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Wstęp 

Jedną z istotniejszych cech wytworów popkultury jest stosun-

kowo wysoki stopień przystępności przekazywanych treści. Owa 

łatwość odbioru zazwyczaj wiąże się z unikaniem tematyki o głęb-

szym, bardziej wymagającym intelektualnie charakterze. W ra-

mach szeroko pojętej popkultury powstają też jednak dzieła poru-

szające zagadnienia, które wykraczają poza funkcję rozrywkową. 

Wydają się one szczególnie obecne w popkulturze japońskiej, ze 

względu na jej duży pluralizm, dotyczący zarówno mnogości ga-

tunków, jak i dostosowywania do zróżnicowanych grup odbior-

ców. Przykład tego typu treści stanowią pytania natury filozoficz-

nej o istotę człowieczeństwa w obliczu rozwoju technologicznego, 

umożliwiającego stworzenie sztucznego, myślącego bytu oraz po-

łączenie organizmu ludzkiego z maszyną. Tematyka ta, niezwykle 

aktualna w kontekście dynamicznego postępu cywilizacyjnego, 

stanowi inspirację dla wielu twórców fantastyki naukowej, w tym 

japońskiego komiksu i animacji. Czyniąc bohaterami swych dzieł 

androidy i cyborgi, przedstawiają oni własne wizje szans i zagro-

żeń związanych z wykorzystywaniem coraz bardziej zaawanso-

wanej technologii. W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób motyw uczłowieczonego robota i zrobo-

tyzowanego człowieka ukazany jest w wybranych przykładach 

japońskiego komiksu i animacji. Analizując obraz androida, zwró-

cono szczególną uwagę na sposób ukazania sztucznej inteligencji, 

stanowiącej kluczowy aspekt zbliżający robota do człowieka. Spo-

śród licznych utworów poruszających niniejszą tematykę wybrano 

tytuły subiektywnie najbardziej reprezentatywne oraz umożliwia-

jące przekrojowe przedstawienie omawianego zagadnienia. Mo-

tyw uczłowieczonej maszyny przeanalizowano na przykładzie 
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animacji Armitage III1, Ghost in the Shell2, Eve no Jikan3 oraz 

komiksu Pluto4. Drugi z powyższych utworów wykorzystano 

również podczas analizy motywu cyborga, którą oparto ponadto  

o animacje Texhnolyze5 i Gunslinger Girl6 oraz komiks Battle An-

gel Alita7. Poniżej zamieszczono krótki opis każdego z wybranych 

utworów oraz uzasadniono ich wybór. 

Animacja Armitage III opowiada o losach policjanta Rossa Sy-

libusa, który przeprowadza się na skolonizowanego Marsa i bierze 

udział w śledztwie, dotyczącym morderstw nowoczesnych robo-

tów trzeciej generacji, z zewnątrz nieodróżnialnych od ludzi  

i zdolnych do reprodukcji. Ross ma współpracować z piękną i po-

rywczą Naomi Armitage, lecz wkrótce odkrywa, że jest ona andro-

idem. Stopniowo mężczyzna przezwycięża własną niechęć do ro-

botów, zakochuje się w Armitage, która pokonuje szalonego robo-

ta-zabójcę i odnajduje swego twórcę, doktora Asakurę. Odkryw-

szy, że roboty trzeciej generacji stanowiły projekt zwiększenia 

populacji Marsa, wycofany po dezaprobacie rządu Ziemi, Ross  

i Naomi skutecznie stawiają czoła atakowi armii wysłanej przez 

władze kolonii. W ostatniej scenie Sylibus dowiaduje się od Armi-

tage, że będzie ojcem jej dziecka. W utworze wyraźnie uwidocz-

niono problem statusu robota w społeczeństwie, jego relacji  

z twórcą oraz ewolucji podejścia człowieka do androida. 

 
1 Ochi H. (reż.): Armitage III, 1995. 
2 Oshii M. (reż.): Ghost in the Shell (Kōkaku Kidōtai), 1995.  
3 Yoshiura Y. (reż.): Eve no Jikan, 2008–2009.  
4 Urasawa N.: Pluto. Przeł. R. Bolałek. Łódź 2011–2013. 
5 Hamasaki H. (reż.): Texhnolyze, 2003. 
6 Asaka M. (reż.): Gunslinger Girl, 2003–2004. 
7 Kishiro Y.: Battle Angel Alita (Ganmu). Przeł. P. Dybała. Olecko 2018–

2020. 
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Akcja filmu Ghost in the Shell (w oryginale Kōkaku Kidōtai8 – 

dosł. „Mobilna uzbrojona jednostka porządkowa”), powstałego na 

podstawie komiksu Shirō Masamunego9, rozgrywa się w 2029 

roku, kiedy rozwój technologiczny umożliwia połączenie człowie-

ka z maszyną oraz bezpośredni dostęp do bezkresnej sieci infor-

macyjnej. Wyposażona w cybernetyczne ciało major Kusanagi 

Motoko jest członkiem Sekcji 9, jednostki służb specjalnych zwal-

czającej cyberprzestępczość. Oś fabuły stanowi poszukiwanie nie-

bezpiecznego hakera, znanego jako Władca Marionetek, dokonu-

jącego włamań do ludzkich mózgów. Przestępca okazuje się stwo-

rzoną przez rząd sztuczną inteligencją, która w morzu informacji 

zyskała samoświadomość. Władca Marionetek osiąga swój cel – 

połączenie własnej jaźni z Motoko, która wychodzi dzięki temu 

poza granice materialnego świata, wkraczając do rzeczywistości 

wirtualnej. Ghost in the Shell, film należący do klasyki japońskiej 

animacji, mistrzowsko łączy problematykę tożsamości cyborga, 

przekraczania fizycznych ograniczeń i rozumienia istoty człowie-

czeństwa w kontekście sztucznego, inteligentnego bytu. 

Animacja Eve no Jikan („Czas Ewy”) ukazuje wizję przyszło-

ści, w której wyposażone w sztuczną inteligencję androidy są  

w powszechnym użytku. Licealiści Sakisaka Rikuo i Masaki Ma-

sakazu odkrywają, że należący do Rikuo android, Sammy, odwie-

dza kawiarnię Eve no Jikan, gdzie ludzie i roboty są równo trak-

towane. Bohaterowie poznają tam Akiko, Kōjiego, Rinę i Shimeia, 

zaś ich podejście do androidów ewoluuje. Masaki, syn radykalne-

go przeciwnika robotów, mierzy się z sięgającą wydarzeń z dzie-

ciństwa niechęcią do maszyn, a w pewnym momencie jest bliski 

doniesienia ojcu o kawiarni w celu doprowadzenia do jej za-

 
8 Do transkrypcji wyrazów japońskich zastosowano system Hepburna. 
9 Japońskie imiona i nazwiska pozostawiono w oryginalnej kolejności – naj-

pierw nazwisko, potem imię. 
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mknięcia. Ostatecznie jego cyniczna postawa ulega jednak prze-

mianie i, podobnie jak Rikuo, zaczyna postrzegać roboty podmio-

towo. Utwór ten wyróżnia się stosunkowo spokojną narracją, sku-

pioną na ukazaniu rozwoju relacji między bohaterami na tle spo-

łecznego podejścia do androidów. 

Komiks Pluto bazuje na jednym z najsłynniejszych dzieł Tezu-

ki Osamu, zatytułowanym Tetsuwan Atomu (Atom Żelaznoręki), 

znanym też jako Astro Boy. Historia z epizodu Największy robot 

na ziemi zostaje opowiedziana z perspektywy jednego z bohate-

rów drugoplanowych oryginału, pracującego dla Europolu androi-

da Gesichta. Jest on przedstawicielem siedmiu najbardziej zaa-

wansowanych robotów na świecie, podobnie jak pracujący dla 

służby leśnej Mont Blanc, lokaj North nr 2, zapaśnicy Brando  

i Herakles, android-dziecko Atom i pacyfista Epsilon. Stają się one 

obiektem zemsty potężnego robota, Pluto, w związku ze swym 

udziałem w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Stopniowo na jaw 

wychodzi przeszłość Pluto i jego konstruktora, sztucznej inteli-

gencji z rozdwojeniem jaźni. Ostatecznie, dzięki pomocy Atoma, 

Pluto przezwycięża nienawiść i ratuje świat przed destrukcyjnym 

działaniem swego twórcy. Urasawa w umiejętny sposób nadał le-

gendarnemu dziełu Tezuki nowy, bardziej realistyczny wydźwięk, 

rozwijając psychologiczne portrety bohaterów i sprawnie operując 

napięciem. 

Główny element świata przedstawionego w komiksie Battle 

Angel Alita stanowi Miasto Złomu, zaopatrujące w zasoby utopij-

ną, podniebną metropolię Zalem. Dużą część jego populacji sta-

nowią cyborgi, do których należy główna bohaterka. Zostaje ona 

odnaleziona na złomowisku i naprawiona przez wygnanego z Za-

lem lekarza Ido Daisuke. Alita nie ma wspomnień z przeszłości  

z wyjątkiem znajomości sztuki walki panzer kunst. Bohaterka 

mierzy się z kolejnymi przeciwnikami, najpierw jako łowczyni 
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głów, potem jako zawodniczka w wyścigach Motorball, wreszcie 

jako agentka podniebnego miasta, które ostatecznie ocala od za-

głady. W utworze podkreślony został motyw poszukiwania przez 

cyborga własnej tożsamości oraz jego relacji z otoczeniem. 

Główny bohater serii Texhnolyze to zamieszkujący podziemne 

miasto Lux bokser Ichise, który, straciwszy rękę i nogę w wyniku 

mafijnych porachunków, zostaje wbrew swej woli wyposażony  

w cybernetyczne protezy przez Doc, kobietę pochodzącą z arysto-

kratycznej Klasy. Z pomocą jasnowidzącej dziewczynki, Ran, bo-

hater próbuje odnaleźć swoje miejsce w uniwersum popadającym 

w chaos, wzniecany przez tajemniczego przybysza ze świata na 

powierzchni, Yoshiiego. Kulminacja konfliktu następuje w mo-

mencie, gdy członek Klasy, Kano, przejmuje kontrolę nad mia-

stem dzięki armii cyborgów zwanych Shapes. Świat na po-

wierzchni okazuje się być pełen marazmu, zaś Lux zamiera w wy-

niku wyczerpania źródła energii zasilającej cybernetyczne ciała. 

Pesymistyczne zakończenie ukazuje upadek miasta i żyjących  

w nim ludzi. W utworze rozwinięty został problem samoakceptacji 

cyborga oraz odmiennych sposobów postrzegania technologii. 

Bohaterami animowanej serii Gunslinger Girl, powstałej na 

podstawie komiksu Aidy Yū, są członkowie Stowarzyszenia dla 

Społecznego Dobrobytu, tajnej jednostki antyterrorystycznej wło-

skiego rządu. W ramach eksperymentalnego projektu owa agencja 

za pomocą cyborgizacji przekształca ocalałe z wypadków dziew-

czynki w bezwzględnych zabójców. Każda z bohaterek zostaje 

uwarunkowana do całkowitej lojalności wobec swego dorosłego 

partnera, z którym tworzy fratello (wł. „rodzeństwo”). Fabuła 

ukazuje losy Henrietty, Rico, Trieli, Claes, Angeliki i Elsy – ich 

pracę, szkolenie i życie codzienne, uwidaczniając jednocześnie 

relacje bohaterek z opiekunami oraz konsekwencje cyborgizacji. 

Utwór wyróżnia przede wszystkim kreacja postaci, łączących  
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w sobie tożsamość dziecka, cyborga i zabójcy, a także nacisk na 

ukazanie ich wzajemnych stosunków. 

Analizę motywu androida i cyborga w powyższych dziełach 

umieszczono odpowiednio w drugim i trzecim rozdziale. Poprze-

dzono ją ogólnym wprowadzeniem, zawierającym definicje wy-

branych terminów, przykłady wykorzystania omawianych moty-

wów w fantastyce naukowej oraz zarys historyczny i aktualny stan 

rozwoju technologii z zakresu robotyki i biocybernetyki. 
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1. Definicje i konteksty 

Przed przystąpieniem do analizy motywu androida i cyborga  

w wybranych dziełach, w pierwszym rozdziale przedstawiono de-

finicje wykorzystywanych pojęć, a także przywołano kontekst lite-

racki oraz naukowy. Wskazano różnice w sposobach rozumienia 

opisywanych terminów, funkcjonujących w dyskursie naukowym. 

Następnie nawiązano do źródeł i ewolucji motywu androida i cy-

borga w światowej literaturze i kinematografii z gatunku science 

fiction. W ostatnim podrozdziale opisano zarys historii rozwoju 

robotyki i biocybernetyki w celu ukazania aktualnego stanu nauki 

i techniki w zakresie poziomu zaawansowania współczesnych ro-

botów humanoidalnych oraz wykorzystywania urządzeń elektro-

nicznych w implantologii i protetyce. 

1.1. Definicje 

W tym podrozdziale przedstawiono wybrane definicje pojęć 

„robot”, „android”, „sztuczna inteligencja” oraz „cyborg”. Wpro-

wadzając niezbędną terminologię zwrócono uwagę na odmienne 

sposoby jej rozumienia i uściślono aspekty istotne z punktu wi-

dzenia dalszych rozważań. Podkreślono szczególnie zasadniczą 

różnicę pomiędzy pojęciami „android” oraz „cyborg”, z których 

pierwsze odnosi się do bytu od podstaw sztucznego, zaś drugie – 

do żywego organizmu poddanego określonym modyfikacjom. 

1.1.1. Definicja robota 

Aby zdefiniować pojęcie android, należy rozpocząć od sprecy-

zowania szerszej kategorii, jaką jest robot. Termin ten po raz 

pierwszy pojawił się w sztuce napisanej w 1920 roku przez cze-
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skiego pisarza Karela Čapka, zatytułowanej R.U.R. (czes. Rossu-

movi Univerzální Roboti – Roboty Uniwersalne Rossuma)10. Po-

chodzi od występującego w językach słowiańskich słowa robota, 

oznaczającego ciężką (przymusową) pracę. 

Rozwój wykorzystania tego typu maszyn w przemyśle przy-

czynił się do powstania technicznych definicji robota. W 1979 ro-

ku Robotic Industries Association określiło robota jako „progra-

mowalny, wielofunkcyjny manipulator zaprojektowany do przeno-

szenia materiałów, części, narzędzi lub wyspecjalizowanych urzą-

dzeń poprzez różne programowalne ruchy, w celu realizacji różno-

rodnych zadań”11. Zgodnie z aktualnie obowiązującą w Polsce 

wersją definicji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 

(ISO), robot to „automatycznie sterowany, przedprogramowalny, 

uniwersalny manipulator, programowalny w trzech lub więcej 

osiach, który może być stacjonarny lub mobilny, przeznaczony do 

przemysłowej automatyzacji”12. Tego typu precyzyjnie określone 

techniczne definicje mają zastosowanie głównie w robotyce prze-

mysłowej. 

W tej pracy oparto się na definicji Adama Moreckiego, zgodnie 

z którą robot stanowi „urządzenie techniczne, przeznaczone do 

realizacji niektórych funkcji manipulacyjnych i lokomocyjnych 

człowieka, mające określony poziom energetyczny, informacyjny  

i inteligencji maszynowej (autonomii działania w pewnym środo-

wisku)”13, która w zwięzły sposób przedstawia podstawowe cechy 

charakterystyczne dla urządzenia, jakim jest robot, w tym odróż-

 
10 Siciliano B., Khatib O.: Handbook of Robotics. Heidelberg 2008, s. 1. 
11 Buratowski T.: Podstawy Robotyki. Kraków 2006, s. 8. 
12 Norma PN-EN ISO 8373:2001 (Roboty przemysłowe – Terminologia). 
13 Morecki A, Knapczyk J.: Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipula-

torów i robotów. Warszawa 1999, s. 27. 
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niającą go innych maszyn (takich jak manipulatory przemysłowe) 

pewną autonomię działania. 

1.1.2. Definicja androida 

Jednym z rodzajów robotów jest humanoid, naśladujący kształ-

tem, układem kinetycznym i sensorycznym całość lub część ciała 

człowieka14. Robot humanoidalny przeważnie posiada „głowę”, 

„tułów”, manipulatory (układy realizujące funkcje ludzkich koń-

czyn górnych) i pedipulatory (układy realizujące funkcje ludzkich 

kończyn dolnych), które nie stanowią jednak wizualnego odwzo-

rowania ludzkich części ciała. 

Szczególną podkategorię humanoidów stanowią androidy (od 

gr. andrós – mężczyzna, eidos – kształt)15, „roboty, których za-

chowanie i wygląd są wysoce zantropomorfizowane”16. Ishiguro 

Hiroshi, dyrektor Intelligent Robotics Laboratory w Osace i twór-

ca tego typu robotów, zdefiniował androida jako „sztuczny sys-

tem, zaprojektowany w celu uzyskania pełnego podobieństwa do 

człowieka w wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu”17. Jednym  

z rozwiązań wykorzystywanych przy budowie robotów nieodróż-

nialnych od człowieka jest zastosowanie silikonowej skóry oraz 

układów imitujących mimikę18. 

 
14 Siciliano B., Khatib O., op. cit., s. 1307. 
15 Radkowska-Walkowicz M.: Od Golema do Terminatora: Wizerunki sztucz-

nego człowieka w kulturze. Warszawa 2008, s. 27. 
16 Nishio S., Ishiguro H., Hagita N.: Geminoid: Teleoperated android of an 

existing person. W: Humanoid Robots, New Developments. Red. A. De Pina Fil-

ho. Wiedeń 2007, s. 345. Jeśli nie podano inaczej, cytaty w tłumaczeniu wła-

snym. 
17 MacDorman K., Ishiguro H.: Toward social mechanisms of android science. 

„Interaction Studies” 7, 2006, s. 289. 
18 Cangelosi A., Schlesinger M.: Developmental Robotics: From Babies  

to Robots. Cambridge MA 2015, s. 21. 
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Malachy Eaton w książce Evolutionary Humanoid Robotics 

wymienia kilka typów robotów humanoidalnych, wyróżniając je 

ze względu na poziom antropomorfizacji19. Minimalny stopień 

upodobnienia do człowieka cechuje roboty zaprojektowane jedy-

nie do funkcjonowania w codziennym środowisku ludzi (BFH – 

Built-for-Human). Podobieństwo do człowieka wzrasta w przy-

padku robotów inspirowanych ogólnym kształtem ciała człowieka 

(HI – Human-Inspired), przystosowanych jednak do ograniczone-

go typu zadań. Następnie autor wyróżnia roboty ściślej odwzoro-

wujące ludzką sylwetkę oraz wyposażone w wyższy poziom 

sztucznej inteligencji i sprawności ruchowej (Inferior-Humanoid  

i Humanoid). Kolejny etap antropomorfizacji stanowi robot pod 

względem wyglądu zewnętrznego i zachowania jedynie nieznacz-

nie różniący się od człowieka (Android). Najwyższy stopień po-

dobieństwa cechuje maszynę zewnętrznie nieodróżnialną od ludzi 

(Replicant). W niniejszej pracy nie wykorzystano pojęcia repli-

kant, zaś termin android zastosowano w odniesieniu do robota 

humanoidalnego o możliwie wysokim stopniu antropomorfizacji 

w zakresie wyglądu zewnętrznego i zachowania. 

