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Gdy badacze spo9eczni zaczynaj: wspó9prac; z geografami, dziwi ich nie-
jednokrotnie waga, jak: ich koledzy przyk9adaj: do mapy bazowej *, na któ-
rej maj: zaprojektowa< w9asne przedmioty (objects), jak gdyby mieli na9o=y< 
kolejn:, bardziej naskórkow: (super!cial) warstw; na jak:> bardziej podsta-
wow:. Geografowie obstaj: przy tym, by inni badacze?– socjologowie, eko-
nomi>ci, antropologowie czy psychologowie umieszczali swoj: interpreta-
cj; ryzyka na mapie bazowej, która ma za zadanie uchwyci< (ground) naj-
bardziej fundamentaln:, materialn:, a nade wszystko najbardziej @zyczn: 
rzeczywisto><. Wspó9praca taka posiada wielk: wad;, poniewa= powoduje, 
=e niemo=liwe staje si; wyj>cie poza podzia9 na ryzyka „obiektywne” i „su-
biektywne”. Dzi> ryzyko staje si; kluczowym problemem naszych spo9e-
czeAstw i, przez sam: sw: natur;, wymusza wspó9prac; rozmaitych dyscy-
plin naukowych. Mapowanie ryzyka zmusi9o nas do bli=szego przyjrzenia 
si; ambiwalentnej roli map. W niniejszym artykule zajmujemy si; powoda-
mi, dla których tak silny nacisk k9adziony na map; bazow: nie musi okre>la< 
umiej;tno>ci geografów i oferuje nam alternatywn: form; wspó9pracy bada-
czy spo9ecznych i geografów, dzi;ki omini;ciu silnie okopanego rozró=nie-
nia na geogra@; „@zyczn:” i „humanistyczn:”. Aby nasze stanowisko sta9o 
si; w pe9ni czytelne, wysuwamy tez;, =e ryzyka 9atwo umie>ci< na mapie ja-
ko rafy. Nie ma =adnego powodu, dla którego rafy, które mog: zagrozi< na-
wigacji statków i jachtów, mia9yby okaza< si; 9atwiejsze do wyrysowania na  
mapach dzi;ki wskazaniu ich dok9adnego po9o=enia wed9ug d9ugo>ci i sze-
roko>ci geogra@cznej oraz dodatkowo oznaczaniu ich poprzez konwencjonal-
nie pomalowan: boj; ostrzegawcz:. Tymczasem ci sami kartografowie maj: 
k9opot z wyrysowaniem ryzyka (po=aru, zalania, zanieczyszczenia, bezrobo-
cia, przest;pczo>ci i tym podobnych), które dana populacja mog9aby wzi:< 
pod uwag; (por. Monmonier BCCD). Nie ma =adnego powodu, by s:dzi<, =e 
rafy bardziej „naturalnie” wi:=: si; z bazow: map: i bli=ej im do warstwy 
podstawowej (fundamental layer), podczas gdy ryzyko powinno pojawia< si; 
jako bardziej wierzchnia warstwa u9o=ona na tej pierwszej. Chcemy przed-
stawi< inny sposób my>lenia o mapowaniu (mapping impulse), wed9ug któ-
rego zarówno rafy, jak i ryzyko, w równej mierze nale=: do okre>lenia tego, 
czym jest terytorium, jedne i drugie bowiem s: przeszkodami dla przebiegu 
dzia9aA, które mo=na równie 9atwo zarejestrowa< i oznaczy<, dzi;ki pew-
nym konwencjom, na ró=nych rodzajach map.

Kwestia ta doprowadzi9a nas do rozwa=enia na nowo relacji pomi;dzy 
mapami, terytorium i ryzykiem. Czy mapa, jak wskazuje Pickles (EFFG), nie 
stanowi wi;c reprezentacji >wiata, lecz jest inskrypcj:, która dzia9a (a cza-
sami nie dzia9a) w >wiecie? Czy mapy i mapowanie poprzedzaj: terytorium, 
które „reprezentuj:”, czy te= mo=e powinni>my traktowa< je jako wytwarza-
j:ce (producing) terytorium? Wielu badaczy proponowa9o ju= g9;bokie rewi-
zje zdroworozs:dkowego wyobra=enia o wy9anianiu si; terytorium * (Paasi 
EFFH, Elden EFFI, Painter EFFC, Glennie, Jrift EFFC) *. Równie wielu au-
torów podda9o rewizji tradycyjne role przypisywane mapie. Tak=e i w tym 
przypadku istniej: ró=ne szko9y my>lowe rozci:gaj:ce si; od skupiania si; na 
roli politycznych i instytucjonalnych relacji mapowania (Harley BCKC, Pic-
kles EFFG, Akerman EFFC) a= do podkre>lania performatywno>ci w pos9u-
giwaniu si; mapami (Cosgrove BCCC), gdzie mapy pojmowane s: jako co>, co  
wy9ania si; w pewnym procesie, w wyniku ca9ego zbioru ró=nych praktyk 
(Dodge, Kitchin EFFC, Crampton EFFC). Po stronie ryzyka, równie powszech-
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ne s: analogiczne rewizje, pocz:wszy od rozumienia tego zjawiska w opar-
ciu o prawdopodobieAstwo, a= do poj;cia relacyjnego (jak na przyk9ad za-
proponowali Healy EFFG czy November EFFG oraz EFFK). Cho< wszystkie te 
rewizje zdaj: si; bardzo inspiruj:ce, to jeszcze nie zestawiano razem, w jed-
no zagadnienie, tych trzech poj;<: mapy, terytorium i ryzyka.

Chcieliby>my pokaza< tutaj, dzi;ki p9odnemu powi:zaniu trzech dzie-
dzin, studiów nad nauk:, geogra@i ryzyka * i zarz:dzania wiedz:, =e brak 
rozumienia wspomnianej relacji pomi;dzy mapami, terytorium i ryzykiem 
stanowi niefortunny wynik sposobu, w jaki w modernizmie interpretowano 
odwzorowywanie (mapping impulse)?– pocz:wszy od wieku LMNNN a= do koA-
ca wieku LL (Latour BCCH). Argumentujemy, =e nadej>cie nawigacji cyfrowej 
(Cartwright, Hunter BCCC, Fabrikant EFFF) pozwala wprowadzi< ca9kowicie 
odmienn: interpretacj; procesu mapowania, która pozwala retrospektywnie 
odró=ni< mimetyczne pos9ugiwanie si; mapami od nawigacyjnego. Rozró=-
nienie to mo=e z kolei pomóc geogra@i uchwyci< ide; ryzyka i przekroczy< 
z ni: podzia9 na ryzyko „obiektywne” i „subiektywne” analogicznie do te-
go, jak niektórzy geografowie namawiaj: nas do przekroczenia podzia9u na 
[ geogra@; ] „@zyczn:” i „humanistyczn:” (Massey EFFF, Lane EFFB, Jrift 
EFFE, Harrison et al. EFFG).

Cho< ju= mapy drukowane na papierze by9y szeroko rozpowszechnione, do-
piero teraz ich u=ytkownicy, w wyniku dost;pno>ci technologii cyfrowych, 
zauwa=aj:, =e dokona9y si; w nich du=e zmiany (Crampton EFFH, Dodge et 
al. EFFC). Nie tylko ich powszechno>< wzros9a wyk9adniczo?– nawigacje OPQ 
s: obecne dzi> w ka=dym samochodzie, równie wszechobecne s: komputery 
i telefony komórkowe?– ale teraz znacznie cz;>ciej spotykamy je w formie cy-
frowej ni= papierowej. Kiedy za> pojawi: si; w formie papierowej, gdy planu-
jemy podró=, czy przygotowujemy wskazówki podró=y dla przyjació9, istnie-
je du=a szansa, =e stanowi: wydruk ma9ego fragmentu skomputeryzowanej 
bazy danych, =e s: obrazem na krótko uchwyconym w kadrze i wyrzuconym 
zaraz po wykorzystaniu. Podczas, gdy w erze przedkomputerowej (B.C.?– 
jak mówi: maniacy komputerowi [ Before Computers?– w erze przedkompu-
terowej?– przyp. t9um. ]) mapa sk9ada9a si; z pewnej ilo>ci posk9adanych pa-
pierowych kart, które mo=na by9o omie>< z góry wzrokiem lub przypi:< na 
>cianie, nasze dzisiejsze do>wiadczenie zwi:zane z odwzorowywaniem po-
lega na zalogowaniu si" poprzez jaki> interfejs (najcz;>ciej przez komputer) do 
jakiej> bazy danych, która gromadzi informacje w czasie rzeczywistym. Spo-
rz:dzanie wydruków sta9o si; jedynie czym> dodatkowym. Papierowa ma-
pa, sedno do>wiadczenia z mapowaniem, teraz jest tylko jednym z licznych 
wyników oferowanych przez cyfrowe banki danych, czym>, co dla wygody 
mo=emy wykorzysta< lub pomin:<?– tak, jak to si; dzieje z nasz: drukark:?– 
i nie stanowi ju= elementu okre>laj:cego ca9e przedsi;wzi;cie.

