Rozdziaá 4

Zasada wzorca i kopii – o podobieĔstwie metod
stosowanych w rzemioĞle, ÞlozoÞi i programowaniu
Jakub Jernajczyk
Akademia Sztuk PiĊknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocáawiu
Streszczenie. Zasada wzorca i kopii, jako niezwykle efektywny model dziaáania, stanowi metodologiczny fundament dla wielu obszarów ludzkiej aktywnoĞci: od sztuki i rzemiosáa począwszy, poprzez technikĊ i projektowanie, na programowaniu i ÞlozoÞi skoĔczywszy. TwierdzĊ, Īe wáaĞnie w owej
zasadzie naleĪaáoby upatrywaü Ĩródáa zaskakujących podobieĔstw, jakie
dostrzegamy pomiĊdzy paradygmatem programowania obiektowego i PlatoĔską teorią idei. W artykule opisujĊ równieĪ, bazujące na zasadzie wzorca
i kopii, cyfrowe narzĊdzia graÞczne, sáuĪące do tworzenia rzeczywistoĞci
wirtualnych, a takĪe wybrane elementy systemów ÞlozoÞcznych Arystotelesa oraz Plotyna. CaáoĞü zwieĔczona zostaáa epistemologiczną reßeksją dotyczącą moĪliwych przyczyn zaistnienia rozwaĪanych tu analogii.
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1. Wprowadzenie1
Tradycyjne rzemiosáo, ÞlozoÞa oraz programowanie to bardzo odlegáe obszary
ludzkiej aktywnoĞci, które, jak siĊ wydaje, nie powinny mieü ze sobą wiele
wspólnego. àączy je jednak to, Īe w ramach kaĪdej z tych dziedzin wytwarzane
są pewnego rodzaju przedmioty. RzemieĞlnicy wytwarzają przedmioty materialne, efektem reßeksji ÞlozoÞcznej są przedmioty teoretyczne, zaĞ programi1

Na wstĊpie pragnĊ podziĊkowaü organizatorom i uczestnikom Seminarium naukowego z ÞlozoÞi
nauki (Wydziaá Administracji i Nauk Spoáecznych Politechniki Warszawskiej), w ramach którego
w kwietniu 2018 r. miaáem okazjĊ przedstawiü i przedyskutowaü wiele spoĞród podejmowanych
tutaj zagadnieĔ. DziĊkujĊ równieĪ redaktorom i recenzentom niniejszego tomu za cenne uwagi i sugestie, których uwzglĊdnienie bez wątpienia wpáynĊáo korzystnie na jakoĞü tego artykuáu.
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Ğci powoáują do istnienia przedmioty wirtualne2. Pisząc o przedmiotach wirtualnych, zazwyczaj bĊdĊ miaá na myĞli deÞnicjĊ informatyczną, która okreĞla je
jako ugruntowane obliczeniowo przedmioty intencjonalne [Stacewicz, 2019].
Trzeba jednak zaznaczyü, Īe w szerszym ujĊciu przedmiotem wirtualnym okreĞliü moĪemy takĪe kaĪdy przedmiot, który jest teoretycznie moĪliwy, czyli
moĪe zaistnieü [zob. KopaliĔski, 2007]. Takie potencjalne istnienie w szczególnie wyraĨny sposób ujawnia siĊ w przypadku przedmiotów, które wytwarzane
są na bazie istniejących uprzednio wzorców, stanowiących niejako zapowiedĨ
ich powstania. Dotyczy to zarówno zaawansowanych urządzeĔ technicznych,
artystycznych odbitek z metalowej matrycy, záoĪonych elementów Ğrodowisk
cyfrowych czy teĪ prostych glinianych misek. Co wiĊcej, wedle Platona kaĪdy
element Ğwiata Þzycznego powstaje na bazie idealnego wzorca, zatem rozumiana tak szeroko wirtualnoĞü mogáaby stanowiü cechĊ przynaleĪną kaĪdej rzeczy.
W literaturze z zakresu ÞlozoÞi informatyki dyskutowany jest problem zaskakującego podobieĔstwa pomiĊdzy PlatoĔską teorią idei a wspóáczesnym
paradygmatem programowania obiektowego [zob. np. Rayside, Campbell,
2000; Janusz, 2002; Giguette, 2006; Tylman, 2018]3. Analogia ta stanowi
ogromną pokusĊ dla spekulatywnych umysáów. Sugeruje bowiem, Īe twórcy
nowoczesnych narzĊdzi programistycznych mogli zaczerpnąü swoje pomysáy
wprost ze staroĪytnej myĞli Platona, dowodząc tym samym, Īe ta wysoce abstrakcyjna, pozornie oderwana od rzeczywistoĞci ontologia, moĪe byü podáoĪem najbardziej efektywnego, mającego niezliczone praktyczne zastosowania
paradygmatu programowania. Nie sposób zaprzeczyü, Īe istnieją wyraĨne podobieĔstwa pomiĊdzy wskazanymi dziedzinami – przyjrzymy siĊ im dokáadniej w kolejnych czĊĞciach artykuáu. Wydaje siĊ jednak, Īe zamiast orzekaü
o bezpoĞrednim wpáywie jednego obszaru na drugi, naleĪaáoby raczej szukaü
ich wspólnego Ĩródáa, sprawiającego, Īe nawet w tak odlegáych dziedzinach
ujawniają siĊ podobieĔstwa metodologiczne. Takim wáaĞnie wspólnym fundamentem zdaje siĊ byü tytuáowa zasada wzorca i kopii, która, poza wspomnianą juĪ ÞlozoÞą i programowaniem, obecna jest równieĪ w tradycyjnym
rzemioĞle, technice, szeroko pojĊtym projektowaniu oraz w sztuce, zarówno
tej tradycyjnej, jak i cyfrowej.
Artykuá ten rozpoczniemy od ogólnej charakterystyki zasady wzorca i kopii. NastĊpnie przyjrzymy siĊ wybranym obszarom, w których zasada ta siĊ
ujawnia. Na koniec zastanowimy siĊ równieĪ nad jej epistemologicznym i ontologicznym znaczeniem.
2

