmy . biologicznej zazdrosci wymoklych blon
~yn6w), gdzieniegdzie nawet - katolicyzm. 

Ka tolicyzm, kt6ry nie przeszkadza katolikom zachodnioeuropej
.skim w wyzyskiwaniu swych poludniowoeuropejskich wsp6lwy
.znawc6w... Ile juz bylo na ten temat list6w pasterskich, kazan, arty
kul6w, kongres6w - a pomimo tego, w dalszym ciqgu Wloch, 0 ile 
.chce mieszkac, a nie mo:ie nie mieszkac, skoro tu wlasnie znalazl 
,prac~, m u s i bardzo cz~sto zaplacic za mieszkanie wi~cej, niz 
tubylec. 

E. interweniowal SWlezo w sprawie mieszkania dla Jcsego, 
hiszpanskiego robotnika, z kt6ryrn razem kiedys lezeli w szpitalu. 
'Wszystko szlo dobrze i sprawa byla juz zalatwiona, dop6ki duchowny 
'katolicki zarzqdzajqcy owym pensjonatem nie zapytal nagle 0 na
rodowooc petenta. Bo wtedy okazalo si~, ze, niestety, dla Hiszpana 
.nie rna wolnego pokoju, es tut miT leid. 

Mieszkajqc w przeludnionych pokojach (spiqc cz~sto na dwie 
,zmiany) ludzie ci, majqc odrobin~ wolnego czasu, nie majq si~ 

gdzie podziac. 2yjqc oszcz~dnie nie chodzq prawie wcale do ka.. 
w iarni i restauracji (jadqc na swi~ta do domu, przywozq ze sobq 
ogromne baga:ie peIne zywnosci: rnakaronu, fasoli...), ich klubami 
Sq ulice a przede wszystkim dworce kolejowe. 

Szczeg61nie dworce peIne Sq, zwlaszcza wieczorami, egzotycznych 
,Europejczyk6w. Stqd prowadzq szyny do Palermo, Catanii, Tessa
lonik, Barcelony i Walencji. Poniewaz dworce Sq ex pTojesso miej
.scami pozegnan i powitan, patrz~ na nie zawsze ze wzruszeniem, 
jak na pomniki wszystkich trudnych, dalekich i rozdartych milosci. 
Tutaj Sq one ponadto pomnikami samotnosci i t~slmoty. Pociqgi 
jak m6wi :iartobliwa piosenka szwajcarska - przeje:idzajq, a dwo
.rzec pozostaje na miejscu. Automaty, reklamy, gazety, czekolady 
·t~sknota rozpisana na tysiqce wilgotnych oczu w pociernnialych od 
kolorowych swiatel twarzach. Megafony zapowiadajqce przyjazdy 
i odjazdy pociqg6w synkopujq czas i t~sknot~. Za wszystkimi bli
skimi, kochanymi, dalekimi, za ojczyznq i pewnie tak:ie za tym, 
na co ludzie znad morza sr6dziemnego tak Sq uwra:iliwieni: za 
pi~knem, kt6rego ilosc i nat~:ienie tak raptownie spada, skoro tylko 
przekroczy si~ Alpy. 

C6z wtedy dzieje si~ nawet z nami, barbarzyncami, kt6rym bylo 
dane prze chwil~ pobyc w cudownym ogrodzie, g d z i e n awe t 
-c i e n i e jar z q s i ~ 0 d 0 b i e t n i c... ' 

Barbarzyncy z p61nocy, zaglqdamy przez dziur~ w plocie do raju, 
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kt6ry dla nas Bog umiescil nie na wschodzie, a na poludniu. Tak 
bylo jui u Goethego i tak jest u cytujqcego go Rozewicza: 

"Der Neapolitaner 
glaubt in Besitz des Paradieses zu sein 
und hat von den nordlichen Uindern 
einen sehr traurigen Begriff : 
Sempre neve, case di legno, 
gran ignoranza... 
Immer Schnee, holzerne Hauser, 
grosse Unwissenheit..." 

Opowiedz mi 0 

wloskiej podrozy 
Nie wstydzE;: siE;: 
plakalem w tym kraju 
piE;:kno dotknE:lo mnie 
bylem znow dzieckiem 
w lonie tego kraju 
plakalem 
nie wstydzE: siE: 
Pr6bowalem wrocic do raju. 

(Et in arcadia ego) 

I moze jeszcze raz na ten sam temat, tylko w innej nieco tonacji, 
tak wlasnej , ze az dlawi w gardle. Andrzej Kijowski omawiajqc 
Barbarzyiw~ W ogrodzie Herberta pisze 0 uczuciu "silniejszym od 
polskich neurastenii, jeszcze bardziej destrukcyjnym niz o.ne; za
bij a (ono) ciekawosc, przepelnia serce smutkiem, ktory staje siE;: 
silniejszy od zachwytu. To jest piE;:kne - mowiE: sobie patrzqc 
na katedrE: w Orvieto czy we Florencji, na perspektywE: Wielkiego 
Kanalu w Wenecji alba na rozowe skaly zanurzone w niebieskiej 
wodzie gdzies miE:dzy Niceq a Monte Carlo. - Czytalem 0 tym duzo 
i widzialem to juz na wielu obrazkach . Los tak chcial, abym to 
wszystko na wlasne oczy obejrzal. Odtqd zadna z tych nazw nie 
b~dzie dla mnie pustym dzwiE:kiem, a kicz, ktory ujrzE: w pocze
kalni u dentysty bE:dE: mogl skorygowac wlasnym wrazeniem. 
MuszE: wiE:c patrzec, patrzec, patrzec dlugo i mocno, abym zapa
mi~tal na cale zycie. Albowiem tu juz nigdy nie wrocE:. Mieszkam 
daleko, jestem biedny, zyj~ w niespokojnych czasach. Tak myslqc 
zamykam oczy i juz nie chc~ patrzec". 

• 

Zna k - 7 



JANUSZ ST. PASI"ERB1218 

Przyjazd do Zurychu 0 godzinie 847 , a wi~c w porze tertii, kiedy 
w brewiarzu czyta si~ capitulum z 1 listu sw. Jana: "Bog jest 
milosciq, a kto trwa w milosci, trwa w Bogu, a Bog w nim". 
Opowiadania 0 klopotach, niepowodzeniach - jak w capitulum 
sexty: "Jedni drugich dzwigajcie ci~zary, a tak dopelnicie prawa 
chrystusowego". Rozne choroby, dolegliwosci fizyczne, cala ta 
bieda - czyz to wszystko nie jest "chwaleniem i noszeniem Boga 
w swoim ciele", 0 czym mowi .. capitulum niedzielnej nony i co, 
tak pogodnie i ufnie znoszone, budzi ,nagle moj opodziw i wzrusze
nie. ,or' 

• 

W ewangelii dzisiejszej mszy slowa Piotra: "Wynijdz ode mnie 
Panie, bom jest czlowiek grzeszny... " Pokora przyszlego papieza, 
przerazonego nadmiarem spraw bozych, ktore zaczynajq si~ dziac 
W jego zyciu. Czlowiek spotykajqcy si~ z Bogiem, a wi~c przede 
wszystkim czlowiek w Kosc~ele 0 ile nie oslepnie od nadmiaru swiatla 
i nie wpadnie w rodzaj - przepraszam za contradictio in adiecto 
nadprzyrodzonej pychy, musi poczuc si~ zaklopotany i zawstydzony 
rozrzutnosciq Boga. Slepy i chromy, sprowadzony z oplotkow, musi 
zauwazyc, ze brak mu nie tylko szaty godow.ej, ale ze wszystkie 
jego naturalne sprawiedliwosci Sq jak lachman. Nic chyba tak nie 
sprzyja odkryciu w sobie grzesznika, jak wejscie i jak pobyt w Ko
sciele. Kazda msza, kazdy sakrament odbija nas jak w zwierciadle. 
Gdybysmy nawet przez chwil~ zapomnieli, ze jestesmy grzeszni
kami, przypomnq nam 0 tym s pr a w i e d I i w i wewnqtrz, a na.
wet, co dziwniejsze, z zewnqtrz Kosciola. Nie tylko bowiem od 
wewnqtrz, ale i z pozycji zewn~trznych, najodleglejszych, odmawia 
si~ grzesznikowi prawa do miejsca w Kosciele. Gdyby mozna bylo 
wyrzucic wszystkich grzesznikow za burt~ lodzi piotrowej, ilez 
zyskalaby ona sympatii, ilez uciszyloby si~ burz - tak jak si~ to 
stalo po wyrzuceniu w morze Jonasza (ktory - i jakiez to przej
mujqce - pochloni~ty na trzy dni i trzy noce przez morskiego po
twora, mial si~ od tej chwili stac symbolem Chrystusa... ). 

Grzesznik - coz to za zjawisko irytujqce, coz za niewygodny 
czlowiek. Powiedzmy sobie szczerze: pomimo przeciwnie swiad
cZqcych pozorow, grzesznik nigdzie nie jest dobrze widziany. Na 
kazdej spolecznosci, organizacji czy partii widnieje niewidzialny 
napis : grzesznikom wst~p wzbroniony. Nawet Zwiqzek Graczy 
w Kr~gle nie chce tolerowac w swoim lonie notorycznego alkoho
lika , kazdy klub pozb~dzie si~ z uczuciem ulgi czlowieka niemoral
nego . 

http:godow.ej
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Dla wsp6lczesnych Katon6w najbardziej jednak irytuj~cy jest 
widok grzesznika w Kosciele. Grzesznik katolik, swiecki, a zwlasz
cza duchowny (Aleksandrem VI straszy si~ jui pewnie dzieci 
w przedszkolu) - C62 to za gratka! Jakie to moina wykorzystac, 
jak smakowicie opisac! 

Na mi!os·c Iud z k q (bo tak warn przeciez 0 czlowieka idzie, 
drodzy etyczni panowie) powiedzcie, gdzie rna si~ podziac grzesz
nik, gdzie wreszcie jest dla niego miejsce? Moina si~ wczue w wa
sze obrzydzenie i podnios!y wstr~t, z jakim traktujecie grzesz
nik6w, aIr. powiedzcie, dokl\d ci ludzie majq p6jse? Do diabIa?! 

Moina pojqC wasze pragnienie komfortu moralnego i ch~c obra
cania si~ wylqcznie w dobrym towarzystwie, ale nie mlejcie za zle 
Kosciolowi, ze nie kopie grzesznik6w, ie si~ nimi nie brzydzi. My 
nie moiemy inaczej, Kosci61 jest wlasnie od tego, jest dla grzesz
nik6w, oni Sq wszyscy nasi, skoro nikt do nich nie chce si~ 
przyznac, jui Chrystusa nazywano "przyjacielem celnik6w i grzesz
nik6w". . 

Grzesznik jest w Koscie{e wlasciwym czIowiekiem na wlasciwym 
miejscu - tak jak chory jest na miejscu w klinice, czy w pocze
kalni lekarza. Oczywiscie nie pozostawia si~ go samemu .sobie 
i czasami rna on moie wraienie, ie si~ nad nim wszyscy zn~cajq, 
od Pana Boga pOCZqwszy. Bo - rzecz jasna, Kosci61 nie poprzestaje 
na pokropieniu go wod~ swi~con~ i pozostawieniu go w p6Idrzemce, 
w czasie kt6rej m6gIby spokojnie obrastac w plesn, kOltUJ1StWO, 
samozadowolenie. Slowo Boze jest jak miecz, tn~cy az do rozdzie
lenia ducha od duszy. Slusznie powiedzial Newman, ie poza Ko
sciolem doktryny s~ twarde, a iycie mi~kkie, a w Kosciele jest 
dokladnie na odwr6t. 

Ludzie, kt6rzy w Kosciele poslugujq grzesznikom, wiedzq, ze 
posluguj'l swoim braciom, maj'lcym te same prawa. To nie jest 
zadne "zniianie si~", dyrygowanie z pozycji sily i wyzszosci. To jest 
odnalezienie siebie i innych w uwarunkowaniu natury ludzkiej, cu
downie stworzonej i jeszcze cudowniej naprawionej, kt6ra decyduje 
o wsp61-iyciu i wsp61-czuciu w Kosciele, swi~tej spolecznosci grze
sznik6w. 

* 

Pojedynek w dolinie pomi~dzy Socho i Azekq mozna by rowniez 
uj'lC w ksztaH konfliktu pomi~dzy grzesznikiem a sprawiedliwym. 
W psalmach dawidowych pelno jest gorzkiego por6wnywania sily 
i powodzenia grzesznikow ze slabosciq i kl~skami sprawiedliwych. 
Ba, ieby tak moina bylo jui dzis, jak to robimy z rozpocz~tq 

powiesci 'l , kt6rej dalszy ci<!g nie daje nam spokoju, zajrzec od 

• 
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razu na koniec, przeczytac zakonczenie zycia, zobaczyc ostateczny 
final istnienia sprawiedliwych i grzesznikow, bylibysmy ostroi
niejsi w robieniu przepisow Panu Bogu. 

Wracajqc do Goliata i Dawida w gruncie rzeczy, w tym poje
dynku mi~dzy Socho i Azekq powinno nam bye zal raczej Goliata . 
Tej nieszcz~snej g6rze cielska przypad!a w udziale rola najnie
wdzif;czniejsza. Wszystko wydaje si~ wskazywac na to, ze byl to 
jakis "poiyteczny idiota", jakas owczesna filistynska Wunder
waffe, zdalnie - przez ukrytych w obozie sztabowc6w - kiero
wana. Muskularny olbrzym 0 ptasim moidzku nie stanowi prze
ciei rzadkosci, po dzis dzien. Chyba nie bez kozery nazwali Niemcy 
swoj zdalnie kierowany ma!y czolg wypelniony materialem wybu
chowym, jakim poslugiwali si~ w czasie powstania warszawskiego, 
jego wlasnie imieniem. Przyczajeni na barykadach warszawscy 
chlopcy patrzyli, gdy z chrz~stem gqsienic zblizal si~ do nich, 
patrzyli jak Dawid na Goliata, gdy "szedl kroczqc i przyblizajqc si~'· . 

W pojedynku mi~dzy Socho i Azek'l-, wbrew proporcjom mili
tarnym, szanse obu przeciwnik6w byly jednak nierowne, zwlaszcza 
gdy idzie 0 perspektywy historyczne: Goliat tylko na pi~c dni 
wkracza do biblii ; wkracza do historii. Potem zniknie na zawsze, 
jako symbol bezmyslnej, t~pej sHy. Mia! szcz~scie, czy tei nieszcz~s
cie, ie trafil wlasnie na Dawida: szcz!iscie, bo zwi'lzany z nim uszedl 
zapomnieniu, nieszcz~scie, bo byl pierwszym, choc nie ostatnim 
z tych co ujrzawszy Dawida stracili glow~. 