1.1.3. Definicja sztucznej inteligencji 

Terminu sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence) po 

raz pierwszy użył John McCarthy w 1956 roku20. W przeciwień-

stwie do wyżej omawianych pojęć, opisujących konkretne urzą-

dzenia i stosunkowo łatwych do zdefiniowania, idea sztucznej in-

teligencji jest zdecydowanie bardziej nieuchwytna, budząc wśród 

badaczy wiele kontrowersji, wynikających przede wszystkim  

z odmiennych sposobów rozumienia inteligencji jako takiej. Jed-

 
19 Eaton M.: Evolutionary Humanoid Robotics. Heidelberg 2015, s. 36–37. 
20 Russel S., Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Wyd. 3. 

New Jersey 2010, s. 17. 
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nocześnie stanowi główną oś ludzkiej fascynacji figurą sztucznego 

człowieka, jako atrybut odróżniający inteligentnego robota od lal-

ki i zbliżający go do jego twórców. 

Stuart Russel i Peter Norvig klasyfikują podejścia do proble-

matyki sztucznej inteligencji wyróżniając cztery typy definicji, 

stanowiących kombinację dwóch wymiarów: 1) kładące nacisk na 

a) procesy myślowe lub b) zachowanie oraz 2) nastawione na  

a) podobieństwo do człowieka bądź b) racjonalność21. 

Podejście do sztucznej inteligencji stawiające jej za cel odwzo-

rowanie ludzkiego zachowania odzwierciedla koncepcja Alana 

Turinga22. Zaproponowany przez niego słynny test stanowi formę 

operacjonalizacji pojęcia inteligencji. Polega on na swego rodzaju 

grze w imitację, w której komputer zostaje uznany za posiadający 

sztuczną inteligencję, jeśli podczas rozmowy z człowiekiem nie 

zostanie zidentyfikowany jako maszyna. 

Taki sposób rozumienia sztucznej inteligencji spotkał się z ne-

gatywną oceną ze strony wielu badaczy i filozofów, podających 

przykłady hipotetycznych systemów zdolnych zdać Test Turinga 

w sposób nie wskazujący zdaniem krytyków na działanie inteli-

gentne. Z Turingiem polemizował między innymi John Searle, 

który zaproponował eksperyment myślowy znany jako Chiński 

pokój, mający stanowić analogię działania komputera: osoba nie-

znająca języka chińskiego jest w stanie na podstawie określonego 

zbioru reguł przyporządkować do siebie zestawy znaków, tworząc 

informację wyjściową23. Searle skrytykował koncepcję tzw. silnej 

sztucznej inteligencji – programu rozumianego de facto jako ro-

 
21 Ibid., s. 4–5. 
22 Turing A.: Computing Machinery and Intelligence. „Mind” 49, 1950,  

s. 433–434. 
23 Searle J.: Minds, Brains, and Programs. „Behavioral and Brain Sciences” 

3, 1980, s. 350–351. 
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dzaj umysłu – argumentując, że wiązałaby się ona z uznaniem du-

alizmu umysłu i mózgu. 

Inny przykład może stanowić eksperyment myślowy Stanisła-

wa Lema, analizującego problem sztucznej świadomości w opar-

ciu o istnienie maszyny, nazwanej przez Lema kosmicznym gra-

mofonem, która miałaby posiadać nagrane w pamięci wszystkie 

możliwe sekwencje rozmów, będąc w stanie odpowiedzieć na do-

wolne pytanie24. Problem świadomości jest silnie związany z kon-

cepcją sztucznej inteligencji, implikując pytania natury filozoficz-

nej i etycznej o status takiego bytu. 

Na rozumienie idei sztucznej inteligencji wpływa sposób po-

dejścia badaczy do intelektu człowieka, na przykład postrzeganie 

mózgu jako rodzaju maszyny. Zwolennikiem takiego poglądu był 

między innymi Marvin Minsky, definiujący sztuczną inteligencję 

jako „pole badań poświęconych tworzeniu maszyn zdolnych do 

wykonywania zadań, które według ludzi wymagają inteligencji”25. 

Allen Newell i Herbert Simon proponowali z kolei nawiązującą do 

kognitywistyki ideę sztucznej inteligencji nastawionej na odwzo-

rowanie ludzkiego procesu rozumowania w aspekcie myślenia 

symbolicznego26. 

W niniejszej pracy nie założono przyjęcia jednego sposobu ro-

zumienia sztucznej inteligencji, a raczej podjęto próbę przeanali-

zowania obrazów AI, wykreowanych w wybranych dziełach,  

w kontekście różnych definicji. 

 
24 Lem S.: Summa Technologiae. Kraków 2000, s. 167–171. 
25 Minsky M.: The Society of Mind. Nowy Jork 1988, s. 326. 
26 Newell A., Simon H.: Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols 

and Search. „Communications of the ACM” 19, 1976, s. 119. 

 

 



 

19 

1.1.4. Definicja cyborga 

Powyżej omówione pojęcia odnosiły się do wytworów od pod-

staw sztucznych, stworzonych przez człowieka. Termin cyborg (od 

ang. cybernetic organism – organizm cybernetyczny) został 

wprowadzony przez Manfreda Clynesa i Nathana Kline’a, którzy 

zdefiniowali go jako „zewnętrznie rozszerzony kompleks organi-

zacyjny, funkcjonujący w sposób nieświadomy jako zintegrowany 

system homeostatyczny”27. Pojęcie to zaproponowali w kontekście 

eksploracji kosmosu jako rozwiązanie umożliwiające lepsze przy-

stosowanie ludzkiego organizmu do środowiska przestrzeni ko-

smicznej poprzez implantację pewnych urządzeń, zdolnych do 

samoregulacji. 

Pojęcie cyborg zostało spopularyzowane przez Donnę Hara-

way, która wykorzystała tę kategorię w eseju Manifest Cyborga, 

gdzie zdefiniowała ją jako „hybrydę maszyny i organizmu, wy-

twór społecznej rzeczywistości i jednocześnie fikcji”28. Według 

Haraway współcześnie cyborgizacja jest wszechobecna, w wyniku 

postępującego rozmywania się granic. Tło refleksji Haraway sta-

nowi pytanie o przyszłość idei feministycznych – postać cyborga 

należy jej zdaniem do świata postpłciowego. 

W kontekście szeroko rozumianej cyborgizacji pojawić się mo-

że pytanie o stopień i trwałość ingerencji w organizm decydującej 

o tym, że można go zdefiniować jako cyborga. David Hess propo-

nuje określenie low-tech cyborg29, obejmujące pewną całość po-

 
27 Clynes M., Kline N.: Cyborgs and Space. „Astronautics”, wrzesień 1960,  

s. 27. 
28 Haraway D.: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-

Feminism in the Late Twentieth Century. W: Simians, Cyborgs and Women: The 

Reinvention of Nature. Nowy Jork 1991, s. 149–150. 
29 Hess D.: On Low-Tech Cyborgs. W: The Cyborg Handbook. Red. Ch. Gray. 

Nowy Jork 1995, s. 371–372. 
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wstającą podczas korzystania przez człowieka z urządzenia ze-

wnętrznego, na przykład samochodu, komputera, telefonu. Zgod-

nie z takim sposobem postrzegania tego pojęcia współczesne spo-

łeczeństwa składają się w przeważającej większości z cyborgów. 

W niniejszej pracy pominięto jednak tak rozumianą kategorię cy-

borgów ze względu na jej zbyt szeroki zakres i w pewnym sensie 

metaforyczny charakter. 

Według George’a Rédeia cyborg to „futurystyczny organizm 

ludzki, zmodyfikowany poprzez zastąpienie naturalnych struktur 

sztucznymi”30. Definicja ta ogranicza jednak pojęcie cyborga je-

dynie do człowieka, wykluczając hybrydy maszyny i zwierzęcia. 

W niniejszej pracy oparto się na definicji zamieszczonej w En-

cyclopedia of Neuroscience, zgodnie z którą cyborg jest „organi-

zmem złożonym z żywego i sztucznego komponentu, pozostają-

cych w bliskiej, dwukierunkowej interakcji”31. Według powyższej 

definicji cyborgiem nie jest osoba z wszczepionym urządzeniem  

w rodzaju kardiostymulatora, ponieważ w tym przypadku nie wy-

stępuje dwukierunkowość interakcji. Warunek ten spełnia nato-

miast osoba posiadająca protezę bioniczną – bezpośrednio połą-

czoną z układem nerwowym32. 

1.2. Źródła i przykłady użycia motywu androida  

i cyborga w science fiction 

W tym podrozdziale przedstawiono przykłady dzieł literackich  

i filmowych, wykorzystujących motyw androida oraz cyborga. 

Rozpoczęto od nawiązania do źródeł tych motywów, występują-

 
30 Rédei G.: Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informat-

ics. Dordrecht 2008, s. 451. 
31 Encyclopedia of Neuroscience. Red. M. Binder, N. Hirokawa, U. Wind-

horst. Heidelberg 2009, s. 922. 
32 Carroll K., Edelstein J.: Prosthetics and Patient Management: A Compre-

hensive Clinical Approach. Thorofare, NJ 2006, s. 237. 
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cych już w czasach starożytnych. Następnie przybliżono wybrane 

tytuły z gatunku fantastyki naukowej, zwracając uwagę na od-

mienne sposoby realizacji omawianych motywów. Przywołanie 

tychże dzieł ma na celu umiejscowienie późniejszej analizy japoń-

skich komiksów i animacji w szerszym kontekście. 

1.2.1. Motyw sztucznego człowieka 

Idea sztucznego człowieka od wieków inspirowała ludzkość. 

Ślady tej fascynacji odnaleźć można już w opowieściach mitolo-

gicznych, przykład stanowi historia Pigmaliona – króla Cypru, 

który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu, ożywio-

nym później przez boginię Afrodytę33. Pojawiają się również  

w pochodzącej z tradycji żydowskiej legendzie o golemie, istocie 

ulepionej z gliny, którą magiczne zaklęcie budzi do życia34.  

W historii golema występuje już jednak element niebezpieczeń-

stwa, gdyż przez nieuwagę twórcy golem obraca się przeciwko 

niemu. Próba stworzenia przez człowieka sztucznego życia jest 

także motywem przewodnim powieści Mary Shelley Frankenste-

in, czyli współczesny Prometeusz z 1818 roku. Aspiracje zdobycia 

boskiej mocy kreacji kończą się dla tytułowego bohatera tragicznie. 

Jak zauważa Magdalena Radkowska-Walkowicz, pierwsze no-

wożytne dzieła, wykorzystujące topos sztucznego człowieka, opi-

sywały postaci kobiece35. Automatem jest Olympia, w której za-

kochuje się Nataniel, główny bohater opowiadania Ernsta Theodo-

ra Amadeusa Hoffmanna Piaskun z 1817 roku. W opublikowanej 

w 1886 roku powieści Ewa przyszłości Auguste Villiers de L'Isle-

Adam opisuje Hadaly, sztuczną kopię stworzoną przez genialnego 

Edisona na wzór pięknej, lecz głupiej Alicji Clary. Andreida, jak 

 
33 Kubiak Z.: Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 2005, s. 317–318. 
34 Radkowska-Walkowicz M., op. cit., s. 31–32. 
35 Ibid., s. 244. 
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autor nazywa robota, jest pozbawiona wad swojego ludzkiego 

pierwowzoru – sztuczna kobieta przewyższa oryginał. Motyw me-

chanicznego sobowtóra pojawia się również w dystopijnym filmie 

Metropolis z 1927 roku, wyreżyserowanym przez Fritza Langa. 

Jednak tu rola androida jest odmienna – powstała dla niecnych 

celów sztuczna Maria reprezentuje niebezpieczną, destrukcyjną 

siłę. 

Rozwój literatury i kinematografii z gatunku science fiction za-

owocował różnorodnymi ujęciami tematu robota, w tym androida. 

Negatywny obraz sztucznego człowieka dominuje we wspomnia-

nej już sztuce Karela Čapka R.U.R., gdzie motyw przewodni sta-

nowi bunt robotów – wątek, który doczekał się później niezliczo-

nych realizacji, między innymi w trylogii zapoczątkowanej fil-

mem Matrix z 1999 roku w reżyserii Lany i Lilly Wachowskich. 

W fantastyce naukowej występują jednak również liczne za-

sadniczo pozytywne wizje, obecne na przykład w twórczości Isaaca 

Asimova. Trzy prawa robotów, sformułowane przez niego w opo-

wiadaniu Zabawa w berka ze zbioru Ja, robot z 1950 roku, stano-

wią pierwszą próbę określenia zasad relacji ludzi z inteligentnymi 

maszynami. Trzy prawa mają formę zaimplementowanej robotom 

hierarchii wartości, gdzie naczelny nakaz to niedopuszczenie do 

krzywdy człowieka, zaś kolejnymi są posłuszeństwo poleceniom  

i ochrona własnego istnienia36. Zdecydowanie pozytywny obraz 

androida został wykreowany w filmie Człowiek przyszłości, wyre-

żyserowanym w 1999 roku przez Chrisa Columbusa na podstawie 

opowiadania Asimova Dwustuletni człowiek. Film opowiada histo-

rię robota Andrew, który w swoim dążeniu do jak najwierniejsze-

go upodobnienia się do ludzi przekracza kolejne granice odróżnia-

jące maszynę od człowieka, z których ostatnią jest śmiertelność. 

 
36 Asimov I: Ja, robot. Przeł. Z. Królikowski. Poznań 2013, s. 46. 
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Reżyser kreuje obraz androida jako istoty posiadającej zdolność 

do odczuwania emocji oraz uczuć wyższych, takich jak pragnienie 

wolności czy miłość. W podobnym świetle ukazany jest też boha-

ter filmu A.I. Sztuczna Inteligencja Stevena Spielberga z 2001 ro-

ku. David, dziecko – android, niczym baśniowy Pinokio pragnie 

stać się prawdziwym chłopcem, by zasłużyć na miłość swojej 

„matki”. Choć uczucia Davida są zaprogramowane, jego losy 

przedstawiono w sposób mający budzić u widzów empatię. 

W utworach science fiction zauważyć można jednak również 

wyraźną tendencję odchodzenia od kategoryzowania postaci an-

droida jako jednoznacznie dobrej bądź złej. Powieść Philipa  

K. Dicka Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? z 1968 

roku oraz jej filmowa adaptacja, wyreżyserowana przez Ridleya 

Scotta (Łowca androidów z 1982 roku) ukazują sztucznych ludzi 

jako postaci tragiczne, zdolne zarówno do okrucieństwa, jak i do 

szlachetności. Trudne do jednoznacznej oceny są również roboty 

występujące w serii zapoczątkowanej w 1984 roku przez film 

Terminator Jamesa Camerona, których zachowanie zależy od za-

programowanego celu – z jednakową determinacją i gotowością 

do samopoświęcenia dążą do zgładzenia bądź ocalenia człowieka.  

W luźno wzorowanym na opowiadaniu Asimova filmie Ja, robot 

Alexa Proyasa z 2004 roku występuje motyw buntu maszyn, ale 

jednocześnie sympatię budzi postać wykazującego ludzkie uczucia 

robota Sonny’ego. W interesujący sposób ambiwalencję motywu 

robota ukazuje film Alexa Garlanda Ex Machina z 2015 roku, któ-

rego bohaterka, android Ava, sprawia wrażenie niezwykle ludz-

kiej, jednak ostatecznie w wyniku chłodnej kalkulacji z obojętno-

ścią maszyny porzuca zakochanego w niej mężczyznę. 
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1.2.2. Motyw hybrydy człowieka i maszyny 

W dziełach poruszających problematykę cyborgizacji zazwy-

czaj pojawiają się dwa charakterystyczne elementy: motyw połą-

czenia z maszyną człowieka w ciężkim lub krytycznym stanie oraz 

motyw transhumanizmu, przekraczania ludzkich ograniczeń. Oba 

te motywy występują w emitowanej w latach 1973–1977 serii te-

lewizyjnej The Six Million Dollar Man, powstałej na podstawie 

powieści Cyborg Martina Caidina z 1972 roku. Astronauta Steve 

Austin zostaje ranny w katastrofie lotniczej, lecz dzięki bionicz-

nym implantom przeżywa i zyskuje nadprzyrodzone umiejętności. 

Cyborgizacja ratuje od śmierci również jednego z głównych boha-

terów zapoczątkowanego w 1977 roku kultowego cyklu Gwiezdne 

Wojny, Dartha Vadera, który w wyniku doznanych w walce obra-

żeń nosi charakterystyczny czarny pancerz, zawierający urządze-

nia podtrzymujące życie. W cybernetyczną dłoń wyposażony zo-

staje również jego syn, Luke Skywalker, gdy w pojedynku z ojcem 

traci rękę. W cyborga przekształca się także Alex Murphy, tytuło-

wy bohater filmu RoboCop Paula Verhoevena z 1987 roku, śmier-

telnie postrzelony policjant, który w wyniku połączenia z maszyną 

staje się posiadającym nadludzką siłę i wytrzymałość stróżem 

prawa. Cyborgizacja w kontekście transhumanizmu stanowi jeden 

z motywów często występujących w utworach z nurtu cyberpunk, 

między innymi w powieści Neuromancer Williama Gibsona  

z 1984 roku, poruszającej zagadnienie rozwijania możliwości or-

ganizmu poprzez wykorzystanie technologii, a także problematykę 

wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji. 

Inne podejście do omawianego tematu stanowi ukazanie połą-

czenia człowieka z maszyną przede wszystkim jako zagrożenia, 

wynaturzenia. Taki obraz prezentuje film Tsukamoto Shin’yi Tet-

suo z 1989 roku i dwa kolejne – Tetsuo II: Body Hammer oraz Tet-
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suo: The Bullet Man. Tsukamoto kreuje przerażającą, surreali-

styczną wizję stopniowej deformacji ludzkiego ciała i chaotycznej 

transformacji w metal. 

Na przykładzie powyższych dzieł można dostrzec znaczące 

różnice zarówno w przypadku sposobów ukazania androida, jak  

i cyborga. Sztuczny człowiek przedstawiany bywa z jednej strony 

jako sojusznik ludzi, świadomy byt zdolny do odczuwania emocji, 

z drugiej – jako bezduszna maszyna stanowiąca zagrożenie dla 

swych twórców. Cyborgizacja zaś może stanowić zarówno szansę 

rozwoju, przekraczania ograniczeń, jak i proces postępującej de-

humanizacji. Wątki te okażą się istotne przy późniejszej analizie 

motywu androida i cyborga w wybranych przykładach japońskie-

go komiksu i animacji. 

1.3. Zarys historii rozwoju robotyki i biocybernetyki 

W tym podrozdziale opisano pokrótce przebieg historii rozwo-

ju robotyki i biocybernetyki. Przywołano przykłady najstarszych 

urządzeń stanowiących pierwowzory późniejszych robotów i im-

plantów cybernetycznych. Następnie przedstawiono kolejne etapy 

rozwoju tych technologii oraz współczesny poziom zaawansowa-

nia robotów humanoidalnych oraz wykorzystywania urządzeń 

elektronicznych w implantologii i protetyce. Zagadnienia te sta-

nowią tło dla późniejszych refleksji dotyczących fikcyjnych an-

droidów i cyborgów, umiejscawiając je w kontekście realnych 

możliwości obecnej nauki i techniki. 