Porównania wybranych cech przedmiotów realnych, wirtualnych a takĪe Þkcyjnych dokonuje w niniejszym tomie Bondecka-Krzykowska [2019].
3
Temat ten podjąáem równieĪ w pracy [Jernajczyk, 2008], dotyczącej związków sztuki mediów z ÞlozoÞą.
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2. Istota oraz Ĩródáo zasady wzorca i kopii
ZasadĊ wzorca i kopii charakteryzują cztery proste punkty:
1) na bazie jednego wzorca powstaje wiele kopii, które zachowują wszystkie
wáasnoĞci wzorca;
2) modyÞkacja wzorca powoduje zmianĊ jego kolejnych kopii;
3) modyÞkacja pojedynczej kopii nie wpáywa ani na wzorzec, ani na pozostaáe kopie;
4) na bazie jednej z kopii moĪna wytworzyü nowy wzorzec, w którym pewne
wáasnoĞci ulegną zmianie bądĨ pojawią siĊ caákiem nowe.
ħródeá tak okreĞlonej zasady nie naleĪy szukaü w nowoczesnym programowaniu czy nawet w staroĪytnej myĞli ÞlozoÞcznej, lecz raczej w bardziej
pierwotnych intuicjach, które pozwalaáy rzemieĞlnikom i artystom4 osiągaü
kunszt na dáugo zanim rozwinĊáa siĊ myĞl naukowa. Z zasadą wzorca i kopii spotykamy siĊ wszĊdzie tam, gdzie na bazie jednej formy tworzone są
liczne egzemplarze danej rzeczy. W sensie metodologicznym takie podejĞcie
pozwala osiągaü maksymalną wydajnoĞü oraz niezawodnoĞü – podchodząc
bowiem ponownie do danego zagadnienia, nie musimy za kaĪdym razem szukaü nowych rozwiązaĔ, lecz moĪemy odwoáaü siĊ do sprawdzonych wzorów.
Nic wiĊc dziwnego, Īe zasada wzorca i kopii staáa siĊ fundamentem nowoĪytnej, opartej na schematach myĞli technicznej5; obecna jest równieĪ w wielu
wspóáczesnych dyscyplinach projektowania oraz sztuki, takich jak wzornictwo, ceramika, graÞka warsztatowa oraz graÞka cyfrowa.
Wedáug J. D. Boltera w kaĪdej epoce wskazaü moĪna techniki bądĨ technologie, które wyjątkowo mocno pobudzają ludzką wyobraĨniĊ i oddziaáują na róĪne sfery kultury i nauki, w tym równieĪ na myĞl humanistyczną.
W okresie staroĪytnym takie szerokie wpáywy przypisuje on technikom rzemieĞlniczym, w szczególnoĞci zaĞ wrzecionu i koáu garncarskiemu [Bolter,
1990, s. 49–56]6. O tym, jak znaczący wpáyw na myĞl greckich Þlozofów
miaáo rzemiosáo, Ğwiadczą liczne nawiązania, które znaleĨü moĪemy w ich
pismach. Platon – twórca teorii idei, która w znacznej mierze opiera siĊ na
zasadzie wzorca i kopii, w centrum swojej kosmologii postawiá Demiurga –
4

W staroĪytnoĞci nie istniaáo wyraĨne rozróĪnienie pomiĊdzy rzemiosáem a tym, co dziĞ okreĞlamy mianem sztuk piĊknych [zob. Tatarkiewicz, 1985, s. 37–38].
5

O tym jak wyraĨny wpáyw na rozwój cywilizacji europejskiej miaáa umiejĊtnoĞü tworzenia
planów i rysunków technicznych pisze Kordos [2006, s. 52–54].
6

WiĊcej na temat Bolterowskiej koncepcji technik deÞniujących, stanowiących waĪne „Ĩródáo
metafor poznawczych”, pisze Polak [2015].
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boskiego RzemieĞlnika, który zbudowaá Ğwiat na bazie idealnych form [zob.
Platon Timajos, 29a]. Arystoteles, táumacząc kluczową dla swojego systemu
teoriĊ aktu i moĪnoĞci, wielokrotnie odwoáuje siĊ do pracy artystów i rzemieĞlników, którzy wydobywają z materii ksztaáty, potencjalnie juĪ w niej zawarte [zob. np. Arystoteles MetaÞzyka, IX 6, 1048a]. Z kolei w pochodzącym
z poáowy XV wieku dialogu Mikoáaja z Kuzy Laik o umyĞle, tytuáowy prosty
rzemieĞlnik, trudniący siĊ sztuką wytwarzania áyĪek, poprzez odniesienia do
swojej profesji, táumaczy istotĊ róĪnic zachodzących pomiĊdzy systemami ÞlozoÞcznymi Platona i Arystotelesa [zob. Mikoáaj z Kuzy Laik o umyĞle, II,
62–68]. Przykáady te zdają siĊ wspieraü tezĊ, iĪ Þlozofowie zaczerpnĊli istotną dla swych koncepcji zasadĊ wzorca i kopii ze sztuki rzemieĞlniczej. Do zagadnieĔ tych powrócimy w dalszej czĊĞci artykuáu. Najpierw jednak zobaczmy, w jakim stopniu owa zasada realizowana jest w zakresie programowania
obiektowego i projektowania nowoczesnych narzĊdzi cyfrowych, uĪywanych
do tworzenia przedmiotów wirtualnych7.