Nie tylko Jonatas i Michol, nie tylko towarzysze broni i przyja
ciele, ale caly nar6d mial si~ w nim zakochac. Nawet nie czyta j"c 
dalszego ciqgu jego historii, jui wtedy, na dQlinie miE:dzy Socho 

Azek'l moina bylo zauwaiyc, ie piE:kny, silny i odwainy poeta 
byl tylko pozornie slabszy w starciu z ponurym filistynskim b~
kartem. Bo Dawid byl jui wtedy muzykiem i poetq - nadwornym 
wprawdzie, ale pelni'lcym najzaszczytniejsz'l rol~ sposr6d moiliwych 
1'01 nadwornego artysty : sztuk'l swoj'l wYPE:dzal z wladcy zlego 
ducha: "A tak, kiedykolwiek duch panski zly porwal Saula, bral 
Dawid harf~ i gral rE:k<j sW<j; i ochladzal si~ Saul, i liej mu by
walo, bo duch zly odchodzil od niego". Mial to zreszt'l p6iniej 
nieomal przyplacic zyciem : kr6l rzucil w niego oszczepem, by gra
jqcego na harfie przygwoidzic do sciany... 

Pomimo tego, a moie wskutek tego iycie jego bylo od pocz'ltku 
wielkie, tragiczne i namiE:tne, wszystko w nim miala owinqc 
poezja i milosc, nawet jego rozpacz, grzechy i ial za nie b~dq mialy 
w psalmach barw~ i dzwiE:k najszlachetniejszego metalu. W sferze 
religijnej osiqgnie nie tylko godnosc pomazanca boiego i proroka, 
ale otrzyma obietnic~, ie z jego rodu wyjdzie Zbawiciel. 

Nie, nie byl taki biedny i maly nawet w starciu mi~dzy Socho 
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i Azekq (choc taki zjawia si~ w poprzednim, 16 rozdziale Pierwszej 
Ksi~gi Kr6lewskiej: "I rzekl Samuel do Izaja: "Nie obral Pan 
z tych«. I rzekl Samuel do Izaja: "A juz to wszyscy synowie?" 
On odpowiednial: "Jeszcze zostal maly i pasie owce". I rzekl 
Samuel do Izaja: "Poslij, a przywiedz go, bo nie usiqdziemy do 
stolu, az on tu przyjdzie«. A tak poslal i przywi6dl go; a byl rudy 
i wdzi~czny na wejrzeniu, i pi~knej twarzy. I rzekl Pan: »Wstan, 
pomaz go, boc ten jest«) , gdy szedl prawie nagi i bezbronny na znak, 
"zeby poznala wszystka ziemia , iz jest B6g w Izraelu i zeby po
znalo wszystko to zgromadzenie, ze nie mieczem, ani oszczepem 
wybawia Pan .. . " 

• 
Wszystko to zgromadzenie szaleje z radosci: Evviva il papa! 

Sqsiad (nie wiadomo skqd: z dolu, z g6ry czy z boku, wyglqda . 
na to, ze w og6le nie z tego domu i nie z tej ulicy) przychodzi, 
zeby przyciszyc telewizor, wcale zresztq nieglosno nastawiony... 

Zgromadzenie na placu sw. Piotra, kt6re co chwil~ z innej strony 
chwytajq kamery, krzyczy i klaszcze. Sq oczywiscie katolickie mie
cze i oszczepy, zbroje i halabardy, pi6ra, koronki, futra , purpura 
i zlotogl6w, drogie kamienie i zloto - przez spizowq bram~ wy
tacza sip, na plac "wszystka chwala c6ry kr6lewskiej", caly waty
kanski splendor, na kt6ry trzeba patrzec poblazliwie, boc zawsze 
to troch~ koloru przydaje naszemu coraz bardziej bezbarwnemu 
swiatu. Nie wiadomo zresztq, czy te wszystkie fidrygalki dorownujq 
w koszcie jednemu supersonicznemu bombowcowi... 

Pawel VI niesiony na sedia gestatoria na widok tlumu zrywa si~ 
na rowne nogi. Przestraszeni sediarii zatrzymujq si~, podobny od
ruch nie zdarzyl si~ chyba zadnemu papiezowi od czasu wprowa
dzenia tego "najniewygodniejszego krzesla swiata". Papiez siada 
i niesiony teraz przez plac blogoslawi i szerokimi gestami,od kto
rych odzwyczail nas poprzedni pontyfikat, pozdrawia Hum. 

- Pater Sancte, sic transit gloria mundi - blysk i dym spa
lonych pakul. Pawel VI zamiera przez chWlil~ w bezruchu z dloiimi 
na kolanach. Potem znowu usmiecha si~ delikatnie i niesmialo 
do ludzi, choc przez ten czas nie zniknie mu z twarzy jakis rys 
cierpienia. 
Koronacj~ Jana XXIII przezywalem w bazylice watykariskiej. 

Widzialem oczywiscie nieporownanie mniej, niz dzisiaj w telewizji 
i moze dlatego zapami~talem z niej na zawsze tylko Jana XXIII 
niesionego ponad glowami ludzi i scisnp,lo mr sip, serce nad samot
nosciq papieza, kt6rego unosi sip, tak wysoko, zeby pami~tal, ze 
jest najwyiszym na ziemi posrednikiem. 
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Gdy po raz trzeci, wsr6d dzwi~k6w orkiestr i krzyku Uum6w 
Pawel VI uslyszal te same slowa przestrogi 0 przemijaniu chwaly 
swiata, pochylil glow~. W starozytnym Rzymie, w czasie triumf6w, 
na wozie triumfatora stal z tylu niewolnik, kt6ry co chwil~ po
wtarzal mu do ucha: pami~taj, ze jestes smiertelny. 

• 
Po Tu es Petrus papiez szybko podchodzi do oHarza, tak ze 

kardynal protodiakon ledwie za nim nadqza. Capella Sistina spiewa 
introit mszy koronacyjnej, gdzie jest mowa 0 przymierzu mi«:dzy 
Bogiem a ludzmi i gdzie zawarty jest wiersz z psalmu 131: "Pomnij, 
Panie, na Dawida ... " Nast~pujq trzy modlitwy super Pontijicem, 
czytane przez kardynal6w Masell~, Pizzardo i Tisseranta. Nast~pnie 
papiez siada na krzesle i pierwszy diakon, kardynal Ottaviani, 
wklada mu paliusz, kt6ry prefekt ceremonii apostolskich arcy
biskup Dante poprawia, a wreszcie zdejmuje i naklada jeszcze raz, 
prawidlowo, przypinajqc do go fanonu trzema zlotymi szpilkami. 
Gdyby nie bylo monsignora Dante, byloby jeszcze trudniej bye 
papieiem nii: jest zwlaszcza w dziedzinie liturgicznej . 

Po okadzeniu oltarza papiez zasiada na tronie, kt6ry umieszczony 
jest w drzwiach bazyliki, i odbiera homagium kardynal6w. Kazdy 
caluje jego piedcien przykl~kajqc . Kardynal Cicognani, sekretarz 
stanu, jest pierwszym, z kt6rym papiez wymienia pocalunek, kar
dynal Copello caluje papieza w oba policzki, co staje si~ potem 
prawie regulq. Ojciec swi~ty z kazdym zamienia kilka sl6w. Kar
dynal Spellman obejmuje papieza lew'! r~kq, kardynal Wyszynski 
po wymienieniu pocalunku z papiezem odchodzi usmiechni~ty. 
Kardynal Ottaviani sklada hold jako pierwszy sposr6d kardyna
16w diakon6w, zamienia z papiezem kilka zdan, po czym, cz~sto 
pogodnie si~ usmiechajqc zajmuje na powr6t miejsce po prawej 
stronie tronu. 91-letniemu kardynalowi Migone pomaga zejsc i wejse 
dwoch pralat6w; najdluzej ze wszystkich rozmawia z papiezem 
kardynal Bea . . 

Potem skladajq hold przedstawiciele opat6w, biskup6w i kapi
tuly sw. Piotra. Pawel VI nie pozwala si~ calowac ani w kolano, 
ani w sto~. 

• 
Teraz papiez rna chwil~ czasu aby obetrzec pot z czola i poprawic 

piusk~ - w Rzymie panuje tego dnia upal si~gajqcy niemal 40°. 
Jedynej, ale za to niespodziewanej ochlody zaznali znajdujqcy si~ 
w poblizu obu wodotrysk6w, kt6re, wylqczone od poczqtku uroczy
stosci, znienacka uruchomiono w czasie mszy. 
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Po introicie, Kyrie i Gloria papiez odspiewal modlitwE: ze mszy 
in die coronaiionis, modlitwE: za samego siebie, zeby mogl przewo
dzic Kosciolowi slowem i przykIadem i dojsc wraz z wszystkimi, 
ktorzy mu zostali powierzeni, do zbawienia wiecznego. 

NastE:pnie kardynal pierwszy diakon poprzedzony przez cere
moniarzy i mazzieri, przez audytorow Roty i adwokatow konsy
storialnych, trzymajqc w dloni ferulE: udaje siE: do oltarza, przed 
ktorym klE:czqc intonuje litaniE: koronacyjnq, powtarzajqc trzykrot
nie exaudi Christe - "wysluchaj Chryste", na co asysta odspiewuje: 
"Panu naszemu Pawlowi, przez Boga ustanowionemu najwyzszemu 
biskupowi i powszechnemu papiezowi - zycie!" 

Na kazde w ezwanie litanii , w czasie ktorej wymienia sic:: imiona 
roznych swiE:tych, chor odpowiada Tu illum adiuva - wspomoz go. 

Lekcja spiewana jest po lacinie i po grecku - po grecku piE:kniej 
niz po lacinie. Jest ona wyjE:ta z 1 listu pierwszego papieza swiata: 
"Piotr, apostol Jezusa Chrystusa, do przychodniow rozproszenia 
Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii... laska i pokoj niech 
siE: w was pomnaza... " Ilez siE: od tego czasu zmienilo - na placu 
sw. Piotra, ktory od VIII wieku nie byl swiadkiem koronacji (koro
nacje odbywaly siE: wprawdzie na balkonie bazyliki, ale nie na 
placu, jak dzis), jest reprezentowany caly swiat. 96 misji nad
zwyczajnych reprezentuje rZqdy i wielkie organizacje miE:dzynaro
dowe. Sq tez - i wida{:, jak trwale okazuje siE: dzielo Jana XXIII, 
przedstawiciele "braci odlqczonych" - tak protestantow, jak 
prawoslawnych, ktorych Bog na rowni z nami "odrodzil przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa K una d z i e i z y w e j ... " 
I jest naprawdE: w tej chwili, tak jak w tym czytaniu; "W tej 
mysli oplywacie w wesele, choc trzeba wam jeszcze przez czas 
krotki posmucic siE: w przeroznych pokusach... " 

Greckq i lacinskq ksiE:gE: ewangelii niesie siE: procesjonalnie do 
tronu papieskiego. Diakoni trzymajq je wysoko, jak monstrancje; 
towarzyszy im 6 akolitow ze swiecami. 

Ewangelia mszy koronacyjnej, ilustrowana olbrzymim arrasem 
wiszqcym nad tronem papieskim, mowi 0 'nadaniu przez Chrystusa 
wladzy Piotrowi. Greckim ewangeliarzem papiez blogoslawi zebra
nych. 

W przemowieniu Pawla VI wystE:puje na pierwszy plan obraz 
Kosciola "wolnego i ubogiego, kt6rego postawa jest postawq matki 
i nauczycielki, pelnego milosci do wiernych syn6w, postE:pujqcego 
z szacunkiem, zrozumieniem, cierpliwosciq, zapraszajqcego serde
cznie do siebie wszystkich, kt6rzy s!} jeszcze od niego oddaleni". 

M6wiqc 0 kosciolach wschodnich, papiez posluguje siE: jE:zykiem 
francuskim , ktorym ich przedstawiciele przemawiali na pierw
szej sesji soboru. Mowi 0 juz . istniej!}cej jednosci wszystkich 
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chrzescijan, jednosci polegajqcej na wierze i milosci do Chry
stusa, jednosci wszystkich, naznaczonych pieczE;ciq chrztu. Stwier
dza wreszcie pozornq areligijnosc nowoczesnego swiata, w rzeczy
wistosci przenikanego przez Ducha i przez laskE;, "wzdychajqcego do 
sprawiedliwosci, aspirujqcego do postE;pu, ktory bylby postE;pem 
nie tylko technicznym, ale ludzkim, do pokoju, ktory bylby nie 
tylko zawieszeniem wrogich dzialan miE;dzy narodami, czy klasami 
spolecznymi, lec;z prowadzilby do wspolpracy ludzi i narodow 
w atmosferze wzajemnego zaufania". 

Po krotkich alokucjach w j~zykach angielskim, niemieckim, 
hiszpanskim, portugalskim, polskim i rosyjskim msza toczy si~ 

dalej . Po podniesieniu widac, ze zapalono nie tylko reflektory, 
ale i latarnie na Via della Conciliazione . 

• 

Capella Sistina intonuje antyfonE; "Korona zlota na glowie 
jego... " Papiez w mitrze wraca na tron , obok ktorego sztandar 
Kosciola Katolickiego trzyma chorqzy, markiz Patrizi Naro 
Montoro. Kardynal Tisserant odmawia krotkq modlitw~, zeby 
nowy papiez owocnie rzqdzil Kosciolem. Wreszcie punkt kulmi
nacyjny uroczystosci: kardynal Ottaviani jako protodiakon wklada 
tiar~ na glow~ Pawla VI. Flesze reporterow jak blyskawice zapalajq 
na niej sine blyski, wydobywajqc utajony dramatyzm tej chwili. 

Papiez siedzi przez chwi1~ bez ruchu, z zamkni~tymi oczami. 
Dopiero po chwili podniesie si~, zeby udzielic blogoslawienstwa 
Miastu i Swiatu. Czuje si~ w tej chwili pewnie nie tyle ojcem 
ksiqzqt i krol6w, 0 czym byla mowa w formule koronacji, He 
zast~pcq Chrystusa, ktory umar} za wszystkich ludzi. 

Szesc lat temu konczyl jeden ze swoich odczytow slowami: 
"B~dziemy kochali swojq ojczyzn~ .i b~dziemy kochali ojczyzny 
innych ludzi. B~dziemy kochali katolik6w, bE:dziemy koch ali 
schizmatykow, protestantow, anglikanow, indyferentnych, muzul
manow, pogan, ateistow... B~dziemy kochali tych, ktorzy z nas 
dl wiq, ktorzy nami gardzq, ktorzy Sq nam przeciwni, ktorzy nas 
przesladujq... B~dziemy kochali naSZq epok~, naSZq cywilizacj~, , 
naSZq technik~ , naSZq sztuk~ , nasz sport, nasz swiat.. ." 

