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STANISŁAW FILIPOWICZ:
Czy prawda ma przyszłość?

magazyn
polskiej akademii
nauk

ktualny numer magazynu „Academia” poświęcamy symulacjom i temu, jak współczesne nauki
rozumieją i wykorzystują symulacje w praktyce.
Brytyjska psycholog i matematyk, Susan Blackmore twierdzi, że naśladownictwo jest motorem
ewolucji kulturowej. Jedne z najdonioślejszych odkryć i wynalazków opierają się na kopiowaniu
rozwiązań zaobserwowanych w przyrodzie. Modelowanie, rozumiane jako szukanie reprezentacji
fragmentu rzeczywistości, które ma pomóc odwzorować lub zrozumieć całość, to podstawa wielu nauk,
zwłaszcza przyrodniczych. Na temat tajników modelowania pogody dowiemy się więcej od prof. Lecha
Łobockiego, a o modelowaniu migracji wody od dr Moniki Okońskiej. Naukowcy z różnych dziedzin pracują
obecnie nad stworzeniem inteligentnych maszyn, które będą symulowały nas samych, a przynajmniej
wykonywały za nas część najtrudniejszych zadań. O tym, czym różni się odtwarzanie żywych,
inteligentnych systemów od „udawactwa” opowiada dr Aleksandra Przegalinska. Symulacje mają nie
tylko praktyczne zastosowanie. To również metoda na szukanie odpowiedzi na stary filozoficzny dylemat,
dotyczący świata zewnętrznego, reguł, według których możemy go poznawać i rozumieć. W humanistyce
często spotykamy się z symulacją odbieraną jako pozór, iluzja, kreacja rzeczywistości, w której mieszane są
wartości spraw, a nawet ich znaczenia. Żyjemy w fikcji i upajamy się nią. W fascynujący sposób mówi o tym
prof. Stanisław Filipowicz i dr Katarzyna Kasia w felietonie zamykającym numer.
Tegoroczna „Academia” ukazuje się z opóźnieniem – za co najserdeczniej Czytelników przepraszamy.
Od 2020 r. kolejne wydania magazynu będą się ukazywały w nowej „odświeżonej” formule, regularnie
i terminowo. A moja powyższa deklaracja nie jest symulacją rzeczywistości, tylko rzeczywistą symulacją.
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„Oko”, Rafał Olbiński (ur. 1943)

Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od lat 80. pracuje jako wykładowca na School of Visual Arts w Nowym Jorku.
Jest ilustratorem, malarzem, projektantem plakatów i scenografii m.in. dla New York City Opera, Philadelphia Opera. Jego prace były prezentowane
na licznych wystawach na całym świecie oraz publikowane na łamach czasopism: „Newsweek”, „Time”, „Der Spiegel”, „New York Times” i „New
Yorker”. Jest laureatem wielu nagród, m.in.: „New York City Capital of the World” (1995) i Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).
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