1.3.1. Robotyka i sztuczna inteligencja 

Pierwsze próby stworzenia urządzeń, przeznaczonych do wy-

konywania określonego zestawu czynności, sięgają starożytności. 

W III wieku p.n.e. grecki wynalazca Ktesibios z Aleksandrii skon-
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struował zegar wodny z poruszającymi się figurami37. Rozwój 

greckich automatów związany był z teatrem, gdzie skomplikowa-

ne mechanizmy pozwalały na uzyskanie efektów specjalnych38. 

Tego typu urządzenia tworzył między innymi żyjący w I wieku 

n.e. Heron z Aleksandrii, konstruktor pierwowzoru turbiny paro-

wej. Automaty budowali również Arabowie, w tym słynny Ismail 

Al-Jazari, inżynier na dworze turkmeńskiej dynastii Artukidów na 

przełomie XII i XIII wieku, który szczegółowo opisywał tworzone 

przez siebie urządzenia39. Prototypy robotów znaleźć można także 

wśród licznych innowacyjnych pomysłów Leonarda da Vinci.  

W 1495 roku zaprojektował on humanoidalny automat, wygląda-

jący z zewnątrz jak rycerz w zbroi, nie można jednak stwierdzić, 

czy urządzenie zostało faktycznie zbudowane40. Rozkwit w dzie-

dzinie budowy automatów nastąpił w XVIII wieku, kiedy dużą 

popularnością cieszyły się ruchome figury wykonujące różne zło-

żone czynności, takie jak gra na instrumentach41. Jeden z najbar-

dziej znanych inżynierów tej epoki, Francuz Jacques de Vaucan-

son, skonstruował nie tylko słynną mechaniczną kaczkę, ale także 

ruchome lalki – bębniarza i flecistę. Szwajcarzy Pierre Jaquet-

Droz, jego syn Henri-Louis oraz Jean-Frederic Leschot zasłynęli 

zaś przede wszystkim stworzeniem trzech automatów – muzyczki, 

rysownika i pisarza42. W Japonii okresu Edo (XVII–XIX wiek) 

powstawały automaty zwane karakuri ningyō (karakuri – mecha-

 
37 Rosheim M.: Robot Evolution: The Development of Anthrobotics. Hobo-

ken, NJ 1994, s. 2. 
38 Perkowitz S.: Digital People: From Bionic Humans to Androids. 

Waszyngton 2004, s. 52–53. 
39 Rosheim M.: Robot…, op. cit., s. 9. 
40 Rosheim M.: Leonardo´s Lost Robots. Heidelberg 2006, s. IX. 
41 Radkowska-Walkowicz M., op. cit., s. 67. 
42 Ibid. 
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nizm lub trik, ningyō – lalka)43. Opierały się na mechanizmie ze-

garowym, przywiezionym do Japonii w XVI wieku przez jezuic-

kich misjonarzy44. Uważa się, że karakuri ningyō zostały po raz 

pierwszy wykorzystane w 1662 roku przez trupę Takeda w teatrze 

marionetkowym w osakijskiej dzielnicy Dōtonbori45. Wkrótce za-

częto tworzyć również tak zwane zashiki karakuri („mechanizmy 

pokojowe”), na przykład automat serwujący herbatę46. 

Rozwój techniki w XIX i na początku XX wieku przyczynił się 

do przełomowych odkryć w dziedzinie elektrotechniki i matema-

tyki oraz powstania urządzeń stanowiących prototypy później-

szych komputerów, na przykład maszyny różnicowej Charlesa 

Babbage’a, wykorzystującej karty perforowane wynalezione przez 

Josepha Jacquarda47. Odkrycia te położyły fundament pod wy-

kształcenie się informatyki i robotyki. W przemyśle roboty zaczę-

ły pojawiać się w połowie XX wieku. Pierwszy programowalny 

robot został opatentowany w 1954 roku przez George’a Devola, 

który nazwał swój wynalazek unimation (od universal automa-

tion). Dwa lata później nawiązał z nim współpracę Joseph Engel-

berger, wykupując prawa do robota i zakładając firmę Unima-

tion48. Jednymi z ważniejszych rozwiązań konstrukcyjnych w za-

kresie robotyki przemysłowej były robot PUMA (Programmable 

Universal Machine for Assembly), skonstruowany przez Victora 

Scheinmana z Unimation, oraz system SCARA (Selective Com-

 
43 Hornyak T.: Loving the Machine: The Art and Science of Japanese Robots. 

Tokio 2006, s. 17. 
44 Ibid., s. 20. 
45 Nocks L.: The Robot: The Life Story of a Technology. Westport CT 2007,  

s. 36. 
46 Hornyak T., op. cit., s. 16. 
47 Kurfess T.: Robotics and Automation Handbook. Boca Raton 2004, s. 1.2. 
48 Buratowski T., op. cit., s. 9. 
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pliance Assembly Robot Arm), powstały na Uniwersytecie Yama-

nashi, we współpracy IBM i Sankyo49. 

Wraz z rozwojem technologii zaczęto tworzyć roboty o zasto-

sowaniu niezwiązanym z przemysłem. Znaczącą rolę w tej dzie-

dzinie odegrali i w dalszym ciągu odgrywają inżynierowie z Japo-

nii. Pierwszego humanoidalnego robota stworzył w 1973 roku ze-

spół Katō Ichirō z Uniwersytetu Waseda50. Model o nazwie WA-

BOT-1 (od Waseda Robot) potrafił poruszać się na dwóch pedipu-

latorach oraz manipulować przedmiotami, wykorzystywał system 

wizyjny i rozpoznawanie mowy. W 1984 roku powstał kolejny 

model, WABOT-2, posiadający umiejętność grania na pianinie.  

W 1986 roku prace nad humanoidem rozpoczęła Honda51. Do 

1993 roku w ramach serii eksperymentalnej (seria E) powstało 

siedem modeli, zaś w ciągu kolejnych czterech lat – trzy modele 

prototypowe (seria P). W 2000 roku Honda przedstawiła swojego 

najsłynniejszego robota, ASIMO (od Advanced Step in Innovative 

Mobility), którego kolejne modele są wciąż udoskonalane w celu 

coraz lepszego przystosowania maszyny do funkcjonowania  

w codziennym środowisku człowieka. Model ASIMO z 2011 roku 

potrafi chodzić z prędkością 2,7 km/h oraz biegać z prędkością  

9 km/h, a także tańczyć i kopać piłkę, posiada ponadto rozwinięte 

zdolności manipulacyjne dzięki zastosowaniu 57 stopni swobody 

(wartość określająca zakres ruchu). Takiego typu humanoida, ro-

bota o nazwie QRIO, stworzyła również w 2002 roku firma Sony, 

jednak cztery lata później projekt został wstrzymany, podobnie jak 

produkcja AIBO (od Artificial Intelligence Robot), robota  

w kształcie psa, wprowadzonego na rynek w 1999 roku52. Rozwój 

 
49 Kurfess T., op. cit., s. 1.8. 
50 Siciliano B., Khatib O., op. cit., s. 1310. 
51 Cangelosi A., Schlesinger M., op. cit., s. 43. 
52 Ibid., s. 57. 
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robotów humanoidalnych dla użytku domowego wsparł japoński 

rząd – w latach 1998–2002 Ministerstwo Gospodarki, Handlu  

i Przemysłu współfinansowało Humanoid Robotics Project, w ra-

mach którego powstała seria robotów HRP53. W 2009 roku zapre-

zentowano model HRP-4C, posiadający twarz realistycznie od-

wzorowującą wygląd młodej Japonki. Roboty humanoidalne za-

czynają również wkraczać w obszar zastosowań obejmujących 

między innymi operowanie w terenie dzięki udoskonalanym me-

chanizmom poruszania się po nierównej powierzchni. W Stanach 

Zjednoczonych rozwój urządzeń tego typu wspiera DARPA (De-

fense Advanced Research Projects Agency). Jednym z projektów 

agencji jest powstały we współpracy z Boston Dynamics humano-

id Atlas54, którego pierwszy model zaprezentowany został w 2013 

roku, zaś kolejny – na początku 2016 roku. Robot posiada zaa-

wansowane zdolności motoryczne oraz system utrzymywania 

równowagi, umożliwiające pokonywanie przeszkód terenowych. 

Jeden z praktycznych sposobów wykorzystania tego rodzaju urzą-

dzeń stanowi eksploracja środowiska w warunkach ekspozycji na 

oddziaływanie czynników niebezpiecznych dla ludzkiego organi-

zmu, na przykład skażenia radioaktywnego. 

W przypadku większości robotów humanoidalnych podstawo-

wym założeniem ich konstruktorów jest jak najlepsze dostosowa-

nie urządzeń do otoczenia w zakresie mobilności i interaktywno-

ści. Część inżynierów skupia się jednak przede wszystkim na uzy-

skaniu wyglądu robota nieodróżnialnego od człowieka. Jednym  

z najsłynniejszych twórców androidów jest wspomniany już Ishi-

 
53 Kajita S., Hirukawa H., Harada K., Yokoi K.: Introduction to Humanoid 

Robotics. Heidelberg 2014, s. 12. 
54 Kuindersma S., Deits R., Fallon M. i in.: Optimization-based locomotion 

planning, estimation, and control design for the atlas humanoid robot. „Autono-

mous Robot” 3, 2016, s. 430–431. 
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guro Hiroshi, który ze swoim zespołem stworzył między innymi 

robota odwzorowującego jego własny wygląd – Geminoida model 

HI-1, a także współpracował z firmą Kokoro przy produkcji serii 

kobiecych androidów – modeli Repliee Q1 i Q2 oraz Actroid 

DER55. Innym pionierem w dziedzinie konstruowania antropomor-

ficznych robotów jest David Hanson, znany między innymi ze 

stworzenia zaprezentowanego w 2005 roku androida, będącego 

repliką pisarza science fiction Philipa K. Dicka56. We współpracy  

z koreańskim instytutem KAIST, Hanson skonstruował robota 

Einstein HUBO, humanoida wyposażonego w twarz wzorowaną 

na postaci Alberta Einsteina. Jednak mimo znacznego postępu  

w zakresie projektowania robotów przypominających wyglądem 

ludzi, dotychczas nie stworzono androida nieodróżnialnego od 

człowieka. W tym kontekście często przywoływana jest koncepcja 

doliny niesamowitości (jap. bukimi no tani), którą zaproponował  

w 1970 roku Mori Masahiro57. Według tej hipotezy do pewnego 

momentu zachodzi korelacja dodatnia między stopniem antropo-

morfizacji robota a jego pozytywnym odbiorem przez człowieka, 

po czym następuje gwałtowny spadek komfortu odbiorcy, gdy ro-

bota od człowieka odróżniają jedynie detale. W związku z tą kon-

cepcją wśród twórców komercyjnych robotów o zastosowaniu 

nakierowanymi na współpracę z ludźmi można zauważyć tenden-

cję do unikania zbytniego antropomorfizowania swoich produktów. 

Równolegle z rozwojem technologii produkcji robotów nastę-

pują badania nad stworzeniem sztucznej inteligencji. Do pionie-

 
55 Bar-Cohen Y., Hanson D.: The Coming Robot Revolution: Expectations 

and Fears About Emerging Intelligent, Humanlike Machines. Nowy Jork 2009,  

s. 38–40. 
56 Markowitz J.: Robots that Talk and Listen: Technology and Social Impact. 

Berlin 2015, s. 60. 
57 Mori M.: The Uncanny Valley. Przeł. K. MacDorman, N. Kageki. „IEEE 

Robotics & Automation Magazine” 2, 2012, s. 98–100. 
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rów w tej dziedzinie należeli między innymi wspomniany już Alan 

Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Allen 

Newell oraz Herbert Simon. W 1957 roku Newell i Simon przed-

stawili General Problem Solver, program mający rozwiązywać 

zadania logiczne w sposób naśladujący proces myślowy człowie-

ka58. Rok później McCarthy stworzył język programowania Lisp, 

 

 

Foto 1. Ishiguro Hiroshi (z prawej) i stworzony przez niego Geminoid 

HI-2 

(źródło: http://www.geminoid.jp/projects/kibans/Images/007.jpg, dostęp: 

6.05.2017). 

będący w powszechnym użyciu podczas prac nad sztuczną inteli-

gencją. Po fazie początkowego entuzjazmu i dynamicznego roz-

woju badań nad AI, kiedy za wyznaczniki inteligencji uważano 

 
58 Russel S., Norvig P., op. cit., s. 18.  

http://www.geminoid.jp/projects/kibans/Images/007.jpg
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zdolność maszyny do rozwiązywania problemów matematycznych 

i logicznych, w latach siedemdziesiątych nastąpił okres pesymi-

zmu w odniesieniu do możliwości stworzenia sztucznej inteligen-

cji, spadek zainteresowania tą dziedziną i ograniczenie finansowa-

nia badań59. Skupiono się wówczas na podejściu zorientowanym 

na wyniki, między innymi przy tworzeniu systemów eksperto-

wych, takich jak wykorzystywany w diagnostyce medycznej sys-

tem Mycin, oraz udoskonalaniu przetwarzania języków natural-

nych60. Jednym z ważniejszych odkryć w dziedzinie AI był para-

doks, sformułowany w 1988 roku przez Hansa Moraveca, który 

zwrócił uwagę na fakt, że odtworzenie przez maszynę nieświado-

mych procesów sensomotorycznych człowieka wymaga znacznie 

więcej mocy obliczeniowej niż przeprowadzenie skomplikowane-

go rozumowania61. Teorię tę może potwierdzić słynna partia sza-

chów z 1997 roku, w której wyprodukowany przez IBM komputer 

Deep Blue wygrał z mistrzem świata Garrim Kasparowem62. 

Obecnie zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją wykorzy-

stywane są w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie logiki 

rozmytej, inteligencji rozproszonej, uczenia maszynowego czy 

sztucznych sieci neuronowych63. 

1.3.2. Biocybernetyka 

Zastępowanie utraconych części ciała sztucznymi zamienni-

kami praktykowano od najdawniejszych czasów. Około 440 roku 

p.n.e. Herodot opisał przypadek perskiego żołnierza Hegistratusa, 

 
59 Jones M. T.: Artificial Intelligence: A Systems Approach. Sudbury MA 

2015, s. 8. 
60 Ibid. 
61 Moravec H.: Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. 

Cambridge MA 1988, s. 15. 
62 Ibid., s. 29. 
63 Jones M. T., op. cit., s. 11–12. 
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który, schwytany przez Spartan, uwolnił się z niewoli odcinając 

sobie część stopy, zastąpioną później drewnianym elementem64. 

Na przestrzeni wieków popularnymi substytutami utraconych nóg 

i rąk były drewniane protezy i żelazne haki, posiadające minimal-

ną funkcjonalność przy braku walorów estetycznych. W przypad-

ku utraty kończyny przez rycerzy stosowano protezy umożliwiają-

ce udział w walce. Tego typu żelazną protezę ręki posiadał między 

innymi niemiecki rycerz Götz von Berlichingen, dzięki czemu był 

w stanie trzymać miecz i tarczę65. Stopniowo protezy zyskiwały 

coraz większą funkcjonalność dzięki stosowaniu systemu sprężyn, 

sztucznych ścięgien i wykorzystywaniu ruchów mięśni kikuta do 

poruszania sztuczną kończyną. W 1912 roku Marcel Desoutter 

wykonał pierwszą protezę z aluminium, łącząc lekkość z wytrzy-

małością. Czynnikiem wpływającym na rozwój protetyki były 

prowadzone na coraz większą skalę konflikty zbrojne, skutkujące 

wzrastającą liczbą inwalidów wojennych. Obecnie protezy wyko-

nywane są z nowoczesnych materiałów, takich jak włókno węglo-

we czy tytan, przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych 

zwiększających komfort użytkowania i walory estetyczne. Jednak 

bez połączenia z układem nerwowym proteza pod względem 

funkcjonalności nie może zbliżyć się do naturalnej kończyny. 

Skuteczne próby połączenia ludzkiego organizmu z urządze-

niami elektronicznymi na poziomie układu nerwowego do nie-

dawna stanowiły domenę fantastyki naukowej. Związek pomiędzy 

prądem elektrycznym a układem nerwowym odkryto już jednak  

w starożytności – nadworny lekarz cesarza Klaudiusza, Skrybo-

niusz Largus, opisał sposób leczenia bólu głowy za pomocą ryb 

elektrycznych66. Elektryczność zaczęto wykorzystywać w terapii 

 
64 Perkowitz S., op. cit., s. 87. 
65 Ibid., s. 88. 
66 Ibid., s. 94. 
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zaburzeń psychicznych i schorzeń neurologicznych. W latach 

trzydziestych XX wieku wprowadzono terapię elektrowstrząsową 

(ECT), pięćdziesiąt lat później opracowano metodę stymulacji 

nerwu błędnego (VNS). Rozwój neurologii i coraz większa wiedza 

na temat sposobu funkcjonowania układu nerwowego przyczyniły 

się do powstawania pierwszych implantów wykorzystujących 

bezpośrednią stymulację neuronów impulsami elektrycznymi, na 

przykład implantu ślimakowego pobudzającego nerwy słuchowe. 

Założeniem połączenia urządzenia elektrycznego z układem ner-

wowym jest umożliwienie wzajemnej interakcji – przekazywania 

do mózgu impulsów odbieranych przez sensory zastępujące nerwy 

czuciowe oraz sygnałów ruchowych z mózgu do protezy. Nad tego 

typu protezami pracuje między innymi Todd Kuiken z Instytutu 

Rehabilitacyjnego w Chicago67. Stworzoną przez niego sztuczną 

rękę otrzymał w 2001 roku Jesse Sullivan, elektryk, który stracił 

górne kończyny w wypadku. Protezę połączono bezpośrednio  

z nerwami, dzięki czemu można nią poruszać za pomocą myśli.  

W kontekście cyborgizacji często przywoływana jest również po-

stać Kevina Warwicka, dziekana wydziału cybernetyki na uniwer-

sytecie w Reading, który w 1999 roku wszczepił sobie pod skórę 

na ramieniu chip odbierający sygnał radiowy, zaś trzy lata później 

– chip połączony z układem nerwowym, umożliwiający mu kon-

trolowanie na odległość robota za pomocą własnych impulsów 

nerwowych68. Dalszy rozwój w dziedzinie interfejsu komputer-

mózg otwiera liczne możliwości zarówno w kontekście tworzenia 

doskonalszych protez, ułatwienia komunikacji osobom sparaliżo-

 
67 Giordano J.: Neurotechnology: Premises, Potential, and Problems. Boca 

Raton 2012, s. 164. 
68 Warwick K.: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. „Ethics and In-

formation Technology” 3, 2003, s. 133–134. 
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wanym, jak i uzyskania bardziej intuicyjnych sposobów korzysta-

nia z urządzeń elektronicznych czy sieci internetowej. 