• 
Telewizja, telefotografia i film wzbogacajq dzis jkonografi~ 

papiestwa 0 nOWq twarz. Jeszcze dzis a najpozniej jutro swiat 
zobaczy Pawla VI w tiarze podarowanej mu przez Mediolan, 
sredniowiecznej w ksztalcie, dyskretnie, nowoczesnie. zdobionej. 
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Zlosliwi nowi diecezjanie papieza z mle)SCa porownali j!j do sput
nika, pewnie sami medio1anczycy zrewanzowali si~ uwag!j, ze pod
czas gdy Medio1an zlozyl papiezowi w darze kilka milionow na wa1k~ 
z glodem na swiecie, rzymianie zdqzy1i juz zlozye kilka setek 
prosb 0 zapomogi. . 

Prasa pelna jest zdj~e kardynala, arcybiskupa, pralata, ksi~dza, 
studenta i chlopca, ktory wlasnie zostal papiezem. Sposrod zdj~c 
arcybiskupa Montiniego zwracaj!j uwag~ dwa. Pierwsze datowane 
jest 6 stycznia 1955 roku. Byl to dzien, kiedy arcybiskup Montini 
jechal z Rzymu objqc rzqdy swojej diecezji. GranicG jej prze
kraczal na Ponte Lombardo. Tego dnia padal deszcz. Arcybiskup 
zatrzymal samochod i nie zwracajqC uwagi na Hum oficjelow 
swieckich i duchownych uk1~knql i pocalowal mokry asfalt, 
pierwszy kawalek terytorium swojej diecezji. 

Nigdy nie widzialem zdj~cia biskupa calujqcego ziemi~. Zdaje 
mi si~ jednak, ze rozumiem ten gest, w ktorym nie bylo nie 
teatra1nego. Kazdy ksiqdz z prawdziwego zdarzenia t~skni za 
pracq duszpasterskq, za tym, zeby bye proboszczem, zeby bye 
ksi~dzem nie ty1ko przy biurku czy na katedrze, ale w konfe
sjonale i na ambonie, zeby bye bezposrednio d1a 1udzi, zeby widziee 
z bliska 1udzi , dla ktorych pracuje. Na Ponte Lombardo sfotogra
fowano chwi1~ spelniania si~ tych marzen i t~sknot w zyciu 
jednego ksi~dza. 

Drugie zdj~cie jest wesole i gdyby je reprodukowano w pewnym 
dostojnym, bizantyjskim kraju 1ezqcym nad Wislq, na pewno 
wywolaloby one fale zgorszen duchownych i swieckich . Jego 
Ekscelencja Najprzewie1ebniejszy Ksiqdz Arcybiskup Montini we 
fioletach , w rokiecie, mucecie, z krzyzem na piersiach robi rund~ 
honorowq samochodem na stadionie Vigorelli w Medio1anie, 
z okazji jakiegos swi~ta sportowego mlodziezy katolickiej. Na 
glowie rna ~ horresco rejerens - smiesznq czapeczk~ ko1arskq 
z daszkiem. 

Tlumy FUCINI i chlopakow z ACLI, z ktorych wielu pami~
talo go pewnie w tej czapeczce, wiwatujedzisiaj na czese swojego 
da.wnego asystenta, swojego arcybiskupa, swojego przyjaciela~ 

ktorego w tiarze niosq dzis sediarii, pod baldachimem, z egip
skimi pioropuszami po bokach. 

* 

To dobry znak, ze papiez od wielu, wie1u 1at pracowal wsrod mlo
dych i z mlodymi, zwlaszcza ze robH to z wlasnej woli, nie z rozkazu. 
Nie mozna tez zapomniee, ze Pawel . VI, liczqc szescdziesiqt pi~e 
1at jest bardzo mlodym papiezem. To bardzo dobrze, bo starze
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jqcy si~ swiat potrzebuje mlodosci; mlodosci potrzebuje taki:e 
Kosci61. 

Pawel VI podjql z miejsea dzielo soboru, kt6re rna przyniese 
wlasnie odmiodzenie Kosciola, ui:ywotnienie go i zblii:enie do 
zycia . Jan XXIII obudzil ogromne nadzieje - Pawel VI w swojej 
homilii koronacyjnej powiedzial, i:e spelnienie tych nadziei uwaza 
za sw6j obowiqzek i zaszczyt . 

Janowi XXIII zarzucono rozbrojenie chrzescijailstwa, tak jakby 
w ewangelii kr6lestwo niebieskie zostalo por6wnane do twierdzy, 
a nie do miasta poloi:onego na wzg6rzu. Jei:eli sytuacja swiata 
przypomina dzis pole walki mi~dzy Socho i Azekq, to doprawdy 
nie jest powolaniem Kosciola ani papiei:a wyst~powac w roli 
Goliata. Niewqtpliwie w ciqgu dziej6w Kosciola niejednokrotnie 
byl on wtlaczany w zbroj~, uwai:al, i:e powinien wkladac helm mie
dziany i karacen~ kr6lewskq i pr6bowal, ezy b~dzie umial zbroj
nie chodzic, bon i e m i a I z w Y c z a j u. 

"I rzekl Dawid do Saula : Nie mog~ tak ehodzic, bo nie mam 
zwyezaju. I zlozyl je... " 

Pokusa si~gni~cia po miecz dotkn~la Kosei6l w osobie pierw
szego papiei:a w ogr6jcu; tam gdzie Chrystus mial konae w samot
nosci i ze samotnosci, Piotr dobyl miecza z pochwy przeciwko 
WTogowi zewnE:trznemu. Takich ciemnych chwil w historii Kos
eiola mialo byc jednak wi~cej. Okazalo si~ takze, i:e Goliat moze 
bye w Kosciele taki:e do uzytku wewn~trznego, ze moze miec kato
lickq przylbic~ , katolicki puklerz i katolicki oszczep po to, by roz
prawiac si~ z bezbronnym Dawidem, majqcym po swojej stronie 
tylko mlodosc i nadziej~, a powolanym do swiadczenia, "ze nie 
mieczem ani oszczepem wybawia Pan", i w celu przypomnienia 
ze w ewangelii m6wi si~ niewiele i bez sympatii 0 ,;srodkach 
bogatych". 

• 
Kosci61 ubogich... dla Pawla VI nie b~dq te dwa slowa sloganem 

homiletycznym. W czasie jakiejs zbi6rki zdjql po prostu z palca 
pierscien biskupi i wrzucil do puszki. 

- Ekseelencjo, przedez pierscieil... 
- Nie trzeba si~ przywiqzywac do rzeezy - powiedzial p61

glosem arcybiskup Montini. 
Szansq Dawida bylo to, ze nie dzwigajqc na sobie kosztownej 

i ci~i:kiej zbroi, byl zwinniejszy i szybszy od swego przeciwnika. 
Stajqc do zapas6w ezlowiek ubrany jest w gorszej sytuacji od 
nagiego. 

S,! znaki wskazujqce na to, ze za pontyfikatu Pawla VI Kosci6l, 
jak za Jana XXIII, pozostanie Kosciolem skierowanym do ubogich, 
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do tych, ktorym si~ nie powiodlo, do tych wszystkich, ktorzy 
b~dqc przykladem nieudanego zycia potrzebujq bardziej od in
nych dobroci, wyrozumialosci, milosci : arcybiskup Montini piszqcy 
list do sluzqcej odbywajqcej kar~ wi~zienia za dzieciobojstwo, 
odwiedzajqcy ex-ksi~dza zyjqcego w samotnosci i opuszczeniu na 
rzymskim przedmiesciu, potwierdza takie nadzieje. Jeden z jego 
czynow milosierdzia nazwal "Paris Match" gestem poety: przed 
szesciu laty, przed swi~tami Bozego Narodzenia, arcybiskup Montini 
wplacil milion lirow na konto miejskiego lombardu, chcqc w ten 
najdelikatniejszy chyba w swiecie sposob spowodowac, zeby na 
swi~ta powrocily do domow najubozszych rozne osobiste przed
mioty i pamiqtki, zastawione pod naciskiem n~dzy . 

• 
Capitulum z nieszporow, ktore Sq juz z jutrzejszego swi~ta Naj

drozszej Krwi: Christus assistens Pontifex... Chrystus zostat naj 
wyzszym kaplanem przez wlasnq krew. 

Na ekranie telewizora papiez w tiarze, z zaczerwienionymi 
oczami, usmiechni~ty do wiwatujqcego Uumu. B~dq padali przed 
nim na kolana, czcili go, sluchali, podsuwali roine przepisy na 
rzqdzenie Kosciolem, kochali, krytykowali, rozumieli i nie rozu
mieli. Jedno jest takie pewne, ze b~dzie za swoje najwyzsze 
kaplanstwo i posrednictwo placil cen~ straszliwq, ze swiat b~dzie 
si~ odkupial takze jego krwiq i cierpieniem, moze w wi~kszej 

mierze niz cierpieniami innych chrzescijan, powolanych, by dopel
niac, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, by krzyz nie byl 
pusty. 

Moj Boze, tak nie powinno si~ konczyrc opisu koronacji papieza 
powinien tu byc jakis akord triumfalny, cos 0 sile Kosciola, aibo 
o tym ze Papiez nie umiera. 

• 

Co wieczor umiera caly swiat. Jest juz ciemno, gdy wracamy do 
domu. Palq si~ latarnie i neony. Jest wieczor os tatniego dnia 
czerwca. Ci~iki jak kazdy wieczor. Przezyc wieczor to znaczy 
troch~ umrzec. Completorium brewiarzowe, ostatnia godzina mo
dJlitwy iliturgicznej, jest jakqs formq commendationis animae, 
modlitwy za konajqcego, odmawianej na wlasny uzytek. 

Zaczyna jq wzruszajqcy wiersz, modlitwa wszystkich ktorzy raz 
jeszcze nie zd,!zyli si t: dzisiaj nawrocic, ktorym jeszcze raz za
braklo na to sil: 
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Converte nos Deus, salutaris noster - "Nawr6c nas, Boie, zba
wienie nasze... ", Ty sam nas nawr6C. 

Psalmy dawidowe usilujq nas uleczye a terrore nocturno, wyba
wie z dziecinnego l~ku przed ciemnosciq, nicosciq i smierciq, przed 
nocami, kt6re w naszym stuleciu Sq bardziej porq trwogi nii mi
losci. 

Liturgia wprowadza nas w noc jak w agoni~, ale w agoni~ od
barwionCj z przeraienia. W responsorium powtarzajCj si~ slowa Chry
stusa: "W n~ce twoje polecam ducha mego" przeplatajqc si~ z od
powiedziCj: "Odkupiles nas, Boie prawdy". Miec swiadomosi: odku
pienia... wtedy moina by powtarzae spokojnie slowa Symeona ie
gnajqcego swiat: "Teraz, 0 Panie, uwalniasz slug~ Twego w pokoju, 
bo ujrzaly jui oczy moje zbawienie Twoje". 

Kaidego dnia oglCjdamy jakiS fragment dokonujCjcego si~ zba
wienia. Kaidego dnia mi~dzy jakims Socho i nieznanq Azekq B6g 
wybawia jakiegos Dawida, nie majCjcego w oczach ludzi iadnych 
szans ocalenia. 

To wlasnie pozwala dalej iye i sprawia, ie nasz swiat nie jest 
swiatem ginCjcym , choe nieustannie wchodzi w noe, por~ Goliat6w. 

Beatenberg, 16. VII. 1963. 
Janusz St. Pasierb 
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AUT 0 B o G R A F A 


X. SI:.ODKI SMAK WOLNOSCI 

1 

KLASZTOR jest szkolq - 5zkolq, w kt6rej uczymy si~ od Boga, 
jak bye szcz~sliwym. Nasze szcz~scie polega na uczestniczeniu 
w szcz~sciu Boga, w doskonalosci Jego nieograniczonej swobody, 
w doskonalosci Jego milosci. 

To, co ma bye w nas uzdrowione, to nasza prawdziwa natura, 
utworzona na podobienstwo Boze. Tym, czego. mamy si~ nau
uczye - jest milose. Uzdrowienie i nauka Sq tutaJ tym samym, 
bo w samym rdzeniu naszej istoty jestesmy uksztaltowani na 
podobienstwo Boga przez naSZq wolnose, a robienie uiytku z tej 
wolnosci nie jest niczym innym jak tylko spelnieniem bezintere
sownej milosci - milosci Boga dla Niego samego, poniewai On 
jest Bogiem. 

Poczqtkiem milosci jest prawda i zanim B6g obdarzy nas Swojq 
milosciq musi oczyscie nasze dusze z klamstw, kt6re je zamieszkujq. 
A najskuteczniejszym sposobem oderwania nas od samych siebie 
jest wzbudzenie w nas odrazy do tych istot, jakie sami stwo
rzylismy w sobie przez grzech . Wtedy dopiero mozemy pokochae 
Boga odzwiel'ciedlonego w naszych duszach, takich, jakie On je 
Qdtworzyl Swojq milosciq. 

W tym leiy sens iycia kontemplacyjnego i znaczenie tych wszy
stkich pozornie niedorzecznych regul, przepis6w, post6w, poslu
szeristw, pokut, upQkorzen i trud6w, kt6re w sumie tworzq rutynt; 
:iycia mnich6w w kontemplacyjnym klasztorze. Wszystko to sluiy 
do przypQm:nania nam, czym my jestesmy, a czym jest B6g, 
azebysmy mogli nabrae wstrt;tu do widoku nas samych i zwr6
dli siE; ku Niemu. I tak wreszcie odnajdujemy Go w sobie, w na
szych oczyszczonych naturach, kt6re staly sit; zwierciadlem Jego 
niezmierzonej dobroci i Jego nieskonczonej milosci. 
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2 


Brat Mateusz zamknql za mnl:} bram~ i tak znalazlem si~ w czte
rech scianach mojej nowej wolnosci . 

I bylo rzeCZl:} slusznl:}, ie poczqtek tej wolnosci byl wlasnie 
taki, jaki by!. Gdyi wszedlem do ogrodu, ktory byl martwy, 
jalowy i ogolocony. Wszystkie kwiaty, ktore byly w nim w ze
szlym kwietniu, teraz znikn~ly. Slonce skrylo si~ za chmurami 
i lodowaty wiatr wial ponad szarl:} trawl:} i cementowymi murami. 

W pewnym znaczeniu moja wolnosc jui si~ rozpocz~la, bo te 
rzeczy staly mi si~ teraz oboj~tne. Nie przyszedlem do Gethsemani 
dla kwiatowani dla klimatu - chociai wyznaj~, ie zimy 
w Kentucky zaskoczyly mnie swojl:} ostrosci'l . Nie mialem jednak 
czasu namyslac si~ nad wyborem klimatu. Bylem zaj~ty kluczowo 
waznym problemem rozpoznania woli Bozej . A i to zagadnienic 
nie bylo jeszcze ostatecznie rozwil:}zane. 

