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Superburek w czapce z daszkiem

  Zwierzęta, po tym, jak cz³owiek na-
uczy³ się je oswajać i rozmnażać we-
d³ug w³asnych zasad, towarzysz¹ mu 
w dwojakiej roli. Ze zwierzętami ho-
dowlanymi ma ewidentnie ograniczo-
ny kontakt psychiczny, natomiast ze
zwierzętami trzymanymi dla przyjem-
ności ³¹cz¹ go niejednokrotnie silne 
więzy emocjonalne. Ale zanim zwie-
rzę sta³o się pe³noprawnym cz³onkiem 
rodziny, pe³ni³o funkcję dekoracyjno-
-reprezentacyjn¹ – tak powsta³y pierw-
sze zwierzyńce przy dworach, i tak, 
w nieco innej skali, pozostaje do dziś. 
Bo czymże jest diamentowa obroża 
dla kota, albo fikuśne ubranko dla pies-
ków kanapowych? O ile ubranko staje 
się dla ma³ego – czasem również bez-
w³osego – psa niezbędne w ch³odne
dni, o tyle zastanawia cel powstawania 
ca³ych kreacji projektowanych z my-
śl¹ o mniejszych i większych czworo-
nogach. Psie butiki prześcigaj¹ się w
ofercie – mamy więc sukienkę w lam-
parci wzorek z cyrkoniow¹ zapink¹, 
różowy sweterek z wielk¹ kokard¹, 
futro (sic!) za 200 z³otych, frak w kom-
plecie z cylindrem oraz w³oski krzyk 
mody – elegancki p³aszczyk w kratę, 
ze z³otymi guzikami, podszyty pola-
rem, który „dope³niaj¹ gustowna cza-
peczka z daszkiem i szalik”, dostępny 
w pięciu rozmiarach. Psy, na szczęście, 
nie znaj¹ pojęcia śmieszności; jedyną
kategorią, któr¹ pos³uguj¹ się w tym 
przypadku jest swoboda ruchów, a 
w³aściciel jest szczęśliwy mog¹c do-
pasować kolorystycznie swojego pu-
pila do w³asnego p³aszcza, w zależno-
ści od nastroju i celu wyjścia – swoje-
go, nie psa. Elegancję na czterech ³a-
pach dope³niaj¹ psie perfumy Oh! My
Dog. Rasy, tak jak ubrania, podlegaj¹ 
modzie; rzadkie rasy s¹ cennym do-
datkiem i wyznacznikiem statusu spo-
³ecznego, jak drogi zegarek czy samo-
chód.
   Troska o zwierzaka obejmuje nie 
tylko wygl¹d – u każdego lepszego 
psiego fryzjera można zażyczyć sobie 
malowanie pazurów. Prawid³owy roz-
wój i zdrowie psa zapewni¹ specjalis-
tyczne kliniki weterynaryjne, oferują-
ce hydroterapię i masaże, szampony 
przeciw ko³tunieniu się sierści zawie-
raj¹ce rozpuszczalne proteiny jedwa-

biu, uspokajaj¹ce poduszki zio³owe, 
jednorazowe ręczniki syntetyczne i u-
rz¹dzenie odtwarzaj¹ce nagrane przez
w³aściciela piosenki, kiedy nie ma go 
w domu. Szczenięta dodatkowo mo-
g¹ bawić się smoczkiem b¹dź butelk¹ 
z materia³u (odpowiednio z napisem 
girl lub boy; jedyne 2,5 dolara!), a na-
miot do ćwiczeń z mat¹ w kolorowe
zwierz¹tka i miękkimi zabawkami wi-
sz¹cymi na sznureczkach do złudze-
nia przypominaj¹ „edukacyjne” zesta-
wy dla dzieci. Szczenię chwyta w zę-
by zabawki i „bawi¹c się w ten spo-
sób, rozwija się fizycznie oraz psy-
chicznie”, jak zapewnia sprzedawca, 
The Puppy Shop. Niemowlę w takim 
psim „namiocie” z pewności¹ rozwi-
nie się równie szybko. Gumowa kura 
w bikini i stara nogawka do tarmosze-
nia to przeżytek.
  Nie tylko psu możemy uprzyjemnić 
życie. Sklepy zoologiczne oferuj¹ ko³-
derkę dla chomika (bo zagrzebanie się
w trocinach już mu nie wystarcza), 
schodki u³atwi¹ krótkonogim ulubień-
com wdrapanie się na kanapę, a desz-
czomierz kupiony w sklepie ogrodni-
czym u³atwi opiekę nad roślinami.
  ¯ywienie zwierz¹t jest także dziedzi-
n¹ wysoce rozwinięt¹ – możemy prze-
bierać w karmach puszkowanych lub 
suchych, dla psów m³odych i starych, 
pracuj¹cych lub ze sk³onności¹ do ty-
cia, lubi¹cych tuńczyka b¹dź indyka, 
a wszystko to odpowiednio zbilanso-
wane (pies dodatkowo popije posi³ek