Na pierwszy rzut oka, interfejs nawigacyjny, jak na przyk9ad Google Earth, 
mo=e sprawia< wra=enie czego> podobnego, jak stare zdj;cia satelitarne, czy 
papierowe mapy, poza tym, =e 9atwiej zrobi< ogólny „przelot”. Jednak=e to 
uczucie swojsko>ci szybko zanika, gdy okazuje si;, =e mo=na prze9:czy< si; 
jednym klikni;ciem z kartogra@i na fotogra@;, z dwóch wymiarów na trzy, 
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z ma9ej skali na du=:, w zale=no>ci od w9as-
nego wyboru. Co wi;cej, ta 9atwo>< nawi-
gacji jest niczym w zestawieniu z pe9nym 
zaskoczeniem, jakie pojawia si;, gdy nagle 
zaczynaj: wyskakiwa< jakie> dziwne ro-
dzaje informacji: reklama restauracji Piz-
za Hut; uj;cia ulic uchwycone przez ob-
cych ci ludzi; animacje, które przekszta9caj: 
cz;>< scenerii w wideo odtwarzane w cza-
sie rzeczywistym; wy>wietlanie informacji 
historycznych; powiadomienia o obecno-
>ci w s:siedztwie ludzi, z którymi mo=esz 
chcie< si; zaprzyjaRni< poprzez >wie=o za-
projektowane sieci spo9eczne… Co praw-
da, wszystkie te informacje mog9y znaleR< 
si; na mapach B.C., lecz ka=da z nich musia9aby zosta< celowo wydrukowa-
na na osobnych kartach lub za9:czona na odr;bnym medium. W erze A.C. 
(After Computers?– w erze komputerów?– przyp. t9um.), ze wzgl;du na cyfro-
w: kompatybilno>< wszystkich tych heterogenicznych form, mog: si; one 
znaleR< w podobnych rodzajach banków danych i by< udost;pniane wed9ug 
potrzeb i przeliczane ci:gle w czasie rzeczywistym. Ma9ym bonusem jest 
oferowana przez platform; mo=liwo>< dodania przez u=ytkownika >wie=ych 
osobistych informacji do banku danych, zmieniaj:c tym samym u=ytkow-
nika mapy w jednego z nieprzebranej liczby jej amatorskich wspó9twórców.

Wprawdzie nie jest to nowe do>wiadczenie dla praktykuj:cych geo-
grafów nawyk9ych do poj;cia kartogra@i interaktywnej ju= od lat osiem-
dziesi:tych i do Google Earth od BCCH roku (por. Crampton EFFH), ale na  
pewno?– dla ca9ych rzecz ludzi zaabsorbowanych obecnie ca9kowicie odmien-
nym pos9ugiwaniem si; mapami. Jak okre>li<, co jest oryginalnego w tym 
zbiorowym eksperymencie? Powiedzmy, =e logujemy si; poprzez dany in-
terfejs do jakiej> geogra@cznej bazy danych, ekran naszego komputera (sta-
cjonarnego lub przeno>nego, to ju= nie ma znaczenia) pe9ni funkcj; pulpitu 
(dashboard) pozwalaj:cego nawigowa# po>ród ca9kowicie heterogenicznych 
zestawów danych, które s: od$wie%ane w czasie rzeczywistym i umiejsca-
wiane w zale=no>ci od naszych konkretnych poleceA (Cartwright BCCC, Po-
intet EFFD). Tak wi;c, nawet je>li do>wiadczenie cyfrowej nawigacji mo=e 
w pierwszej chwili wygl:da< zaledwie na poszerzenie starszego do>wiadcze-
nia ogl:dania geogra@cznych danych i wi:zania ich z innymi rodzajami in-
formacji, po chwili ilo>< nowych elementów tak przyt9acza, =e nie sposób 
zaprzeczy<, i= rzeczywi>cie jest to nowe do>wiadczenie (Bowker EFFS). Na-
sza analiza wykazuje, =e technologie cyfrowe przekszta9ci9y do>wiadczenie 
odwzorowywania w co> innego, co>, co pragniemy nazwa< platform& nawi-
gacyjn&, któr: charakteryzuje obecno><:

baz danych,
jakiego> interfejsu s9u=:cego do operowania danymi, na przyk9ad do ob-
liczeA czy wyszukiwania,
pulpitu, by interfejs dzia9a9 w dwie strony,
wielu ró=nych form uzyskiwania rezultatów (outputs) przystosowanych 
do ró=norodnych u=ytkowników, gdzie jedn: z nich stanowi: papiero-
we wydruki.
Przez „spojrzenie na map;” mamy dzi> na my>li „logowanie si; do jakiej> 

platformy nawigacyjnej” oraz, by< mo=e, ale niekoniecznie, drukowanie ja-
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kiego> jej fragmentu, aby pomóg9 nam w poruszaniu si; po jakiej> skompli-
kowanej trajektorii.

Nacisk, jaki k9adziemy na nowatorstwo do>wiadczenia zapewnionego 
ka=demu z nas przez cyfrowe odwzorowywanie, nie bierze si; z popadania 
w jak:> euforyczn: technomani;. Wr;cz przeciwnie, chodzi o mo=liwo>< 
uchwycenia w tym momencie, w jak du=ym stopniu starsze odwzorowywa-
nie B.C. ju% dostarcza'o swoim u%ytkownikom wszelkich korzy$ci platformy na-
wigacyjnej. Kiedy teraz retrospektywnie przyjrzymy si; rozmaitym sposo-
bom, w jakie rzeczywi>cie u=ytkownicy do>wiadczali map, zrozumiemy, =e 
one zawsze by9y wykorzystywane jako stosunkowo z9o=ony i wielowymia-
rowy interfejs kalkulacji s9u=:cy do nawigowania.

Mo=emy wi;c teraz zreinterpretowa< odwzorowywanie (mapping impul-
se), wskazuj:c na sze>< podstawowych, zawsze obecnych (zarówno B.C, jak 
i A.C.) cech:

Zdobywanie danych: chodzi o prac; wykonan: podczas pierwszego ba-
dania danego obszaru w rezultacie nawigowania po nim (pierwsze nawigo-
wanie jest heroiczne, póRniej za> rutynowe);

Zarz:dzanie danymi: tutaj w gr; wchodz: instytucje konieczne do zbie-
rania, przechowywania, zabezpieczania, konserwowania, archiwizowania, 
utrzymywania i standaryzowania morza zdobytych danych;

Przetwarzanie (recalculation) danych: centra kalkulacji umo=liwiaj: ku-
mulacj; dzi;ki nak9adaniu i krzy=owemu 9:czeniu ró=nych rodzajów hetero-
genicznych informacji, uspójnianych w mniejszym lub wi;kszym stopniu po-
przez [ zastosowanie ] konwencji oraz standardów i przeliczanych dzi;ki serii 
wynalazków matematycznych i innowacji w zakresie zarz:dzania danymi;

Wydruk: tymczasowe formy prezentowania wyników (outputs) z danej 
platformy, stworzonych z my>l: o ró=nych typach klientów i u=ytkowników;

Oznaczenia drogowe (sign posts): ró=norakie artefakty zosta9y po9:czone 
i uszeregowane po to, by wydruk sta9 si; u=yteczny oraz, by ustanowi< ko-
respondencj" (wi;cej na ten temat poni=ej) pomi;dzy dwoma kolejnymi in-
formacjami;

Nawigowanie: rozmaite sposoby, na jakie platforma jest wykorzystywa-
na przez ró=norodnych u=ytkowników docelowych (end users).