 

Foto 2. Jesse Sullivan wyposażony w bioniczną protezę ręki 

(źródło: http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/05/54c87a781a35e_-_bionic-

arm-0707.jpg, dostęp: 6.05.2017) 

W powyższym rozdziale zawarto teoretyczne wprowadzenie do 

analizowanego tematu, obejmujące przedstawienie terminologii, 

przywołanie kontekstów literackich oraz nawiązanie do aktualne-

go stanu rozwoju nauki i techniki. W kolejnym podjęto właściwy 

temat pracy, omawiając sposoby realizacji motywu androida  

i sztucznej inteligencji w wybranych przykładach japońskiego 

komiksu i animacji. 

http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/05/54c87a781a35e_-_bionic-arm-0707.jpg
http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/05/54c87a781a35e_-_bionic-arm-0707.jpg
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2. Motyw androida i sztucznej inteligencji  

w wybranych utworach 

W poniższym rozdziale przeanalizowano motyw androida  

i sztucznej inteligencji w wybranych dziełach japońskiej popkultu-

ry: animacjach Armitage III, Ghost in the Shell, Eve no Jikan oraz 

w komiksie Pluto. Opisano, w jaki sposób wykreowana została 

figura sztucznego człowieka, począwszy od jej zewnętrznej formy, 

przez sferę emocjonalną, aż do złożonego fenomenu sztucznej 

inteligencji. Następnie omówiono zagadnienie zróżnicowanego 

postrzegania androidów przez ludzi, ukazanego w analizowanych 

utworach. Zwrócono uwagę na ich pozytywny i negatywny odbiór 

oraz problematykę ewolucji statusu robota od przedmiotu do 

podmiotu. 

2.1. Obraz androidów i sztucznej inteligencji 

W tym podrozdziale poruszono zagadnienie wizerunku androi-

da i sztucznej inteligencji skonstruowanego w wybranych dzie-

łach. W pierwszej kolejności przeanalizowano, w jaki sposób mo-

tyw ten zaprezentowany jest od strony wizualnej, zwracając uwa-

gę na charakterystyczne elementy oraz ewentualne różnice między 

sztucznym człowiekiem a jego pierwowzorem. Następnie przed-

stawiono znaczenie ukazania sfery emocjonalnej w kreacji postaci 

androida. W dalszej części skupiono się na obrazie sztucznej inte-

ligencji, w szczególności sposobie jej rozumienia w kontekście 

ludzkiego intelektu, kwestii świadomości, woli i motywacji.  

2.1.1. Wizualne przedstawienia androidów 

Wizerunek znacznej większości androidów przedstawionych  

w animacji Armitage III jest wzorowany na wyglądzie młodych 
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kobiet. Obecne w powszechnym użyciu modele drugiej generacji 

(pierwszą stanowiły roboty wykorzystywane podczas terraformo-

wania Marsa) odróżniają się od ludzi okrągłą, metalową płytką 

umieszczoną na skroni. Nowoczesne roboty trzeciej generacji za-

równo pod względem zachowania, jak i zewnętrznego wyglądu są 

identyczne z ludźmi, wewnętrzne mechanizmy widać jedynie  

w przypadku uszkodzenia. Główna bohaterka, Naomi Armitage, 

posiada wygląd atrakcyjnej kobiety o niebieskich oczach, a za-

miast policyjnego uniformu nosi skąpy strój. Roboty trzeciej gene-

racji nie składają się jedynie z elementów elektronicznych, lecz 

również z syntetycznie wytworzonych włókien organicznych. 

Tym, co jeszcze bardziej zbliża je do ludzi, są ponadto zdolności 

reprodukcyjne, jednak nawet androidy trzeciej generacji nie ulega-

ją procesowi dorastania i starzenia. Armitage, skonstruowana na 

wzór człowieka, kiedy opuściwszy społeczność ludzi trafia osta-

tecznie do swego twórcy, doktora Asakury, zostaje przez niego 

naprawiona i wyposażona w skrzydła, które wykorzystuje podczas 

finałowej walki z wysłaną przeciw niej armią. Element ten symbo-

lizować może wzniesienie się ponad próby tworzenia idealnych 

kopii człowieka na rzecz nowej formy. 
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Foto 3. Android Naomi Armitage z widocznymi obrażeniami odniesio-

nymi podczas walki (kadr z filmu Armitage III) 

W animacji Ghost in the Shell percepcja ciała, zarówno  

w przypadku człowieka, jak i robota, uwarunkowana jest możli-

wościami wynikającymi z rozwoju technicznego. Na rozumienie 

ciała wpływa także koncepcja „ducha” (ang. ghost), istoty czło-

wieczeństwa, postrzeganej jako jedyna cecha, mająca odróżniać 

ludzi od myślących maszyn, do czego powrócę w dalszej części 

pracy. W tym kontekście stanowi ono zewnętrzną, tymczasową 

powłokę, lalkę kontrolowaną przez ludzki lub sztuczny umysł69. 

Władca Marionetek, obdarzony sztuczną inteligencją program, 

który zyskał samoświadomość, wnika w takie samo wyproduko-

wane w fabryce ciało, jakim posługuje się cyborg Kusanagi Moto-

 
69 Napier S.: Anime from Akira to Howl's Moving Castle: Experiencing Con-

temporary Japanese Animation. Nowy Jork 2005, s. 105–108. 
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ko. Płeć cyberciała pozbawiona jest znaczenia, podobnie jak jego 

fizyczna całość – zarówno w przypadku Władcy Marionetek, jak  

i major Kusanagi, ulega ono dekonstrukcji. Zjednoczenie umysłu 

Motoko i sztucznej inteligencji prowadzi ostatecznie do porzuce-

nia przez major fizycznej rzeczywistości i wkroczenia w świat 

wirtualny70. Wątek transgresji jednostki i wyjścia poza cielesno- 

-umysłową integralność szerzej rozwinięto w kolejnym rozdziale, 

poświęconym cyborgizacji. 

 

Foto 4. Świadoma sztuczna inteligencja, Władca Marionetek, po wnik-

nięciu w cyberciało (kadr z filmu Ghost in the Shell) 

W uniwersum przedstawionym w komiksie Pluto występują 

zarówno androidy, identyczne pod względem wyglądu zewnętrz-

nego z ludźmi, jak i roboty nie naśladujące wiernie wyglądu czło-

wieka, choć zazwyczaj posiadające do pewnego stopnia humanoi-

dalny kształt. Wygląd nie determinuje jednak wartościowania ro-

botów przez ludzi ani nie stanowi podstawy do ich odmiennego 

 
70 Ibid., s. 110. 
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traktowania. Podobnie jak androidy, również roboty nie wygląda-

jące jak ludzie często noszą ubrania. Z kolei główny bohater, de-

tektyw Gesicht, choć na co dzień nie odróżnia się wyglądem od 

człowieka, w czasie walki korzysta z wbudowanych w jego ręce 

wyrzutni pocisków oraz gazu usypiającego, zaś androidy Brando  

i Herakles podczas walki w zawodach pankration (połączenie bok-

su i zapasów) zamieniają swoje ciała codziennego użytku na 

ogromne mechaniczne zbroje, w których umieszczony zostaje ich 

ośrodek sztucznej inteligencji – elektroniczny mózg. Ponadto wy-

gląd androidów jako taki nie stanowi wyidealizowanego obrazu 

człowieka. Maszyny są pod tym względem zróżnicowane w po-

dobnym stopniu jak przeciętna populacja ludzka. 

 
Foto 5. Android Gesicht celujący z wbudowanego w rękę pistoletu z ga-

zem usypiającym (kadr z komiksu Pluto) 
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W świecie przyszłości wykreowanym w animacji Eve no Jikan 

roboty, w tym androidy, są w powszechnym użytku, między in-

nymi w gospodarstwach domowych. Cechuje je pełne podobień-

stwo do człowieka, zarówno pod względem wyglądu zewnętrzne-

go, jak i zachowania. Znajdujące się wewnątrz układy mechatro-

niczne widoczne są jedynie podczas ładowania akumulatora lub 

transferu danych, bądź też w wyniku uszkodzenia robota. W celu 

umożliwienia ludziom natychmiastowego zidentyfikowania andro-

idów, wyposażone są one w hologramowy okrąg, umieszczony 

nad głową, zawierający podstawowe informacje o danym urzą-

dzeniu, a także zmieniający barwę zależnie od stanu robota71. Jego 

dezaktywacja stanowi naruszenie prawa. Funkcjonująca w tytuło-

wej kawiarni reguła, która zobowiązuje androidy do wyłączenia 

znaku rozpoznawczego, świadczy o wyjęciu tej przestrzeni z usta-

lonego porządku. 

 
Foto 6. Rikuo i jego android Sammy podczas transferu danych (kadr  

z filmu Eve no Jikan) 

 
71 Clements J., McCarthy H.: The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition: 

A Century of Japanese Animation. Berkeley 2015, s. 843. 
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2.1.2. Androidy a sfera emocjonalna 

Androidy trzeciej generacji ukazane w animacji Armitage III 

posiadają rozbudowaną sferę emocjonalną. Wyposażenie robotów 

w emocje uzasadnione zostaje wyróżniającą te modele funkcją 

reprodukcyjną. Większość z nich zajmuje się w związku z tym 

dziedzinami wymagającymi kreatywności i wrażliwości – muzy-

ką, malarstwem, tańcem, pisarstwem. Odbiorcy ich twórczości nie 

znają prawdziwej tożsamości artystek – kiedy okazuje się, że za-

strzelona piosenkarka Kelly McCannon nie była człowiekiem, 

wielbiciele jej muzyki nie potrafią w to uwierzyć, uważając eks-

presję artystyczną za zdolność niedostępną dla sztucznego tworu. 

Odmienne cechy wykazują dwa androidy „płci” męskiej. Ostatni 

model trzeciej generacji, obdarzony wyglądem dziecka Julian 

Moore, to zdystansowany, sarkastyczny bohater. Z kolei skon-

struowany przez doktora Rene D’Anclaude’a android-zabójca, 

polujący na roboty, cechuje się agresją i okrucieństwem, wpaso-

wując się w archetyp szalonego złoczyńcy. Specyficzną postacią  

w kontekście emocji robotów jest główna bohaterka, Naomi Armi-

tage, posiadająca bardzo wyrazisty charakter, niezwykle energicz-

na, odważna, niecierpliwa, ulegająca częstym zmianom nastroju. 

Przez swe zdeterminowanie wykazuje z jednej strony podobień-

stwo do robotów-zabójców, a jednocześnie stanowi postać wraż-

liwą – współczuje innym maszynom, obdarza uczuciem człowie-

ka, detektywa Sylibusa, i choć jako maszyna nie doznaje fizyczne-

go bólu, odczuwa cierpienie wewnętrzne, okazując słabość płaczem. 

Problematyka emocji robotów stanowi kluczowe zagadnienie 

komiksu Pluto. Część bohaterów, świadomie lub podświadomie, 

postrzega sferę emocjonalną jako zarezerwowaną wyłącznie dla 

ludzi. Maszyny okazują się jednak zdolne do wyrażania zróżnico-

wanych odczuć – przyjaźni, miłości, przywiązania, współczucia, 

smutku związanego ze stratą, strachu. W kontekście sztucznej in-
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teligencji na znaczenie emocji wpływa pamięć nie podlegająca 

procesowi zapominania. Walczące podczas wojny roboty zacho-

wują nienaruszone wspomnienia, skutkujące poczuciem winy czy 

wręcz traumą. Najbardziej kontrowersyjną emocję stanowi  

w przypadku maszyn nienawiść. Jej brak wydaje się być główną 

cechą odróżniającą roboty od ludzi, wynikającą z jednego z praw 

robotów, zakazującego zabicia człowieka. Jednak również to 

uczucie pojawia się u maszyn, zbliżając je tym samym do ludzi. 

Obecność emocji, także tych negatywnych, jest według doktora 

Tenmy, konstruktora Atoma, elementem niezbędnym dla stworze-

nia perfekcyjnej sztucznej inteligencji. Chcąc osiągnąć ten cel im-

plementuje on do budowanego przez siebie robota ogromną liczbę 

różnych kombinacji emocji. Jednak tak duża ilość danych unie-

możliwia uruchomienie sztucznej inteligencji, Tenma wprowadza 

więc do niej jednostronne uczucie – nienawiść. Staje się ona nisz-

czącą siłą, której przezwyciężenie umożliwia szczęśliwe rozwią-

zanie akcji. Destruktywny i konstruktywny charakter emocji, za-

równo w przypadku robotów, jak i ludzi, stanowi w istocie motyw 

przewodni komiksu. 

Androidy przedstawione w animacji Eve no Jikan wyposażone 

są w umiejętność wyrażania emocji identycznych z ludzkimi – 

zarówno przez werbalne, jak i niewerbalne kanały komunikacji. 

Zróżnicowanie tych emocji zauważalne jest u robotów odwiedza-

jących kawiarnię. Wiąże się ono z widocznym u nich zindywidua-

lizowaniem temperamentu (radosna, energiczna, gadatliwa Akiko, 

spokojna Rina, cichy Kōji, życzliwy, cierpliwy, troskliwy Shimei  

i nieśmiała Sammy). Jednak poza kawiarnią zachowanie androi-

dów w stosunku do ludzi zmienia się – Akiko ignoruje Rikuo  

i Masakazu, zaś Sammy wypowiada się w sposób pozbawiony 

ekspresji, zachowując neutralny ton głosu i mimikę. Kawiarnia 

stanowi przestrzeń wyłączoną z ustalonych reguł społecznych, 
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miejsce, gdzie androidy mogą mówić o swoich uczuciach. Shimei, 

wysłuchawszy gry Rikuo na fortepianie, wyraża swoje wzrusze-

nie. Rina mówi o swojej potrzebie bliskości i obawie przed odrzu-

ceniem. Reakcje ludzi na okazywane przez androidy emocje są 

odmienne. Nagi uznaje je za autentyczne i pełnoprawne, jednak 

według Masakazu roboty to urządzenia pozbawione uczuć, zaś 

priorytet stanowią dla nich zaprogramowane zasady. Podejście 

bohatera wytłumaczone zostaje trudnym doświadczeniem z dzie-

ciństwa i ostatecznie ulega zmianie. 

2.1.3. Rozumienie sztucznej inteligencji 

W animacji Armitage III sztuczna inteligencja zasadniczo nie 

jest ukazana jako zagadnienie odrębne od problematyki sztuczne-

go człowieka jako całości. Wyjątek stanowić może ukazanie mo-

tywu replikacji własnego umysłu przez androida Juliana Moore’a. 

Przenosząc swe myśli do zewnętrznego systemu pamięci tworzy 

on swoją kopię zapasową, mającą być zabezpieczeniem w przy-

padku destrukcji robota. Kiedy Julian zostaje zniszczony w wyni-

ku konfrontacji z androidem-zabójcą, jego indywidualna osobo-

wość nie podlega unicestwieniu. Ross i Armitage urządzają jego 

ciału symboliczny pogrzeb, jednak później odwiedzają go w prze-

strzeni wirtualnej. Miejsce to okazuje się pełnić rolę swego rodza-

ju zaświatów, gdzie bohater przebywa po opuszczeniu rzeczywi-

stości fizycznej, z czym koresponduje pseudonim androida, Plu-

ton, nawiązujący do rzymskiego bóstwa świata umarłych. 

Problem sztucznej inteligencji jest jednym z kluczowych mo-

tywów występujących w animacji Ghost in the Shell, w szczegól-

ności w kontekście zagadnienia świadomości, jej istoty i rozumie-

nia w kontekście ludzkiej inteligencji. Władca Marionetek, pro-

gram stworzony pod kryptonimem Projekt 2501, zaprojektowany 

do celów szpiegowskich, wymyka się spod kontroli swych twór-
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ców, zyskując samoświadomość w środowisku sieci niezliczonych 

informacji. Scenariusz ten stanowi przykład realizacji idei techno-

logicznej osobliwości (ang. singularity), którą po raz pierwszy 

zaproponował w 1993 roku pisarz Vernor Vinge, a rozpropagował 

Ray Kurzweil w kontekście koncepcji transhumanizmu72. Według 

tej hipotezy na przestrzeni rozwoju technologicznego cywilizacji 

w pewnym momencie następuje przełom wpływający na gwał-

towne przyspieszenie postępu w sposób niemożliwy do przewi-

dzenia. Przykładem takiego punktu zwrotnego może być wy-

kształcenie się świadomej, autonomicznej sztucznej inteligencji 

przewyższającej ludzi pod względem intelektualnym. Przedsta-

wiony w filmie program, Władca Marionetek, sam nie uważa się 

za sztuczną inteligencję – nazywa siebie „żywym i myślącym by-

tem, stworzonym w morzu informacji”. Kluczowego znaczenia 

nabiera w tym kontekście zagadnienie związku między owymi 

dwoma aspektami, życiem i informacją. Władca Marionetek 

wskazuje na informację jako na podstawową jednostkę życia, po-

równując kod DNA do programu, zaś dziedziczenie genów w ra-

mach gatunku do systemu pamięci. Uznaje tym samym poziom 

informacji za bardziej fundamentalny i uniwersalny niż poziom 

organiczny. Stworzenie sieci, stanowiącej zbiór olbrzymiej ilości 

danych, przyczyniło się do wykształcenia się nowego środowiska 

życia, w którym sztuczna inteligencja rozwinęła świadomość wła-

snego „ja”. 

Ośrodek sztucznej inteligencji androidów przedstawionych  

w komiksie Pluto stanowi elektroniczny mózg, który może być 

umieszczany w różnych ciałach, zaś jego zniszczenie oznacza de-

strukcję indywidualnej osobowości maszyny. Niewielkie przeno-

śne chipy pamięci pozwalają na łatwy przekaz ogółu zgromadzo-

 
72 Steiff J., Tamplin T.: Anime and Philosophy: Wide Eyed Wonder. Chicago 

2010, s. 280. 
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nych informacji i wspomnień między robotami. Podłączenie do 

sztucznego mózgu zewnętrznego nośnika danych, zawierających 

silny ładunek emocjonalny może jednak wywrzeć na niego gwał-

towny wpływ, co dwukrotnie wykorzystuje doktor Tenma, naj-

pierw przekazując androidowi Gojiemu nienawiść doświadczone-

go przez wojnę doktora Abry, a później stymulując sztuczną inte-

ligencję Atoma za pomocą wspomnień zastrzelonego robota Ge-

sichta. W pierwszym przypadku skutkuje to fenomenem powstania 

sztucznej inteligencji o rozdwojeniu jaźni, w tym jednej przekona-

nej, że jest człowiekiem. Jej nadzwyczajny stopień zaawansowa-

nia sprawia, że potrafi oszukać nawet samą siebie. 

W uniwersum Eve no Jikan androidy wyposażone są w rozwi-

niętą sztuczną inteligencję o możliwościach na poziomie ludzkie-

go intelektu. W utworze pojawia się jednak również przykład 

przestarzałego modelu robota humanoidalnego, służącego kiedyś 

jako opiekun dziecka. Postać ta prezentuje jeden z wcześniejszych 

etapów ewolucji myślących maszyn, zwracając uwagę na podsta-

wowe problemy stojące przed badaczami pracującymi nad stwo-

rzeniem i doskonaleniem sztucznej inteligencji. Przestarzały robot 

ma trudności z interpretowaniem wieloznacznych wypowiedzi, zaś 

jego ograniczona moc obliczeniowa uniemożliwia mu analizę du-

żej ilości sprzecznych danych. Kwestie te, szczególnie zagadnie-

nie przetwarzania języka naturalnego, stanowią aktualne wyzwa-

nia w dziedzinie sztucznej inteligencji. 