3. Klasy i obiekty
Programowanie obiektowe naleĪy do najbardziej efektywnych i najczĊĞciej
stosowanych modeli programowania. ĝcisáa deÞnicja tego paradygmatu nastrĊcza jednak wiele trudnoĞci. Teoretycy oraz praktycy wskazują bowiem
na róĪne cechy jako te najwaĪniejsze, najbardziej odkrywcze, stanowiące
o istocie obiektowoĞci. W róĪny sposób okreĞlane są teĪ warunki konieczne i wystarczające tego paradygmatu8. Dlatego teĪ w tym miejscu ograniczĊ
siĊ do opisu jedynie tych cech programowania obiektowego, które są istotne
w kontekĞcie prowadzonych tutaj rozwaĪaĔ, pamiĊtając przy tym, Īe niektóre
z owych charakterystyk odnoszą siĊ takĪe do starszych paradygmatów programowania9.
Zacznijmy od tzw. hermetyzacji, okreĞlanej równieĪ mianem enkapsulacji
bądĨ kapsuákowania. Mówiąc obrazowo, hermetyzacja polega na zamkniĊciu
danych oraz dziaáających na tych danych operacji wewnątrz abstrakcyjnych
kapsuá [zob. Subieta, 1999]. Owe kapsuáy to wáaĞnie obiekty, które posiadają
swą wewnĊtrzną strukturĊ oraz funkcjonalnoĞü i komunikują siĊ ze Ğrodowi7
O inĪynierskich aspektach wytwarzania przedmiotów wirtualnych piszą w tym tomie BrzeziĔski i Lubacz [2019].
8

Pewną wersjĊ „minimum jĊzyka obiektowego” proponuje Janusz [2002, s. 167–168].

9

HistoriĊ rozwoju paradygmatów programowania opisuje Stroustrup [2002, s. 24–44].
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skiem zewnĊtrznym za pomocą stosownego interfejsu, dziĊki czemu pozostaáe elementy Ğrodowiska (programu, w którym zaistniaá dany obiekt) mają
dostĊp tylko do tych jego elementów (danych oraz operacji), które udostĊpnia
interfejs. Sens hermetyzacji áatwo uchwyciü, kiedy odwoáamy siĊ do przykáadów naszych kontaktów ze záoĪonymi systemami w Īyciu codziennym. Chcąc
np. uruchomiü samochód, nie musimy przecieĪ znaü budowy tego skomplikowanego urządzenia czy teĪ samodzielnie realizowaü wszystkich niezbĊdnych
etapów inicjowanego procesu – wystarczy, Īe przekrĊcimy kluczyk, bĊdący
w tym przypadku wáaĞnie interfejsem.
Skoro zamknĊliĞmy juĪ dane i operacje w hermetycznej kapsule, moĪemy
potraktowaü ją jako wzorzec, na podstawie którego tworzyü bĊdziemy wiele
róĪnych obiektów, charakteryzujących siĊ podobną budową. W programowaniu obiektowym taka moĪliwoĞü okreĞlana jest jako deÞniowanie abstrakcyjnych typów i najczĊĞciej realizowana jest za poĞrednictwem klas. Klasa
stanowi wzorzec dla wszystkich wirtualnych obiektów naleĪących do zdeÞniowanego przez nią typu. Na bazie jednej klasy powoáaü moĪemy dowolną
liczbĊ obiektów posiadających taką samą strukturĊ danych (okreĞlanych jako
wáasnoĞci klasy) oraz operacji (okreĞlanych jako jej metody).
Ostatnią cechą programowania obiektowego, na którą zwrócimy tutaj uwagĊ10 jest dziedziczenie. Klasy zbudowane na podstawie innych klas (tzw. nadklas czy teĪ klas podstawowych) nazywa siĊ klasami pochodnymi bądĨ podklasami. Dziedziczą one po swoich nadklasach wáasnoĞci oraz metody. W ten
sposób powstaje hierarchia klas. Klasy podstawowe są bardziej abstrakcyjne
i ogólne od swoich podklas (np. klasa pojazd jest nadklasą dla klas samochód,
rower czy furmanka). Klasa pochodna nie moĪe istnieü bez swojej nadklasy;
nie zachodzi natomiast relacja odwrotna.
ZáoĪone relacje pomiĊdzy klasami oraz ich obiektami stanowią osobny
przedmiot rozwaĪaĔ natury ontologicznej. Co wiĊcej, poniewaĪ siáą programowania obiektowego jest áatwoĞü tworzenia struktur reprezentujących abstrakcyjne pojĊcia, które nie dają siĊ áatwo sprowadziü od klasycznych typów
i operacji liczbowych [zob. Stroustrup, 2002, s. 17, 47], klasy i obiekty mogą
siĊ okazaü subtelnym narzĊdziem, sáuĪącym do modelowania wielu zaawansowanych problemów ÞlozoÞcznych [zob. Janusz, 2002, s. 175–185]. Zanim
jednak przyjrzymy siĊ bliĪej związkom programowania obiektowego z ÞlozoÞą, poĞwiĊümy jeszcze chwilĊ uwagi narzĊdziom cyfrowym, które áączą
w sobie cechy tradycyjnych narzĊdzi oraz technik programistycznych, dziĊki
którym powstaáy.
10