Cho< istnieje olbrzymia ró=nica pomi;dzy wczesnymi pracami dzielnych 
odkrywców i kartografów (Trystram EFFB, Alder EFFH) a pos9ugiwaniem 
si; OPQ-em lub teledetekcj: (Remote Sensing), pragniemy argumentowa<, =e 
powy=sze sze>< wymiarów zawsze by9o obecnych oraz, =e, je>li techniki cy-
frowe na du=: skal; przyspieszy9y dzia9ania i przynios9y wiele nowych przy-
spieszonych p;tli sprz;=enia zwrotnego, to zbiorczo uwydatni9y obecno>< 
tych d9ugich 9aAcuchów wytwarzania, które istnia9y ju= wcze>niej (Car-
po EFFB). Innymi s9owy, je>li 9atwo zapominali>my o olbrzymiej liczbie in-
stytucji, umiej;tno>ci, konwencji i instrumentów przyczyniaj:cych si; do  
wydrukowania pi;knego atlasu, teraz zapomnie< o tym jest jednak o wiele 
trudniej, skoro nieustannie przypomina nam si; o liczbie satelitów, które zlo-
kalizowa9 nasz OPQ, o nag9ych zanikach sieci [ telefonicznej ], o zró=nicowaniu 
w jako>ci danych, o rozpowszechnianiu si; cenzury, o danych wytwarzanych 
i odsy9anych z powrotem przez samych u=ytkowników i tym podobnych. Jak 
i w innych przypadkach, tak i tutaj techniki cyfrowe wcale nie zwi;kszaj: 
naszego wra=enia dematerializacji, a przeciwnie, dokona9y rematerializacji 
ca9ych 9aAcuchów wytwarzania. Dzi> nie sposób ju= ignorowa< fakt, =e za-
wsze, gdy gdzie> pod r;k: zjawia si; wydrukowana mapa, pojawiaj: si; rów-
nie= strumienie biegn:ce w dó9 i w gór; d9ugiego i kosztownego 9aAcucha 
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wytwórczego, który potrzebuje ludzi, umiej;tno>ci, energii, oprogramowa-
nia, a tak=e instytucji, a od którego zale=y nieustannie zmieniaj:ca si; jako>< 
danych. Je>li w erze TU ka=dy geograf o tym wiedzia9 (nale=a9o to w koAcu 
do ich codziennej rutyny), to w erze VU ka=dy u=ytkownik docelowy zosta-
je w równej mierze uwra=liwiony na obecno>< tych sieci.

Teraz chcieliby>my wykorzysta< w9a>nie to uwydatnienie ca9ego 9aAcucha 
wytwarzania po to, by na>wietli< pewn: zagadkow: cech; map: je>li praw-
d: jest, =e mapy zawsze stanowi9y cz;>< owego 9aAcucha, to jak dosz9o do 
tego, =e zacz;to je interpretowa< jako co>, co posiada korespondencj" z @zycz-
nym terytorium? Czy mo=liwe jest to, =e samo poj;cie terytorium zwi:za9o 
si; z pewn: fascynacj: mapami, fascynacj: wynikaj:c: z niedostrzegania ca-
9ego 9aAcucha wytwarzania? Mapa to nie terytorium, jak >wietnie wie ka=dy 
czytelnik chyba a= nazbyt znanego utworu Borgesa O $cis'o$ci w nauce * (Bor-
ges BCDG: CH). Mamy jednak=e inny jeszcze powód, by s:dzi<, =e taki projekt 
móg9by stworzy< jedynie „mapy niezadowalaj:ce”: to, co nazywamy ziemi:, 
na któr: nale=y na9o=y< jak:> kartogra@czn: skal;, mo=e tak=e nie istnie<, 
mo=e by< artefaktem, spóRnionym rezultatem zastosowania z9ej @lozo@i do 
jakiego> projektu kartogra@cznego. Wraz z cyfrow: wszechobecno>ci: od-
wzorowywania, dos9ownie wkraczamy na „nowe terytorium”, tak nowe, =e 
nie jest w ogóle podobne do tego, co dotychczas okre>lali>my tym mianem *.

Aby to zrozumie<, wystarczy z bliska przyjrze< si;, w jaki sposób w prak-
tyce tworzona jest korespondencja pomi;dzy mapami i ziemi: (Hutchins 
BCCI, Kitchin, Dodge EFFD) *. Rozwa=my prosty przyk9ad: ka=da osoba, któ-
ra p9ywa9a jachtem, wie, =e nawigator w kabinie zajmuje si; map: roz9o=o-
n: przed sob:, wyliczaj:c z pomoc: linijki i kompasu najlepsz: tras;, bior:c 
przy tym pod uwag; ka=dy strz;pek informacji, który pochodzi z kokpitu. 
Dla nawigatora, mapa rzeczywi>cie stanowi co> na kszta9t dwuwymiarowego  
suwaka, który w formie przed-obliczeniowej zawiera olbrzymie ilo>ci infor-
macji dotycz:ce k:tów oraz odleg9o>ci i na który rozmaitymi czcionkami na-
niesiono jeszcze inne rodzaje informacji?– nazwy miejscowo>ci, >redni: si9; 
pr:dów, zasi;g p9ywów, oznaczenia morza i l:du, kszta9t raf, wraki, rozma-
ite uregulowania i tak dalej. Jedyna ró=nica mi;dzy sytuacj: B.C. i A.C. po-
lega na tym, =e w przypadku pierwszej nawigator wszystko musi wykona< 
na powierzchni pi;knej, wodoodpornej, l>ni:cej papierowej mapy, a nie jak 
obecnie, poprzez zalogowanie si; do laptopa wyposa=onego w OPQ, [ operu-
j:c ] poprzez klawiatur; na ekranie. Nie jest tutaj potrzebna =adna wolta wy-
obraRni, by stanowisko pracy nawigatora opisa< w obu przypadkach jako in-
terfejs platformy obliczeniowej, z t: tylko ró=nic:, =e w jednym przypadku 
mamy tylko papier, a w drugim mo=e w ogóle nie by< papieru.

Nawigator próbuje ustanowi< relacj; pomi;dzy ostrze=eniami wykrzyki-
wanymi z kokpitu przez cz9onków za9ogi, którym widok utrudniaj: rozbryzgi 
wody, g9osy zag9usza ryk fal, a bicie serca stymuluje gor:czka regat. Nawet 
je>li na pami;< nauczy9 si; Kartezjusza, to nawet przez chwil; nie przejdzie  
mu przez my>l, by wyobra=a< sobie, =e szyper i za9oga zamieszkuj: jaki> „ze-
wn;trzny >wiat”, który odzwierciedla w9a>nie ogl:dany >wiat geometrycz-
ny; nazbyt wiele elementów w sposób oczywisty nie pasowa'oby bowiem do 
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>wiata geometrii: rozbryzgi, fale, gor:czka, podniecenie, zachwyt pi;knem 
krajobrazu, zr;czno>< manewrów. Lecz równie b9;dne by9oby prze>wiad-
czenie, =e nawigator, z uwagi na fakt zamkni;cia w kabinie, spogl:dania na 
stó9 z map: i wyznaczania szlaku na papierze za pomoc: linijki i kompasu, 
zamieszkuje „w” przestrzeni geometrycznej (Ingold EFFD). Relacja, której 
on poszukuje, nie opiera si; na jakim> podobie(stwie pomi;dzy map: i tery-
torium, lecz na znajdywaniu istotnych wskazówek pozwalaj:cych jego za9o-
dze na przemieszczanie si; poprzez heterogeniczny zbiór danych od jednego 
oznaczenia (sign post) do nast;pnego; niektóre oznaczenia drogowe mo=na 
zaobserwowa< z kokpitu w zgie9ku otoczenia (na przyk9ad jaskrawo czer-
won: boj;, do której za9oga desperacko próbuje halsowa<), inne mo=na za-
obserwowa< w kabinie w nie mniejszym zamieszaniu i przy atakach md9o>ci 
(na przyk9ad czarn: kropk; na mapie z czerwonym oznaczeniem, ulokowa-
n: przez nawigatora z zachowaniem okre>lonego k:ta w stosunku do ostat-
niego znaku sygnalizacyjnego, rozpoznanego i zaznaczonego na niebiesko).

W przyk9adzie nieustannie zmieniaj:cego si; po9:czenia pomi;dzy na-
wigatorem i szyprem w kokpicie jasne jest to, =e w przesz9o>ci mogli>my  
pomiesza< dwa zupe9nie odr;bne znaczenia s9owa „korespondencja”: pierw-
sze zdaje si; zasadza< na podobie(stwie pomi;dzy dwoma elementami (zna-
kami na mapie i terytorium, czy te=, mówi:c bardziej @lozo@cznie, s9owami  
i >wiatami), podczas gdy drugie podkre>la ustanowienie pewnej istotno$ci, 
która pozwala nawigatorowi u'o%y# kilka kolejnych oznacze( drogowych we-
d'ug pewnej trajektorii. Pierwsze znaczenie zak9ada co>, co William James 
nazwa9 salto mortale pomi;dzy dwoma i tylko dwoma skrajami rozdzielony-
mi olbrzymi: przepa>ci:, to drugie okre>la to, co James nazwa9 $cie%k& wio-
d:c: poprzez wiele kolejnych stopni po to, by urzeczywistni< cud referencji, 
upewniaj:c si; przy tym, =e odleg'o$ci mi;dzy dwoma s:siaduj:cymi wi:za-
niami s: tak ma'e jak to tylko mo=liwe (James BCBE). Oba opieraj: si; na ko-
respondencji, jednak=e jedno z nich doprowadza ch;< odwzorowywania do 
impasu (ironicznie przedstawionego w opowiadaniu Borgesa: czy mapa jest 
podobna do terytorium?), podczas gdy drugie pozwala od niego uciec i roz-
pozna< ca9y 9aAcuch wytwarzania, który, jak wcze>niej zauwa=yli>my, za-
wsze by9 kojarzony z tworzeniem map.