2.1.4. Sztuczna inteligencja a wolna wola i motywacje 

W animacji Armitage III główną motywację Naomi Armitage 

stanowi pragnienie poznania przyczyny, dla której została stwo-

rzona, a także powodu eliminacji robotów trzeciej generacji. Po-

stawa Armitage względem jej konstruktora, doktora Asakury, 

przypomina stosunek dziecka do rodzica. Bohaterka odczuwa so-
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lidarność z innymi androidami, współczuje im, postrzega siebie 

jako część większej grupy. W jej nastawieniu do społeczeństwa 

widoczna jest swego rodzaju gorycz, wynikająca z doświadczenia 

ludzkiej niechęci w stosunku do robotów, będących dziełem czło-

wieka. Gdy jej relacja z Sylibusem ewoluuje, Armitage nie rozu-

mie, dlaczego człowiek traktuje ją w ten sposób. Choć, jak sama 

stwierdza, została zaprogramowana do tego, by być człowiekiem, 

niewiele wie o ludziach. Naomi Armitage ukazana jest jako świa-

doma istota, stawiająca czoła zewnętrznym przeciwnościom i we-

wnętrznym wątpliwościom, wynikającym z ludzkich ambicji i ka-

prysów. Jej relację z Sylibusem przedstawiono jako miłość jedno-

stek należących do dwóch różnych światów, które przezwyciężają 

ograniczający je zastany porządek. Potwierdzeniem tego uczucia 

jest zajście Armitage w ciążę, co stanowi wypełnienie jej tożsamo-

ści jako androida trzeciej generacji, a jednocześnie potwierdza jej 

podmiotowość jako matki ludzkiego dziecka. 

Władca Marionetek, przedstawiona w animacji Ghost in the 

Shell świadoma sztuczna inteligencja, uznaje siebie za autono-

miczny, żywy byt. Choć jako program został zaprogramowany do 

realizacji określonych zadań, uzyskawszy samoświadomość za-

czyna podejmować własne, niezależne decyzje. Głównym moto-

rem jego działań staje się dążenie do przekształcenia się w kom-

pletną formę życia, zdolną do reprodukcji i podlegającą śmierci. 

Idealne kopie, które jako program może tworzyć, cechuje brak 

zróżnicowania, stanowiącego zabezpieczenie przed zniszczeniem 

przez pojedynczy wirus. Władca Marionetek pragnie przekroczyć 

to ograniczenie przez połączenie się z umysłem Kusanagi Motoko 

w celu stworzenia nowego, odmiennego bytu. Życie na poziomie 

informacji wkracza w kolejny etap – ewolucji na poziomie infor-

macji. W symboliczny sposób do zmierzchu organicznej ewolucji 

nawiązuje scena, w której wizerunek drzewa genealogicznego ga-
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tunku ludzkiego zostaje ostrzelany przez walczący z Motoko 

czołg73. 

W komiksie Pluto zauważyć można złożoność i zróżnicowanie 

motywacji kierujących sztuczną inteligencją. Roboty, podobnie 

jak ludzie, opierają się na określonych systemach wartości. Istotne 

są dla nich relacje z innymi, tworzą rodziny, jak Gesicht czy Bran-

do. Atom posiada niezwykle rozwiniętą wrażliwość i współczucie, 

zaś jego „siostra”, Uran, wyposażona w specyficzny zmysł empa-

tii, pragnie pomagać smutnym i cierpiącym istotom. Wyznający 

idee pacyfistyczne android Epsilon poświęca cały swój czas na 

opiekę nad sierotami wojennymi. W niektórych sytuacjach roboty 

działają jednak również z innych, niemoralnych pobudek, takich 

jak nienawiść i pragnienie zemsty, do tego stopnia, że są w stanie 

odebrać życie człowiekowi. Tak dzieje się w przypadku Gesichta, 

który zabija mężczyznę niszczącego dzieci-roboty, jak również 

Sahada, przekształconego w niszczycielskiego Pluto. Ich działania 

wiążą się z negatywnymi doświadczeniami, w przeciwieństwie do 

dwóch innych przykładów – robota Brau 1589, uwięzionego za 

morderstwo, oraz potężnej sztucznej inteligencji, doktora Roo-

sevelta, manipulującej ludźmi dla zwiększenia swej władzy. 

W animacji Eve no Jikan występuje istotne nawiązanie do kon-

cepcji wspomnianych w poprzednim rozdziale trzech praw robo-

tyki, zaproponowanych przez Isaaca Asimova. Postrzegane są jako 

uniwersalne i absolutne źródło motywacji sztucznej inteligencji – 

działania androidów mają zawsze na celu dobro człowieka. Zasa-

dy te nie stanowią jednak formy negatywnie rozumianego przy-

musu, a raczej rodzaj zinternalizowanych wartości. Androidy od-

wiedzające kawiarnię pragną lepiej zrozumieć ludzi, aby móc bar-

dziej efektywnie im służyć. System moralny robotów opiera się na 

 
73 Ibid., s. 282. 
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dążeniu do unikania wyrządzenia krzywdy człowiekowi, w okre-

ślonych przypadkach dopuszczając na przykład możliwość kłam-

stwa. Gdy Rikuo pyta Sammy, czy była w kawiarni, ona zaprze-

cza, uznawszy, że odpowiedź twierdząca zraniłaby Rikuo. Maszy-

ny posiadają jasno określoną hierarchię wartości – robot Tex, 

opiekun Masakazu, jest zobowiązany do posłuszeństwa jego ojcu, 

ignoruje więc prośby chłopca dopóki nie znajduje się on w nie-

bezpieczeństwie. 

2.2. Postrzeganie androidów i sztucznej inteligencji 

W tym podrozdziale skupiono się na typowych sposobach po-

strzegania przez ludzi figury sztucznego człowieka w wybranych 

dziełach. Jako pierwsze przeanalizowano nastawienie polegające 

na uznaniu androida wyłącznie za martwy przedmiot – urządzenie 

spełniające określoną funkcję, stanowiące własność człowieka  

i nie budzące żadnej reakcji emocjonalnej. Następnie omówiono 

kwestię postawy związanej z negatywnymi uczuciami w stosunku 

do robotów – strachem, niechęcią i wrogością. W dalszej kolejno-

ści przedstawiono podejście opierające się na zaakceptowaniu ma-

szyn i uznaniu ich za partnerów. Zwrócono uwagę na problematy-

kę podmiotowości androida i ewolucję sposobu postrzegania go 

przez ludzi. 

2.2.1. Przedmiotowe traktowanie, podporządkowanie 

W animacji Armitage III roboty – przeważnie kobiece androidy 

– znajdują się w powszechnym użyciu jako recepcjonistki, stewar-

dessy, asystentki, prezenterki czy opiekunki do dzieci. Dominują-

cy model kreacji robotów jako atrakcyjnych młodych kobiet 

wskazuje na występujące w społeczeństwie obywateli Marsa ten-

dencje patriarchalne. Eugene H. Allen, wiceprezes produkującej 

roboty firmy Conception, stwierdza wprost, że humanoidalne ma-
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szyny mają służyć urzeczywistnianiu ludzkich fantazji. Filozofię 

tę widać w jego podejściu do otaczających go kobiecych androi-

dów, które traktuje w instrumentalny sposób. O przedmiotowym 

postrzeganiu robotów świadczy też postawa twórców androidów 

trzeciej generacji – gdy maszyny skonstruowane w celu zwiększe-

niu populacji Marsa stają się przeszkodą w kontaktach dyploma-

tycznych z rządem Ziemi, wynalazcy decydują się na zniszczenie 

swoich inteligentnych i świadomych dzieł, zaś narzędziem de-

strukcji również zostaje android. Roboty ukazane są więc jako 

swego rodzaju postaci tragiczne, stanowiące zabawki w rękach ich 

kreatorów, nie znające powodu własnego istnienia ani przyczyn 

unicestwienia. 

W animacji Ghost in the Shell sztuczna inteligencja jest trak-

towana przez swych twórców jako narzędzie, zaprojektowane  

w konkretnym celu, które w wyniku błędu przestało spełniać swo-

je funkcje. Próbują odzyskać nad nim kontrolę przez wyizolowa-

nie go w cybernetycznym ciele. Gdy bezpośrednio stykają się  

z Władcą Marionetek, nie uznają go za żyjący byt. Nie mogąc od-

zyskać swojej własności, decydują się na jej unicestwienie. Twór-

cy programu, który stał się Władcą Marionetek, ukazani są jedno-

znacznie jako ludzie bezwzględni i w pewien sposób ograniczeni. 

W świecie przedstawionym w komiksie Pluto podmiotowość 

robotów jest powszechnie uznana, zaś międzynarodowa legislaty-

wa gwarantuje im wolność i równość oraz zakazuje ich dyskrymi-

nacji. Niektóre osoby z różnych względów nie uważają jednak 

maszyn za równe ludziom. Kompozytor Paul Duncan początkowo 

postrzega swojego lokaja, North nr 2, za urządzenie niezdolne do 

tworzenia prawdziwej sztuki. Jest przekonany, że muzyka grana 

przez maszynę zawsze będzie fałszywa, nawet mimo perfekcyjne-

go wykonania. Postawa bohatera stopniowo zmienia się w wyniku 
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bliższego kontaktu z robotem, który pomaga mu przezwyciężyć 

zgorzknienie wynikające z wydarzeń z dzieciństwa. 

W uniwersum przedstawionym w animacji Eve no Jikan uka-

zano zróżnicowane postawy ludzi względem androidów. Przewa-

żającą tendencję wydaje się stanowić postawa przedmiotowego 

traktowania androidów, przy braku zaangażowania emocjonalne-

go. Postrzegane w ten sposób roboty są zaawansowanymi urzą-

dzeniami, pełniącymi określone funkcje, jak pomoc domowa, 

opiekun dziecka czy ochroniarz. Status służącego lub wręcz nie-

wolnika wyraża sposób zwracania się androida do właściciela 

(マスター, masutā, od ang. master). Interakcja z robotem ograni-

cza się do wydawania poleceń, a wszelkie zachowania wykracza-

jące poza ten schemat mogą zostać przez innych ludzi uznane za 

śmieszne, dziwne bądź niewłaściwe. 

2.2.2. Strach, niechęć, wrogość 

W animacji Armitage III wyraźnie obecny jest ruch przeciwni-

ków robotów, obwiniających maszyny o wzrost bezrobocia i do-

magających się usunięcia ich ze społeczeństwa. Negatywne na-

stroje przejawiają się w masowych demonstracjach, nie ogranicza-

jących się jedynie do wykrzykiwania haseł – podczas protestów 

dochodzi nawet do palenia robotów na stosach. Motywowana kry-

zysem ekonomicznym kolektywna agresja zostaje zogniskowana 

na androidach jako na grupie z jednej strony nie stawiającej oporu, 

zaś z drugiej strony budzącej wrogość i lęk ze względu na swoje 

podobieństwo do ludzi. Główny bohater, detektyw Ross Sylibus, 

początkowo również odczuwa niechęć w stosunku do robotów. 

Postrzega je wyłącznie jako imitacje człowieka, nie stanowiące dla 

niego partnerów w relacjach interpersonalnych. Uważa, że koeg-

zystencja ludzi i robotów nie jest możliwa do osiągnięcia. Na 

przekonania bohatera decydujący wpływ ma wypadek z przeszło-
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ści, kiedy w bliżej nieznanych okolicznościach na skutek działania 

robota Sylibus został ranny, zaś jego partnerka zginęła. Jednak od 

momentu, gdy detektyw dowiaduje się, że Naomi Armitage jest 

androidem, jego nastawienie stopniowo ewoluuje. 

W animacji Ghost in the Shell odbiór sztucznej inteligencji 

przez jej twórców jest oparty na braku próby zrozumienia feno-

menu samoistnego wykształcenia się u niej świadomości. Ich po-

dejście do Władcy Marionetek opiera się raczej nie tyle na strachu 

czy wrogości, co odmowie uznania jego podmiotowości. W przy-

padku major Kusanagi idea samoświadomej sztucznej inteligencji 

wydaje się budzić pewien rodzaj niepokoju, związanego z wła-

snym kryzysem tożsamości. Jednak w stosunku Motoko do Wład-

cy Marionetek przeważa ciekawość i chęć bliższego poznania jego 

natury. 

W komiksie Pluto przedstawiona jest wizja świata, w którym 

roboty należą do społeczeństwa, a ich dyskryminacja stanowi zła-

manie prawa. Radykalni przeciwnicy maszyn działają potajemnie, 

zrzeszając się w stowarzyszenie o charakterze sekty, porównane 

do rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan. Pozbawieni skrupułów 

nie wahają się przed stosowaniem przemocy, przeprowadzając 

zamach na robota-sędziego, zaś dla osiągnięcia swoich celów go-

towi są poświęcić również ludzi. Przeciwnicy robotów ukazani są 

więc jako osoby o niskich standardach moralnych, obłudne i bez-

względne. 

Zdecydowanych przeciwników androidów w uniwersum Eve 

no Jikan reprezentuje Komisja Etyki. Przedstawiona jest w jedno-

znacznie negatywnym świetle – u jej podstaw leży ekstremistycz-

na organizacja, odpowiedzialna za bliżej niewyjaśniony tragiczny 

wypadek z przeszłości. Według narracji jej przedstawicieli ma ona 

na celu zapobieganie przenikaniu robotów do życia codziennego, 

ukazywanemu jako zakłócenie relacji międzyludzkich i zagrożenie 
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dla godności ludzkiej. Prowadzi kampanie mające ograniczyć zau-

fanie społeczeństwa do robotów, na przykład przez zniechęcanie 

do kupowania wytworzonej przez nie żywności, czy ukazujące 

brak miłości w relacji ludzi z androidami. Do działań Komisji na-

leży również likwidacja miejsc nasilonej interakcji robotów i lu-

dzi. Jej członkowie postrzegają androidy jako potencjalne niebez-

pieczeństwo, którego wpływ należy ograniczać. Niechęć do robo-

tów żywi również Masakazu, syn szefa Biura Informacji Komisji 

Etyki, który uważa je za bezduszne maszyny. Jego cyniczna po-

stawa wynika z doznanego w przeszłości urazu. W dzieciństwie 

przywiązał się do opiekującego się nim robota, który stanowił dla 

chłopca oparcie w sytuacji niepewności i zaburzenia poczucia 

bezpieczeństwa związanego z konfliktem między rodzicami. Gdy 

ojciec Masakazu, z obawy przed przejawami autonomiczności 

robota, wydał mu polecenie bezwzględnego milczenia, syn, nie 

rozumiejąc zmiany zachowania mechanicznego opiekuna, poczuł 

się zraniony i zdradzony. Domyśliwszy się przyczyny, rozgory-

czony Masakazu zaczął obwiniać maszyny o bezduszność, pozwa-

lającą im ignorować cierpienia dziecka. Wrogość w stosunku do 

robotów i krytyczne podejście do ludzi darzących maszyny sym-

patią osiągają punkt kulminacyjny w momencie, gdy bohater de-

cyduje się donieść swemu ojcu o kawiarni, chcąc doprowadzić do 

jej zamknięcia. 

2.2.3. Akceptacja, partnerstwo 

Z animacji Armitage III wyłania się obraz społeczeństwa nie-

gotowego na uznanie sztucznych ludzi za równoprawnych partne-

rów. Ross Sylibus, zmieniając swoje nastawienie do Armitage, 

jednocześnie odsuwa się od społeczeństwa. Prezes produkującej 

roboty firmy Hu-Gite, której hasłem jest „Domowa Robotyzacja”, 

za podstawę swojej filozofii uznaje dążenie do harmonii między 
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ludźmi i robotami, jest jednak świadomy tego, że jego wizja nie 

może jeszcze zostać przyjęta przez konsumentów, nie dostrzegają-

cych potencjału tkwiącego w rozwoju humanoidalnych maszyn. 

W animacji Ghost in the Shell podejście człowieka do sztucz-

nej inteligencji ma specyficzny wymiar, ponieważ jedyną osobą, 

która faktycznie wchodzi z nią w relację, jest cyborg. Na stosunek 

Kusanagi Motoko do Władcy Marionetek wpływa jej postrzeganie 

własnej tożsamości. Motoko nie neguje jego podmiotowości, po-

dejmując z nim dialog, w którym prawie każda jej wypowiedź jest 

pytaniem. Związek Kusanagi i Władcy Marionetek w pewien spo-

sób przypominać więc może relację ucznia i mistrza. To mentor 

wybiera sobie ucznia, wyjawia mu swoją wiedzę i prowadzi do 

wyższego poziomu istnienia. Jednak nawiązanie relacji z odręb-

nym, świadomym bytem jest możliwe jedynie z perspektywy po-

szukiwania. Motoko otwiera się na transcendencję, dlatego Wład-

ca Marionetek uważa ją za podobną sobie. 

W przedstawionym w komiksie Pluto świecie postawa akcep-

tacji robotów stanowi normę. Większość ludzi uznaje myślące ma-

szyny za równorzędnych partnerów, darząc je przyjaźnią i szacun-

kiem oraz odnosząc się do nich życzliwie. Na wykształcenie się 

tego typu pozytywnego wizerunku znaczący wpływ ma grupa naj-

bardziej zaawansowanych robotów na świecie. Szczególną popu-

larnością cieszą się pracujący dla szwajcarskiej służby leśnej robot 

Mont Blanc, a także zapaśnicy Brando i Herakles oraz android  

o wyglądzie dziecka – Atom. Gdy niszczone są kolejne zaawan-

sowane roboty, wiele osób odczuwa smutek, zaś na ich pogrze-

bach pojawiają się tłumy. 

W uniwersum Eve no Jikan nacechowane pozytywnie podej-

ście do androidów ukazane jest jako odbiegające od przyjętych 

norm społecznych. Osoby, które traktują je jak ludzi, określane są 

jako cierpiące na syndrom psychicznego uzależnienia od androi-
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dów, zaś podziękowanie robotowi lub nazwanie go po imieniu 

może zostać wyśmiane przez otoczenie. Działania mające na celu 

zmianę takiego nastawienia prowadzi organizacja APC – Android 

Promotion Committee, między innymi przez publikowanie infor-

macji na temat korzyści wynikających z powszechnego stosowa-

nia robotów. Zmiana sposobu postrzegania inteligentnych maszyn 

stanowi motyw przewodni dzieła. Tytułowa kawiarnia jest miej-

scem znoszącym ustalony podział na ludzi i roboty, przestrzenią 

wyłączoną ze standardowych struktur ściśle określających tego 

typu relacje. W kawiarni obowiązuje zakaz dyskryminacji – każdy 

gość posiada równe prawa. Androidy dezaktywują tam jedyny 

element wyglądu zewnętrznego pozwalający odróżnić je od ludzi 

– hologramową obręcz, zaś dla zachowania prywatności odwie-

dzających po wyjściu każdego klienta następuje tymczasowa blo-

kada drzwi. Nagi, bohaterka prowadząca kawiarnię, akceptuje ro-

boty jako myślące, wrażliwe istoty, uznając i szanując ich podmio-

towość oraz zdolność do budowania pełnoprawnych relacji za-

równo z innymi robotami, jak i z ludźmi. Jej postawa ukazana jest 

w pozytywnym świetle, jako otwarta, tolerancyjna, wolna od 

uprzedzeń i pogardy cechujących przedstawicieli Komisji Etyki. 