W dalszej czĊĞci artykuáu omówione zostanie jeszcze jedno, kluczowe dla obiektowoĞci zagadnienie metod wirtualnych.
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4. Cyfrowe rzemiosáo
ChociaĪ wspóáczesne narzĊdzia cyfrowe sáuĪą do wytwarzania przedmiotów
wirtualnych a nie Þzycznych, stanowią one swoiste zamienniki klasycznych
narzĊdzi rzemieĞlniczych. Nie dziwi zatem fakt, Īe równieĪ one bazują na
zasadzie wzorca i kopii, która okazaáa siĊ tak skuteczna w tradycyjnym rzemioĞle. Za przykáad niech posáuĪą nam Ğrodowiska przeznaczone do projektowania i edycji ruchomego obrazu cyfrowego, bĊdącego nieodáącznym elementem Ğwiatów wirtualnych11. W wielu tego typu programach mamy moĪliwoĞü
deÞniowania ogólnych wzorców oraz tworzenia ich licznych instancji12. PoniewaĪ kaĪdy program posáuguje siĊ wáasnym nazewnictwem, aby nie mnoĪyü terminologii, zasadĊ wzorca i kopii omówiĊ tu na przykáadzie wybranego
Ğrodowiska Adobe Animate, znanego we wczeĞniejszych wersjach jako Flash.
W programie Animate záoĪoną multimedialną strukturĊ, zawierająca animowane elementy graÞczne oraz dĨwiĊki, umieszcza siĊ wewnątrz symbolu,
który początkowo moĪe istnieü tylko w bibliotece projektu, poza jego gáówną sceną (warstwą prezentacyjną). Mając zdeÞniowany symbol, moĪemy
umieszczaü na scenie wiele jego instancji, które zachowywaü bĊdą wewnĊtrzną strukturĊ symbolu (wygląd oraz zachowania), ale mogą róĪniü siĊ miĊdzy
sobą cechami zewnĊtrznymi, takimi jak poáoĪenie, wielkoĞü, kolor itp. Podobnie jak w przypadku programistycznych obiektów oraz klas, zmiana cech
zewnĊtrznych (parametrów) pojedynczej instancji nie wpáywa na pozostaáe
instancje, natomiast kaĪda zmiana wewnĊtrznych cech symbolu powoduje
zmiany we wszystkich jego instancjach. Ponadto, usuniĊcie ze sceny pojedynczej instancji nie ma wpáywu na inne instancje, podczas gdy usuniĊcie
symbolu z biblioteki spowoduje usuniĊcie ze sceny wszystkich jego instancji.
PoniewaĪ koncepcja symboli oraz ich instancji bazuje bezpoĞrednio na
koncepcji klas i obiektów13, ujawniają siĊ tu równieĪ inne mechanizmy obecne
w programowaniu obiektowym. Podobnie jak klasy, które korzystają w swojej strukturze z obiektów innych klas, takĪe symbole mogą zawieraü w sobie
instancje innych symboli. Mamy tutaj równieĪ pewien odpowiednik mechanizmu dziedziczenia – chcąc utworzyü nowy symbol, który zachowywaá bĊ11

ProblematykĊ rzeczywistoĞci wirtualnych podejmuje w tym tomie Bondecka-Krzykowska
[2019].
Dotyczy to np. Ğrodowiska Toom Boom Harmony oraz programów Þrmy Adobe: Premiere
Pro, After Effects, Animate, czy, nie rozwijany juĪ dzisiaj, Director.

12

W Ğrodowisku Animate kaĪdy symbol stanowi pewną klasĊ – dziedziczącą po ogólnej klasie
Object [Braunstein, Wright, Noble, 2010, s. 215–216] – a instancje symbolu są obiektami tej
klasy.
13
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dzie wybrane cechy danego symbolu, ale pozwoli teĪ na zmianĊ lub dodanie
innych elementów, moĪemy utworzyü jego duplikat. ModyÞkacja wewnĊtrznych cech zduplikowanego symbolu nie wpáynie na cechy oryginaáu.
NaleĪy przy tym wyraĨnie podkreĞliü, Īe caáa opisana tu funkcjonalnoĞü
symboli oraz ich instancji dostĊpna jest z poziomu graÞcznego interfejsu
uĪytkownika i choü w warstwie programistycznej bazuje na strukturze obiektowej, moĪe byü obsáugiwana przez projektanta bądĨ artystĊ w sposób czysto
manualny, podobnie jak tradycyjne narzĊdzia.

5. Idee i rzeczy
W niniejszej czĊĞci przyjrzymy siĊ dokáadniej roli, jaką zasada wzorca i kopii
odgrywa w ontologii. Zacznijmy od ogólnej charakterystyki systemu Platona,
w którym chyba najdobitniej uwidoczniáo siĊ znaczenie tej zasady.

5.1. PlatoĔska teoria idei
Na wstĊpie trzeba zaznaczyü, Īe Platon posáugiwaá siĊ terminem idea w znaczeniu formy, wzorca czy teĪ modelu14, podczas gdy nam sáowo to kojarzy
siĊ raczej z pewną myĞlą lub koncepcją [por. Reale, 2012a, s. 88 oraz Sady,
2010, s. 87]. Tutaj jednak odwoáywaü siĊ bĊdziemy wáaĞnie do tego PlatoĔskiego rozumienia idei, jako wzorów dla wszystkich rzeczy: „…te postacie
stoją w naturze jakby pierwowzory, a inne przedmioty są ich odwzorowaniami…” [Platon Parmenides, 132d]. Wedle Platona prawdziwą rzeczywistoĞü
stanowi Ğwiat wiecznych i niezmiennych idei, bĊdący wzorcem dla Ğwiata
Þzycznego, który jest tylko jego niedoskonaáym odbiciem, a wszystkie postrzegane zmysáami przedmioty są jedynie kopiami swych idealnych modeli.
Elementy nauki o ideach rozsiane zostaáy po licznych pismach Platona. Jedno
z jej najbardziej zwiĊzáych ujĊü znaleĨü moĪna w liĞcie siódmym [Platon Listy, 342a–343c], natomiast syntetyczną charakterystykĊ idei w odniesieniu do
przedmiotów Ğwiata zmysáowego zawiera Timajos:
„JeĞli tak siĊ rzeczy mają, trzeba siĊ pogodziü z tym, Īe pierwszy rodzaj bytu
przedstawia siĊ zawsze w ten sam sposób, nie rodzi siĊ ani nie ginie, nie przyj~