Dla zachowania przejrzysto>ci ró=nicy mi;dzy tymi dwoma znaczeniami, 
pierwsze nazwiemy mimetyczn& interpretacj: map, za> drugie?– interpreta-
cj: nawigacyjn&. Sk:d s9owo „nawigacyjny”? Poniewa= utrzymujemy, =e po-
wszechne do>wiadczenie pos9ugiwania si; mapami cyfrowymi [ prezentowa-
nymi ] na ekranie, a nie na papierze znacz:co rozszerzy9o znaczenie s9owa 

„nawigacja”. W rezultacie, prowadzi to nas na powrót do najwcze>niejszych 
przypadków tworzenia map (Jacob BCCE), nie tylko w kontek>cie morskim, 
a w znacznie szerszym, bliskim nam teraz dzi;ki >wiatom cyfrowym (Car-
twright BCCC). U=ytkownicy platform uczestnicz: w otrzymywaniu i wysy-
9aniu informacji po to, by umo=liwi< innym jednostkom odnalezienie w9as-
nej drogi w labiryncie danych: mog: to by< dane dotycz:ce kursu jakiego> 
jachtu (jak we wcze>niejszym przyk9adzie z nawigatorem), dane w cyfrowej 
bibliotece (Fabrikant, Butten@eld EFFB, Bowker EFFS), w sieci spo9ecznej, 
czy [ pozwalaj:ce przemieszcza< si; ] po mie>cie. To nie ma znaczenia: ka=-
dy obecnie do>wiadczy9 nawigowania przez szereg oznaczeA [ wy>wietlo-
nych ] na ekranie. Pomi"dzy formu9ami nawigacji A.C. i B.C., traktowanymi 
dos9ownie, lub w przeno>ni, utrzymuje si; ci&g'o$#. Ca9a historia kartogra-
@i, je>li potraktowa< t; ostatni: jako dzia9alno>< praktyczn:, ukaza9aby od-
krywców, nawigatorów, kartografów, geometrów, matematyków, @zyków, 
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s9u=by wojskowe, planistów miejskich, czy te= turystów, którzy, by tak rzec, 
„logowali si; do platform” po to, by doda< jak:> informacj; do „banku da-
nych”, wykre>li< map; lub pos9u=y< si; nimi jako>, by rozwi:za< swoje pro-
blemy nawigacyjne (Collectif BCKF, Chrisman BCCD) *.

We wszystkich tych przypadkach rzeczywi>cie pojawia si; korespon-
dencja, jednak=e dzia9a ona w9a>nie dlatego, %e nie jest mimetyczna. W przy-
k9adzie z jachtem wa=ne jest to, =e dane ulokowane w wodzie przez s9u=by 
morskie w postaci migaj:cej boi utrzymuj& pewn& relacj" (chodzi zw9aszcza 
o k:ty) z map:, wykorzystuj:c: te same standardy przy kodowaniu tych sa-
mych danych (d9ugo>ci i szeroko>ci geogra@cznej), do których dodano pew-
n: liczb; mi;dzynarodowych konwencji mówi:cych o tym, jak projektowa< 
i gdzie lokowa< boje oraz w jaki sposób drukowa< oznaczenia na mapach. 
Wprawdzie w >wiecie interpretowanym w wymiarze nawigacyjnym pojawia 
si; mnóstwo matematyki, geometrii, a tak=e mnóstwo rzeczywisto>ci, kore-
spondencji i oznaczeA drogowych, jednak=e nie s: one rozmieszczone w ta-
ki sam sposób, jak w przypadku wymiaru mimetycznego: nie dziel: si; na 
dwa tak, aby uformowa< „zewn;trze” i analogiczne, odwzorowuj:ce, repre-
zentuj:ce „wn;trze”.

W tym miejscu pozwolimy sobie zauwa=y<, =e przy takim rozumieniu, ra-
fy i ryzyka, rafy jako ryzyka, stanowi: dla nawigatora to samo: przeszkody na 
drodze, które on i jego za9oga staraj: si; omija<. Zaczynamy ju= powoli do-
strzega<, dlaczego kartogra@a ryzyka jest tak trudna, a zarazem owocna:  
mimetyczna interpretacja ryzyka nie mia9aby sensu, poniewa= oznacza9aby 
mówienie, =e gdzie> „tam na zewn:trz” pojawia si; obiektywne ryzyko?– ja-
kie> nieszcz;>cia czy katastrofy?– które nast;pnie mo=na odwzorowa<. Sta-
9o si; ju= jasne, =e w przypadku ryzyka, nale=y raczej zarejestrowa< d9ugi 
ci:g oznaczeA drogowych (rafy, boje, informacje o p9ywach, algorytmy…) 
oraz ostrze=enia (meteorologiczne…), które wyznacz: z9o=one trasy poprzez 
ryzykowne instytucje i praktyki. Nie oznacza to jednak popadni;cia w su-
biektywne pojmowanie ryzyka. Dzieje si; tak dlatego, =e ryzyka nie sposób 
w pe9ni oszacowa<, przez co nie daje si; go podzieli< na obiektywn: rzeczy-
wisto>< i subiektywn: interpretacj;, któr: kto> póRniej na9o=y na t; pierw-
sz: *. Porz:dne i realistyczne odwzorowanie trajektorii na ryzykownych >cie=-
kach jest ca9kowicie wykonalne?– ale pod warunkiem omijania mimetycz-
nego interpretowania map.

Podsumujmy wi;c dotychczasowe dociekania tak, aby móc nakre>li< dia-
gram (schemat B) pokazuj:cy t; sam: map; zinterpretowan: na dwa sposo-
by: pierwsza, nawigacyjna [ interpretacja ] zmienia map; w >cie=k; wiod:c: 
od jednego oznaczenia drogowego do nast;pnego oraz ustanawia rozmaite 
korespondencje w obr;bie grupy heterogenicznych mediów; druga interpre-
tacja, mimetyczna, w której zapomniano o procesie odwzorowywania (map-
ping impulse), wyobra=a istnienie dwóch zbiorów obrazów, pomi;dzy który-
mi zachodzi podobieAstwo.

Chcieliby>my teraz argumentowa<, =e te dwa zbiory obrazów s: w9a>ciwie 
z9udzeniem optycznym, powoduj:cym, =e w rezultacie istnieje tylko jeden, 
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wydrukowana mapa?– sugeruj:c tym samym, i= trudno jest w poj;ciu tery-
torium wykry<, co nie wzi;9o si; z mapy. Tutaj jednak=e powinni>my odsu-
n:< na bok kwesti; map i przyjrze< si; w ogóle inskrypcjom w nauce.

Jednym z uderzaj:cych rezultatów badania wizualizacji w nauce okaza-
9o si; wykazanie, =e dany obraz traci swoje znaczenie dla nauki, gdy tylko 
wytnie si; go z kaskady sk9adaj:cej si; z poprzedzaj:cych go i nast;puj:cych 
po nim obrazów, pomi;dzy którymi zosta9 umieszczony (Latour BCKS, BCKD, 
Lynch BCCF, Pinch BCKS). Podsumowuj:c ten szeroki obszar badaA [ mo=-
na powiedzie< ], =e odizolowany obraz nie posiada odniesienia naukowego 
(scienti! c referent), jednak=e, jak wszystkie obrazy, sam stwarza pewien wir-
tualny obraz, „co>”, co ma stanowi< reprezentacj; „czego>” innego. Odizo-
lowane zdj;cie wirusa wykonane pod mikroskopem elektronowym, foto-
gra@ a galaktyki, rysunek szkieletu w muzeum historii naturalnej nie maj: 
=adnej okre>lonej warto>ci (nawet je>li posiadaj: olbrzymi: si9; estetyczn:, 
pedagogiczn: lub retoryczn:). Je>li chcemy zrozumie<, co oznacza w nauce 
odizolowany zapis (inscription), nale=y na powrót umie>ci< go w kaskadzie 
innych zapisów, z której zosta9 wyj;ty. Jeden rzut oka na teksty naukowe wy-
starczy, aby dostrzec, =e dowód nigdy nie jest ulokowany w jednym obrazie 
(visual display), lecz w niewidocznej sta'ej, która zosta9a zachowana w licz-
nych krokach po>rednich wiod:cych od jednego zapisu do nast;pnego (Netz 
EFFH) (ca9o>< za> by9aby jeszcze d9u=sza, gdyby dok9adnie prze>ledzi< prak-
tyki laboratoryjne [ Latour BCCC ]). Przed lub po ka=dym obrazie kroczy ca9y 
ci:g wykresów, tabel, równaA, legend i akapitów?– i to w9a>nie ten ci:g jako 
ca9o>< mo=e by< traktowany jako „posiadaj:cy odniesienie” lub dowodz:cy 

cesu  odwzorowywania
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czego> w sposób niekontrowersyjny (Daston, Galison EFFD). Innymi s9owy, 
czytanie lub pisanie naukowego tekstu w znacznej mierze przypomina usta-
wianie oznaczeA drogowych, co opisali>my powy=ej jako jedyny praktycz-
ny sposób tworzenia map.