Pozostawala jeszcze zawsze ostateczna odpowiedi: czy zostan~ 
przyjf(ty do tego klasztoru? Czy pozwolq mi wstl:}pic do nowi
cjatu i zostac cystersem? 

Ojciec Joachim, przelozony nad Domem Gosci, wyszedl z drzwi 
klasztornych i przeszedl przez ogrod z r~kami ukrytymi pod 
szkaplerzem i wzrokiem utkwionym w cementowq scieik~. Pod
niosl go dopiero podchodzl:}c do mnie i wtedy zasmial si~. 

- Ach - to pan - rzek!. Przypuszczam, ie takze modlil siE: 
nieraz za mnie. 

Nie dalem mu sposobnosci do zapytania, czy przyjechalem tu 
na dobre i sam powiedzialem: 

- Tak, ojcze, tym razem chc~ wstl:}pic do nowicjatu - 0 ile 
mnie tu przyjml:}. 

Usmiechnl:}l si~ tylko. Weszlismy do Domu Gosci. Wydal mi 
si~ bardzo pusty. Zlozylem walizk~ w przeznaczonym mi pokoju 
i pospieszylem do kosciola . 

Jdeli spodziewalem si~ od Chrystusa i Jego aniol6w jakie
gos wspanialego przyj~cia, to nie otrzymalem go, przynajmniej 
w porzl:}dku uczuciowym. Olbrzymia nawa przypominala grob 
i caly budynek byl zimny jak lod. I to bylo mi jednak oboj~tne. 
Nie przestraszal mnie nawet fakt, ie zadna szczegolna modlitwa 
nie przychodzila mi do glowy.Kl~czalem tam tylko, mniej lub 
wi~cej niemy, sluchajqc dlugich i przeraZliwych j~kow pily 
dochodzqcych z dolu z tartaku i wypelniajqcych powietrze odg!o
sem pracy. 

Tego wieczoru przy kolacj i przekona!em si~, ie oprocz mnie 
by! jeszcze inny postulant - cz!owiek juz stary, szpakowaty, 
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bezz~bny, pr,zygarbiony, odziany w olbrzymi sweter. Byl to farmer 
okoliczny, iyjqcy od lat w cieniu tego opactwa, ktory w koncu 
zdecydowal si~ wstqpic tam jako braciszek. Nie pozostal jednak 
z nami. 

Nazajutrz dowiedzialem si~ jeszcze 0 trzecim postulancie, ktory 
przyjechal tego rana. Byl to Busty, oszolomiony mlodzieniec z Buf
falo. Tak jak ja pragnql zostac mnichem - ksi~dzem. Ojciec 
Joachim kazal nam myc razem talerze i woskowac podlogi w mil
czeniu. Bylismy obaj zaabsorbowani nawalem wlasnych mysli 
imam wraienie, ie nie mial wi~kszych niz ja pokus do rozmowy. 

W istocie kazdej minuty winszowalem sobie, ze wszelkie roz
mowy pozostaly juz poza mnq - 0 ile tylko b~d~ przyj~ty. 

Nie bylem pewny, ezy ktos przyjdzie i kaze mi zejsc na dol 
dla zobaczenia si~ z ojcem Opatem, czy tez spodziewajq si~, ze 
pojd~ do niego z wlasnej inicjatywy, ale ten problem rozstrzygnql 
si~ dla mnie pod koniec pracy porannej. 

Wrocilem do mojego pokoju i zaczqlem sobie lamac glow~ nad 
ksi~gq Wskazan zakonnych, kt6rq przyniosl mi ojciec Joachim. 
Zamiast .zabrac si~ spokojnie do czytania dotyczqcego mnie bez
posrednio rozdzialu, to jest do wskazaiJ. dla postulant6w w czasie 
ich pobytu w Domu Gosci, zaczqlem przewracac kartki dw6ch 
cienkich tomik6w, zeby si~ przekonac, czy nie odkryj~ czegos, 
co okreslaloby zupelnie jasno wlasciwe powolanie cysters6w. 

Latwo jest powiedziec: "Powolaniem trapist6w jest prowadze
nie zycia modlitwy i pokuty", poniewaz w pewnym znaczeniu 
kazdy jest powolany do takiego rodzaju zycia. Nie tak trudn(} 
jest takie orzee, ze powolaniem eystersow jest wylqczne poswi~
cenie si~ kontemplacji bez zadnego uwzgl~dnienia dziel zycia 
ezynnego, ale i to nie m6wi nie okreslonego 0 celu naszego zyeia, 
i z pewnosctq nie odroznia trapistow od innych tak zwanych 
"zakon6w kontemplaeyjnych". A wreszcie powstaje pytanie: "Co 
masz na mysli m6wiqe 0 kontemplaeji?" 

Z Wskazari, zakonnych dowiedzialem si~, ze "msza sw., ofiejum, 
modlitwa i czytanie pobozne, kt6re stanowiq cwiczenie si~ w zy
(:iu kontemplacyjnym, zajmujq wi~kszosc naszego dnia". 

Bylo to chlodne i niewystarczajqce. Okreslenie: "czytanie po
boine" wydalo mi si~ nieco ponure, a poniekqd sarna mysl, ze 
zycie kontemplacyjne jest czyms, co moze bYlc podzielone na sze
reg "cwiczen", byla tego rodzaju, ze zwyczajnie powinna mnie 
byla przygn~bic. Sqdz~ jednak, ze przybylem do klasztoru w pelni 
przygotowany do Ispotykania si~ z podobnym j~zykiem przez 
calq reszt~ mega zycia. Rzeczywiscie dobrze si~ stalo, ze si~ z tym 
z gory pogodzilem, bo koniecznosc przyjmowania znacznej cz~

sci naszego duchowego pokarmu w przyprawie przedawnionego 
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zargonu, przeniesionego zywcem z francuzczyzny, jest jednym 
z uciqzliwych drobnych szczegolow zycia zakonnego. 

Nie umialbym powiedziec, czym bylo wtedy w moim poj~ciu 
zycia kontemplacyjne. Ale zdawalo mi si~, ze powinno oznaczac 
cos wi~cej niz sp~dzanie pewnej liczby godzin dziennie w kos
ciele, a jeszcze wi~kszej ich liczby gdzie indziej ze zwolnieniem 
od troski 0 wyglaszanie kazan czy uczenie w szkolach, pisanie 
ksiqzek lub odwiedzanie chorych. 

Nieco wierszy dalej znajdowalo si~ w tych W skazaniach kilka 
niesmialych uwag 0 kontemplacji mistycznej, ktora - jak tam 
pisano - nie jest wprawdzie "wymagana", ale ktorej Bog czasem 
"raczy udzielac". Brzmialo to prawie, jak gdyby laska przyby
wala do ciebie przybrana w krynolin~. W istocie , wedlug mojej 
interpretacji, jezeli ksiqzka 0 zyciu wewn~trznym mowi ci, ze 
"kontemplacja wlana raczy ci si~ niekiedy udzielac", rna to wyro
bic w tobie pojE:cie, ze "kontemplacja wlana jest dobra dla swi~
tych, ale tobie od niej: wara!" Oryginal francuski tych Wskazari 
nie jest tak lodowato chlodny jak ten przeklad; daleJ w ksiqzce 
jest tez powiedziane, ze mnisi mogq prosic Boga 0 te laski, jezeli 
czyniq to we wlasciwej intencji, i ze zycie .cystersow powinno 
stanowic doskonale do nirh przysposobienie. Francuski egzem
plarz dodaje nawet r6wniez, ze mnich-cysters rna 0 bow i q z e k 
prowadzic takie zycie, ktore usposabia go do modlitwy mistycznej. 

Mimo to pozostalo mi wrazenie, ze w klasztorze trapistow 
kontemplacja jest niemal rzeCZq drugorz~dnq , secundum qu.id, 
i ze jezeli mialem ukryte pragnienia tego, co pobozne podr~czniki 
nazywajq "szczytami zycia wewn~trznego", powinienem bye ostro
zny w sposobie ich przejawiania. W innych okolicznosciach by
loby mnie to moze zaniepokoilo, ale w tej chwili nie troszczylem 
siG 0 to wcale. Ostutecznie byl to problem w duzej mierze 
teoretyczny. Wszystko, do czego mialem obecnie dqzyc, to wypel
nienie woli bozej, wstqpienie do zakonu jezeli mi tylko na to 
zezwolq, branie tam rzeczy takimi, jakie Sq, a jesli Bog zechce 
mi "raczyc udzieIic" tych lask, to niech wyjdzie mi naprzeciw 
i "raczy" to uczynic. Wszystkie inne 8zczegoly same si~ ulozq. 

Kiedy odkladalem Wskazania, aby wziqc do r~ki inny tomik 
pisany podobnym chiiisko-angielskim zargonem, ktos zapukal do 
drzwi. 

Byl to mnich, ktor<>go jeszcze dotqd nie widzialem, raczej t~gi 

mE;zczyzna majqcy biale wlosy i niezwykle silnie zarysowanq 
szcz~k~. Przedstawil mi si~ jako magister nowicjatu. Spojrzalem 
powtornie na tE: zdecydowanq szcz~k~ i pomyslal em sobie : -
Zaloz~ si~, ze ten nie scierpi zadnych glupstw ze strony nowi
cjuszy. 
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Ale gdy tYlko zaczql m6wlc, przekonalem sit:, ze ten ojciec 
jest pelen uderzajqcej prostoty, Iagodnosci i dobroci, i od razu 
wywiqzalo sit: mit:dzy nami peIne sympatii porozumienie. Byl 
czlowiekiem nie dbajqcym 0 ceremonie: nie chcial miee tez nic 
wsp6lnego ze znanq technikq pracowicie wyrezyserowanych upo
korzen, kt6re w przeszlosci wyrobily takq zlq slawt: zakonowi 
trapist6w. Zgodnie z niq powinien byl wejsc do pokoju trza
skajqc drzwiami i z obelgq na ustach, a potem zapytac mnie, 
czy wstt:pujt: do klasztoru po to, zeby schronic sit: przed pOlicjq? 

Ale on po prostu usiadl i rzekl; . 

- Czy milczenie cit: nie przestrasza? 

Przeszedlem sam siebie w gorliwym zapewnianiu go, ze mil


czenie nie tylko mnie nie przeraia, ale nawet zachwyca i juz 
czujt: sit: jak gdyby w niebie. 

- Czy ci tu nie zimno? - zapytal - Czemu nie zamkniesz 
okna? Czy ten sweter jest wysta:r:czajqco cieply? 

Silqc sit: na wytrzymaIos~ ' zapewnilem go, ze jest mi gorqco 
niczym przypiekanej grzance,- ale on i tak kazal mi zamknqc 
okno. 

Oczywiscie to brat Fabian, pracujqcy tego roku w Domu Gosci, 
nakarmH mnie przerazajqcymi opowiesciami 0 straszliwym zim
!lie, przy kt6rym trzeba bylo wstawac ranD i schodzic do prez
byterium z trzt:sqcymi sit: kolanami i z takim szczt:kaniem zt:b6w, 
ie ledwie slyszalo sit: odmawiane modlitwy. Staralem sit: wit:c 
zaprawiac sit: do tych przezyc siedzqc bez plaszcza przy otwartych 
oknach. .. 

- Czy uczyles sit: kiedys laciny? - zapytal magistr nowicjuszy. 
Powiedzialem mu wszystko, co wiedzialem 0 Plaucie i Tacycie, 
i wydal sit: tym zadowolony. 

Potem rozmawialismy 0 wielu innych rzeczach. Czy potrafit: 
spiewaiC"? Czy m6wit: po francusku? Co sklania mnie do zosta

. nia cystersem? Czy czytalem coskolwiek 0 tym zakonie? Czy 
znam ,,2ycie sw. Bernarda" pi6ra Dom Ailbe Luddy'ego? i wiele 
tyro podobnych· rzeczy. 

Byla to tak przyjemna rozmowa, ze bylo mi coraz trudniej 
zrzucic z siebie ten wielki ponury cit:zar przygniatajqcy moje su
mienie i wyznac temu poczciwemu trapiscie cale moje zycie przed 
moim nawr6ceniem - to zycie, kt6re kiedys sklonilo mnie do za
niechania mysli, ze mogt: miec powolanie do stanu kaplanskiego. 
W koncu jednak zrobilem to w paru zdaniach. 

- Jak dawno jestes ochrzczony? - zapytal magister nowicjuszy. 
- Od trzech lat, ojcze. 
Nie wydawal sit: tym zaniepokojony. Powiedzial tylko, ze podo

bal mu sit: spos6b, w jaki wyjawilem mu to, co trzeba mi 

Znak - B 
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tobylo wyznac, i ze zasiE:gnie w tej sprawie rady ojca Opata. I 
bylo wszystko. 

Nadal jeszcze trochE: oczekiwalem, ze zostanE: zawezwany na 
krzyzowe badania do tego glownego przelozonego, ale stalo siE: 
inaczej. Przez najblizsze dwa dni gruby chiopak z Buffalo i ja 
pastowalismy wciqz jeszcze podlogi, schodzilismy do koscioia 
i klE:czelismy w lawkach naprzeciwko oltarza sw. Jozefa w czasie 
kiedy mnisi spiewali oficjum, a potem wracalismy do Domu 
Gosci, by zjesc naSZq jajecznicE:, ser i mleko. Przy tym, co brat 
Fabian okreslilby jako nasz "ostatni posilek", wsunql on kazdemu 
z nas tabliczkE: czekolady Nestle'a i szepnql mi: 

- Tom, myslE:, ze b(!dziesz mocno rozczarowany tym, co zoba= 
czysz na stole wchodzqc dzis wieczor do refektarza... 

Dzis wieczor? Byl to dzien sw. Lucji i sobota. Wrociwszy do 
pokoju pogryzalem tE: czekoladE: i przepisalem wiersz, ktory do
piero co ulozylem jako rodzaj pozegnania dla Boba Laxa i Marka 
van Doren. Nadszedl OJClec Joachim i gdy mu wytlumaczylem, 
co robi(!, zakryl sobie twarz dlonmi, azeby nie wybuchnqc smie
chern: 

- Wiersz! - zawolal i uciekl z pokoju. 
Przyszedl, aby mi nakazac dalsze pastowanie podlogi. Tak 

.wiE:c gruby chlopiec z Buffalo i ja klE:czelismy znow na ziemi 
w hallu, ale juz nie na dlugo. Magister nowicjatu ukazal siE: na 
schodach, polecil nam zabrac swoje rzeczy i pojsc za nim. 

Wlozylismy wi~c plaszcze, zabralismy nasze tobolki i zeszlismy 
na dol zostawiajqc ojcu Joachimowi dokonczenie juz samemu 
pastowania tej podlogi. 