Stosowane przez Platona greckie terminy ȓįȑĮ oraz İ ȓįȠȢ wywodzą siĊ od oznaczającego
widzenie czasownika ȓįİƭȞ. Dosáownie znaczą one wiĊc tyle, co wygląd, ksztaát, postaü [DembiĔski, 2003, s. 24].
14
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muje w siebie znikąd czegoĞ innego, nie przechodzi nigdy w Īadną inną rzecz,
jest niedostrzegalny wzrokiem ani innymi zmysáami, sam tylko rozum jest
w stanie go oglądaü. Istnieje jeszcze drugi rodzaj, który nosi tĊ samą nazwĊ; jest
podobny do tamtego, lecz jest postrzegalny zmysáowo, jest zrodzony, zawsze
w ruchu, rodzi siĊ w pewnym miejscu i znów z niego znika, jest przystĊpny
mniemaniu záączonemu z postrzeganiem zmysáowym” [Platon Timajos, 52a].
W podobny sposób idee scharakteryzowane zostaáy w Fedonie: „…wobec
tych [istot], które są niezmienne, nie ma niczego, czym mógábyĞ je uchwyciü
poza racjonalnym wnioskowaniem. Tego typu [istoty] są wiĊc niewidzialne
i zobaczyü siĊ ich nie da…” [Platon Fedon, 79a]. Do gáównych cech idei naleĪą zatem: wiecznoĞü, niezmiennoĞü, niecielesnoĞü, inteligibilnoĞü (poznawalnoĞü tylko rozumem) a takĪe jednoĞü, stojąca w opozycji do wieloĞci rzeczy
postrzeganych zmysáami, dla których idee stanowią wzorce. Ponadto idee są
samoistne – nie są od niczego ani od nikogo zaleĪne i istnieją same przez siĊ
[zob. Platon Kratylos, 386e].

5.2. Porównanie idei i klas
Dokonane wyĪej ogólne charakterystyki paradygmatu programowania obiektowego oraz PlatoĔskiego idealizmu pozwolą nam teraz wskazaü podobieĔstwa zachodzące pomiĊdzy klasami oraz ideami (i odpowiednio: obiektami
oraz rzeczami)15:
1. Zarówno klasy jak i idee stanowią wzorce dla obiektów oraz rzeczy, deÞniując ich wewnĊtrzną strukturĊ oraz sposób dziaáania.
2. Istnieje zawsze jedna klasa danego typu oraz jedna idea danej rzeczy, natomiast powstaáych na ich bazie obiektów oraz rzeczy zmysáowych moĪe
byü wiele.
3. Zarówno klasy jak i idee są niezmienne, podczas gdy obiekty oraz rzeczy
powstają i giną. To ostatnie stwierdzenie wymaga doprecyzowania: dana
klasa istnieje przed uruchomieniem programu i w czasie jego wykonywania pozostaje niezmienna, natomiast obiekty tej klasy mogą byü wielokrotnie tworzone i niszczone.
Podsumowując, moĪemy powiedzieü, Īe „pojĊcie klasy w programowaniu
obiektowym jest PlatoĔskie w tym sensie, Īe w kontekĞcie dziaáania programu
klasy istnieją przed obiektami (tak jak idee preegzystują wzglĊdem rzeczy
materialnych) i są uĪywane jako wzory do wytwarzania obiektów” [Rayside,
Campbell, 2000].
15

PodobieĔstwo idei oraz klas omawia takĪe Tylman [2018].
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5.3. Hierarchia i dziedziczenie
Osobnego omówienia wymaga obecna w systemie Platona hierarchiczna struktura rzeczywistoĞci. Z zachowanych pism wynika jasno, Īe zdaniem Þlozofa
ponad Ğwiatem zmysáowym istnieje Ğwiat idei, zaĞ pomiĊdzy tymi dwoma poziomami jest jeszcze poĞredni Ğwiat bytów matematycznych, które podobnie
jak idee są wieczne i niezmienne, ale tak jak przedmioty zmysáowe charakteryzują siĊ wieloĞcią [zob. Arystoteles MetaÞzyka, A 6, 987b]. Co wiĊcej, wedle
tzw. nauk niepisanych Platona16, ponad Ğwiatem idei miaáby istnieü jeszcze
poziom pierwszych zasad, z Jednem jako zasadą najwyĪszą oraz nastĊpującą
po nim NieokreĞloną Dyadą. JeĞli uwzglĊdnimy nauki niepisane, PlatoĔska
struktura rzeczywistoĞci przedstawia siĊ nastĊpująco: 1) poziom pierwszych
zasad, 2) Ğwiat idei17, 3) Ğwiat bytów matematycznych, 4) Ğwiat bytów zmysáowych. PomiĊdzy tymi poziomami zachodzi jednostronna zaleĪnoĞü ontologiczna – „…poziom niĪszy nie moĪe istnieü […] bez poziomu wyĪszego,
ale nie odwrotnie” [Reale, 2012a, s. 158]. Z podobną zaleĪnoĞcią mamy do
czynienia w przypadku hierarchii klas w programowaniu obiektowym.
Poszukując jednak peániejszej analogii, która uwzglĊdniaáaby równieĪ zasadĊ dziedziczenia, naleĪaáoby siĊgnąü do neoplatoĔskiej ÞlozoÞi Plotyna,
wedle którego cechą konstytuującą kaĪdy byt jest jednoĞü [Plotyn Enneady,
VI, 9, 1], przekazywana z najwyĪszego poziomu (pierwszej hipostazy – Jedna
samego w sobie), poprzez poziomy poĞrednie (drugą i trzecią hipostazĊ), aĪ
do najniĪszego poziomu Ğwiata Þzycznego18. Mamy tu wiĊc do czynienia ze
swoistym dziedziczeniem przez wszystkie byty cechy jednoĞci, pochodzącej
od Jedna, które jest zasadą najwyĪszą, najbardziej ogólną i zarazem najprostszą19. W kontekĞcie rozwaĪanych analogii warto zauwaĪyü, Īe w wielu obiektowych jĊzykach programowania, takich jak C#, Java czy Ruby, wszystkie
16
Uczeni toczą wciąĪ spory w kwestii znaczenia nauk niepisanych. Spotkaü moĪna zarówno
stanowiska, uznające nauki niepisane za kluczowy element myĞli Platona, niezbĊdny do zrozumienia caáoĞci jego systemu (przedstawicielem tego nurtu jest miĊdzy innymi G. Reale), jak
i takie, które marginalizują znaczenie nauk niepisanych [zob. Sady, 2010, s. 70–72]. WywaĪone
podejĞcie proponuje B. DembiĔski, uznając nauki niepisane za ostatni – najdojrzalszy etap
ewolucji ÞlozoÞi Platona [zob. DembiĔski, 1999 oraz DembiĔski, 2003].
17