Wa=ne jest dla nas to, =e w przeciwieAstwie do tego, co wmawia9a nam 
rozpowszechniona @lozo@a nauki, zapis naukowy nigdy nie jest uwik9a-
ny w korespondencj; pomi;dzy dwoma i tylko dwoma punktami skrajnymi: 
reprezentacj: i jej modelem. Istnieje co prawda wiele korespondencji pomi;-
dzy naukowymi inskrypcjami?– i w9a>nie dlatego nauki tak cz;sto s: w sta-
nie wytwarza< obiektywn: wiedz;?– jednak=e korespondencje te lokuj: si; 
zawsze pomi;dzy jedn: inskrypcj: a jej licznymi poprzednikami i nast;pni-
kami biegn:cymi wzd'u% ci:gu inskrypcji wytworzonych przez instrumen-
ty, teorie i obliczenia. Paradoksalnie (przynajmniej z potocznego punktu  
widzenia), w9a>nie dlatego, =e ci:g biegnie nieprzerwanie, nie jest zerwa-
ny w =adnym miejscu po to, by wyskoczy< „na zewn:trz”, mo=na uzyska< 
obiektywno>< dzi;ki docieraniu do zjawisk, które bez tego wszystkiego po-
zosta9yby poza zasi;giem.

Je>li jednak przerwie si; kaskad;, wyizolowany obraz traci swój naukowy 
czy referencyjny charakter i wkracza na ca9kowicie inny obszar, staje si; „mi-
metyczny”, to znaczy, wytwarza pewien rodzaj po>wiaty, fa'szywe odniesienie, 
które mo=e zdawa< si; niezwykle przekonuj:ce, lecz w rezultacie nie posia-
da =adnego praktycznego odpowiednika, jest ono bowiem zaledwie powtó-
rzeniem tego, co pokazuje sam obraz. Nie prowadzi to donik:d, co najwy-
=ej do równie fa9szywego problemu „podobieAstwa” („resemblance”) do swego 
oryginalnego modelu, który zosta9 stworzony przez reprezentacj;. Aby zde-
cydowa<, czy fotogra@a galaktyki jest rzeczywi>cie obiektywna, czy te= nie, 
nale=y po9:czy< j: na powrót z d9ug: kaskad: innych inskrypcji, z których 
 zosta9a wyci:gni;ta. Najwa=niejsze jest tutaj to, =e te inskrypcje nie s& po-
dobne do fotogra@i, i w9a>nie ten brak podobieAstwa umo=liwia wzrost pew-
no>ci co do obiektywno>ci fotogra@i (Latour BCCC). Z naukowego punktu 
widzenia, zwyk9e powtórzenie czy podobieAstwo pomi;dzy jedn: inskryp-
cj: i kolejn: oznacza utrat" obiektywnej informacji. Nie wolno pomyli< ko-
respondencji pomi;dzy kolejnymi niepodobnymi do siebie inskrypcjami z po-
dobieAstwem pomi;dzy jakim> jednym obrazem i jego modelem.

Podsumowuj:c, nie tylko mapy, ale wszelkie naukowe inskrypcje mo=na 
uj:< na dwa ca9kowicie odmienne sposoby: mimetycznie (w rzeczywisto>ci 
mówi:c o podobieAstwie mi;dzy obrazem i jego wirtualnym obrazem) oraz 
nawigacyjnie (mówi:c o po9:czeniu pomi;dzy jedn: seri: oznaczeA drogo-
wych oraz niepodobnymi do nich oznaczeniami, które je poprzedzaj: i na-
st;puj: po nich). Nie ma w:tpliwo>ci, =e je>li chodzi o zyskiwanie informa-
cji, tylko ten drugi przypadek mo=e przynie>< obiektywn: wiedz;. Pierwszy 
jest tylko narcystycznym napawaniem si; w9asnym obrazem…

W tym miejscu naszych rozwa=aA pojawia si; dobrze znane zagro=enie, 
które mo=e sparali=owa< dalsze dociekania, [ wed9ug którego ] nasze uwagi 
maj: charakter krytyczny i wskazuj: albo na brak odpowiednio>ci (exactitude) 
w technikach odwzorowywania, albo, co gorsza, na „nieistnienie” zewn;trz-
nego >wiata… B9agamy, by czytelnik nie osun:9 si; w tak: p9ycizn; my>lo-
w:, a zamiast tego zwróci9 uwag;, =e oba te pytania?– „czy mapa stanowi do-
k9adn: (accurate) reprezentacj;, czy te= nie?” (pytanie Borgesa); oraz: „czy po-
za map: istnieje jaki> rzeczywisty >wiat?” (pytanie realisty)?– bior: si; z mi-
metycznego traktowania mapy. A w9a>nie z tej >cie=ki próbujemy umkn:<. 
Owe dwa pytania „krytyczne” nie maj: najmniejszego nawet sensu, gdy po-
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wrócimy do tego drugiego wymiaru odwzorowywania, który uznali>my za 
kluczowy: zgodnie z naszym rozumowaniem, my>lenie nawigacyjne zosta-
9o od>wie=one przez ostatnie rozpowszechnienie si; zapisu danych w cyfro-
wych formatach. Jak pewnie utrzymywa9by William James, jest odwrotnie 
ni= mo=na by s:dzi<: dopiero gdy przestaniemy zadawa< pytania mimetycz-
ne, zniknie pow:tpiewanie w sposób po9:czenia z rzeczywistym, „zewn;trz-
nym” >wiatem (James EFFD). „Korespondencyjna teoria prawdy”, by pos9u-
=y< si; zwrotem tak bliskim epistemologom, nabiera solidno>ci, gdy tylko 
liczne rzeczywiste korespondencje zostan: postanowione pomi;dzy nast;-
puj:cymi po sobie elementami ulokowanymi wzd9u= >cie=ki. Znacznie bez-
pieczniej jest powoli brn:< od jednego oznaczenia drogowego do nast;pne-
go ni= próbowa< >mia9o przeskakiwa< od s9ów do >wiata, czy te= z map do 
terytorium (Latour EFFD).

  

Wi:zanie map z mimetyczno>ci: nie jest zatem ani oczywiste, ani konieczne, 
ani naturalne *. W9a>ciwe, gdy spogl:da si; na dwuwymiarow: map;, naj-
bardziej uderza to, jak ma'o przypomina >wiat, który ma „odbija<”. To za> 
prowadzi do nieuniknionego pytania: jak to si; dzieje, =e mimo tego wyraR-
nego braku podobieAstwa, zmusza si; j: do odpowiedzi na mimetyczne py-
tanie „czy trafnie reprezentujesz «zewn;trzny» >wiat”? Trudn:, historycz-
n: kwesti: pozostaje to, jak dosz9o do tego, =e odwzorowywanie (mapping 
impulse) w tak oczywisty sposób uwik9ane w praktyki nawigacji w czasach 
Wielkich Odkry< Geogra@cznych i póRniej w bardziej ju= ogólnym sensie, 
w wyniku zwrotu ku mediom cyfrowym, zosta9o zinterpretowane mime-
tycznie (Cosgrove EFFH, Pickles EFFG). Jedn: z odpowiedzi mo=na wywie>< 
nie z historii naukowych wizualizacji, lecz z historii sztuki, zw9aszcza za> 
z malarstwa (Casey EFFE).