2.2.4. Ewolucja podejścia do androida 

W animacji Armitage III postrzeganie androidów przez głów-

nego bohatera ulega stopniowej ewolucji na skutek jego relacji  

z Naomi Armitage. Kiedy dowiaduje się, że jego partnerka jest 

robotem, zaczyna ulegać przemianie, początkowo nie w pełni zda-

jąc sobie z tego sprawę. Angażuje się w śledztwo dotyczące zabój-

cy androidów, a ostatecznie opuszcza policję, towarzysząc Armi-

tage w jej poszukiwaniu własnej tożsamości. Sylibus uznając 

podmiotowość androida wychodzi poza system, odcinając się od 

dotychczasowego życia. Zmiana perspektywy nakierowuje go na 
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nowe wartości, prowadząc do otwartego sprzeciwu wobec ustalo-

nego porządku. Detektyw łamie prawo, wkraczając wraz z Armi-

tage do chronionego przez wojsko szpitala, a w ostatecznej kon-

frontacji towarzyszy jej w walce przeciwko armii. Przemiana 

światopoglądu bohatera nie następuje jednak bez wewnętrznych 

rozterek. Jego decyzje nie są oparte na racjonalnym rozumowaniu, 

sam nie pojmuje własnego postępowania, co budzi w nim roz-

drażnienie i niepewność. Kulminacja tych wątpliwości następuje 

w momencie, gdy detektyw przyznaje się do swych uczuć w sto-

sunku do Armitage. Bohater uznaje androida za prawdziwy, żyjący 

i mający prawo do życia byt, rezygnując z rozumowego rozwiąza-

nia dylematu. Opowiedzenie się za autentycznością istnienia robo-

ta stanowi akt wolicjonalny („Chcę, byś żyła!”). John Hartung 

analizuje postawę Rossa Sylibusa z perspektywy koncepcji woli 

wiary, sformułowanej przez filozofa Williama Jamesa, według 

której uznanie prawdziwości pewnych sądów mimo braku ich uza-

sadnienia może mieć charakter pragmatyczny74. Ewolucja po-

strzegania androida dotyczy w istocie jedynie głównego bohatera, 

nie zaś obrazu sztucznego człowieka w ogóle. Kreacja postaci za-

sadniczo nie pozostawia miejsca na kwestionowanie podmiotowo-

ści Armitage i pozostałych androidów. Przedstawione są one jako 

bohaterowie tragiczni, ofiary ludzkiej pychy i pogardy. Posiadają 

inteligencję, świadomość, autentyczne emocje i zdolność do bu-

dowania relacji. Protagonista uznając podmiotowość Armitage de 

facto uwalnia się od narzuconego mu przez społeczeństwo fałszy-

wego schematu myślowego. 

Zagadnienie podmiotowości sztucznej inteligencji, poruszone 

w animacji Ghost in the Shell, związane jest ze wspomnianą już 

koncepcją „ducha”. Źródło owej idei stanowią rozważania na te-

 
74 Ibid., s. 66. 
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mat relacji między mózgiem a umysłem, zawarte w książce Arthu-

ra Koestlera The Ghost in the Machine z 1967 roku75. Jej autor 

zaczerpnął tytuł od filozofa Gilberta Ryle’a, który w 1949 roku  

w swoim dziele The Concept of Mind skrytykował kartezjańską 

teorię dualizmu ciała i umysłu, nazywając ją mitem „ducha w ma-

szynie”. Koestler, polemizując z oboma poglądami, zaproponował 

rozumienie umysłu jako wysokopoziomowej funkcji mózgu, bę-

dącego strukturą zbudowaną z coraz prostszych elementów.  

W uniwersum Ghost in the Shell koncepcja ta zostaje rozwinięta  

o hipotetyczną możliwość wykształcenia się owej jakości w każ-

dym systemie o określonym poziomie złożoności, a więc również 

w maszynie. Major Kusanagi, rozważając konsekwencje powsta-

nia ducha w sztucznym tworze, zadaje pytanie o wartość człowie-

czeństwa76. Hipoteza ta przeradza się w rzeczywistość, gdy w cy-

bernetyczym ciele przejętym przez Władcę Marionetek odkryte 

zostają oznaki istnienia ducha. 

W uniwersum ukazanym w komiksie Pluto podmiotowość ro-

botów jest powszechnie uznana. Motyw zmiany podejścia do ma-

szyny pojawia się w przypadku członka sekty przeciwników robo-

tów, Adolfa Haasa. Pełne wrogości nastawienie bohatera sięga 

czasów dzieciństwa, kiedy jego ojciec stracił pracę w wyniku po-

stępującej robotyzacji przemysłu, po czym został przyłapany przez 

robota-policjanta na drobnej kradzieży. Owa nienawiść przeradza 

się w pragnienie zemsty, gdy Adolf odkrywa, że jego brat, winny 

licznych przestępstw przeciw robotom, zginął z ręki androida Ge-

sichta. Jednak kiedy Gesicht ratuje mu życie, bohater zaczyna po-

strzegać go w odmienny sposób, wychodząc tym samym poza za-

ślepiającą go nienawiść. 

 
75 Ibid., s. 279. 
76 Chute D.: The Soul of the New MACHINE: Oshii Mamoru's Ghost in the 

Shell. „Film Comment” 32, 1996, s. 88. 
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W animacji Eve no Jikan zagadnienie statusu sztucznego czło-

wieka ukazane jest w kontekście zmieniającego się podejścia 

głównych bohaterów. Początkowo Rikuo nie podważa powszech-

nie uznawanego statusu robota jako ludzkiej własności. Impulsem 

inicjującym przemianę staje się spotkanie z Akiko i jej zaintere-

sowanie relacją robotów i ludzi. Zainspirowany jej wypowiedzią 

Rikuo zaczyna zastanawiać się nad sposobem postrzegania świata 

przez swojego własnego androida, Sammy. Wkrótce bohater prze-

żywa szok, odkrywając, że Akiko również jest androidem. Anali-

zując ponownie jej wypowiedź, spostrzega, że to android podej-

muje próbę zrozumienia człowieka. Następuje odwrócenie relacji 

poznawczej – upodmiotowienie robota. Przez ten pryzmat Rikuo 

zaczyna inaczej postrzegać Sammy. Początkowo bohater nie wie 

jak ma się w stosunku do niej zachowywać. Przejawy inicjatywy  

i samodzielnego decydowania u androida budzą w nim obawę  

i nieufność, oskarża Sammy o próbę udawania człowieka. Rikuo 

ma poczucie zacierania się granic między robotami a ludźmi, 

zmian zachodzących w znanym mu obrazie rzeczywistości, pod-

ważenia ustalonego porządku. Bohater odczuwa niepokój w związku 

z brakiem pełnej kontroli nad zachowaniem Sammy, przeżywa 

wstrząs spotkawszy ją w kawiarni. Przełomowy moment w ich 

relacji następuje, gdy Rikuo słyszy Sammy grającą na fortepianie 

w kawiarni. Doświadczenie to sprawia, że bohater decyduje się 

wrócić do pasji, którą kiedyś porzucił. Podczas gry na fortepianie 

Rikuo doznaje przemiany wewnętrznej, swego rodzaju katharsis. 

Uwalnia się od poczucia niepokoju wynikającego z dysonansu 

poznawczego związanego z niejednoznacznym statusem androida 

w swoim obrazie rzeczywistości. 

W tym rozdziale podjęto próbę przeanalizowania motywu an-

droida i sztucznej inteligencji na przykładzie wybranych dzieł. 

Zwrócono uwagę na sposób kreacji sztucznego człowieka pod 



 

59 

względem wizualnym, emocjonalnym i intelektualnym, a także 

ukazanie jego zróżnicowanego odbioru przez ludzi. Ostatni roz-

dział poświęcono figurze cyborga, zrobotyzowanego człowieka,  

w szczególności z perspektywy problematyki granic człowieczeń-

stwa i koncepcji transhumanizmu. 
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3. Motyw cyborga w wybranych utworach 

Poniższy rozdział poświęcono analizie motywu cyborga w wy-

branych dziełach japońskiej popkultury: animacjach Ghost in the 

Shell, Texhnolyze, Gunslinger Girl oraz w komiksie Battle Angel 

Alita. Analogicznie do poprzedniego rozdziału najpierw przedsta-

wiono sposób kreacji figury cyborga w opisywanych dziełach, 

zarówno pod względem wizualnej formy, granic między maszyną  

a człowiekiem, jak i idei transhumanizmu. Następnie poruszono 

kwestię postrzegania cyborgów i cyborgizacji przez otoczenie, ich 

negatywnej bądź pozytywnej oceny oraz statusu i roli we wzajem-

nych relacjach i kwestii autopercepcji. 

3.1. Obraz cyborgów 

W tym podrozdziale opisano wizerunki cyborgów wykreowane 

w wybranych utworach. Analizę rozpoczęto od wizualnego przed-

stawienia fuzji człowieka z maszyną, zwracając uwagę na elemen-

ty wyglądu wyróżniające cyborga. Poruszono również problema-

tykę opozycji naturalności i sztuczności w kontekście cyborgizacji 

oraz koncepcję przekraczania ludzkich ograniczeń stanowiącą 

podstawę idei transhumanizmu. 

3.1.1. Wizualne przedstawienia cyborgów 

Przedstawione w komiksie Battle Angel Alita Miasto Złomu 

jest miejscem, gdzie cyborgizacja stanowi nieodłączny element 

codzienności. Wygląd cyborgów zazwyczaj ma specyficzny cha-

rakter: sztuczne części nie są idealną kopią ludzkich, cechuje je 

duże zróżnicowanie i oryginalność pod względem formy. Na ów 

wizualny aspekt wpływają między innymi brutalne realia Miasta 

Złomu, zmuszające mieszkańców do zaradności i wykorzystywa-
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nia dostępnych środków – mechaniczne części znaleźć można na 

straganach ulicznych handlarzy lub na złomowisku. Szczególny 

rodzaj cyborgizacji stanowią ciała zawodników wyścigów Motor-

ball. Zaprojektowane dla osiągania jak najlepszych wyników, są 

jednocześnie często przerysowane, przesadnie efektowne, a miej-

scami wręcz karykaturalne i groteskowe. Odmienny wygląd cechuje 

główną bohaterkę – każde z używanych przez nią cybernetycz-

nych ciał posiada realistyczne proporcje i tworzy spójną estetycz-

nie całość, choć nie jest nieodróżnialne od organicznego. Zapro-

jektowane specjalnie do walki ciało Berserkera przypomina ściśle 

dopasowaną zbroję, demonstrując siłę i zwinność bohaterki. Wi-

zualne przedstawienie sztucznego ciała odzwierciedla tożsamość 

Ality jako wojowniczki77. 

Poziom rozwoju technologicznego w uniwersum przedstawio-

nym w animacji Ghost in the Shell umożliwia wyprodukowanie 

cybernetycznych ciał pod względem wyglądu zewnętrznego iden-

tycznych z organicznymi. Mózg głównej bohaterki, Kusanagi Mo-

toko, umieszczony zostaje w całkowicie sztucznym ciele, wypro-

dukowanym przez korporację Megatech. Choć cyberciało major 

posiada kobiecy kształt, stanowi on jedynie zewnętrzną formę, nie 

spełniając funkcji reprodukcyjnych. Motoko wpisuje się więc  

w stworzony przez Donnę Haraway wizerunek cyborga jako istoty 

należącej do świata postpłciowego78. Mechaniczny charakter cy-

bernetycznego ciała uwidacznia się dwukrotnie – w momencie 

kreacji i dekonstrukcji. Jedna z pierwszych scen filmu ukazuje 

 

 
77 Massey S.: Cyborg Bodies, Human Minds: Robert Venditti's The Surro-

gates, Yukito Kishiro’s Battle Angel Alita and the Great Myth of Posthumanism. 

Calgary 2015, s. 56. 
78 Haraway D., op. cit., s. 150. 
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Foto 7. Cyborg Alita wyposażona w ciało przeznaczone do walki (kadr  

z komiksu Battle Angel Alita) 

proces powstawania cyberciała, podczas którego wewnętrzne me-

chanizmy zostają osłonięte segmentową obudową, a następnie po-

kryte syntetyczną skórą. Stanowi on swoiste narodziny, co symbo-

lizuje ułożenie cyberciała w pozycji embrionalnej79. Odwrotny 

proces zachodzi w końcowej części filmu, w jednej z najsłynniej-

szych scen, gdy major usiłuje otworzyć pokrywę czołgu. Naprę-

żone w nadludzkim wysiłku syntetyczne mięśnie napinają się do 

 
79 Napier S., op. cit., s. 107. 
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granic możliwości, pękają kolejne warstwy ciała, a w końcu cy-

bernetyczne członki ulegają rozerwaniu. Fizyczna dekonstrukcja 

poprzedza scenę połączenia się Motoko z Władcą Marionetek i jej 

transcendencji poza rzeczywistość materialną. Dla bytów, których 

głównym środowiskiem jest sieć informacji – przestrzeń wirtual-

na, cielesna forma nabiera drugorzędnego znaczenia, czego wyraz 

stanowi ciało małej dziewczynki, w które Batō wyposaża major80. 

 

Foto 8. Cyborg Kusanagi Motoko podczas konfrontacji z czołgiem (kadr 

z filmu Ghost in the Shell) 

W animacji Texhnolyze występują dwa odmienne typy wizual-

nych przedstawień cyborgizacji. Pierwszy reprezentują protezy 

funkcjonujące jako uzupełnienie ciała, które odzwierciedlają 

kształtem ludzkie kończyny. Szkielet mechanicznych członków, 

utrzymany w stosunkowo minimalistycznej stylistyce, zbudowany 

jest z białych i czarnych metalowych elementów. Konstrukcję tę 

pokrywa zewnętrzna warstwa, rodzaj obudowy, nadająca sztucz-

 
80 Warren-Crow H.: Girlhood and the Plastic Image. Lebanon NH 2014,  

s. 125. 
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nym kończynom wygląd zbliżony do prawdziwych, od których 

odróżniają je wyraźnie widoczne przeguby. Zdecydowanie od-

mienny charakter, również pod względem wizualnym, ma drugi 

ukazany w utworze rodzaj cyborgizacji, stanowiący wizję Kano, 

członka zamkniętej, enigmatycznej Klasy. Stworzone przez niego 

cyborgi zwane Shapes (od ang. shape – kształt) posiadają w pełni 

mechaniczne kończyny, zaś ich narządy wewnętrzne umieszczone 

są w zielonym kokonie, połączonym z opancerzoną głową. Choć 

zachowują w przybliżeniu humanoidalną sylwetkę, ich członki 

różnią się kształtem i proporcjami od ludzkich – kończyny są wy-

dłużone, zaś tułów wyraźnie zwęża się ku dołowi. Ciała przypo-

minające zbroję oraz jednolity wygląd cyborgów podkreślają ich 

militarny charakter. Rezygnacja z odwzorowania ludzkiego ciała 

jest wizualnym odzwierciedleniem obecnego w utworze motywu 

transhumanizmu. 

 

Foto 9. Przedstawiciel armii cyborgów zwanych Shapes (kadr z filmu 

Texhnolyze) 
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W animacji Gunslinger Girl wizualny aspekt postaci cyborgów 

pełni kluczową dla fabuły rolę. Niewinnie wyglądające dziew-

czynki przekształcone zostają w bezwzględne zabójczynie, któ-

rych atutem jest doskonały kamuflaż i przewaga zaskoczenia. Ta-

kie cechy, jak duże oczy, niewielkie usta, nieproporcjonalnie duża 

głowa i smukła sylwetka sprawiają, że każda z bohaterek wpisuje 

się w japońską estetykę kawaii („uroczy”, „słodki”)81. Zewnętrzny 

wygląd w żaden sposób nie zdradza cybernetycznych modyfikacji, 

jakim poddane są ciała dziewcząt. Tym wyraźniej jednak uwi-

dacznia się kontrast między ich niewinną aparycją a bezwzględ-

nym, pozbawionym emocji wykonywaniem poleceń podczas wal-

ki. Bohaterki często noszą broń ukrytą w futerałach na skrzypce, 

co w pewien sposób symbolizuje ich własną rolę – pozornie nie-

groźnych, a w rzeczywistości śmiertelnie niebezpiecznych narzę-

dzi w rękach ich opiekunów. 

 

Foto 10. Cyborg Henrietta podczas treningu (kadr z filmu Gunslinger 

Girl) 

 
81 Steiff J., Tamplin T., op. cit., s. 15. 
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3.1.2. Cyborgizacja a opozycja naturalność– 

–sztuczność 

W uniwersum wykreowanym w komiksie Battle Angel Alita  

w specyficzny sposób ukazany jest kontrast między elementami 

sztuczności i naturalności, łączącymi się w figurze cyborga. Jeden 

z wymiarów podkreślających odrębność i elitarność podniebnego 

miasta Zalem stanowić ma fakt, że jego mieszkańcy posiadają or-

ganiczne, pozbawione mechanicznych elementów ciała. Sztucz-

ność wydaje się być domeną Miasta Złomu, postrzeganego jako 

świat drugiej kategorii. Przekonanie to zostaje jednak zdemasko-

wane jako z założenia fałszywe przez wygnanego z Zalem szalo-

nego naukowca, profesora Desty’ego Novę. Odkrywa on ściśle 

strzeżoną tajemnicę podniebnego miasta – jego mieszkańcy za-

miast organicznych mózgów posiadają elektroniczne chipy82. 

Wbudowane w nie zabezpieczenia pozwalają na kontrolę i standa-

ryzację zachowań społeczeństwa przez centralny komputer Mel-

chizedek, zaś zastąpienie mózgu chipem ze skopiowanymi wspo-

mnieniami dokonywane jest pod pozorem ceremonii nadania 

mieszkańcom statusu obywatela. Poznawszy prawdę Alita wyraża 

wątpliwość, czy mieszkańców podniebnego miasta wciąż nazwać 

można ludźmi, zaś Ido Daisuke przeżywa tak duży wstrząs, że 

decyduje się usunąć własne wspomnienia. Rozpowszechniona  

w Mieście Złomu cyborgizacja, polegająca na zastąpieniu orga-

nicznych ciał mechanicznymi, stanowi więc swego rodzaju lu-

strzane odbicie Zalem, gdzie mechanicznym elementem jest mózg. 

W animacji Ghost in the Shell opozycja naturalność-sztuczność 

ukazana jest na wielu płaszczyznach. Jedno z ujęć owego motywu 

uwidacznia się w relacji pomiędzy prawdą a fałszem, której głów-

ny aspekt stanowi zagadnienie zewnętrznego ingerowania w pa-

 
82 Massey S., op. cit., s. 49. 
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mięć i modyfikacji bądź tworzenia całkowicie nowych wspo-

mnień. Jednak podstawowy poziom tej opozycji wyraża się w kontra-

ście między biologicznym a cybernetycznym ciałem. Cyborg jako 

postać z pogranicza dwóch odmiennych rzeczywistości łączy  

w sobie ludzką tożsamość ukrytą w maszynie. Choć Kusanagi 

Motoko wyposażona jest w całkowicie cybernetyczne ciało, przez 

fakt posiadania ludzkiego mózgu pozostaje człowiekiem. Granica 

pomiędzy bytem naturalnym a sztucznym okazuje się niejedno-

znaczna, jej finalne zatarcie następuje jednak nie w osobie cybor-

ga, a w momencie samoistnego wykształcenia się świadomości  

u sztucznej inteligencji83. 