Odglos naszych krokow rozlegal siE: w wielkiej klatce schodowej. 
U samego dolu schodow przy drzwiach z napisem: ".Jedynie Bog!" 
stalo z pol tuzina farmerow z kapeluszami w rE:kach. Czekali na 
odbycie spowiedzi. Byla to niby anonimowa abstrakcyjna delegacja 
zegnajqca nas w imieniu 8wieckiej spolecznosci. Przechodzqc kolo 
jednego z nich, uprzejmego uroczystego starca 7. czterodniowym za
rostem na twarzy, powodowany naglym, nieco melodramatycznym 
impulsem pochylilem siE: ku niemu szepCZqc: 

- ProszE: pomodlic siE: za mnie. 
Kiwnql glowq z powagq na znak, ze to zrobi, i drzwi zamknE:ly 

siE: za nami pozostawiajqc mnie z poczuciem, ze ostatni moj akt 
jako czlowieka swieckiego trqcil dawnym Tomaszem Mertonem, 
ktory chE:tnie popisywal siE: przed ludzmi, gdziekolwiek byl na 
dwoch kontynentach. 

W nastE:pnej chwili juz klE:czelismy przy biurku czlowieka, kt6ry 
posiadal absolutnq, tak doczesnq jak i duchowq wladz~ nad kla
sztorem i wszystkimi 1ego mieszkancami. Ten ksiqdz, b~dqcy tra
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pistq od blisko piE!cdziesiE:ciu lat, wyglqdal na 0 wiele mlodszego, 
niz byl w istocie, tyle mial w sobie zycia i nerwowej energii. 
Te piE:cdziesiqt lat ciE:zkiej pracy nie tylIs0 go nie zuzyly, ale 
zdawaloby siE: jeszcze zaostrzyly i poglE:bily jego zywotnosc. 

Dom Fryderyk byl zatopiony w stosie listow piE:trzqcych si~ 
przed nim na biurku razem z gorq innych papierow i dokumentow. 
A jednak widac bylo, ze ta straszliwa ilosc pracy nie jest w stanie 
go przygniesc. Zachowal nad niq calkowitq wladzE:. Odkqd zna
lazlem siE: w klasztorze, mialem nieraz sposohnosc zdumiewac siE:, 
jakim cudem udawalo mu si~ nad tym wszystkim panowac. A jed
nak tak bylo ... 

W kazdym razie tego dnia ojciec Opat zwrocil siE: do nas z takq 
swobodq i latwosciq, jak gdyby nie mial nic innego do roboty 
jak tylko dawac pierwsze wskazowki dwom postulantom opuszcza
jqcym swiat, aby wstqpic do trapistow. 

- Kazdy z was - powiedzial nam - przyczyni siE: do uczy
nienia tego klasztoru lepszym lub gorszym. Wszystko, co tu robicie, 
b~dzie mialo wplyw na innych. Ten wplyw moze bye dobry albo 
zly. Tozalezy tylko od was. Bog nigdy nie odmowi warn laski... 

Zapomnialem, czy zacytowal ksiE:dza Fabera. Przewielebny ojciec 
lubi cytowae tego autora i byloby dziwne, gdyby wowczas tego 
nie zrobil, ale ja tego jakos nie pamiE:tam. 

Gdy nas poblogoslawil, ucalowalismy jego pierscien i odeszlismy. 
Jego pozegnalnym upomnieniem bylo wezwanie, abysmy byli ra
dosni, ale nie rozproszeni, i zeby Imiona Jezusa i Marii byly zawsze 
na naszych ustach. 

Na drugim koncu dlugiej, ciemnej sieni weszlismy do pokoju, 
gdzie trzech mnichow siedzialo przy maszynach do pisania i od
dalismy skarbnikowi nasze wieczne piora, zegarki na rE:kE: i pie
niqdze, jakie mielismy przy sobie. Podpisalismy tez zobowiqzanie, 
ze w razie opuszczenia klasztoru nie bE:dziemy siE: upominae u mni
chow 0 zaplatE: za godziny rE:cznej pracy. 

A potem przeszlismy przez drzwi klauzury. 
Teraz poznalem CZE:SC klasztoru, kt6rej dotychczas jeszcze nie 

widzialem - dlugie skrzydlo za dziedzincem na tylach zabudowan, 
gdzie mnisi naprawdE: mieszkajq i gdzie schodzq siE: w przerwach 
miE:dzy modlitwq i pracq. 

Stanowila ona kontrast z otwartq, lodowatq sztywnosciq tamtej 
cZE:sci klasztoru. Przede wszystkim bylo tam mniej zimno. Na 
scianach wisialy tablice z obwieszczeniami, a cieply zapach chleba 
dochodzil z piekarni, kt6ra znajdowala siE: gdzies w poblizu. Mnisi 
chodzili z kapturami na ramieniu gotowymi do nalozenia ich na 
glowy, gdy dzwon zadzwoni na znak zakonczenia pracy. Zatrzy
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malismy si~ w warsztacie krawieckim, gdzie wzi~to miar~ na 
nasze habity a potem przekroczylismy drzwi nowicjatu. 

Magister nowicjuszy pokazal nam kaplic~ nowicjatu i ukl~klismy 
na chwil~ przed Najswi~tszym Sakramentem w tym prostym, bie
]onym pokoju. Po jednej stronie zauwazylem tam figur~ mojej 
przyjaci6lki sw. Joanny d'Arc. Po drugiej byla oczywiscie mala 
Tereska 7. Lisieux. 

Potem zeszlismy na d6l do suteren, gdzie wszyscy nowicjusze 
kotlowali si~ w brz~ku miednic, szukajqc swych r~cznik6w z ocza
mi pelnymi mydla: i wody. 

Magister nowicjuszy wybral jednego z nich, kt6ry zdawal si~ 

bye najbardziej oslepiony mydlinami, i slyszalem, jak polecal mu 
zaopiekowanic si~ mnC) , gdy p6jdziemy do kosciola. 

- To b~dzie tw6j Aniol-Str6z- objasnil mnie ojciec i dadal: 
Jest to byly marynarz. 

3 
Myslqc liturgicznie nie mozna chyba znalezc odpowiedniejszej 

pory do wstqpienia do zakonu niz wlasnie adwent. Rozpoczyna si~ 
nowe zycie, wchodzi si~ w nowy swiat na poczqtku nowego liturgicz
nego roku. Wszystko, co Kosci61 kaze ci spiewac, kazda modlitwa 
odmawiana w Chrystusie i z Chrystusem w Jego Ciele mistycznym 
jest wolaniem zarliwego pragnienia laski, pomocy, przyjscia Me
sjasza i Odkupiciela. 

Dusza mnicha jest jakby Betlejem, gdzie rodzi si~ Chrystus -
w tym znaczeniu, ze Chrystus rodzi si~ tam, gdzie Jego podobieil
stwo jest przywr6cone przez lask~ i gdzie Jego B6stwo mieszka 
w szczeg61ny spos6b, razem z Ojcem i Duchem swi~tym, przez 
milosc w tym "nowym Jego wcieleniu", w tym "drugim Chry
stusie". 

Liturgia adwentu przygotowuje to Betlejem spiewami i hym
nami gorqcego pragnienia. 

I pragnienie to jest tym pot~zniejsze w porzqdku duchowym, 
ze swiat dokola ciebie stal si~ martwy. Zycie wycofalo si~ na 
swoJe dno. Drzewa Sq ogolocone. Ptaki zapomnialy spiewac. Trawa 
jest poz6lkla i szara. Wychodzisz w pola z motykq wykopywac 
korzenie bialego wrzosu. Sloilce zsyla swoje promienie jak gdyby 
w przerywanych, slabych eksplozjach - Sq to wi~c raczej "po
ciski" niz promienie, zgodnie z koncepcjq John Donne'a w jego 
"Nokturnie" na dzieil sw. Lucji... 

Zimne kamienie kosciola opactwa rozbrzmiewajq jednak spie
wem palqcym si~ zywym plomieniem czystej i gl~bokiej t~sknoty. 
Ale cieplo spiewu gregoriailskiego jest peIne surowej powagi. Ukry
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wa si~ gl~boko pod powierzchniq zwyklego wzruszenia i dlatego 
nigdy ci~ nie nuzy. Nie zuzywa ci~ nigdy taniq eksploatacjq twojej 
uczuciowosci. Zamiast wyciqgac ci~ na otwarte pole uczuc, na 
ktorym twoi wrogowie, to jest szatan, wlasna imaginacja i wrodzona 
wulgarnosc twojej zepsutej natury mogq ci~ dosi~gnqc swoim 
ostrzem i pociqc ci~ na kawalki - ta muzyka wciqga ci~ w glqb, 
gdzie kolysze ci~ w skupieniu i pokoju i gdzie odnajdujesz Boga. 

Spoczywasz w Nim i On uzdrawia ci~ Swojq ukrytq mqdrosciq, 
Tego pierwszego wieczoru na chorze probowalem zaspiewac 

moje pierwsze kilka nut gregorianskiego spiewu z najwi~kszym 
katarem, jaki kiedykolwiek mialem w zyciu - w wyniku mojego 
eksperymentu przygotowywania si~ do niskiej temperatury kla
sztoru, zanim jeszcze dostalem si~ do jego wn~trza. 

Byly to drugie nieszpory na dzien sw. Lucji i spiewalismy psalmy 
Commune vi1'g 'nium, ale potem capitulum bylo z drugiej niedzieli 
adwentu, a wreszcie kantor zaintonowal pi~kny hymn adwentowy: 
Conditor alme siderum. 

Jakiz umiar, jaka rownowaga i sila kryje si~ w prostocie tego 
hymnu! Jego struktura rna w sobie pot~g~ tej doskonalosci, ktora 
gardzi efektami nawet najbardziej wymownej muzyki swieckiej 
i przemawia do nas silniej nii Bach nie wyczerpujqc nawet calej 
skali jednej oktawy. Tego wieczoru pojqlem, jak ta powazna me
lodia podejmujqc starodawne slowa sw. Ambrozego wlewa w nie 
dodatkowo jeszcze wi~cej sHy, subtelnosci, przekonania i znaczenia 
i kaze im rozkwitac ogniem i pi~knosciq przed Bogiem, rozwijac 
si~ wzdluz kanliennych scian i zanikac w mroku sklepienia. A za
mierajqce jej echo pozostawHo nasze dusze w pelnosci pokoju 
i laski. 

Kiedy zacz~lismy spiewac Magnificat 0 malo si~ nie rozplakalem , 
ale to dlatego, ze bylem jeszcze nowym przybyszem w klasztorze. 
W samej rzeczy to wlasnie bylo przyczynq, ze moglem ze slusznosciq 
plakac ze Sz\!z~scia i dzi~kczynienia wykrztuszajqc slowa hymnu 
z mojego suchego, zachrypni~tego gardla - dzi~kczynienia za moje 
powolanie i wdzi~cznosci za to, ze wreszcie znalazlem si~ tu na
prawd~, ze jestem rzeczywiscie w klasztorze wielbiqc Boga litur
gicznym spiewem razem z Jego mnichami. 

Odtego dnia oficjum rozbrzmiewalo juz codziennie gl~bokim, 
nami~tnym krzykiem dawnych prorokow wolajqcych ~o Boga 0 ze
slanie Odkupiciela. Ven'i Domine, noli tardare: relaxa. facinora ple
bis tuae. A mnisi podejmowali to wolanie tymi samymi mocnymi 
glosami i uzbrojeni w ufnosc laski i poczucie obecnosci Boga 
w swych duszach spierali sip' z Nim i rzucali Mu wyzwanie, jak 
to kiedys czynili Jego dawni prorocy. Co , si~ z Tobq dzieje, Do
mme? Gdzie jest nasz Odkupiciel? Gdzie jest Chrystus, ktorego 
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nam obiecales? Czy spisz? Czy zapomniales 0 nas, ie jestesmy 
jeszcze dotqd pogrzebani w naszej n~dzy i w ciemnosci wojny 
i cierpienia? 

A jednak, poza tym poruszeniem uczuc pierwszego wieczoru 
przy spiewaniu w ch6rze, malo mialem w tych dniach sposob
nosci do zaznania tego, co nazywa si~ pospolicie "pociechami we
wn~trznymi". Te pociechy nie znajdujq dla siebie korzystnego 
podloia, jeieli jestes na wp61 otumaniony takim rodzajem kataru, 
jaki mnie w6wczas dr~czyl. Poza tym pozostawal caly trud przy
zwyczajania si~ do tysiqca materialnych szczeg616w zakonnego 
iycia. 

Poznalem teraz klasztor od wewnqtrz, moina powiedziec od 
posadzki kosciola a nie od galerii dla gosci. Poznalem go od 
skrzydIa nowicjuszy, a nie od strony lsniqcego i dobrze ogrzanego 
Domu Gosci. Znalazlem si~ teraz twarzq w twarz nie z mnichami 
z jakiegos marzenia lub sredniowiecznej powiesci, ale naleiqcymi 
do zimnej i nieuchronnej rzeczywistosci. Zgromadzenie, kt6re 
oglqdalem poprzednio funkcjonujqce jako jednosc w calej mocy 
tej formalnej, robiqcej wielkie wraienie anonimowosci liturgicz
nei. wtapiajqcej skrycie grono ludzi w osobowosc samego Chry
stusa, teraz ukazywalo mi si~ w rozbiciu na swoje skladowe czqstki 
i moglem z bliska obserwowac wszystkie jego rysy, tak dobre jak 
i zle, mile jak i niemile. 

W tym okresie B6g udzielil mi l1a tyle zdrowego rozsqdku, ie 
chociai niejasno, ale jednak moglem jui sobie uswiadomic, co sta
nowi jeden z najwainiejszych rys6w kaidego prawdziwego za
konnego powolania. Pierwszym i zasadniczym sprawdzianem po
wolania do iycia zakonnego - bqdz to jako jezuita, bqdz jako 
franciszkanin, cysters lub kartuz - jest dobra wola do przyj~cia 
iycia we wsp6lnocie, w kt6rej kaidy z czlonk6w jest mniej lub 
wi~cej niedoskonaly. 

Te niedoskonalosci Sq 0 wiele mniejsze i mniej trywialne nii 
wady i nalogi ludzi w swiecie zewn~trznym, a jednak jestes skIon
ny bardziej je dostrzegac i odczuwac, bo wyolbrzymiajq je idealy 
i odpowiedzialnosci stanu zakonnego, przez kt6re mimo woli na 
nie pa trzysz. 

Ludzie nieraz nawet wyrzekajq si~ swojego powolania przeko
nujqc si~, ie czIowiek moie sp~dzic nawet czterdziesci, pi~cdziesi'lt 
lub szescdziesiqt lat w klasztorze i jeszcze wpadac w zly humor. 
W kaidym razie teraz, kiedy stalem si~ jui cz~sciq Gethsemani, 
rozglqdalem si~ wokolo, ieby si~ przekonac, jak to jest w rzeczy
wistosci. 