Charakterystyczne w „sztuce opisywania”, by pos9u=y< si; okre>leniem 
Svetlany Alpers (Alpers BCKH), jest to, =e naukowe i artystyczne wizualiza-
cje, niezale=nie od licznych spotkaA i cz;stego krzy=owania si;, ró=ni: si; 
od siebie pod jednym wa=nym wzgl;dem: naukowe inskrypcje wi:=: ze sob: 
(draw together) d9ugie ci:gi niepodobnych do siebie narz;dzi nawigacyjnych, 
podczas gdy malarstwo z de@nicji okre>la jedynie dwa ko(ce?– kopi; i pro-
totyp. Ka=dy obraz mo=e, rzecz jasna, odnosi< si; do jakiegokolwiek inne-
go w ramach tego, co literaturoznawstwo nazywa „intertekstualno>ci:”, je-
>li jednak nie zna si; nawet autora, tematyki, gatunku czy warto>ci, to i tak 
mo=na go uchwyci< jako co>, co ma sens samo z siebie, owo „co”, które re-
prezentuje. Nie trzeba czeka<, jak w przypadku kaskad inskrypcji, na kolej-
ny niepodobny obraz po to, by powi:za< je oba w procesie (nawigacyjnej) ko-
respondencji tworz:cej niewidoczn: nieustanno><. Malarstwo opiera si; na 
dwóch koAcach, kartogra@a na wielu.

Kto> móg9by jednak argumentowa<, =e dany obraz?– dok9adniej rzecz bio-
r:c, jaki> holenderski obraz z namalowan: perspektyw:?– umo=liwi9 cho<by 
w wyobraRni obrócenie map o CF stopni i po9:czenie ich z trybem „jedna ko-
pia/jeden model”, nawet je>li praktycznie, nikt nigdy nie pos9u=y9 si; map: 
w ten sposób dla celów nawigacyjnych. Innymi s9owy, mapy uleg9y estetyza-
cji i stopi9y si; z wy9aniaj:c: si; kultur: „realistycznego” malarstwa. Cytuj:c 

-
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Panofsky’ego, mogliby>my rzec: „W isto-
cie wi;c, jak si; wydaje, geometria rzuto-
wa LMNN wieku wyrasta ze staraA o per-
spektyw; i jest, jak wiele innych dyscyplin 
nowo=ytnej «nauki», ostatecznie produk-
tem warsztatu artysty” (Panofsky EFFK: GD).

Je>li ten argument si;gaj:cy do histo-
rii sztuki jest poprawny, mogliby>my doj>< 
do wniosku, =e rozpowszechniona @lozo-
@a nauki („czy nauka stanowi mimetyczn: reprezentacj; «zewn;trznego» 
>wiata?”) ma sens w przypadku realistycznego malarstwa perspektywiczne-
go, lecz nie w przypadku nauki. Mówi:c dosadnie, tak zwana „realistyczna” 
@lozo@a nauki jest równie realistyczna, co obrazy Z9otego Wieku przedsta-
wiaj:ce martw: natur; (Latour EFFK)… Jako interpretacja z zakresu historii 
sztuki, to wszystko mo=e by< trafne; jednak=e jako @lozo@a naukowej obiek-
tywno>ci mo=e nie by< specjalnie u=yteczna (Ivins BCHF). Realizm nauko-
wych inskrypcji, a zw9aszcza map, zawsze znajdowa9 si; zupe9nie gdzie in-
dziej?– w >cie=ce wiod:cej od jednego oznaczenia drogowego do nast;pnego.

Nasz, prawd; mówi:c, zasadniczy argument mówi, =e ten drugi wymiar 
ma raczej charakter paso=ytniczy wobec pierwszego oraz, =e ta paso=ytni-
cza interpretacja map stworzy9a „wirtualny >wiat” „terytorium” pojmowany  
nie jako to, co daje si; zg9;bi< dzi;ki mapie, ale jako >lep: uliczk; wci:gaj:c: 
map; w przedsi;wzi;cie, dla którego nie zosta9a stworzona, i w którym nie 
przyniesie sukcesu (Harley BCKC, Monmonnier EFFI, EFFS, EFFD).

Na szcz;>cie, wszystko dzieje si; tak, jak gdyby praktyki odwzorowy-
wania w erze A.C. uwolni9y mapy B.C. od pytaA, które wprawdzie odegra9y 
bardzo wa=n: rol; („czy mapa jest jak terytorium, czy te= nie?”), a jednak s: 
nieistotne wobec rzeczywistych sukcesów i wagi technik odwzorowywania. 
Czy te= raczej, retrospektywnie zrozumieli>my, =e samo poj;cie terytorium 
to tylko „wirtualny obraz”?– by pos9u=y< si; metafor: optyczn:?– papierowej 
mapy, której nawigacyjne wykorzystanie zosta9o zak9ócone po to, by da< jak:> 
odpowiedR na mimetyczn: interpretacj; po uprzednim usuni;ciu wszystkich 
jej prawdziwych u=ytkowników i twórców. To mog9oby wyja>nia<, dlaczego 
geogra@a ryzyka jest tak aktualna (topical): nie mog:c oprze< si; na w pe9ni 
przeliczalnym uniwersum, si9: rzeczy umkn;9a pokusie stworzenia @kcyjne-
go odniesienia, a tym samym okazuje si; dobrze przystosowana do odwzo-
rowywania w trybie nawigacyjnym. Przynajmniej w tym przypadku, d9ugi 
i z9o=ony 9aAcuch u=ytkowników, oznaczeA drogowych, instytucji, systemów 
ostrzegania umo=liwiaj:cych poruszanie si; po>ród kontrowersji zapewnia geo-
gra@i ryzyka jej obiektywn& rzeczywisto><. W9a>nie dlatego %e ryzyko jest tak 
kontrowersyjne, mo=na je mapowa< (November EFFE, EFBF w druku).

Powód, dla którego jeste>my przekonani o wa=no>ci analizowania map z przed-
stawionej perspektywy jest taki, =e pozbycie si; terytorium jako pozornego 
odniesienia mo=e pomóc ulepszy< jedno z poj;<, z którymi geogra@a od po-
cz:tku si; zmaga?– poj;cie przestrzeni, do którego jest ona tak bardzo przy-

-
-
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wi:zana (Masey EFFI). Chcieliby>my postawi< teraz pytanie, czy nawigacyj-
na interpretacja map mo=e jako> pomóc w zwery@kowaniu idei przestrzeni 
wykorzystywanej w geogra@i.

Historycy nauki, historycy sztuki, antropologowie spo9eczeAstw indu-
strialnych czy @lozofowie zawsze zdumiewali si; niezwyk9o>ci: poj;cia prze-
strzeni rozwijanego na Zachodzie od czasów Renesansu (Whitehead BCEF, 
Derrida BCCC, Sloterdijk EFFG). To osobliwe poj;cie najlepiej jest uchwyci< 
przy pomocy dwóch przymiotników: „Euklidesowa” i „Galilejska”. W za-
chodniej wyobra)ni naukowej?– niepozostaj:cej, oczywi>cie, w jakiejkolwiek 
bezpo>redniej relacji z rzeczywisto>ciami praktycznymi?– >wiat zbudowany 
jest z „Galilejskich obiektów” poruszaj:cych si; po „przestrzeni Euklideso-
wej”. Kluczow: cech: tych Galilejskich obiektów jest to, =e przemieszcze-
nie nie poci:ga za sob: transformacji, s: one w stanie si; porusza<, lecz same  
pozostaj: niezmienne, zachowuj:c podczas ruchu swoje w9asno>ci (Latour 
BCKS). Za> co do przestrzeni Euklidesowej, stanowi ona magazyn, po któ-
rym bez przekszta9ceA poruszaj: si; Galilejskie obiekty, gdzie mo=na je wy-
kry< i oblicza<, gdy zmieniaj: pozycje.

Nie potrzeba zbyt wielkiego skupienia, by zauwa=y<, =e w obu przypad-
kach, >wiat rysowany przez Galilejskie obiekty poruszaj:ce si; po przestrze-
ni Euklidesowej nieodparcie przypomina >wiat narysowany na papierze przy 
zastosowaniu >cis9ych regu9 geometrii, perspektywy i póRniejszych zasad 
rzutowania (Ivins BCHF). To, co Kartezjusz okre>li9 jako res extensa, mate-
rialna substancja, z której ma by< zbudowany >wiat rzeczywisty, posiada za-
dziwiaj:c: w9asno>< bliskiego podobieAstwa do tego, co mo=na narysowa< 
i przeliczy< na papierze. To „bliskie podobieAstwo” zostaje cz;sto zamasko-
wane przez najzwyklejsz: fascynacj; przypadkiem sprawiaj:cym, =e rzeczy-
wisty >wiat res extensa staje si; podobny do obliczeA, dowodz:c tym samym 
niezwyk9ej si9y ludzkiego umys9u, a przynajmniej w przypadku Kartezju-
sza, tak=e umys9u boskiego.