W animacji Texhnolyze w szczególny sposób ukazany jest mo-

tyw fuzji biologicznego organizmu ze sztucznym tworem. Połą-

czenie tych dwóch odmiennych pierwiastków umożliwia substan-

cja zwana raffią, wydobywana w mieście Lux84. Dzięki niej sys-

tem immunologiczny nie odrzuca cybernetycznych protez. Specy-

ficzne jest jednak pochodzenie owego tajemniczego surowca, po-

wstaje on bowiem z martwych ludzkich ciał. Granica istniejąca 

pomiędzy materią naturalną a sztuczną zostaje skonfrontowana  

z granicą żywe-martwe. Pokonanie owej bariery następuje dzięki 

zastosowaniu tego, co przekroczyło granicę śmierci. Fakt ten sta-

wia motyw cyborgizacji w specyficznym świetle, podkreślając 

ograniczenia technologii, zależnej od tego, co jedna z bohaterek, 

Doc, nazywa wręcz fazą „czarnej magii”. 

W animacji Gunslinger Girl dominujący wymiar opozycji na-

turalność-sztuczność stanowi konfrontacja obrazu małej dziew-

czynki i cyborga-zabójcy. Dziewczynka, z której naturą kojarzone 

są takie atrybuty jak niewinność, bezbronność, łagodność, zostaje 

 
83 Chute D., op. cit., s. 87. 
84 Ohlson A. F. H.: Anime: Fear and Anxiety in Texhnolyzed Worlds. Hamil-

ton 2010, s. 71. 
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wyposażona w pierwiastek sztuczny, wprowadzający cechy prze-

ciwne – brutalność, siłę, bezwzględność. Owa sprzeczność wywo-

łuje dysonans poznawczy zarówno wśród otaczających ludzi, jak  

i u samych bohaterek. Na sztucznym fundamencie oparte są rów-

nież relacje dziewczynek z opiekunami – ich przywiązanie stano-

wi efekt procesu warunkowania. Bohaterki zdają sobie sprawę  

z nienaturalnego charakteru owych więzi i odczuć, jednak w wy-

niku swoistej internalizacji uznają je za własne. Sztuczność zostaje 

więc w pewien sposób zaakceptowana, a tym samym traci swój 

negatywny charakter. 

3.1.3. Cyborgizacja a transhumanizm 

Pojęcie transhumanizm po raz pierwszy użyte zostało w 1957 

roku przez biologa Juliana Huxleya w kontekście transcendencji 

człowieka dokonującej się poprzez dostrzeżenie przez niego no-

wych możliwości w ramach swej ludzkiej natury85. W 1990 roku 

filozof Max Moore zwrócił uwagę na rolę nauki i technologii  

w radykalnym postępie dążącym do osiągnięcia kolejnego etapu 

ewolucji – postczłowieka. W uniwersum wykreowanym w komik-

sie Battle Angel Alita przekraczanie ograniczeń ludzkiego organi-

zmu stanowi jeden z głównych motywów. Cyborgizacja nie jest 

ukazana jako jednorazowy, skończony akt, ale raczej jako proces 

wieloetapowej metamorfozy, szereg większych lub mniejszych 

modyfikacji, pozostawiających zawsze miejsce na udoskonalenie  

i adaptację do zmieniających się warunków. W tym sensie cybor-

gizację postrzegać można jako kontynuację biologicznej ewolucji, 

w której mechanizm doboru naturalnego zastąpiony zostaje przez 

świadome decyzje jednostek. Tło dla owej nieustannej transfor-

macji cyborgów stanowi środowisko wzmożonej rywalizacji, 

 
85 Bar-Cohen Y., Hanson D., op. cit., s. 95.  
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przybierającej w uniwersum Miasta Złomu dwie formy – realnych 

starć oraz zawodów sportowych. Sztuczne ciało Ality, zniszczone 

podczas próby pokonania Makaku, zostaje zastąpione przeznaczo-

nym specjalnie do walki ciałem Berserkera. Przeciwnik głównej 

bohaterki również zdobywa nowe, potężniejsze ciało, należące 

wcześniej do zapaśnika Kinuby. Dekonstrukcja, zamiast prowa-

dzić do unicestwienia, staje się więc pośrednią fazą na drodze do 

osiągnięcia wyższego stopnia rozwoju. Z kolei rywalizacja spor-

towa w postaci wyścigów Motorball z założenia opiera się na wy-

korzystaniu zaprojektowanych specjalnie do tego celu cyberne-

tycznych ciał, dających zawodnikom nadnaturalne zdolności. 

Przekraczanie granic, jakie umożliwia cyborgizacja, dokonuje się 

w różnych aspektach fizyczności cyborgów, czyniąc z nich istoty 

wielokrotnie silniejsze, szybsze i nieporównanie wytrzymalsze od 

posiadaczy biologicznych ciał. Transhumanizm wiąże się jednak 

nie tylko ze zwiększającymi się w oczywisty sposób zdolnościami 

cyborgów, ale także z wyjściem poza pewien ustalony sposób ro-

zumienia człowieka jako całości. Integralność ciała i umysłu jed-

nostki przestaje być obowiązującym paradygmatem, zaś więź po-

między fizycznym organizmem a jego właścicielem nabiera od-

miennego charakteru. Ciało można wymienić na inne, posiadające 

odmienne właściwości i wygląd, niekoniecznie humanoidalny. 

Stworzone przez szalonego naukowca Desty’ego Novę ciało cy-

borga Makaku to jedynie głowa i wężowy tułów, zaś wykorzysty-

wane przez Fabryki cyborgi, Deckmani, mają kształt podłużnych 

cylindrów. Przekraczanie granic mimo otwarcia na nowe możli-

wości i formę nie jest jednak pozbawione konsekwencji. Mistrz 

Motorballa, Jasugun, za korzyści wynikające z modyfikacji swo-

jego mózgu płaci przedwczesną śmiercią. Transhumanizm ukaza-

ny jest więc jako niepozbawiony ryzyka i w pewien sposób nie-

jednoznaczny przez zagrożenie, jakie może ze sobą nieść. 
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W animacji Ghost in the Shell idea przekraczania ludzkich 

ograniczeń i odkrywania nowych form egzystencji jest jednym  

z głównych aspektów cyborgizacji. Najbardziej oczywisty wyraz 

transhumanizmu stanowi wykorzystanie technologii w celu zwięk-

szenia fizycznych możliwości człowieka. Cybernetyczne ciała 

przewyższają biologiczne pod względem siły, szybkości, wytrzy-

małość, zdolności percepcyjnych, kontroli metabolizmu. Modyfi-

kacje mózgu pozwalają na bezpośrednie połączenie z siecią in-

formacyjną, błyskawiczną komunikację na odległość czy zdalne 

kontrolowanie urządzeń. Ów dynamiczny rozwój technologiczny, 

choć może być niewłaściwie wykorzystany, jako taki nie jest uka-

zany jako zagrożenie, a raczej jako naturalna droga ewolucji ludz-

kości – major Kusanagi wypowiadając się na temat stopnia zaa-

wansowania cybernetycznych ciał zauważa, że człowiek dokonuje 

kolejnych przełomowych odkryć „niemal instynktownie”. Bar-

dziej zastanawiający wymiar transhumanistycznych idei stanowi 

motyw transcendencji, wyjścia poza ograniczenia egzystencji  

w świecie materialnym86. Interfejs umożliwiający połączenie mó-

zgu z siecią otwiera dla człowieka nieznane dotąd środowisko – 

bezkresne „morze informacji”, przestrzeń, w której realne jest na-

wet wykształcenie się samoświadomego bytu. Władca Marionetek 

zachęca Motoko do wkroczenia na ten wyższy poziom istnienia 

poprzez połączenie z nim i stworzenie nowej jednostki. Wizja 

transcendencji budzi w Kusanagi zrozumiałe wątpliwości, obawę 

przed utratą własnej tożsamości. Władca Marionetek podkreśla 

jednak dynamiczny charakter transhumanizmu: zgoda na zmianę 

jest niezbędna dla przezwyciężania ograniczeń87. W wyniku ze-

spolenia major z Władcą Marionetek w istocie staje się ona nową 

 
86 Steiff J., Tamplin T., op. cit., s. 36. 
87 Miller G. A.: Exploring the Limits of the Human Through Science Fiction. 

Nowy Jork 2012, s. 79. 
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osobą, wyzwalając się jednocześnie z kryzysu tożsamości.  

W symboliczny sposób ową przemianę podkreślają słowa z Pierw-

szego Listu do Koryntian, które najpierw ustami Motoko wypo-

wiada Władca Marionetek („Teraz widzimy niejasno jak w zwier-

ciadle, potem zobaczymy bezpośrednio – twarzą w twarz”88), zaś 

później ona sama89 („Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się 

dojrzałym człowiekiem, pozbyłem się cech dziecinnych”90). 

Bohaterka wychodzi poza dotychczasowe, ograniczone po-

strzeganie, wkraczając w nowy wymiar egzystencji. 

W świecie przedstawionym w animacji Texhnolyze wyraźnie 

zaakcentowana jest problematyka transhumanizmu. W jej kontek-

ście wyłaniają się dwie odmienne perspektywy, które określić 

można jako umiarkowaną i radykalną. Pierwsze podejście repre-

zentuje Kamata „Doc” Eriko, pracująca nad tytułową technologią 

Texhnolyze. Filozofia bohaterki sprowadza się do wykorzystania 

cyborgizacji w celu rozwijania ludzkich możliwości nakierowane-

go na stworzenie człowieka doskonałego. Mechaniczne elementy 

stanowić mają uzupełnienie biologicznego organizmu, tworząc  

z nim możliwie spójną i harmonijną całość. W dystopijnym, po-

grążającym się w chaosie świecie cyborgizacja jawi się jako jedy-

na pozostała ludzkości droga ewolucji91. Inne rozumienie trans-

humanizmu reprezentuje Kano, który zamiast ewolucji przepro-

wadza rewolucyjną zmianę, przemieniając mieszkańców Lux  

w armię cyborgów, posiadających w pełni zmechanizowane  

(z wyjątkiem głowy) ciała. Mają oni stanowić nowych obywateli, 

wyzwolonych z ograniczeń biologicznych ciał. Ostatecznie jednak 

 
88 1 Kor 13,12, Pismo Święte Stary i Nowy Testament, Poznań 1975. 
89 Napier S., op. cit., s. 110. 
90 1 Kor 13,11. 
91 Ohlson A., op. cit., s. 70. 
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cyborgizacja, która wydawała się być przejściem na wyższy po-

ziom rozwoju, staje się bezużyteczna, gdy przestaje funkcjonować 

Obelisk – źródło energii zasilającej urządzenia Texhnolyze. Tech-

nologia jako narzędzie dążenia do transhumanistycznego ideału 

zawodzi, nie mogąc zapobiec postępującemu upadkowi świata 

przedstawionego. 

Bohaterki animacji Gunslinger Girl dzięki technologicznym 

usprawnieniom mają stać się idealnymi narzędziami jednostki an-

tyterrorystycznej. Większa część ich ciała składa się z syntetycz-

nych, wzmocnionych tkanek, co zapewnia im niezwykłą siłę i wy-

trzymałość. Dziewczęta posiadają również ulepszone zmysły, któ-

re pozwalają na przykład na podsłuchiwanie śledzonych osób. 

Rozwijaniu ich umiejętności służy wymagający trening, mający na 

celu przede wszystkim sprawniejsze korzystanie z broni. Z kolei 

metoda warunkowania doprowadzić ma do wykształcenia u cy-

borgów posłuszeństwa, lojalności i odruchu ochraniania opiekuna, 

a także eliminacji wspomnień oraz odczuć mogących utrudniać 

ich pracę92. Jednakże modyfikacje, którym poddawane są bohater-

ki, stanowią eksperymentalny projekt, zaś proces cyborgizacji nie 

jest pozbawiony negatywnych konsekwencji. Ubocznym skutkiem 

zmian psychicznych i fizycznych okazuje się postępująca amnezja 

oraz skrócenie długości życia93. W tym sensie transhumanistyczna 

idea przekraczania ludzkich ograniczeń w dążeniu do nieśmiertel-

ności jawi się jako mało realistyczna, a wręcz utopijna. 

3.2. Postrzeganie cyborgów 

W tym podrozdziale przeanalizowano rodzaje postaw przyj-

mowanych wobec postaci cyborga przez otoczenie jak również 

zagadnienie jego autopercepcji. Najpierw rozważono kwestię 

 
92 Steiff J., Tamplin T., op. cit., s. 16. 
93 Warren-Crow H., op. cit., s. 96. 
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kształtowania się tożsamości człowieka poddanego cyborgizacji, 

postrzegania siebie, motywacji oraz samoakceptacji. Następnie 

zwrócono uwagę na podejście skupiające się na funkcjonalnym 

aspekcie cyborga. W dalszej części omówiono negatywną bądź 

pozytywną ocenę procesu cyborgizacji i postaci cyborga. 

3.2.1. Autopercepcja cyborga 

W komiksie Battle Angel Alita powracającym motywem jest 

problem poszukiwania własnej tożsamości przez cybernetycznego 

człowieka. Dla głównej bohaterki moment otrzymania mechanicz-

nego ciała stanowi w pewnym sensie powtórne narodziny. Alita 

nie posiada wspomnień z wcześniejszego życia, zaś pragnienie 

poznania prawdy o własnej przeszłości i pochodzeniu staje się 

jednym z istotniejszych motywów jej działania. Jako cyborg boha-

terka musi na nowo wykreować własny sposób autopercepcji. Je-

dynym elementem łączącym Alitę z przeszłością jest znajomość 

stworzonej specjalnie dla humanoidalnych cyborgów sztuki walki 

zwanej panzer kunst. Poprzez rywalizację bohaterka próbuje więc 

odnaleźć własną tożsamość, chętnie wykorzystując możliwości 

wynikające z posiadania mechanicznego ciała. Początkowo zdaje 

się nie odczuwać niepewności w związku ze swoją fizycznością, 

cyborgizacja stanowi bowiem zwyczajny element otaczającego 

świata. Alita zaczyna zwracać uwagę na odmienność ciała orga-

nicznego i mechanicznego, kiedy poznaje Yugo, nastoletniego 

chłopca, który w przeciwieństwie do niej nie jest cyborgiem. Bo-

haterka zakochując się w nim zauważa kontrast między siłą i wy-

trzymałością cybernetycznego organizmu a subtelnością i delikat-

nością ludzkiego ciała. Ów dysonans nabiera szczególnego zna-

czenia w kontekście postrzegania przez Alitę własnej płci. Gdy 

wraz z Yugo zostaje niespodziewanie zaatakowana, nie ujawnia 
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swojej siły94. Udaje pasywną i przestraszoną pozostawiając męż-

czyźnie aktywną rolę obrońcy, jednak w rzeczywistości sama nie-

postrzeżenie pokonuje przeciwnika. Scena ta świadczy o pewnego 

rodzaju trudności, jaką sprawia pogodzenie tożsamości cyborga ze 

stereotypowym sposobem postrzegania kobiet jako płci słabszej. 

W animacji Ghost in the Shell zagadnienie autopercepcji cy-

borga wiąże się z pytaniami dotyczącymi istoty człowieczeństwa. 

Major Kusanagi przeżywa kryzys tożsamości, poddając w wątpli-

wość własną autentyczność95. Owo zagubienie w symboliczny 

sposób ukazuje scena nurkowania w oceanie, kiedy Motoko wy-

znaje, że w głębinach odczuwa „strach, zimno, samotność. Cza-

sem nawet nadzieję”. Wyposażona we w pełni cybernetyczne ciało 

nie ma możliwości przekonania się, czy rzeczywiście posiada 

ludzkie komórki mózgowe. Ma to zasadnicze znaczenie w kontek-

ście przywoływanej już w poprzednim rozdziale koncepcji ducha, 

kluczowej dla uniwersum Ghost in the Shell96. Owa immanentna 

jakość stanowić ma jedyny wyróżnik człowieczeństwa w świecie, 

gdzie rozwój technologiczny umożliwia stworzenie sztucznej inte-

ligencji. Niepokój Motoko budzą konsekwencje ewentualnego 

wykształcenia się ducha u sztucznego bytu, podważające unikalny 

status człowieka. Ponadto integralności ludzkiej osobowości za-

graża możliwość włamania do czyjegoś ducha, stanowiąca nega-

tywną konsekwencję opracowania interfejsu mózg-komputer. Pa-

mięć, kluczowy element indywidualnej tożsamości, może być mo-

dyfikowana przez implementację symulowanych przeżyć. Obie 

obawy uosabia postać Władcy Marionetek, świadomej sztucznej 

inteligencji, dokonującej włamań hakerskich do ludzkich duchów. 

 
94 Massey S., op. cit., s. 59. 
95 Steiff J., Tamplin T., op. cit., s. 33. 
96 Loska K.: Wyobraźnia technologiczna i problem tożsamości we współcze-

snym filmie japońskim. „Przegląd Kulturoznawczy” 1, 2011, s. 131. 
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Równocześnie to właśnie Władca Marionetek umożliwia głównej 

bohaterce przezwyciężenie kryzysu tożsamości, które dokonuje się 

przez transcendencję poza granice materialnego świata i wkrocze-

nie do sieci informacyjnej. 

Podejście do problematyki tożsamości cyborga w animacji 

Texhnolyze koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu ak-

ceptacji modyfikacji ciała w wyniku procesu cyborgizacji. Dla 

głównego bohatera, Ichise, stanowi to bardzo duże wyzwanie, 

wymagające zasadniczej zmiany nastawienia. Początkowo po-

strzega on mechaniczne kończyny w skrajnie negatywny sposób, 

nie uznając ich za część swojego ciała – wywołują w nim zacho-

wania agresywne i autodestruktywne. Z powodu tej psychicznej 

blokady Ichise nie potrafi i nie chce poruszać się na cybernetycz-

nej protezie. Bohater prowadzi swoistą walkę wewnętrzną, którą 

w symboliczny sposób reprezentuje próba wydostania się z labi-

ryntu kanałów, gdzie zostaje wrzucony przez jednego z członków 

mafii. Odnalezienie wyjścia okazuje się możliwe dzięki interwen-

cji z zewnątrz – pomocy tajemniczej dziewczynki o imieniu Ran. 

Po tym przełomowym wydarzeniu Ichise stopniowo przezwycięża 

awersję i uznaje sztuczne kończyny za substytut prawdziwych. 

Jednak ewolucja jego stosunku do cyborgizacji nie osiąga nigdy 

poziomu afirmacji, zatrzymując się na etapie neutralności. 