Na poziomie idei równieĪ panuje wewnĊtrzna hierarchia: na szczycie znajdują siĊ liczby
i Þgury idealne, potem nastĊpują idee najogólniejsze (tzw. metaidee), w koĔcu zaĞ idee szczegóáowe [Reale, 2012a, s. 157–158].
18
Obrazuje to sáynna wizualna metafora Ğwiatáa, promieniującego z niewyczerpanego Ĩródáa
w postaci kolejnych Ğwietlistych krĊgów [zob. Plotyn Enneady, VI, 3, 17]. Zaprezentowane tu
syntetyczne ujĊcie myĞli Plotyna zostaáo opracowane na podstawie [Reale, 2012b, s. 511–573].
19
Choü Jedno jest czymĞ absolutnie prostym [zob. Plotyn Enneady, V, 4, 1], ma ono nieskoĔczoną moc, nieskoĔczony potencjaá [zob. Plotyn Enneady, VI, 9, 6].

56

Jakub Jernajczyk

klasy pochodne wyprowadzane są z jednej, najbardziej ogólnej klasy podstawowej, która, podobnie jak Jedno w systemie Plotyna, stanowi wspólne Ĩródáo dla caáej struktury programu, a jej cechy dziedziczone są przez wszystkie
klasy (byty) pochodne.

5.4. Forma ksztaátująca materiĊ
Analogia pomiĊdzy systemem ÞlozoÞcznym Platona oraz paradygmatem programowania obiektowego wyczerpuje siĊ w momencie, kiedy weĨmiemy pod
uwagĊ samoistnoĞü idei oraz ich caákowitą transcendencjĊ wobec Ğwiata. Oznacza to bowiem, Īe Īaden umysá nie moĪe wpáywaü na wieczne i niezmienne
idee. Nawet PlatoĔski Demiurg tworząc Ğwiat musiaá opieraü siĊ na owych doskonaáych i zupeánie od niego niezaleĪnych modelach. Zatem, w przeciwieĔstwie do programistycznych klas, PlatoĔskie idee z zaáoĪenia są niestwarzalne
– moĪna próbowaü je poznaü, lecz nie moĪna ich tworzyü ani zmieniaü [por.
Janusz, 2002, s. 48]. Spróbujmy wiĊc poszukaü precyzyjniejszej analogii, która
pozwoliáaby nam uwzglĊdniü istotną rolĊ programisty – kreatora wirtualnej rzeczywistoĞci programu. W tym celu siĊgniemy do myĞli Arystotelesa, który za
zbĊdne uznaá przyjmowanie idei, niezaleĪnych od Ğwiata zmysáowego. Twierdziá bowiem, Īe w kaĪdej rzeczy zawarta jest forma, która ksztaátując materiĊ,
ustanawia jej jakoĞü. Forma, podobnie jak PlatoĔska idea jest niezmienna, ale
nie stanowi odrĊbnego przedmiotu – nie istnieje poza rzeczą [zob. Arystoteles
MetaÞzyka, VII 8, 1033b–1034a]. Oderwane od Ğwiata Þzycznego idee zastąpione tu zostaáy inteligibilnymi formami tego co zmysáowe [Reale, 2012a].
Obok samej materii oraz samej formy Arystoteles wyróĪnia takĪe ich záączenie, stanowiące jego zdaniem odrĊbny rodzaj substancji [zob. Arystoteles
MetaÞzyka, VIII 2, 1043a]. WáaĞnie w tym rozróĪnieniu moglibyĞmy poszukiwaü peániejszej analogii do programistycznych klas oraz obiektów: klasie odpowiadaáaby inteligibilna forma, zaĞ powstaáym na bazie klasy obiektom odpowiadaáyby owe konkretne, uchwytne zmysáami poáączenia formy i materii.
W ujĊciu Arystotelesa ludzki intelekt wyabstrahowuje ogólne formy
z poszczególnych, podpadających pod zmysáy przedmiotów. Stąd teĪ „moĪemy powiedzieü, Īe klasy w programowaniu obiektowym są Arystotelesowskie w takim sensie, Īe programista w obszarze danego zagadnienia
ogarnia najpierw elementy jednostkowe (obiekty) a dopiero potem opracowuje zawierające je pojĊcia abstrakcyjne (klasy)” [Rayside, Campbell,
2000]. Warto w tym kontekĞcie dodaü, Īe w ramach programowania obiektowego wyróĪnia siĊ dwa modele: oparty na klasach (realizowany przez takie jĊzyki jak C++, C#, PHP czy Java) oraz oparty na prototypach. W tym
drugim modelu, realizowanym miĊdzy innymi w jĊzykach JavaScript oraz
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Python20, nie deÞniuje siĊ zewnĊtrznych klas, lecz pierwszy zdeÞniowany
bezpoĞrednio w kodzie programu obiekt danego typu stanowiü moĪe prototyp dla kolejnych tego typu obiektów. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe ogólna
forma obiektów danego typu jest w tym wypadku wytwarzana na podstawie
rzeczy jednostkowej.
W tym miejscu koĔczy siĊ jednak podobieĔstwo do Arystotelesowskiej
metaÞzyki, poniewaĪ postulowana przezeĔ forma, podobnie jak PlatoĔska
idea, nie moĪe byü tworzona przez poznający umysá. Szukając nurtu ÞlozoÞcznego, który przyznawaáby umysáowi moc wytwarzania pojĊü ogólnych,
naleĪaáoby zwróciü siĊ w stronĊ rozwijającego siĊ od Ğredniowiecza nominalizmu [zob. Tylman, 2018].