Owo „bliskie podobieAstwo” mo=e sprowokowa< dokuczliwe podejrze-
nie, =e mówimy tu jednak o ca9kowicie innym i mniej niezwyk9ym przypad-
ku: o powtarzaniu tego samego >wiata najpierw w postaci rysunku i obliczeA 
na papierze, a w drugiej kolejno$ci jako wirtualnego obrazu >wiata reprezento-
wanego przez te same obliczenia i ten sam papier. Tutaj przyczyna niezwy-
k9o>ci jest raczej odmienna ni= w pierwszym przypadku: jak to si; sta9o, =e 
racjonalni ludzie pomieszali wirtualny obraz gra@cznego i matematycznego 
wynalazku trzech stuleci rozwoju intelektualnych technologii z rzeczywi-
stym >wiatem, który owe technologie jedynie „odbijaj:” tak skrupulatnie, jak 
to mo=liwe? Je>li o tym pomy>le<, to zdaje si; to równie osobliwe, jak zasta-
nawianie si;, sk:d bior: si; dwie uderzaj:co podobne twarze, gdy spogl:da-
my w lustro. W rezultacie, nigdy nie dzia9o si; tak, =e najpierw spogl:dali-
>my na >wiat, a nast"pnie na jego reprezentacj;. Zamiast tego, pozostawali>my 
poch9oni;ci przez technologie intelektu pot;=ne na tyle, =e ogl&dane z pew-
nej perspektywy, [ zdawa9y si; ] dokonywa< projekcji wirtualnego obrazu tego 
samego >wiata z dodatkiem kilku osobliwych rozbie=no>ci. Innymi s9owy, 
istniej: pewne techniki reprezentowania, z których ka=da wytwarza z siebie 
to „co>”, co jest reprezentowane. Co prawda, wy9anianie si; i stabilno>< wir-
tualnego obrazu to fascynuj:ce zjawisko (pomy>lmy o Narcyzie!), nie jest to 
jednak=e zjawisko korespondencji pomi;dzy dwoma odmiennymi >wiatami, 
które w jaki> tajemniczy sposób by9y do siebie nawzajem „podobne”. St:d 
bierze si; w9a>nie nieadekwatno>< wik9ania ch;ci odwzorowywania, jednej 
z najbardziej kunsztownych technologii intelektu, w interpretacje mimetyczne.
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Jednym z mo=liwych ustosunkowaA si; do tej zmiany w pojmowaniu „re-
wolucji naukowej” jest uznanie „przestrzeni” i „terytorium” za historyczne 
wynalazki?– zwi:zane w znacznej mierze, jak wykazywa9o wielu historyków, 
z konieczno>ci: nadania kszta9tu PaAstwom (Foucault EFFF). Wynalezie-
nie przestrzeni mo=na nazwa< „efektem res extensa”, który pojawia si;, gdy 
w okre>lony sposób i z okre>lonej perspektywy patrzy si; na map;, usuwa-
j:c przy tym jej u=ytkowników i twórców?– nawigatorów zarówno w sensie 
B.C., jak i A.C.?– oraz wymazuj:c sze>< wymiarów samej technologii repre-
zentacji po to, by skupi< si; na wirtualnym obrazie, który ona sama rzutuje na 
zewn&trz. Wtedy, lecz jedynie wtedy, zaczyna si; wymy>la< >wiat stworzo-
ny przez zszywanie w wyobraRni wszelkich wirtualnych obrazów wszelkich 
map (jak na schemacie Ea). W tym momencie wynaleziona zostaje przestrzeA 
Euklidesowa, b;d:ca magazynem [ s9u=:cym ] do sk9adowania wszelkich te-
rytoriów generowanych przez wszystkie mapy. Wtedy odwraca si; kolejno>< 
i post;puje, jak gdyby pocz:tek stanowi9a „przestrzeA Euklidesowa”, prze-
suwaj:c si; kolejno do rzeczywistego „zewn;trznego >wiata”, a nast;pnie do 
mapy (jak na schemacie Eb). Wed9ug tego pogl:du, „przestrzeA” stanowi je-
dynie wirtualny obraz wszystkich wirtualnych obrazów wytwarzanych przez 
wszelakie techniki odwzorowywania, które najpierw zinterpretowano mi-
metycznie. Paradoksalnie, res extensa staje si; wi;c produktem ubocznym res 
cogitans, czy raczej res imaginans. „Zewn;trzny materialny” >wiat móg9 zo-
sta< powity ze snów >nionych nad pi;knymi mapami…

Obrazy pozorne (virtual images), jak >wietnie wiadomo w optyce, poja-
wiaj: si; i znikaj: w zale=no>ci od k:ta patrzenia. Gdy tylko proces odwzo-
rowywania (mapping impulse) zostanie zreinterpretowany w sposób nawiga-
cyjny, znika rzutowanie terytorium oraz przestrzeni Euklidesowej. Wszelkie 
obliczenia i oznaczenia zostaj: rozmieszczone i ulokowane w >wiecie niepo-
dobnym do tego, który wy9oni9 si; z odwzorowania mimetycznego.

Je>li rozumowanie to jest poprawne, to wyja>nia9oby ono, dlaczego dla 
tak wielu geografów „przestrzeA” nie stanowi pierwotnej cechy >wiata (Lévy 
BCCC, Jrift BCCS, Massey EFFI) *. „PrzestrzeA” pojawia si; i znika historycz-
nie oraz zale=y od tego, czy techniki reprezentowania interpretujemy w try-
bie mimetycznym czy nawigacyjnym. Twierdzimy, =e rozpowszechnienie si; 
cyfrowego mapowania powoduje, =e historyczna interpretacja, w my>l której 
przestrzeA jest kategori: w kartogra@i konieczn:, przestaje wydawa< si; tak 
oczywista (jak gdyby>my zbiorowo przemie>cili si; od schematu Eb do Ea, 
a nast;pnie do schematu B). Nawigowanie na ekranie wcale nie jest tym samym, 
co wyobra=anie sobie, =e rezydujemy w przestrzeni. Rzuca to nowe >wiat9o 
na wysi9ki wielu naukowców, by umkn:< „tyranii przestrzeni” (Law EFFE).

Mo=emy wróci< teraz do naszego pierwotnego problemu i spróbowa< uchwy-
ci< w nowy i nieco bardziej owocny sposób ró=nic; pomi;dzy 9atwo>ci:, z ja-
k: „rafy” wkraczaj: do kartogra@i, i k9opotami z ujmowaniem ryzyka w geo-
gra@i *. Gdzie ulokowa< „ryzyko” na mapie?

Na pierwszy rzut oka, w mimetycznej interpretacji?– nigdzie?– poniewa= 
ryzyko nie jest cech: „zewn;trznego, materialnego” >wiata. Jednak, gdy tyl-
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ko prze9:czymy si; na interpretacj; nawigacyjn:, odnalezienie „ryzyka” na 
mapie staje si; równie istotne, jak odnalezienie „raf ” zagra=aj:cych podró=y 
statkiem; nie sposób te= zapomnie<, =e s9owo „ryzyko” pojawi9o si;, w kon-
tek>cie ubezpieczeA i prawdopodobieAstwa, w wieku LMN po>ród w9a>cicieli 
statków ze wzgl;du na niebezpieczeAstwa czyhaj:ce na morskie przedsi;-
wzi;cia (Beck EFFG, Bernstein BCCS) *. Sami zapytajcie nawigatora w kabi-
nie, a ten z pewno>ci: pouczy was?– krzycz:c przy tym do szypra w kokpi-
cie!?– =eby>cie mieli si; na baczno>ci przed ryzykiem zderzenia z raf:, a mo=e  
si; tak sta<, je>li nie upewni: si; oni, =e nast;pna z kolei jest boja ostrzegaw-
cza, która na mapie zosta9a przez nawigatora oznaczona czerwonym Wama-
strem. Ten ostatni za> jest równie skupiony na kropkowanej linii oznaczaj:-
cej prawn: granic; (obszar manewrów marynarki wojennej) na wskaRniku  
g9;boko>ci, jak i na dziwnej nazwie ko>cio9a, którego iglic; wykorzystuje ja-
ko punkt orientacyjny w terenie. To w9a>nie relacje pomi;dzy tymi hetero-
genicznymi Rród9ami danych (prawnych, p9ywowych, toponimicznych) s: 
dla niego najwa=niejsze, gdy pos9uguje si; map: jako platform: do oblicza-
nia danych z bazy, a nie ich „relacje przestrzenne”.