amerykańsk¹ wod¹ o smaku wo³owi-
ny). O żo³¹dek pupila dbamy lepiej,
niż o nasz w³asny, zapychany fast 
foodem, lub g³oduj¹cy dla osi¹gnięcia 
„idealnej” sylwetki. Reklamy karmy 
dla kotów przejmuj¹ poetykę reklam 
kosmetyków: s¹ nieśpieszne, nastrojo-
we, kot oblizuje się i mruczy, a porcję
paszteciku na talerzu spowija elegan-
cko z³ota wstęga. Widz¹c to, mimo-
wolnie zadaję sobie pytanie, czy kiedy 
Afryka g³oduje, taka reklama nie jest 
moralnie naganna. Czym nasze koty 
zas³uży³y sobie na taki luksus? 
  Mimo wszelkich udogodnień, zwie-
rzę pozostaje zwierzęciem: sika, dra-
pie, linieje, i gryzie. Czy nie lepiej za-
st¹pić żywego kota mechanicznym?

Narzeczony z wtyczką, 
czyli zabawy w Pana Boga

  Kilkanaście lat temu furorę na szkol-
nych podwórkach robiły „jajka” – elek-
troniczne zabawki tamagotchi rodem 
z Japonii, pikselowy kurczak żyj¹cy 
w dwóch wymiarach ciek³okrystalicz-
nego ekranika. Używaj¹c w³aściwych 
przycisków, zwierzaka się karmi³o, 
gdy by³ g³odny, zabawia³o, gdy się 
nudzi³ i k³ad³o spać, kiedy by³ zmę-
czony. Na wirtualnej karmie rósł jak
na drożdżach. Elektroniczne kurczaki 
i dinozaury tępili nauczyciele, gdyż
dzieci nie umia³y się skupić, zajęte tro-
sk¹ o ulubieńca. Zabawki nie można 
by³o wy³¹czyć na czas lekcji, a nie kar-

mione zwierz¹tko „zdycha³o”, co spo-
tyka³o się z prawdziwa rozpaczą przy-
wi¹zanych do „jajka” dzieci. Tamagot-
chi, jak każda szkolna moda, szybko 
przeminę³o, ale zaczęło ekspansywnie 
rozwijać się w internecie i telefonach
komórkowych, gdzie nie jest już jed-
nobarwnym, umownym kszta³tem 
z paru kwadracików, piszcz¹cym, z³o-
żonym z kilku raptem tonów, g³osi-
kiem. Wirtualne zwierz¹tka dostały 
rozbudowan¹, szczegó³ow¹ postać, 
p³awią się w kolorach, ćwierkaj¹c, 
skrzecz¹c, miaucz¹c i mrucz¹c na
wszelkie możliwe sposoby, a inter-
akcja z nimi jest bardzo rozwinięta. 
„G³askana” kursorem świnka chrz¹ka 
z zadowolenia, zaś rybkę można po-
straszyć dwukrotnym kliknięciem 
myszk¹, co jest odpowiednikiem stu-
kania w szybę akwarium.
  Sztuczne zwierz¹tko jest nie tylko
zbiorem b³yskaj¹cych pikseli – Fur-
by’ego, jeszcze niedawno numer je-
den najbardziej poż¹danych prezen-
tów bożonarodzeniowych, możemy
dotkn¹ć, przytulić, „nakarmić” ³yżecz-
k¹ i uko³ysać do snu. Kszta³tem przy-
pomina sowę, ma duże oczy z rucho-
mymi powiekami, a różnokolorowe 
futerko skrywa skomplikowane ob-
wody, g³ośniczki i mikrofon, dzięki 
czemu możemy nauczyć go kilkuna-
stu s³ów.