Mieszkalem w budynku 0 ogromnych, grubych scianach, z kto
rych jedne byly pomalowane na zielono, inne na biaIo, a na 
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wiE:kszosci z nich widnialy budujqce symbole i wyrazy poboi:nych 
uczuc. "A jesli kto mniema, ze jest pobozny nie powsciqgajqc 
jE:zyka swego, tego poboinosc prozna jest". I tak dalej. Osobiscie 
nigdy nie odkrylem wartosci takich napisow, bO' raz je przeczy
tawszy, w ogole jui ich nie dostrzegalem. Mam je przez caly czas 
przed oczami, ale po prostu nie przenikajq do mojego umyslu. Moze 
jednak niektorzy ludzie rozwazajq je nawet po latach sPE:dzonych 
w klasztorze. W kazdym razie te napisy Sq w zwyczaju u trapistow. 
Znajdziesz je we wszystkich domach tego zakonu. 

Co bylo wazne, to nie te grube, nieogrzane sciany, ale to, co 
siE:: w nich dzialo. 

Dom byl pelen ludzi, mE::zczyzn ukrytych w bialych kapturach 
i brqzowych plaszczach. Niektorzy z nich, bracia konwersi, mieli 
brody, inni byli ogoleni, ale nosili zakonne tonsury. Byli wsrod 
nich ludzie mlodzi i starzy, ale starsi byli tu w mniejszosci. Mowiqc 
z grubsza, z wszystkimi nowicjuszami, jakich teraz mamy w tym 
domu, nie sqdzE::, aby przeciE:tny wiek zakonnikow mogl wynosic 
wiele ponad trzydziestkE: . . 

Moglem tez zauwazyc, ze istniala pewna roznica pomiE:dzy wla
sciwymi zakonnikami a nowicjuszami. Mnisi i bracia juz po zlo
:ionych slubach byli bardziej zaabsorbowani sprawami, ktorych no
wicjusze jeszcze nie przeniknE:li. A jednak patrzqc na calosc 
zdawaloby siE::, ze ci ostatni byli zewnE::trznie nawet poboiniejsi 
od tamtych - lecz czulo siE:, ze jest to u nich bardziej powierz
chowne. 

Jako ogolnq regulE: moina przyjqc, ze najswiE:tszymi mnichami 
nie Sq zwykle ci, ktorych poboznosc najbardziej bije w oczy, 
kiedy klE:czq na modlitwie. NajswiE:tsi ludzie w klasztorze prawie 
nigdy nie wyro:iniajq siE:: w chorze w dnie swiqteczne jakims 
wniebowzi~tym wyrazem twarzy. Ludzie wpatrujqcy si~ zalza
wionym wzrokiem w figurE:: Matki Bozej majq cz~sto najgorszy 
charakter. 

Ale u nowicjuszy ich uczuciowa poboznosc byla bezposrednia 
i niewinna, zupelnie odpowiednia do ich stanu. Polubilem no
wicjat od razu. Przenikal go entuzjazm, zywotnosc i dobry hu- t 

mor. 
Fodobal mi siE: sposob, w jaki nabierali siE:: wzajemnie jE::zy

kiem znakow, I podobaly mi si~ spokojne burze wesolosci, kt6re 
wybuchaly nagle z niczego i od czasu do czasu wstrzqsaly calym 
scriptorium. W gruncie rzeczy wszyscy nowicjusze wydawali siE:: 
oswieceni i pelni dobrej woli wypelniania swych obowiqzk6w 

1 Wobec reguly stalego milczenia trapi§cl porozumlewaj'l si~ um6wionymi 
znakam! przy pracy. 
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w zyciu zakonnym, szybko zastosowywali si~ do przeplsow reguly 
i zachowywali je ze spontanicznll swobodll raczej niz z drobiazgo
wll dokladnoscill. A niewinny dobry humor szerzllcy si~ wsrod nich 
od czasu do czasu sprawial, ze twarze ich jasnialy jak twarze 
dzieci - nawet chociaz niekt6rzy z nich nie byli wcale mlodzi. 

Czulo si~, ze najlepsi z nich to Sll ci najbardziej bezpretensjo
nalni, ktorzy wchodzili w ogolny szereg nie robillc zadnego za
mieszania i nie zajmujllc drugich sobq. Nie zwracali na siebic 
zadnej uwagi, po ' prostu robili tOo, CD im kazanD. Ale byli zawsze 
najszczE:sliwsi i najbardziej pelni pokDjU. 

St~1i w pDsrDdku pDmi~dzy dWDma skrajnosciami. Z jednej strony 
bylD kilku wsrod nas) ktorzy przesadzali we wszystkim, co rDbili, 
i pr6bDwali zachowac przepisy reguly ze skrupulatnoscill, b~dllCq 
jut jej znieksztalceniem. Starali si~ widocznie zDstac swi~tymi 
jedynie wlasnym wysilkiem i koncentracjll, jak gdyby cala ta 
praca zalezala od nich samych i nawet Bog nie mogl im w niej 
pomoc. Ale byli i tacy, ktorzy nie robili nic alba tez bardzo malo, 
zeby si~ uswi~cic, jak gdyby nic z tej pracy nie bylo zalezne od 
nicb samych - ., jak gdyby pewnego dnia Bog mial si~ pojawic 
i wlozyc aureol~ na ich glowy za jednym zamacpem kOliczllC 
wszystko. Nasladowali wiE:c innych i w pewien sposob zachowywali 
regulli, ,de gdy tylko byli chorzy, zaczynali prosic 0 te wszyst
kie jej zlagodzenia, jakich im dotychczas jeszcze nie uzyczono. 
A przez reszt~ czasu przechodzili od halasliwej i niepokoj szerzll
cej wesolosci do markotnej desperacji, ciqZllcej jak mokry koc na 
calym nowicjacie. 

Zwykle nowicjusze nalezllcy do jednej z tych dwoch skrajnosci 
opuszczali klasztor i wracali do swiata. Ci, ktorzy tu mieli zostac, 
byli na ogol zwyczajnymi, pogodnymi, cierpliwymi i poslusz
nymi nowicjuszami, nie robili nie nadzwyczajnego i tylko trzymali 
si~ wsp6lnej reguly. 

W poniedzialek ranG przystllpilem do spowiedzi. Byl to tydzieri 
suchych dni zimowycb i wszyscy nowicjusze spowiadali sili u wy

znaczonego spowiednika nowicj atu, ktorym tego roku byl ojciec 


. Odo. Uklllklem u niewielkiego, otwartego konfesjbnalu i wyznalem 

z gl~bokq skruchll, ze kiedy w Domu Gosci pewnego dnia ojciec 

Joachim kazal mi isc zawolac tlustego chlopca z Buffalo i spro

wadziic go do kosciola na kanoniczne oficjum Nony, nie uczynilem 

tego. Uwolniwszy dUSZIi z tej winy i kilku jej podobnych prze

st~pstw zapllltalem si~ tak w niezwyczajnym jeszcze dla mnie 

rytuale cysterskim, ze bylem gOotow wstac i uciec od konfesjonalu, 

gdy tylko ojciec Odo skonczyl pierwszll modlitw~, a zanim jeszcze 

udzielil im rozgrzeszenia. .' 
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Wlasciwie wstalem juz i mialem odejsc - gdy jednak zaczq! 
do mnie przemawiac, uswiadomilem sobie, ze powinienem jeszcze 
zostac. . 

Wysluchalem tego, co mial mi do powiedzenia. Mowil z do
brociq i prostotq. A oto tresc jego slow: 

"Kto wie, ile dusz zalezy od Twojego wytrwania w tym kla
sztorze? Moze Bog zrzqdzi~, ze w swiecie istnieje wielu ludzi, 
ktorzy mogq zostac zbawieni tylko przez twojq wiernosc tem~ 

powolaniu. Musisz pami~tac 0 nich, kiedy przyjdzie na ciebie po
kusa opuszczenia zakonu. A prawdopodobnie przyjdzie taka pokusa 
odejscia. Wspomnij na wszystkie te dusze przebywajqce w swiecie. 
Niektore z nich znasz. Innych moze nigdy nie poznasz, dopoki nie 
wbaczysz ich w niebie, ale w kazdym razie nie przyszedles tutaj 
sam... " 

Przez caly czas mojego pobytu w nowicjacie nie mialem zadnych 
pokus opuszczenia klasztoru. W is toe ie, odkqd wstqpilem do zakonu, 
nie mialem nigdy nawet najmniejszej ochoty powroeenio. do swiata. 
Ale w okresie mojego nowicjatu nie niepokoila mnie nawet mysl 
o odejsCiu z Gethsemani do innego klasztoru. Mowi~, ze nie niepo
koila mnie taka mysl - mialem jq, ale nie zamqcala mojego pokoju, 
gdyz byla jedynie jakqs akademickq spekulacjq. 

Przypominam sobie, ze magister nowicjuszy poruszyl ze mnq raz 
ttl spraw~ . 

Przyznalem si~: zawsze mialem pociqg do kartuzow. W samej 
rzeczy, gdybym mial sposobnosc wyboru, bylbym raczej wstqpil do 
kartuzow niz przyszedl tutaj . Ale uniemozliwila to wojna... 

- Nie znalazlbys tam takiej pokuty jak u nas - odrzekl, a po-· 
tern zacz~lismy zaraz mowic 0 czym innym. 

Stalo si~ to dla mnie problemem dopiero po rmojej profesji za
konnej. 

Nast~pnego rana, po ukonczeniu pracy, magister nowicjuszy za
wolal mnie, wr~czyl mi calq mas~ bialej welnianej odziezy i kazal 
mi jq na siebie wlozyc. Postulanci otrzymywali zazwyczaj habity 
oblatow juz w kilka dni po przyj~ciu - byl to jeden z tych 
niedorzecznych zwyczajow, ktore powstajq w odosobnionych ' do
mach zakonnych. Przezyl on w Gethsemani az do ostatnich wizy
tacji. Tak wi.;:c w trzy dni po moim przyj~ciu do nowicjatu od
rzucilem mOJe swieckie ubranie i rad bylem pozbyc si~ go na 
zawsze. 

Rozeznanie si~ w skomplikowanych pi~tnastowiecznych sztukach 
bielizny, jakie trapisci nOSZq pod swymi habitami, zaj~lo mi 
dobre kilka minut, ale wkrotce wyszedlem z celi ' ubrany w bialy 
habit i szkaplerz i przewiqzany w pasle bialym sukiennym pasem, 
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w bialym bezksztaltnym pIaszczu oblatow na ramionach. I tak 
przedstawilem siEl magistrowi nowicjuszy, aby dowiedziec siEl, 
jakie bEldzie moje imiEl. 

Myslqc 0 wstqpieniu do franciszkanow zastanawialem siEl calymi 
godzinami, jakie wybiorEl sobie imiEl zakonne. Teraz jednak wziqIem 
po prostu to, ktore dostalem. W samej rzeczy bylem zanadto zajElty, 
zeby interesowac siEl tak blahymi sprawami. Pokazalo siEl, ze mam 
siEl nazywac brat Ludwik. Tlusty chlopak z Buffalo dostal imiEl 
brata Sylwestra. Bylem rad, ze jestem Ludwikiem a nie Sylwe
strem, chociaz prawdopodobnie nie przyszloby mi do glowy wy
brae ktorekolwiek z tych dwoch imion. 

A jednak zdawac siEl moglo, ze Bog dlatego kazal mi przez cale 
zycie pamiEltac dzien dwudziestego piqtego sierpnia jako datEl 
mojego pierwszego odplyniElcia do Francji, abym pozniej mogl 
sobie uswiadomic, ze stalo siEl to w swiElto mojego patrona w za
konie. Bo ta podroz byla wielkq laskq. Moze ostatecznie moje 
powolanie wywodzi siEl z tych czasow pobytu we Francji, jezeli 
mozna je wywiesc z czegokolwiek w porzqdku przyrodzonym... 
Poza tym przypomnialem sobie, ze cZElsto modlilem siEl pn:ed 01
tarzem sw. Ludwika i sw. Michala Archaniola w absydzie ka
tedry sw. Patryka w New Yorku. Uwiklawszy siEl w jakies trud
nosci w tych pierwszych czasach po moim nawroceniu zapalalem 
ku czci ich swiece przed tym oltarzem. 

Poszedlem zaraz do scriptorium, wziqIem kawalek papieru 
i nadrukowawszy na nim Frater Maria Ludovicus nalepilem go 
na pokrywie pudIa, ktore zawieralo wszystko, co mi pozostalo 
z prywatnego zycia - niewielkiego pudeIka, gdzie przechowywa
Iem dwa zeszyty moich wierszy i notatek, tom pism sw. Jana 
od Krzyza, "TeologiEl mistycznq sw. Bernarda" Gilsona i listy, 
jakie dostawalem od John Paula z obozu RAF-u w Ontario, od 
Marka van Doren i Boba Laxa. 

Spojrzalem przez okna na wqskq, skalistq dolinEl ciqgnqcq siEl 
za scianq skrzydla nowicjatu, na rosnqce za niq drzewa cedrowe 
i w dali na ogolocone lasy pokrywajqce lancuch poszarpanych 
wzgorz: Haec requies mea in saeeulum saeeuli, hie habitabo quo
niam elegi eam! 

4 
W styezniu nowlcJusze pracowali w lesie w poblizu jeziora 

utworzonego przez mniehow przerzueeniem tamy poprzez kana!. 
W Jasach byla eisza i uderzenia siekier rozlegaly siEl echem wokolo 
przeswiecajqcej przez drzewa tafli szaro-blElkitnej wody. 

W czasie pracy nie wolno ci przestawac, aby siEl modlic. Ame
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rykaiiskie poj~cia 0 kontemplacji nie si~gajq az tak daleko. Prze
ciwnie, powinienes uczynie jakis akt dobrej intencji, a potem rzucie 
si~ caly w t~ prac~ i w pocie czola starae si~ wyrobie jak naj
wi~cej az do pory jej ukoiiczenia. Azeby przemienie jq w kon
templacj~, mozesz od czasu do czasu wyszeptae przez zacisnit=:te 
z~by : "Wszystko dla Jezusa! Wszystko dla Jezusa!" Ale zasadniczo 
masz bez przerwy pracowae. 

W tym pierwszym styczniu bylo to dla mnie na tyle nowe, 
ze nie usilowalem jeszcze uprawiae tego skomplikowanego i absur
dalnego systemu rozmyslania, kt6ry staralem si~ wypracowae 
w sobie p6zniej. I przy sposobnosci patrzalem poprzez drzewa na 
widocznq w odd ali wiez~ kosciola opactwa wznoszllCll si~ spoza 
z6ltego kopca obrzezonego cedrami na tIe dlugiej blE:kitnej linii 
wzgorz. Ten widok dawal mi pokoj i zadowolenie - myslalem 
o wersecie jednego z psalmow gradualu: Montes in circuitu ejus, 
et Dominus in circuitu populi sui. 