6. Zasada wzorca i kopii jako metoda wirtualna
Dokonawszy porównania wybranych cech paradygmatu programowania
obiektowego oraz koncepcji ÞlozoÞcznych Platona i jego nastĊpców, rozwaĪmy teraz dokáadniej moĪliwe przyczyny wyraĨnego podobieĔstwa, jakie zachodzi pomiĊdzy tymi, zdawaáoby siĊ bardzo odlegáymi obszarami. Na wstĊpie odrzuciábym wariant caákowicie przypadkowej zbieĪnoĞci, gdyĪ wydaje
siĊ on maáo prawdopodobny, a nade wszystko najmniej interesujący. NaleĪaáoby teĪ odrzuciü moĪliwoĞü bezpoĞredniej i Ğwiadomej inspiracji programistów koncepcjami ÞlozoÞcznymi, poniewaĪ w literaturze specjalistycznej nie
odnajdujemy takich nawiązaĔ. Bardziej prawdopodobna jest inspiracja nieuĞwiadomiona, oznaczająca niejawne odwoáanie siĊ twórców jĊzyków programowania do koncepcji, które po raz pierwszy tak jasno wyraĪone zostaáy
w ÞlozoÞi Platona i przez wieki stanowiáy fundament naszej kultury i nauki.
Za takim wariantem przemawiaü moĪe skala wpáywu teorii idei na caáą ÞlozoÞĊ europejską, która miaáaby byü – jak dobitnie stwierdziá Whitehead – jedynie „serią przypisów do Platona” [Whitehead, 1978, s. 39]21.
RozwaĪmy jednak jeszcze inny wariant, zakáadający, Īe na myĞl Þlozofów,
inĪynierów, projektantów i programistów wpáynĊáa ta sama, bardzo podstawowa koncepcja, która juĪ wczeĞniej stanowiáa fundament dla sztuki i rzemiosáa. Zasada wzorca i kopii – bo o niej rzecz jasna tu mowa – okazaáaby
20
21

Z uwzglĊdnieniem dodatkowej biblioteki prototype.py

O sile oddziaáywania tej ÞlozoÞi na myĞl zachodnią pisze takĪe Russell [2012, s. 137]. Z kolei B. DembiĔski zauwaĪa, Īe liczne nawiązania do Platona wybitnych przedstawicieli wspóáczesnej nauki (miĊdzy innymi W. Heiseberga i R. Penrose’a) Ğwiadczyü mogą „o szczególnej
wspóázgodnoĞci myĞlenia” [DembiĔski, 1999, s. 197].
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siĊ cywilizacyjnym archetypem, meta-zasadą przenoszoną przez wieki z dziedziny na dziedzinĊ, potwierdzającą swą niezwykáą skutecznoĞü w róĪnych,
czĊsto bardzo odlegáych obszarach ludzkiej aktywnoĞci.
Nawiązując do terminologii informatycznej moglibyĞmy równieĪ okreĞliü
zasadĊ wzorca i kopii metodą wirtualną. W programowaniu obiektowym za
pomocą metod wirtualnych opisuje siĊ operacje w klasach odpowiadających
pojĊciom najbardziej ogólnym [zob. Stroustrup, 2002, s. 18]. Projektując
strukturĊ klas dla programu, metody wirtualne deklaruje siĊ w klasach podstawowych. Na tak wysokim poziomie ogólnoĞci metody te nie mają jeszcze
konkretnego zastosowania, dlatego teĪ nie posiadają Īadnej deÞnicji. Jednak
juĪ w konkretnych klasach pochodnych przyjmowaü mogą róĪne ustalone formy – okreĞlone deÞnicje [zob. Stroustrup, 2002, s. 39–43]. Chcąc np. stworzyü oprogramowanie sáuĪące do przeprowadzania operacji matematycznych,
jedną z wirtualnych metod, której istnienie powinniĞmy uwzglĊdniü przy
opracowywaniu najwyĪszych poziomów hierarchii klas, jest dodawanie. Choü
bĊdzie ono zupeánie inaczej realizowane w konkretnych klasach pochodnych,
odpowiedzialnych za obliczenia na liczbach naturalnych, rzeczywistych, zespolonych bądĨ jeszcze innych strukturach (np. wektorach czy zbiorach), ma
w sobie pewną ogólną, wspólną tym wszystkim klasom koncepcjĊ sumowania
dwóch obiektów tego samego typu [por. Janusz, 2007]. Metody wirtualne są
zatem metodami potencjalnymi, mogącymi zaistnieü w danej hierarchii klas22.
O zasadzie wzorca i kopii moĪemy myĞleü wáaĞnie jako o wirtualnej metodzie, charakteryzującej w sposób ogólny pewien typ myĞlenia i dziaáania.
ChociaĪ konkretne formy realizacji tej zasady róĪnią siĊ znacząco w poszczególnych obszarach zastosowaĔ (inaczej tworzy siĊ kopie przedmiotów materialnych z Þzycznej matrycy, inaczej powielane są obiekty cyfrowe, w inny
jeszcze sposób musiaáyby powstawaü niedoskonaáe odbicia inteligibilnych
idei), na poziomie najbardziej ogólnym funkcjonuje wciąĪ ta sama koncepcja
wytwarzania wielu elementów z pojedynczego modelu.
Czym jest (jeĞli w ogóle jest) ów poziom ogólny, z którego wyáaniają
siĊ uniwersalne schematy naszego dziaáania? Czy zasada wzorca i kopii jest
echem jakiejĞ ogólniejszej zasady, ukrytej gáĊboko w tkance rzeczywistoĞci,
która sprawia, Īe „zhierarchizowaną strukturĊ informacji wpisaną w Ğwiat
moĪna áączyü wirtualnie w áaĔcuchy ogólnych metod” [Janusz, 2007]? Czy
moĪe zasada ta stanowi jedynie szczególną cechĊ ludzkiego umysáu, który nie
zna bardziej wydajnego sposobu organizowania rzeczywistoĞci, zarówno tej
Þzycznej, jak i wirtualnej? To zaledwie kilka spoĞród licznych pytaĔ, które
22
Widzimy tu wiĊc odwoáanie do szerokiej deÞnicji „wirtualnoĞci”, rozumianej jako teoretyczna moĪliwoĞü zaistnienia [zob. KopaliĔski, 2007].
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dotykają kluczowych problemów ontologii i teorii poznania, a sprowokowane
zostaáy przez rozwaĪane tutaj analogie.