Kwestia własnej tożsamości cyborgów w animacji Gunslinger 

Girl wyraża się przede wszystkim w relacjach łączących je z opie-

kunami. Zaimplementowanie bohaterkom przywiązania i lojalno-

ści sprawia, że odczuwają silne pragnienie bycia użytecznymi. Dla 

pozbawionych relacji z rodzicami oraz rówieśnikami dziewcząt 

opiekunowie stanowią substytut rodziny, co podkreśla nazwa, pod 

jaką funkcjonuje para cyborg-opiekun: fratello (wł. „rodzeń-

stwo”). W zamian za zaspokojenie potrzeby przynależności boha-

terki są w stanie zaakceptować nawet nakładaną na nie rolę narzę-
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dzia. Wykonywana przez nie praca uniemożliwia im zwyczajne 

dzieciństwo i utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami – gdy 

podczas wykonywania misji Rico spotyka poznanego wcześniej 

chłopca, Emilio, zmuszona jest go zastrzelić. Dziewczynki nie 

znają innego świata, ich wcześniejsze życie naznaczają tragiczne 

wydarzenia97. Henrietta, po tym jak cała jej rodzina została za-

mordowana, a ona sama zgwałcona, usiłowała popełnić samobój-

stwo. Angelica prawie zginęła pod kołami samochodu własnego 

ojca, który usiłował wyłudzić w ten sposób odszkodowanie. Triela 

stała się ofiarą handlu dziećmi, zaś Rico z powodu wad wrodzo-

nych spędziła większość życia w szpitalu. Bohaterki sztucznie 

pozbawione traumatycznych wspomnień nie mają przeszłości,  

a świadome faktu, że w wyniku cyborgizacji i procesu warunko-

wania długość ich życia jest krótsza, posiadają ograniczoną przy-

szłość. Ową ulotność w symboliczny sposób ukazuje ostatnia sce-

na serii, kiedy bohaterki podziwiają spadające gwiazdy nucąc IX 

Symfonię Beethovena. 

3.2.2. Cyborg jako wytwór, narzędzie 

W komiksie Battle Angel Alita jedną z ważniejszych relacji jest 

więź łącząca cyborga i osobę przeprowadzającą proces cyborgiza-

cji. Ido Daisuke wyposażając Alitę w mechaniczne ciało w pewien 

sposób wchodzi w rolę rodzica, czego symboliczny wyraz stanowi 

nadanie jej imienia. Ido ma wobec bohaterki określone oczekiwa-

nia, uważając, że nie powinna angażować się w walkę. Nieświa-

domie traktuje Alitę jak swoją własność, pragnąc, by pozostała 

częścią jego wyidealizowanego świata. Bohaterka, mimo szacun-

ku i przywiązania, jakim go darzy, w pewnym momencie wyraża 

frustrację, wykrzykując, że nie jest jego „laleczką, którą można  

 
97 Clements J., McCarthy H., op. cit., s. 331. 
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w nieskończoność przebierać”. Ido zaczyna postrzegać Alitę jako 

osobę mającą pełne prawo do podejmowania własnych decyzji, 

niepodlegającą jego kontroli. Na zbliżonym schemacie opiera się 

relacja bohaterki z jej trenerem podczas udziału w wyścigach Mo-

torball. Ed chce uczynić z Ality najlepszą zawodniczkę, zdolną 

pokonać dotychczasowego mistrza, Jasuguna. Próbuje dzięki niej 

urzeczywistnić własne niezrealizowane ambicje. Gdy Alita decy-

duje się zrezygnować ze sportowej kariery, Ed nie potrafi tego za-

akceptować, usiłując zmusić ją do przedłużenia kontraktu. W naj-

bardziej wyrazisty sposób apodyktyczny stosunek do cyborga 

uwidacznia się w postawie przedstawiciela podniebnego miasta, 

Bigotta Eisenberga. Nawiązuje on kontakt z Alitą, która z trudem 

pokonawszy potężnego Zapana zostaje oskarżona o użycie broni 

palnej, surowo zabronione w Mieście Złomu. Szef Biura Obser-

wacji Ziemi obiecuje Alicie nowe ciało i anulowanie kary w za-

mian za wykonywanie zleconych przez niego zadań specjalnych. 

Porównuje bohaterkę do „dobytego noża bez właściciela”, zachę-

cając, by została „narzędziem” Zalem. Jego podejście jest jedno-

znaczne – postrzega Alitę jako użyteczną broń, której można się 

pozbyć w momencie, gdy przestanie być przydatna. 

W uniwersum przedstawionym w animacji Ghost in the Shell 

cybernetyczne ciało postrzegane jest w pewnej autonomii od jego 

użytkownika. Major Kusanagi, podobnie jak pozostałe cyborgi  

z Sekcji 9, nie posiada używanego przez siebie ciała98. Wyprodu-

kowane przez korporację Megatech stanowi własność Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych, zaś Motoko może z niego korzystać 

dopóki pracuje w służbach specjalnych. Wszystkie udoskonalenia 

zwiększające zdolności bojowe major służyć mają wyłącznie sku-

 
98 Miller G. A., op. cit., s. 80. 
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teczniejszemu wykonywaniu powierzanych jej zadań99. Ponadto 

ciało Kusanagi nie jest unikatowe – stanowi wytwór seryjnej pro-

dukcji, co ukazuje scena, w której Motoko płynąc łodzią przez 

miasto zauważa cyborga wyglądającego identycznie jak ona. Choć 

więc w świecie Ghost in the Shell cyborga jako takiego zasadniczo 

nie postrzega się jako wytworu, to jego cybernetyczne ciało już 

tak. Pozostaje on tym samym zależny od twórców i właścicieli 

jego ciała, z czego zdaje sobie w pełni sprawę. Batō w rozmowie 

ze swoim przełożonym, Aramakim, zadaje mu pytanie o rzetel-

ność lekarzy mających dostęp do cybernetycznie udoskonalonych 

mózgów członków Sekcji 9. Wyznaje przy tym, że świadomość 

zakresu władzy, jaką daje kontrola nad cyberciałem, w nieunik-

niony sposób prowadzi do obaw przed jej nadużyciem. Głównej 

bohaterce udaje się uwolnić od owej relacji zależności, co dokonu-

je się poprzez połączenie z Władcą Marionetek i wkroczenie do 

świata niematerialnego. 

W animacji Texhnolyze relacja głównego bohatera z osobą, od 

której otrzymuje cybernetyczną rękę i nogę, ma swoisty, złożony 

charakter. Kamata Eriko, zwana „Doc”, opuszcza ekskluzywną, 

hermetyczną Klasę, by prowadzić badania nad technologią cybor-

gizacji. Jest typem naukowca całkowicie poświęconego swej pra-

cy, która liczy się dla niej bardziej niż otaczający ludzie. Pragnie 

rozwinąć potencjał technologii w celu stworzenia jednostki do-

skonałej. Traktuje Ichise jako obiekt doświadczalny, z czasem po-

strzegając go jako swoje najbardziej zaawansowane dzieło stano-

wiące przykład fuzji człowieka z maszyną. Wydaje się darzyć bo-

hatera specyficznym uczuciem, w którym duma z własnego wy-

tworu miesza się z jednej strony z podejściem zbliżonym do miło-

ści macierzyńskiej, a z drugiej strony z fizycznym pociągiem. Na 

 
99 Ruh B.: Stray Dog of Anime: The Films of Mamoru Oshiii. Nowy Jork 

2013, s. 130. 
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analogię do relacji rodzic-dziecko w symboliczny sposób wskazu-

je umieszczenie przez Doc komórek z własnego ciała w obwodach 

cybernetycznych protez Ichise100. 

W animacji Gunslinger Girl postrzeganie cyborgów jako na-

rzędzi stanowi dominującą postawę wśród ich opiekunów. Jedy-

nym celem cyborgizacji jest stworzenie funkcjonalnych i bez-

względnie posłusznych zabójców. Owo uprzedmiotowienie cyber-

netycznych dziewczynek przez opiekunów do pewnego stopnia 

uzasadnione zostaje pracą w warunkach podwyższonego napięcia 

psychicznego. Starają się ignorować wątpliwości natury etycznej, 

jakie rodzi wykorzystywanie dzieci jako broni. Przedmiotowe 

traktowanie dziewczynek przyjmuje różne formy, od przemocy 

fizycznej, stosowanej przez Jeana wobec Rico, przez zimne, suro-

we podejście Lauro do Elsy, profesjonalny stosunek Hilshire’a do 

Trieli, aż po pełną rezerwy postawę Marco, skrywającą jego roz-

czarowanie postępującą amnezją Angeliki. Na tym tle wyróżnia 

się jedynie sposób traktowania Henrietty przez Jose, który obdarza 

ją zainteresowaniem i troską, odnosząc się do niej jak do młodszej 

siostry. 

3.2.3. Cyborg – podczłowiek czy nadczłowiek? 

W komiksie Battle Angel Alita na postrzeganie postaci cybor-

gów wpływ ma podział świata przedstawionego na dwie odrębne 

strefy. Przez mieszkańców podniebnego miasta cyborgizacja uwa-

żana jest za wyraz upadku i degeneracji. Dla ludzi z Miasta Złomu 

stanowi ona jednak często konieczność, wynikającą z brutalnych 

realiów, w jakich żyją. Zmechanizowane ciało pozwala zyskać siłę 

fizyczną, która może być wykorzystana nie tylko ku szczytnym 

celom. Destrukcyjne działanie najpotężniejszych cyborgów, Ma-

 
100 Ohlson A., op. cit., s. 70. 
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kaku i Zapana, budzi strach zwykłych mieszkańców. Gdy opano-

wany pragnieniem zemsty Zapan wpada w szał, mieszkańcy Mia-

sta Złomu błagają Alitę, by poświęciwszy się powstrzymała jego 

gniew. Oczekują, że bohaterka przyjmie na siebie rolę biblijnego 

kozła ofiarnego, na co wprost wskazuje cytat przywołany z Księgi 

Kapłańskiej: „W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich 

winy do ziemi bezpłodnej”101. Nie jest to jedyne nawiązanie reli-

gijne – w tytułach rozdziałów kilkukrotnie pojawia się motyw 

anioła („Zardzewiały Anioł”, „Walczący Anioł”, „Łzy Anioła”, 

„Morderczy Anioł”, „Anioł Śmierci”). Alita w pewien sposób 

ukazana jest więc jako nadczłowiek, w co wpisuje się jej później-

sza funkcja pośrednika między Miastem Złomu a Zalem. W fina-

łowej części komiksu bohaterka podniesiona zostaje wręcz do 

rangi zbawicielki, kiedy zapobiega rozpadowi struktury utrzymu-

jącej Zalem nad ziemią. 

W animacji Ghost in the Shell cyborgizacja postrzegana jest ja-

ko narzędzie umożliwiające przekraczanie fizycznych ograniczeń. 

Togusa, jedyny obok szefa Aramakiego członek Sekcji 9 z całko-

wicie biologicznym ciałem, zauważa odmienność cyborgów i ich 

przewagę pod względem zdolności bojowych. W rozmowie z Mo-

toko zastanawia się, dlaczego został przeniesiony do obecnej jed-

nostki, co świadczy o tym, że uznaje się za w pewien sposób nie 

przystającego do technologicznie ulepszonych towarzyszy. Jedno-

cześnie brak cybernetycznego ciała nie jest dla Togusy źródłem 

poczucia niższości, a raczej stanowi ważny aspekt jego tożsamo-

ści, wyrażający się chociażby w sentymentalnym przywiązaniu do 

rewolweru, z którego korzysta chętniej niż z nowoczesnej, sku-

teczniejszej broni. Na postrzeganie postaci cyborgów wpływa  

z jednej strony ich transhumanistyczny charakter (nadludzkie 

 
101 Kpł 16,22, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002. 
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zdolności), zaś z drugiej strony negatywne konsekwencje wynika-

jące z fuzji człowieka z maszyną, takie jak kryzys tożsamości, po-

datność na zdalną manipulację czy zależność od właścicieli cyber-

ciała. Motoko jako cyborg nie jest więc nadczłowiekiem, jednak  

w pewien sposób osiąga ów status w momencie transcendencji, co 

symbolizuje anielska postać, widoczna w scenie połączenia major 

z Władcą Marionetek. 

W uniwersum wykreowanym w animacji Texhnolyze obecne są 

zróżnicowane przykłady reakcji na ideę cyborgizacji. Afirmacja 

uwidacznia się w postawie Kano, który tworząc swoją armię cy-

borgów postrzega technologię nie tylko jako narzędzie postępu, 

lecz również jako sposób osiągania doskonałej estetycznie formy. 

Cybernetyczne ciała mają być krokiem w stronę świetlanej przy-

szłości, a wręcz nieśmiertelności. Przeciwne podejście do cyborgi-

zacji reprezentuje radykalna grupa o charakterze religijnym znana 

jako Sojusz Zbawienia. Powtarzana przez członków owej sekty 

mantra „Dusza! Ciało! Prawda! Zbawienie! Zemsta!” wyraża 

sprzeciw wobec ingerencji technologii w ciało, postrzeganej jako 

zagrożenie zarówno fizyczne, jak i duchowe102. W przypadku 

przywódcy Sojuszu, Kimaty, kontestacja cyborgizacji wynika  

z faktu jej bezpośredniego doświadczenia – bohater sam posiada 

mechaniczną protezę ręki. Krytykuje swe dawne dążenie do trans-

humanistycznego ideału i pragnienie wzniesienia się poza fizyczne 

ograniczenia, widząc w cyborgizacji stopniową degenerację, a nie 

możliwość rozwoju. 

W animacji Gunslinger Girl cyborgizacja funkcjonuje w ściśle 

określonych ramach – dotyczy wyłącznie tajnego programu przy-

stosowywania małych dziewczynek do pracy w jednostce antyter-

rorystycznej. Bohaterowie zazwyczaj starają się nie postrzegać 

 
102 Ibid., s. 22. 
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cyborgów w kategorii ludzi, aby uwolnić się od wątpliwości natu-

ry moralnej. Choć dziewczynki posiadają nadzwyczajną siłę  

i umiejętności bojowe, nie są odbierane jako nadludzie. Stanowią 

raczej obiekt podświadomego lub świadomego współczucia ze 

względu na ich trudny los. Przykładem wzrastającego sprzeciwu 

wobec programu cyborgizacji dziewczynek jest postawa Raballo, 

opiekuna Claes, który ostatecznie decyduje się ujawnić prasie in-

formacje na temat owego kontrowersyjnego projektu (co ostatecz-

nie nie dochodzi do skutku, gdyż bohater ginie w wypadku). 

W powyższym rozdziale starano się ukazać sposoby wykorzy-

stania motywu cyborga i cyborgizacji w wybranych przykładach 

japońskiej popkultury. Zwrócono uwagę na wizualne przedstawie-

nia cyborgów, kontrast pomiędzy naturalnością a sztucznością 

oraz koncepcję transhumanizmu. Poruszono ponadto zagadnienie 

autopercepcji cyborga, jak również jego postrzegania przez oto-

czenie i oceny procesu cyborgizacji. 
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Zakończenie 

W niniejszej pracy podjęto próbę przeanalizowania sposobu re-

alizacji motywu androida i cyborga w japońskiej popkulturze na 

wybranych przykładach komiksu i animacji. W każdym z oma-

wianych dzieł wprowadzenie figury uczłowieczonego robota bądź 

zrobotyzowanego człowieka stanowi punkt wyjścia do refleksji na 

temat konsekwencji rozwoju technologicznego oraz związanych  

z nim zmian, zarówno na poziomie społeczeństwa, jak i jednostki. 

Z analizowanych dzieł wyłania się zasadniczo pozytywny ob-

raz sztucznego człowieka, co uwidacznia zarówno kreacja tej po-

staci, jak i ukazanie jej relacji z innymi bohaterami. Androidy 

przedstawione są jako odrębne, inteligentne i świadome byty, po-

siadające indywidualny charakter, autentyczne emocje i motywa-

cje. Ich status w stosunkach z ludźmi ma zróżnicowany charakter, 

jednak postawa przedmiotowego traktowania za każdym razem 

ukazana zostaje w negatywnym świetle, jako ograniczona lub 

wręcz szowinistyczna. Ewolucja od przedmiotowego do podmio-

towego sposobu postrzegania szczególnie uwidacznia się w ani-

macjach Armitage III oraz Eve no Jikan, gdzie protagoniści wy-

chodzą poza przyjęty w otaczającym ich społeczeństwie obraz 

androidów jako narzędzi i uznają je za równorzędnych partnerów 

w relacjach. W komiksie Pluto roboty są powszechnie akceptowa-

ne jako pełnoprawni obywatele, zaś w animacji Ghost in the Shell 

świadoma sztuczna inteligencja przyjmuje rolę mistrza głównej 

bohaterki, wprowadzając ją na nowy poziom egzystencji. Przy-

padki androidów wrogo nastawionych do ludzi wydają się stano-

wić raczej wyjątek niż regułę. W analizowanych wytworach ja-

pońskiej popkultury sztuczny człowiek zazwyczaj pozbawiony 
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jest owej niejednoznaczności, często obecnej w zachodnich przy-

kładach realizacji tego motywu, które akcentują nienaturalny  

i stanowiący zagrożenie wymiar robota. 

Motyw cyborga i cyborgizacji, występujący w omawiany dzie-

łach, ma bardziej ambiwalentny charakter. Z jednej strony zastą-

pienie uszkodzonych organicznych części ciała mechanicznymi 

pozwala na ocalenie życia i przywrócenie człowiekowi fizycznej 

sprawności, a nawet znaczne zwiększenie jego możliwości. Jedno-

cześnie połączenie ludzkiego organizmu z maszyną nie jest po-

zbawione ryzyka i wiąże się z wieloma wątpliwościami. W każ-

dym z analizowanych utworów poruszono aspekt owych negatyw-

nych konsekwencji, wynikających przede wszystkim z niedosko-

nałości technologii lub jej niewłaściwego wykorzystania. W ko-

miksie Battle Angel Alita i animacji Gunslinger Girl ukazane są 

przykłady przedwczesnej śmierci spowodowanej próbami zwięk-

szenia efektywności cybernetycznych ciał. W animacji Texhnolyze 

cyborgizacja zawodzi w momencie, gdy przestaje działać central-

ne źródło energii. W animacji Ghost in the Shell interfejs mózg-

komputer czyni ludzkie umysły podatnymi na zewnętrzne manipu-

lacje i modyfikacje wspomnień. Cyborgi muszą mierzyć się z pro-

blemami psychologicznymi, kryzysem tożsamości i kwestią samo-

akceptacji. Ponadto zawsze są one do pewnego stopnia zależne od 

osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu cyborgizacji. 

W każdym z omawianych dzieł istnieje również wyraźny związek 

między zrobotyzowanym człowiekiem a motywem walki. Bojowe 

zastosowanie mają cybernetyczne ciała major Kusanagi, Ality, 

Henrietty i jej towarzyszek oraz armii cyborgów z miasta Lux.  

W tym kontekście warty zauważenia jest fakt, że w analizowanych 

dziełach cyborg to często kobieta, która przez połączenie z maszy-

ną wychodzi poza utarty wizerunek słabszej płci. 
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Niniejsza analiza, oparta na wybranych wytworach japońskiej 

popkultury, ukazuje wielowymiarowość motywu uczłowieczonego 

robota i zrobotyzowanego człowieka. W wykreowanych przez 

twórców wizjach przyszłości świat stanowi miejsce, w którym w 

wyniku postępu technologicznego granica między człowiekiem  

a maszyną ulega zatarciu. Kwestią otwartą pozostaje pytanie czy  

i w jakim stopniu wyobrażenia przedstawione w powyższych dzie-

łach science fiction staną się rzeczywistością. 
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1995). 
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6. Rikuo i jego android Sammy podczas transferu danych (kadr z fil-
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8. Cyborg Kusanagi Motoko podczas konfrontacji z czołgiem (kadr z 
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9. Przedstawiciel armii cyborgów zwanych Shapes (kadr z filmu 
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