Byla to prawda. Bylem ukryty w tajemnicy Jego opieki. Ota
czal mnie bezustannie dzielami Swojej milosci, Swojej mqdrosci 
i Swego milosierdzia. I tak juz mialo bye zawsze, dzieii po dniu, 
rok po roku. Czasem bywalem zaabsorbowany problemami, ktore 
wydawaly si~ trudne i wielkie, a jednak kiedy to min~lo, wypra
cowane przeze mnie odpowiedzi nie wydawaly mi si~ wielkiej wagi, 
bo tymczasem, poza zasi~giem mojego rozpatrywania i rozumienia, 
Bog sam niepostrzezenie i milczllcO rozpracowal za mnie to za
gadnienje i podsunlll mi jego rozstrzygni~cie. Zeby to jasniej wy
razie, wplotl to rozstrzygni~cie w samll osnow~ mojego wlasnego 
zycia, mojej substancji i mojej egzystencji mlldrq i niepoj~tll sztukll 
tkackll Swojej Opatrznosci. 

Przygotowywalem si~ teraz do przywdziania habitu nowicjusza, 
ktore czynilo mnie jui kanonicznie czlonkiem tego zakonu i mialo 
mnie oficjalnie doprowadzie do zlozenia slub6w. Poniewai jednak 
dotychczas nie wszystkie moje papiery nadeszly, 'nikt jeszcze nie wie
dzial doldadnie, kiedy naloz~ ten bialy habit. Czekalismy jeszcze 
na list od biskupa z Nottingham, w ktorego diecezji lezy Rutland 
j Oakham, moja dawna szkola. 

Pokazalo sip" ze mialem miee towarzysza w tych ob16czynach 
i to nie grubego chlopca z Buffalo. Ten ostatni wystllpil bowiem 
z klasztoru na poczqtku postu po spokojnym przesypianiu w chorze 
godzin modlitw przez kilka tygodni. Powr6cil do swego domu, 
do Buffalo, i wkrotce poslyszelismy, ze si~ zacillgnlll do armii. 

Nie, moim towarzyszem mial bye - jesli tak mozna powie
dziee - stary przyjaciel. 

Pewnego dnia. kiedy powr6ciwszy znad jeziora zdj~lismy juz 
nasze robocze buty i umylismy si<:; po pracy, biegnllc z suteren 
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po schodach w gor~ natknqlem si~ na magistra nowicjuszy wy
chodzqcego zza w~gla z jakims postulantem. 

Sam fakt takiego spieszenia si~, az do mozliwosci zderzania si~ 
z ludzmi, moze bye wskazowkq, ze nie bylem tak posuni~ty 
w kontemplacji, jak mi si~ wydawalo. W kazdym bqdz razie 
ten postulant byl jui ksi~dzem w kolnierzyku rzymskim i gdy 
przypatrzylem si~ baczniej jego twarzy, rozpoznalem jego kos ~iste 
irlandzkie rysy, okulary w ciemnej oprawie, wydatne kosci policz
kowe i czerwonaw!l cer~ . Byl to ten karmelita, z ktorym poprzed
niej Wielkanocy na rekolekcjach prowadzilem dlugie rozmowy 
W ogrodzie Domu Gosci roztrz,!saj!lc i porownuj!lc zalety cyster
sow i kartuzew. 

Spojrzelismy wzajemnie na siebie wzrokiem, ktory mowil: "Ty, 
tutaj!?" Ja nie wypowiedzialem co prawda tych slow, ale on 
je rzeczywiscie wyrzekl. Potem zwrocil si~ do magistra nowicjuszy : 

- Ojcze, oto czlowiek, ktory odzyska1 wiar~ czytaj!lc James 
Joyce'a . - Nie s!ldz~, aby magister nowicjuszy slyszal cos kiedy
kolwiek 0 James Joyce'ie. Mowilem wowczas temu karmelicie, ie 
ksi!lzki Joyce'a przyczynily si~ w pewnej mierze do mego nawro
cenia. 

Przywdzielismy wi~c razem habit pierwszej niedzieli postu. On 
otrzymal imi~ brata Sacerdosa. Stalismy razem w naszych swiec
kich ubraniach w posrodku sali zebraii kapitu1y. By1 z nami osiem
nastoletni nowicjusz, skladajqcy juz sluby proste. 

Za nami znajdowal si~ sto1 zalozony ksiqzkami, ktore mialy 
bye rozdane zakonnikom jako "lektura postna". 

Ojciec opat byl chory. Kazdy musial to spostrzec po sposobie, 
w jaki usilowa1 przebrn!le przez Ewangeli~ przy oficjum nocnym. 
Powinien byl lezee w loiku, gdyz w samej rzeczy mial ci~ikie 

zapalenie pIuc. 
Mimo to nie pozos tal w loiku. Siedzial na tym twardym sprz~·· 

cie drewnianym, eufemistycznie nazywanym "tronem", z ktorego 
przewodniczy zebraniom kapituly. Chociai mogl nas zaledwie doj
rzec, wyglosil jednak gor!lc!l przemow~, w ktorej 70 gl~bokim 
pr7oekonaniem wyjasnial nam, ze popelnimy wielk!l pomylk~, jesli 
wst~puj!lC do Gethsemani spodziewamy si~ czegos innego nii 
krzyzow, chorob, przeciwnosci, trosk, zmartwieii, upokorzeii, po
stow, cierpieii i w ogole wszystkiego, co wstr~tne jest ludzkiPJ 
naturze. 

Potem podchodzilismy kolejno do jego tronu, a on zdejmowal 
z nas nasze ubrania (Exuat te Dominus veterem hominem cum 
actibus 5uis ... ) i przy pomocy kantora oraz magistra nowicjuszy 
wloiyl nam biale habity, ktore nosilismY' jako oblaci, oraz szkap
lerze i plaszcze wypierzonych jui nowicjuszy zakonnych. 
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I\ie wi~cej niz w dwa tygodnie pozniej i ja zawitalem do 
inHrmerii, nie z powodu zapalenia pluc tylko grypy. Byl to dzien 
sw. Grzegorza Wielkiego. Przy pominam sob ie, ze wchodzilem do 
wyznaczonej mi celi z uczuciem skrytej radosci i triumfu, mimo 
ie dwa dni przedtem opuscil jq brat Hugo, ktorego zanieslismy 
na cmentarz spoczywajqcego na odsloni~tych marach z tym za ·· 
ci~tym usmiechem zadowolenia charakterystycznym dla zwlok 
trapistow. 

Moja ukryta radoM! przy dostaI}iu si~ do infirmerii pochodzila 
z mysli: "Teraz wreszcie zaznam trocht: samotnosci 'i b~d~ miar 
dosyc czasu na modlitw~". Powinienem byl dodac: "I na robienie 
wszystkiego, na co mam ochot~, nie mUSZqC juz biegac po calym 
klasztorze na glosy dzwonkow". Bylem zupelnie pewny, ze b~d~ 
mogl tam zaspokoic wszystkie moje samolubne pragnienia, kto
rych egoizmu nie umialem jeszcze rozpoznac, tak w tym nowym 
przebraniu wydaly mi siEl uduchowione. Wszystkie moje zle przy
zwyczajenia, wydezynfekowane co prawda z formalnego grzechu, 
wslizn~ly siEl za mnq do klasztoru otrzymujqc razem ze mnq stroj 
religijny: duchowe lakomstwo, duchowa zmyslowosc, duchowa 
pycha ... 

Wskoczylem do lozka, otworzylem Pismo sw. na Piesni nad 
piesniami i pochlonqlem trzy rozdzialy, od czasu do czasu zamykajqc 
oczy i oczekujqc z jakqs wulgarnq nadziejq swiatel, glosow, smakow, 
namaszczen i muzyki chorow anielskich. 
N~e zaznalem jednak wiele z tego, na co czekalem - zostalo mi 

wit;c tylko uczucie niejasnego rozczarowania, jak gdy za dawnych 
czasow zaplacilem pol dolara za lichy seans filmowy... 

Ogolnie biorqc infitmeria w klasztorze trapistow jest ostatnim 
miejscem, gdzie nalezy szukac przyjemnosci; Najwi~kszego luk
susu zaznalem tam jeszcze w sferze czysto materialnei uzywajqc 
do syta mleka i masla, a nawet raz - moze brat si~ pomylil 
dano mi jednq sardynk~. Gdybym ich dostal dwie lub trzy, wie
dzialbym, ze to , pomylka, ale poniewaz dostalem wlasnie jednq, 
sqdz~, ze uczyniono to rozmyslnie. 

Wstawalem codziennie 0 czwartej rano, sluzylem do mszy i przy
sttipowalem do Komunii, potem resztEl dnia sPEldzalem w lozku czy
tajqc i piszqc. Odmawialem oficjum i chodzilem do kaplicy infir
merii odprawiac Drog~ Krzyzowq. A pMnym popoludniem ojciec 
Gerard, nadzorujqcy infirmeriEl pilnowal, zebym nie zapomnial 1'OZ

myslac nad tomem ks. Fabera, ktory dostalem jako lekturEl na 
post. 

Ale gdy tylko zrobilo mi si~ lepiej, ojciec Gerard kazal mi wsta 
wac, zamiatac infirmeri~ i spelniac rozne dziwne czynnosci, gdy 
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wi~c nadszedl dzien sw. Jozefa, zeszedlem juz z radosci,! do kosciola 
na oficjum nocne i spiewalem Iekcj~. 

Musialo to bye niespodziank,! dla tych wszystkich, ktorzy myslelL 
ze wyst,!pilem z klasztoru, a gdy wrocilismy do infirmerii ojciec 
Gerard rzekl: "Alez ty umiesz g los n 0 spiewae!" 

Wreszcie w dzien swi~tego Benedykta zebralem moje koce i po
wrocilem do nowicjatu, do gruntu rad, ze udalo mi si~ nie prze
bywae wi~cej niz dziewi~e dni w infirmerii, 0 ktorej brat Hugo 
mowil, ze "nie jest to Kalwaria tylko Tabor". 

W tym tkwila roznica pomi~dzy mn,! a bratem Hugonem 
pomi~dzy tym, ktory dopiero rozpocz'!l zycie w zakonie a tym, 
ktore je wlasnie chlubnie zakonczyl. 

Bo s,!dz,!c po sposobie wspominania go w kazaniach, brat Hugo 
musial bye niezwykle udanym cystersem. Znalem go jedynie z wi
dzenia. Ale nawet to juz wiele mowilo 0 nim. Nie zapomnialem 
nigdy jego usmiechu - nie mowi~ 0 tym, ktory mial na marach, 
ale 0 tym, ktorym odznaczal si~ za zycia, bo to bylo cos zupelnie 
innego. Bys juz s~dziwym bratem, ale usmiech jego mial bezposred
niose dziecka. Posiadal w najwyzszym stopniu t~ nieokreslon,! wla
sciwose, ktor,! wszyscy zgodnie okreslaj,! jako rys charakterystyczny 
cy!'tersow: lask~ prostoty. 

Cz~sto trudno okreslie, co ona wlasciwie oznacza, ale u brata 
Hugona, jak tez u innych jemu podobnych - a jest icp niemalo 
wyplywa ona z niewinnosci i swobody duszy, b~d,!cych udzialem 
ludzi, ktorzy zrzucili z siebie wszelkie zaj~cie si~ sob'!, swoimi 
wlasnymi myslami, poj~ciami s,!dami i pragnieniami zadowalaj'lc 
si~ w zupelnosci braniem rzeczy tak, jak one spotykaj'l ich z r~ki 
Boga poprzez zyczenia i rozkazy przelozonych. Oznacza to wolnosc 
wewn~trzn,!, ktor,! osi,!ga si~ jedynie skladaj'!c cale swoje zycie 
w fI~ce kogos innego z slep,! wiar'!, ze Bog chce uzyK! tych naszych 
przelozonych i duchownych kierownikow jako narz~dzi do pro
wadzenia i do ksztaltowania naszych dusz. 

Z tego, zo zaslyszalem, brat Hugo w pelni posiadal t~ wolnosc 
wewn~trzn,!. A przez to byl takze tym, co nazywamy "czlowiekiem 
modlitwy". 

To szczegolne pol,!czenie ducha kontempIacji z zupelnym pod
porz'!dkowaniem si~ przelozonym, ktorzy powierzali mu w kla
sztorze liczne odpowiedzialne i rozpraszaj'!ce zadania, uswi~cilo 
brata Hugona w sposob - wedlug mego przyblizonego zrozumie
nia - najbardziej zgodny z idealem cysterskim. 

Wydaje mi si~ bowiem, ze nasze klasztory wychowuj,! bardzo 
malo ludzi dochodz,!cych do czystej kontemplacji. Zycie tu jest 
zbyt czynne. Jest w nim za wiele ruchu, za duzo roboty. Odnosi 
si~ to szczegolnie do Gethsemani. Jest to wielka wytwornia, i to 
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nie tylko wytw6rnia modlitwy. W gruncie rzeczy w duszach nie
ktorych tutejszych mnich6w panuje niemal przesadny kult pracy. 
Robienie czegos, znoszenie czegos, myslenie 0 czyms, spelnianie 
dotykalnych i konkretnych ofiar dla milosci Boga - oto, co 
zdaje si~ tu bye tresci~ kontemplacji i przypuszczam, ze taka po
stawa jest dose powszechna w calym naszym zakonie. Nazywa 
si~ jq "kontemplacjq aktywnq". Slowo "aktywna" jest dobrze 
dobrane. Co do drugiego czlonu tego okreslenia mam pewne wqt
pliwosci. Jest w nim pewna doza licencji poetyckiej. 

To tylko w teorii nasza wola moze zostae wydezynfekowana 
z tych wszystkich trucizn powszechnie przyjmowanq wym6wkq 
"posluszenstwa". A jednak jest to formulq zakonu cysters6w juz 
od czas6w sw. Bernarda z Clairvaux i co najmniej dwudziestu 
cysterskich biskupow i opatow wiek6w srednich. To sprowadza 
mnie z powrotem do mego wlasnego zycia i do tego zaj~cia, kt6re 
jest mi wrodzone i lezy mi we krwi - to jest do pisania. 

Wnioslem z sobq do klasztoru wszystkie instynkty pisarza i zda
walem sobie tez dobrze spraw~, ze je przynosz~ z sobq. Nie po
trzebowalem ich tam przeszmuglowywae. Magister nowicjuszy nie 
t.ylko przyzwalal, ale jeszcze zachE:cal mnie, kiedy ogarniala mnie 
ochota do pisania wierszy, uwag czy tez czegokolwiek innego, co 
przychodzilo mi do gJowy w czasie pobytu w nowicjacie. 

