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Er(r)go,
...:rzeczywistość..• hiperrzeczywistość ...cyben7;ec:.zywistość ... Trudno będzie nam
zamknąć ten pasaż. ,,Konstmowatr:1ie wirtuahrych śwfat{nv oraz wyionienfo nowyd1, nie
·związanych z optyk,1 widzia.lnośc'i zwraca znów nasz.ą ,uwagę ku[ ... J problemom metufi
zyczn)l·m, pytaniom o by,t, o granice pcrzmmia"' (Barbara Kita). Niema obawy o ,imdę-; ta-ż.
dy nowy morfem wydh1fający kontimn.m1 17,e.c'7:ywistośd każe nam na powi:6t zadać te
same stare pytania, tyle ie w niehczpiecznych dla nich komckstach. Czas i przesrrzeń,
prastare filary m,idrości, kmszeją w dobie elektroniki. Wprawdzie w zawoalowanej for
mie ·idea w'irrualności zawsze obecma była w .kullm,:e. a!le ujawniać poc:z.ęłn .się d!op1ero od
�redniowiecz:i - wtedy w woak,e intencjonalności. Rozwój elektroniki nie �ylko jednak
. .,zmaterial.izowari stechnologizowal wirtualność, przyh:li:i.ył ją do aktualrmś-c:i - wydh.1i:yl jej spektrum - a'le też kaza'l iprzeikrnc-zyć punkt kryty.�:zny, w którym imensywność
zmienia się w now,1 jak·ość. Cyherprz.estrze:11 deprecjtmuje teraz przestrzeń, spycha ją na
mar. gine.s,: sz:ybkość niweJąje ·:czas; wicl.zi.ilno:ść uzurpuje sobie s1a:tos mctapoznaniia. Kult
interfejsu i hologramu zastępuje trud mozolnego pokonyw�m,ia i wytycz.an,ia pnei.-trzeni;
teleobecność wypiera obecai10ść; .teleportacja gotowa jest 7.łistą: p'ić ruch; nie-miejs-c-e sl;rle
się ibardzicj .atrakc yjme n�z miejsce . 'Rolę 101Mo,am�ri-d - jako normy - zajmmje hybr,y<l)'<:7.
ność, czego udeleśnkni,em ,fml-deleśnie,1,11em?) s1ąje sj� tPod:rruolt>wo§ć wi11ualna: '.vsysa
ny przez cybe,rpT2: eslrzd\ JPOdrn,iol odda je się już nie ty�ko wspó'lpodmiotom sw,ej h1dzfld-e.�
spo'łe(:2J1ości, ale tedm.ologii i maszynom: toi.-.amość tte,r,minalna (Ruikatman, MNzurek)
przestaje być fantazmatem Htcratury ll'Cience fiction fodynie oc1,ywistość (E'r(r)go 3,
Andrzej Chojecki) nadal odmawia zbliżenia do r,.eczywistości.
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.Er(r)go,
... reality ... 'hyperreality... cyberreality ... ft may be difficult to close this passage.
,.:The construction and emergence of new virtual worlds unrclated to the optics of visibi
li'ly dr.aws our anention again IOwm:ds L ... ] metaphysical problems, cowards questions
about bdng and about the t,imits of cognition" (Barbara Kita). There is no danger of
horeclom: any new morpheme extending the continuum of reality raises the same old
qucstions again, but now in oontexts dangerous to them.
Time and space, the ancient pillars ofwisdom, begin to crnmble in the age of electro
nics. Even though the idea ofvirtual.iry, >in a clandestine forn1, had always been presenl in
our culture, Il rea[Iy beg.an to eme:rge - strn veiled in the concepc of intentionality - in the
.middle ages. The dev,dopmenl ofdectronics not only „malerialized'' and technologizcd
virtualicy, nol only <lid it bri1ng il doserto actualjty-· extended its spectrum - but also made
iil cross over the cdtical momeatt where intensity becomes a new quality. Now cyberspace
deva[ucs space, pushe1. - i1 to the margins; speed annihilates time; visibility usurps for itself
the sta1m of metaco,gnitio.n. The rcullt of 'interface and hologram supplants the cedious labo
.ur of mastering anu mapping ou,t .space; tekpresence displaces prese11ce; 1eleportation is
1, iead'}' to repface moven1e1n; non-:place is bccoming more attractive than place. The role of
identity - as ,nonn - is taken over by hybridity. which is embodied (dis-embodied?} by
vi,rtual subjectivity: 'the subjec,t, sucked in by ·cyberspace, disperses itself not only inio the
human community of its co-subjects, but also into technology and machinery: terminal
iclentity (Bukatman, Mazurek) is no longc:r merely a phanta1m1 created by science fiction.
'IL :is only the evidcnt real (E r(rJgo 3, Chojecki) that refuses alliance with reality.
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