7. ZakoĔczenie – zasada umysáu, czy zasada Ğwiata?
Zasada wzorca i kopii jawi siĊ jako uniwersalna reguáa, opisująca wytwarzanie powtarzalnych elementów na podstawie pojedynczego wzoru. Przykáady
zaczerpniĊte z wielu róĪnych dziedzin ludzkiej aktywnoĞci potwierdzają metodologiczną doniosáoĞü tej zasady i nie pozwalają wątpiü, iĪ jest ona jedną
z podstawowych reguá, wedle których poznajemy i zmieniamy Ğwiat. Z drugiej jednak strony zasada wzorca i kopii nie jest wyáącznie domeną czáowieka
– jej powszechne dziaáanie obserwujemy równieĪ w naturze (wystarczy choüby wspomnieü replikacjĊ áaĔcuchów DNA). Zatem rozwaĪania dotyczące
istoty owej zasady nie powinny ograniczaü siĊ jedynie do analizy przykáadów
ludzkiej dziaáalnoĞci.
Poszukując fundamentalnych Ĩródeá pochodzenia zasady wzorca i kopii
naleĪy wyodrĊbniü dwa podejĞcia: epistemologiczne i ontologiczne, przy
czym to drugie jest rozszerzeniem pierwszego. PodejĞcie pierwsze zakáada,
Īe istnienie zasady wzorca i kopii Ğwiadczy jedynie o okreĞlonych cechach
ludzkiego umysáu. PodejĞcie ontologiczne akceptuje rzecz jasna doniosáoĞü
tej zasady w ludzkim poznaniu i dziaáaniu, ale zakáada dodatkowo, Īe jest
ona jakoĞ ugruntowana w strukturze rzeczywistoĞci. Tym samym przyjmuje
ono pewną postaü platonizmu. Posáugując siĊ metaforą zaczerpniĊtą z informatyki, moĪemy powiedzieü, Īe w ramach podejĞcia ontologicznego zasada
wzorca i kopii stanowi metodĊ wirtualną w obiektowo zaprojektowanym programie wszechĞwiata [por. Janusz, 2002].
RozwaĪmy kilka argumentów, które przemawiają za lub przeciw dwóm
wyróĪnionym wyĪej podejĞciom. Sama obecnoĞü oraz skutecznoĞü zasady
wzorca i kopii w róĪnych obszarach twórczej aktywnoĞci czáowieka niczego jeszcze nie rozstrzyga, wzmacnia bowiem obydwie ĞcieĪki argumentacji:
w oczywisty sposób utwierdza nas w przekonaniu, Īe myĞlimy i dziaáamy
wedle tej reguáy, ale moĪe teĪ Ğwiadczyü na korzyĞü jej gáĊbokich związków
z ontologiczną strukturą rzeczywistoĞci. Tym, co pozwala Ğmielej spojrzeü
w stronĊ interpretacji ontologicznej jest obserwacja Ğwiata przyrody, która dowodzi, Īe zasada wzorca i kopii nie jest wcale zaleĪna od ludzkiego umysáu.
Mogáaby wiĊc wyáaniaü siĊ z jakiegoĞ podstawowego poziomu istnienia. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe wszystko, co obserwujemy, przetwarzane jest przez
nasz umysá. Zatem to, Īe dostrzegamy w przyrodzie metody podobne do tych,

60

Jakub Jernajczyk

którymi sami siĊ posáugujemy, nie musi jeszcze dowodziü uniwersalnego
charakteru owych metod. Tendencja do zakáadania istnienia ogólnych zasad,
panujących na róĪnych poziomach rzeczywistoĞci, wynikaü moĪe bowiem ze
specyÞcznych uwarunkowaĔ naszych zdolnoĞci poznawczych.
Nie mamy rozstrzygających argumentów, które pozwalaáyby nam dowieĞü
bądĨ odrzuciü tezĊ o ontologicznych Ĩródáach zasady wzorca i kopii. Z jednej
strony Ğwiadomi jesteĞmy tego, Īe nasz umysá narzuca na obserwowane zjawiska pewne wáasne kategorie. Z drugiej zaĞ strony sam umysá teĪ jest czĊĞcią
przyrody, nie moĪna zatem wykluczyü, Īe sposób jego dziaáania wynika z jakichĞ podstawowych, ogólnych reguá, wpisanych gáĊboko w tkankĊ rzeczywistoĞci. Choü struktura Ğwiata, w którym Īyjemy, wciąĪ pozostaje przed nami
ukryta, znamy dobrze reguáy rządzące tworzoną przez nas rzeczywistoĞcią wirtualną, poniewaĪ sami owe reguáy wyznaczamy. Jedną z takich reguá, stanowiących ontologiczny fundament Ğwiata cyfrowego, jest zasada wzorca i kopii.
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The Principle of Model and Copies: On the Similarities of Methods Used in Handicrafts,
Philosophy and Programming
Abstract
The rule of model and copies, which is surely an exceptionally effective mode of operation,
offers a methodological foundation for many areas of human activity: from art and handicrafts,
through engineering and design, to computer programming and philosophy. I claim that this
principle appears to be a source of some surprising similarities observable in relation to the
paradigm of object-oriented programming and Plato’s theory of forms. In this article, I also describe some digital graphic tools based on this principle, such as are used to create virtual realities. Selected elements of the philosophical systems of Aristotle and Plotinus are also analysed.
The article ends with some epistemological reßections on possible sources for the analogies
discussed here.