  Zabawk¹ z wyższej pó³ki – zarówno 
technologicznej jak i cenowej – jest 
Aibo firmy Sony, poruszaj¹cy się swo-
bodnie na czterech ³apach pies-robot, 
któremu mikrokomputer pok³adowy 
pozwala m.in. aportować pi³kę, śle-
dzić ruch dzięki wbudowanej kamerze 
i samemu pod³¹czyć się do gniazdka, 
gdy „zg³odnieje”. Ponadto można nim 
sterować za pomoc¹ pilota, oraz zwy-
czajnie wy³¹czyć odpowiednim guzi-
kiem, gdy znudzi nam się jego natręt-
na obecność. Skonstruowano także 
mechanicznego kota (w wersji z i bez 
futra), oraz ca³¹ gamę przeróżnych 
mniej i bardziej zaawansowanych 
technologicznie robo-istot. Aibo dru-
giej generacji, o nieco bardziej wyg³a-
dzonej karoserii, ma możliwość bez-
przewodowego ³¹czenia się z inter-
netem i obserwacji otoczenia – obraz 
z kamery przekazuje w³aścicielowi, 
który może w ten sposób np. spraw-
dzić, co dzieje się w domu pod jego 
nieobecnoœæ.
 Skoro potrafimy konstruować domo-
we roboty do towarzystwa, dlaczego-
by nie stworzyć sztucznego cz³owie-
ka? Android, niegdyś nieosi¹galne 
marzenie pisarzy-fantastów, już w³aś-
nie powstaje w placówkach nauko-
wych. Coraz szybsza prędkość prze-
sy³ania danych oznacza szybszy roz-
wój sztucznej inteligencji. Dzisiejsze 
androidy nie przypominaj¹ konstruk-
cji z metalowych puszek, jakimi by³y 
w pocz¹tkach kinematografii, niemal 
sto lat temu – nowoczesnej technologii 

zawdzięczaj¹ silikonow¹ skórę o sprę-
żystości i ciep³ocie ludzkiej, oraz roz-
poznawanie wyrazu twarzy i odpo-
wiedni¹ na niego reakcję. Studenci 
stomatologii mog¹ ćwiczyć na fanto-
mach-pacjentach, zaś dziesięćlata temu 
świat ujrza³ pierwszego „fembota”, 
kobietę-robota Repliee Q1 o wygl¹-
dzie m³odej Japonki, który (która?) 
p³ynnie się porusza, reaguje na dotyk i 
„oddycha” dzięki ruchowi klatki pier-
siowej. Repliee pe³ni³ (pe³ni³a?) funk-
cję recepcjonisty (recepcjonistki?) na 
targach technologii.
 Jednak największe wzięcie maj¹ eks-
kluzywne seks-zabawki. Szybki zwrot 
kosztów pozwala producentom, takim 
jak niemiecki First Androids, japoński 
Orient Industry, czy amerykañski Re-
alDoll, na tworzenie coraz lepszych 
sztucznych kobiet. Andy (wymiary
101-56-86) z First Androids za dodat-
kow¹ op³at¹ wyposażona zostanie w 
funkcje takie jak „wyczuwalny puls”, 
„okrężne ruchy biodrami”, „system o-
grzewania z możliwości¹ regulacji”, a 
do tego ma anielsk¹ cierpliwość. Real-
Doll, produkujaca lalki najbardziej rea-
listyczne, zachwala Leę i Stephanie o 
rozmiarze stanika od 65 A do 75 H (do 
wyboru), za, bagatela, 6500 dolarów. 
Ta sama firma oferuje również Char-
liego, model dla pań.
  Jeśli – jak się szacuje – za 30 lat robo-

ty wyposażone w sztuczn¹ inteligen-
cję tak zaawansowan¹, by „wyrażać” 
emocje, w wygl¹d nie odbiegaj¹cy od 
ludzkiego, a osobowość zapisan¹ na
dysku w razie potrzeby będzie można 
przenieść do nowego modelu – to 
w jaki sposób ukszta³tuj¹ się relacje 
cz³owieka z androidem? Już teraz po-
trafimy darzyć mechanicznego psa, 
czy nawet zwyk³y komputer stoj¹cy 
na biurku, zdumiewaj¹cym afektem. 
Android przysz³ości – czy to kocha-
nek, czy pomocnik w domu – zawsze 
wyrozumia³y, wierny, bez na³ogów, 
może osi¹gn¹ć rangę pe³noprawnego 
partnera życiowego. Co do tego nie 
maj¹ w¹tpliwości Japończycy, od za-
wsze przecież widz¹cy w robocie isto-
tę prawie ludzk¹; ani badacz sztucz-
nej inteligencji David Levy, który snu-
je śmia³e wizje w ksi¹żce „Love and 
Sex with Robots: The Evolution of 
Human-Robot Relationships”.
 Ale póki co, zdecydowana większość 
z nas nie zamieni³aby swojego psa, 
kota, żó³wia czy ma³żonka na mecha-
niczn¹ zabawkę. M¹drego psiego spo-
jrzenia nie da się porównać z zimnym 
obiektywem kamery. I czy jest więk-
sza przyjemność, niż kupienie suchej 
karmy dla legwana z napisem „Profes-
sional terrarium”, b¹dź chrupków fir-
my Purina, reklamuj¹cej się has³em: 
„Incredible food for incredible dog”? 
Przecież każdy w³aściciel przekonany 
jest o wyj¹tkowości swojego pupila. 
A has³o na opakowaniu skutecznie go 
w tym utwierdza.