Juz w okresie Bozego Narodzenia zapelnilem stary notatnik z epo
ki studi6w w Columbii pomyslami, ktore naplywaly mi do glowy 
w czasie tych przedziwnych 8wiqt przezytych w postulacie. 

W samej rzeczy odkrylem, ze w ranki dni swiqtecznych przerwa 
po oficjum nocnym, od godziny czwartej do wpol do szostej i jej 
gl~boka cisza byly bardzo odpowiednie do pisania wierszy. Po 
dw6ch lub trzech godzinach modlitw nasz umysl jest nasycony 
pokojem i bogactwem liturgii. Za zimnymi oknami wstaje swit. 
Jezeli jest cieplo, ptaki zaczynajq juz spiewac. Cale bloki obra
zow wylaniajq si~ i krystalizujq niejako w sposob naturalny z tego 
milczenia i pokoju i wiersze jak gdyby same si~ piszq. 

Tak bylo przynajmniej do chwili, kiedy magister nowicjuszy 
powiedzial mi, ze nie powinienem w tym czasie pisae wierszy. 
Regula zachowuje t~ godzin~ jako por~ poswi~conq wylqcznie stu
diowaniu Pismasw. i Psalmow. A z czasem odkrylem, ze to jest 
nawet lepsze od pisania wierszy. 

Jakai: to idealna pora do czytania i medytacji! Zwlaszcza w lec·e, 
kiedy mozesz wziqe ksiqzk~ i wyjsc na dw6r pod drzewa. Jakie 
0ccipnie swiGtel i barw napelniajq lasy w koncu maja - bl~kity 

i zielenie, jakich jeszcze nigdy nie widziales! A na wschodzie nie
bo jutrzenki staje si~ jednym plomiennym blaskiem, tak ze mozesz 
si~ prawie spodziewac pojawienia si~ w nim uskrzydlonych zwie
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rZClt Ezechiela, groznych, "biegajClcych i wracajClcych si~ tam 
i z powrotem na ksztalt blyskawicy ognistej". 

W ciClgu szesciu lat 0 tej rannej porze w dnie swiClteczneczy
talem wylqcznie jedn'l z trzech czy czterech zawsze tych samych 
ksiClzek: Montlia sw. Grzegorza Wielkiego, komentarz do Psalmow 
sw. Augustyna, sw. Ambrozego do niektorych Psalmow lub Wil
helma de St. Thiery do Pie.mi nad pie§niami. Czasem zaglqdalem 
do pism jednego z Ojcow Kosciola alba czytalem 'simpliciter Pi
smo sw. Skoro tylko wszedlem w swiat tych wielkich swi~t').'ch 
i zaczCllem wglGbiac si~ w Eden ich ' dziel, stracilem wszelkq ch~c 
obracania tej godziny na .wlasne pisanie. . 

Takie i im podobne dziela, godziny powtarzajClcych si~ naszych 
oficjow, 'wszystkie swi~ta i pory roku liturgicznego i rozmaite 
okresy naszych prac: obrobki drzewa, 'sadzimia i zbierania, " j~k 
i W ogole cala ta roznorodna i sci~le ' z sob~ zlClczona harmc;mia 
przyrodzonych i nadprzyrodzonych cyklow, . skladajqcych si~ , na 
rok cystersow, wypelniajCl zycie czlowieka az do takiego przelewa
jqcego si~ nasycenia, ze nie rna si~ juz ch~ci ani czasu na wlasne 
pisanie. 

: '! 

Po kilku wierszach napisanych w okresie tego pierwszego Bo
zego Narodzenia i jednym czy drugim w styczniu, po tym, ktory 
powstal w swi~to Oczyszczenia i jeszcze jednym z Wielkiego Postu 
bylem rad, ze mam pod tym wzgl~dem spokoj. Nawet jesli nie 
rna inneJ przyczyny do nie pisania, w lecie jest si~ na to zanadto 
zaj~tym. . 

Gdy tylko zaczql siEl okres Wielkanocy zabralismy si.; do sadze
nia grochu i fasoli, a gdy si~ konczyl, juz zacz~lismy je obrywac. 
Potem w maju kosili po raz pierwszy lucern~ na polu sw. Jozefa 
i od tej pory nowicjusze wychodzili rano i po poludniu g~siego 

w· kapeluszach slomianych na glowie i z widlami w r~ku, aby 
zbierac siano ze wszystkich lqk farmy. Z pola sw. JozeIa zeszlismy 
az do samego dna , w najdalszy zakqtek naszej posiadlosci, w dolink~ 
otoczonq lasem, za pagorkiem zwanym Gorq Oliwnq. Potem uda .. 
Jismy siEl jeszcze nizej i tam, gdy podnioslem na widlach wiqzk~ 
siana, wylecial z niej czarny Wqz. Kiedy wielkie wozy zostaly juz 
naladowane, dwoch lub trzech z nas jechalo na nich z powroteIll, 
aby pomoc wyladowac je w oborze, stajni lub owczarni. Jest to 
jedno z najci~zszych :laj~c, jakie tu wykonujemy. Musisz wejs.c na 
olbrzymie mroczne poddasze, gdzie wirujq tum any kurzu. Ci, ktorzy 
pozostali na wozie, podajq ci mozliwie najszybciej na widlach 
wi,,!zki siana, a ty musisz pr6bowac ukladac je w gl~bi poddasza. 
W przeciqgu kilku minut staje siG ono dobrym wyobrazeniem czysc
ca, bo slonce rozgrzewa bezlitosnie blaszany dach nad twojq glowq 
i caly stryszek przemienia si~ w czarny, wielki i duszny piec. 
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Dobrze byloby, gdybym w dawnych czasach, w swiecie, popelnia
jqC tak wiele grzech6w m6gI zapoznac siE: z takim poddaszem obory. 
Moze w6wczas przestaIbym grzeszyc. 

W czerwcu, gdy slonce Kentucky pala najwiE:kszym gniewem 
i stoi prawie na zenicie nieba prazqc gliniane bruzdy wscieklym 
zarem, zaczyna siE: dla cysters6w pora prawdziwej pokuty. Wtedy 
na malym dziedzincu pojawia siE: zielona flaga oznajmiajqca, ze 
juz nie musimy chodzic w kapturach w przerwach pracy i w re
fektarzu. Ale i wtedy, nawet jezeli odpoczywasz bez ruchu pod 
drzewami, wszystko, co masz na sobie, jest przesycone potem. Lasy 
wokolo skwirczq cykaniem tysiqca swierszczy a ich glos napelnia 
dziedziniec i rozbrzmiewa echem wzdluz murow z cegly i wykafel
kowanych podl6g budynk6w, tak ze caly klasztor wydaje siE: bye 
olbrzymiq patelniq stojqCq na ogniu. Jest to pora, kiedy w ch6rze 
jest pelno much i starajqc siE: spiewac musisz przygryzarc wargi, 
zeby siE: powstrzymac od ich sPE:dzania, gdy chodzq ci po czole 
i wlazq ci w oczy ... A jednak jest to cudowna pora, peIniejsza 
pociech niz przykrosci - pora wielkich swiqt: Zielonych Swiqtek, 
Bozego Ciala - kiedy wyscielamy kruzganek calymi mozaikami 
z kwiat6w - NajswiE:tszego Serca Pana Jezusa, sw. Jana Chrzci
ciela, swiE:tych Apostol6w Piotra i Pawla. 

Wtedy naprawdE: odczuwasz brzemiE: naszej tak zwanej aktywnej 
kontemplacji, z dodatkowymi obciqzeniami, jakich ona nabiera 
w Gethsem,ani. Zaczynasz pojmowac prawdE: tego faktu, ze dawni 
trapisci osiemnastego wieku upatrywali w "cwiczeniach kontempla
cyjnych" - to znaczy w oficjach w ch6rze, w modlitwie myslnej 
i tak dalej ~ gl6wnie srodki pokuty i utnartwienia. Dlatego tez 
jest to okres, kiedy nowicjusze odchodzq i powracajq do swiata 
odchodzq takze i w innych porach roku, ale lato jest dla nich 
zawsze najciE:zszq pr6bq. 

M6j przyjaciel brat Sacerdos wyjechal juz w maju. Przypomi
nam sobie, ze na kilka dni przed jego znikni~ciem z naszego 
grona nowicjusze odkurzali kosci61, a on snul siE: wokolo oHarza 
RW. Patryka z bolesnym wyrazem twarzy i wielkim wzdychaniem 
i gestami. Poprzednio u karmelit6w nosil wlasnie zakonne ImlE: 
Patryka i teraz staral siE: powr6cic pod patronat wielkiego apo
stoIa Irlandii. 

Ja jednak nie mialem zadnej ochoty odejscia. Nie myslE:, abym 
uzywal na upale bardziej niz inni, ale z moim aktywnym tem
peramentem bylem zadowolony, ze caly m6j pot i moja praca 
cos znaczq, bo dawaly mi poczucie robienia czegos dla Boga. 

W dzien odjazdu brata Sacerdosa pracowalismy na nowym 
polu, ktore wlasnie zostalo wykarcz'Owane na zachodnim krailcu 
farmy, za polem Aidana Nally. Wracalismy z niego dlugim WE:-

Znak - 9 
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zem poprzez wzgorze za domem Nally'ego; cala bl~kitna dolina 
rozposcierala si~ przed nami i zabudowania klasztoru, jego obory 
i ogrody widoczne byly w dole wsrod drzew pod wielkq bl~kitnq 
polaciq nieba Kentucky usianego mnostwem bialych, niepor6w
nanych oblokow. Pomyslalem wtedy: "Kazdy. kto ucieka z ta
kiego miejsca, jest szalony". Ale ta mysl nie byla tak nadprzy
rodzona, jak mi si~ wowczas moglo wydawac. Nie wystarcza bo
wiem kochac to miejsce dla jego pi~knosci, ani dlatego, ze znaj
duje si~ tam zadowolenie z poczucia, iz si~ jest duchowym at
letq i nie najmniej znaczqcym slugq Bozym. 

Teraz z poczqtkiem lipca rozpoczE:lismy calC! parq iniwa zwo
ZqC pszenic~. Wielka mlocarnia zostala przystawiona do wschod
niego konca obory i wozy peIne snopkow zajezdzaly tam bez
ustannie z wszystkich stron, z rozmaitych pol. Widzialo si~ glownego 
szafarza klasztoru stojqcego na szczycie mlocarni i odcinajq
cego si~ na tle nieba; dawal rozkazy, a nowicjusze z drugiego 
choru braci pilnie napelniali zbozem worki, wiqzali je i ladowali 
na ci~zarowki tak szybko jak oczyszczone juz nowe ziarno wysypy
walo si~ z tej maszyny. Niekt6rzy z nowicjuszy pierwszego ch6ru 
zawozili to ziarno do mlyna, wyladowywali tam te worki i wy
sypywali pszenic~ na podlog~ spichlerza . - ale wi~kszosc z nas 
pracowala w polu. 

Tego roku mielismy fenomenalny urodzaj zboZa, ale ciqgle gro
zily mu zniszczeniem ulewy, tak ze wlasciwie codziennie nowi
cjusze wychodzili na pole, rozwalali kopki i rozkladali wokolo 
na sloncu mokre snopy, azeby wysuszyc je, zanim rzuci si~ na 
nie sniec. Potem skladalismy je z powrotem i szlismy do domu 
i zn6w przychodzila nowa ulewa. Ale w koncu i tak zniwo bylo 
dobre. 

Jak milo bywa w polu przy koncu dlugich letnich popoludni! 
Slonce juz ci~ tak wsciekle nie pali, a lasy zaczynajq rzucac dlugie 
bl~kitne cienie na sciernie, na kt6rych stojq zlote kopy. Niebo 
staje si~ chlodne i dostrzegasz na nim blady p6lksi~zyc usmiechajqcy 
si~ nad widocznym w oddali klasztorem. Niekiedy czysty zapach 
sosen dobiega ci~ z wiatrem z lasu mieszajqc si~ z bogactwem pOI 
i zniwa. I gdy zast~pca naszego magistra zaklaszcze w dlonie na 
znak zakonczenia pracy i mozesz zwiesic ramiona i zdjqc kape
lusz, aby obetrzec pot zalewajqcy ci oczy, uswiadamiasz sobie 
w ciszy, ze spiew swjerszczy ozywia calq dolin~ niby bezustanny 
sopran wznOSZqcy si~ z pol ku Bogu, podobny kadzidlu wieczornej 
modlitwy plynqcej w czyste niebo: laus perermis! 

Wyjmujesz wowczas z kieszeni rozaniec, zajmujesz swoje miejsce 
w dlugim szeregu i kolyszqc si~ idziesz drogq do domu; twoje buty 
stukajq na asfalcie, a serce przepelnia ci gl~boki, gl~boki pok6j r 
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A na twoje wargi, milczqco, powraca wciqz 1mi~ Krolowej niebios 
a takze Krolowej tej doliny: "Zdrowas Maria, laski pelna, Pan 
z Tobq... " I rowniez Imi~ jej Syna, dla Ktorego w pierwszym 
rz~dzie to wszystko si~ staIo, dla Ktorego to wszystko zostalo za
planowane i zamierzone, dla Ktorego zostal uksztaltowany caly 
swiat, stworzony, aby stal si~ Jego Krolestwem: ,,1 blogoslawion 
owoc zywota Twojego, Jezus'" - "Laski pelna!" Sarna ta mysl 
napelnia bezustannie nasze serca pomnazaniem laski - a ktoz wie, 
ile laski splywa na swiat z tej doliny, z tych rozaiJ.cow w owe 
wieczory, kiedy. mnisi kolyszqc si~ wracajq z pracy! 

W kilka dni po swi~cie Nawiedzenia, kt6re jest dla mnie swi~tem 
narodzin prawdziwej poezji, kiedy to Matka Boza wyglosila sw6j 
Magnifi cat, a oznajmiajqc swiatu wypelnienie si~ wszelkich pro
roctw i zaswiadczajqc 0 przyjsciu w niej Chrystusa stala si~ Kro
lowq Prorokow i Kr610wq poet6w - w kilka dni po tym swi~cie 
doszly mnie wiadomosci od John Paula. 

Ostatnie mlesiqce sp~dzil w obozie na r6wninie zachodnjej Ka
nady, w Manitoba. DzieiJ. za dniem dokonywal dalekich lotow 
i wprawial 3i~ w zrzucanie bomb, a teraz zdobyl juz paskl sier
zanta i miano go wyslac do Europy. Pisal, ze przyjedzie do Geth
semani przed udaniem si~ na statek. Ale nie podal terminu. 

(c. d. n .) 
Thomas Merton 

Hum. Maria Morstin-G6rska 
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