Tak wi;c, gdy tylko prze9:czymy si; na nawigacyjn: interpretacj; technik 
geogra@cznych, natychmiast zdajemy sobie spraw;, =e w geogra@i nie ma ni-
czego szczególnie „przestrzennego”. Ka=da mapa to po prostu pewien zbiór 
inskrypcji prowadz:cy do i pochodz:cy od ci:gów niepodobnych do siebie 
oznaczeA, maj:cy pomóc nawigatorom w odnajdywaniu w9asnej drogi na wy-
branej trajektorii. Czy mo=e raczej, ka=dy byt (entity)?– prawo, p9ywy, ko-
>ció9?– sam stwarza wokó9 siebie kilka przestrzeni, z których jedynie niektóre  
wymiary zostaj: wprowadzone do baz danych, by nast;pnie sta< si; przed-
miotem badaA nawigatora pos9uguj:cego si; interfejsem. Zasadniczo, ka=dy 
typ relacji mo=e okaza< si; interesuj:cy podczas tworzenia platformy i mo-
=e zosta< nast;pnie wybrany i ulokowany na pulpicie, zak9adaj:c oczywi>cie, 
=e pomaga w nawigacji (Lévy BCCC, Pointet EFFD, Camacho-Hübner EFFC).

Powy=sze rozumowanie mo=e uwolni< geogra@; od fascynacji map: bazo-
w:, zak9adaj:c:, =e ka=dy typ danych nale=a9oby upycha< w siatk; topogra-
@czn:, wynalezion: oryginalnie nie dla celów mimetycznych, lecz dla nawiga-
cji (w jej dos9ownym sensie?– bycia ulokowanym w poruszaj:cej si; maszynie:  
statku, samochodzie, samolocie, lub przemieszczaj:c si; pieszo, i usi9uj:c 
w mi;dzyczasie przewidzie# nast;pne oznaczenie drogowe, ze szczególnym 
naciskiem na zachowanie k:tów) *. Innymi s9owy, jak mówi9o wielu geogra-
fów, proces odwzorowywania (mapping impulse) dalece wykracza poza kar-
togra@; i pozostaje bardziej zró=nicowany ni= topogra@a?– techniki cyfrowe 
ukazuj: to retrospektywnie. A mimo to, geogra@a wci:= my>li o sobie jako 
o zamkni;tej w topogra@i, na szczycie której ulokowana zostaje kartogra@a 
i nieustannie zadr;cza si; tym, co mo=na bezpiecznie „pokaza<” na mapie *.

W zasadzie, samo rozró=nienie na geogra@; „@zyczn:” i „humanistycz-
n:”, rozró=nienie równie stare, co rozdwojenie (bifurcation) natury (Whitehea 
BCEF), przebiegaj:ce w poprzek ca9ej dyscypliny i prowadz:ce do podzia9ów 
na wielu uniwersyteckich katedrach, mo=e by< po prostu artefaktem bior:-
cym si; z po9:czenia procesów odwzorowywania z ich interpretacj: mime-
tyczn:. Konsekwencje tego za> s: oczywiste, je>li chodzi o tradycyjne spo-
soby badania ryzyka w geogra@i, mimo intensywnych zmian w tym zakresie 
spowodowanych pojawianiem si; nowych problematyk takich, jak na przy-
k9ad zmiana klimatyczna (Giddens EFBF, Buckingham, Turner EFFK, Pelling 
EFBF, w druku). Prawd: jest, =e jak si; ju= pomyli wirtualny obraz wytwa-
rzany przez techniki odwzorowywania z „zewn;trznym, materialnym” >wia-
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tem, trudno jest zobaczy<, gdzie nale=y usytuowa< „ludzi” wraz ze wszystki-
mi ich subiektywnymi i symbolicznymi dzia9aniami?– zw9aszcza wtedy, gdy 
nie maj: charakteru topogra@cznego. Po rozlokowaniu gór, dolin, przyl:d-
ków i rzek, po zamienieniu ich na liczne „obiekty Galilejskie” poruszaj:ce 
si; po „Euklidesowej przestrzeni”, bardzo k9opotliwe staje si; wpasowanie 
tam jeszcze ludzkiego przemys9u, ekonomii, ryzyka, podró=y i tym podob-
nych, poniewa= dobrze wiemy, =e nie „zamieszkuj:” one przestrzeni Eukli-
desowej i zawi:zuj: mi;dzy sob: znacznie wi;cej relacji ni= tylko owe trzy 
u>wi;cone: wysoko><, szeroko>< i d9ugo><.

Wa=ne jest, by uzmys9owi< sobie teraz, czego nie mówimy: nie chodzi 
nam o kolejn: fenomenologiczn& prób; wykazania raz jeszcze, =e istnieje ol-
brzymia ró=nica pomi;dzy materialnym >wiatem „znanym nauce” i >wiatem 

„zamieszkanym” przez intencjonalne ludzkie istoty. Takie rozró=nienie, nie-
zale=nie od tego, =e zrazu zdaje si; ca9kowicie zdroworozs:dkowe, zatruwa 
geogra@;, poniewa= pog9;bia jeszcze bardziej podzia9 na geogra@; „@zycz- 
n:” i „humanistyczn:”, jak gdyby ta pierwsza stanowi9a dobr: reprezenta-
cj; „>wiata rzeczywistego”, a druga?– konieczne dope'nienie s9u=:ce pora-
dzeniu sobie z „symbolicznym” wymiarem zamieszkiwania rzeczywistego 
>wiata przez ludzkie podmioty. Zamiast tego, utrzymujemy, =e zredukowa-
nie >wiata do Galilejskich obiektów unosz:cych si; bez wysi9ku w Euklide-
sowej przestrzeni nie jest szczególnie dobr:, ani =adn: w ogóle reprezentacj: 
realnego $wiata?– @zycznego, biologicznego czy ludzkiego. Nie ma wi;c tak-
=e najmniejszego powodu, by ogranicza< badania tego, co „ludzkie”, do sfe-
ry symbolicznej. „Galilejski” i „Euklidesowy” s: w koAcu jedynie przymiot-
nikami, które odnosz: si; do bardzo konkretnych historycznych kontekstów 
(historical sites), jeden do Euklidesa, drugi do Galileusza (Netz EFFH, Bia-
gioli BCCH). S: dalekie od bycia uniwersalnymi a priori jakiejkolwiek meta-
@zyki, za to powinny zosta< umieszczone w opisach praktyk nawigacyjnych 
przy uwzgl;dnieniu wszelkich lokalnych, historycznych i antropologicznych 
przygodno>ci. Utrzymujemy, przeciwnie ni= jakakolwiek fenomenologia, =e 
ka=da realistyczna interpretacja tego, co to znaczy by< „wrzuconym w” >wiat, 
powinna zaczyna< si; od zapytania na nowo, czym powinien by< „naukowy 
>wiatopogl:d” (Sloterdijk EFFI). Nie ma te= w:tpliwo>ci, =e znaczna cz;>< 
tego, co zwykle uwa=amy za „@zyczne”, jest wyobra=eniowym >wiatem wir-
tualnym, zrodzonym z technologii intelektu, spo>ród których by< mo=e ma-
py s: najbardziej imponuj:ce.

Zamiast tego, twierdzimy, =e góry, rzeki, doliny, pó9wyspy i przyl:dki 
tak%e nie wpisuj& si" dobrze w przestrzeA Euklidesow:. Je>li nie wie si;, gdzie 
umie>ci< na mapie „ludzi”, to w równym stopniu powinno si; zastanawia< 
nad tym, co zrobi< z czynnikami pozaludzkimi (non-humans). Nikt i nic nie 
zamieszkiwa9o nigdy obrazu pozornego (virtual image) wytworzonego przez 
map;… Wielko>< góry na mapie nie upodobnia si; bardziej do wielko>ci gó-
ry „tam, na zewn:trz”, ni= dzieje si; to w przypadku wioski, rynku ekono-
micznego, czy te= szlaków turystycznych wyrysowanych na zielono na mapie 
Michelin. Albo potra@my ulokowa< je wszystkie na mapie, opieraj:c si; na 
dost;pno>ci dok9adnych danych nawigacyjnych, albo nie radzimy sobie z ni-
czym. Albo zarówno ryzyka, jak i rafy daj: si; nanie>< na map;, albo nale=y 
porzuci< jedne i drugie. Prawdziwa ró=nica nie zachodzi pomi;dzy geogra-
@: „@zyczn:” i „humanistyczn:”, lecz pomi;dzy traktowaniem mapy w spo-
sób mimetyczny (a w tym przypadku pojawia si; to rozró=nienie) a trakto-
waniem jej nawigacyjnie (w tym przypadku nie ma istotnej ró=nicy pomi;dzy  
czynnikiem ludzkim i pozaludzkim). To, co powszechnie nazywa si; „ze-
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wn;trznym materialnym” >wiatem, który jest mniej lub bardziej wiernie „re-
prezentowany” przez mapy, stanowi w ca9o>ci produkt uboczny wyobraRni, 
estetyczne uj;cie technicznych dzia9aA (practices), które usuni;to na drugi 
plan. Z t: „przestrzeni: Euklidesow:”, po której bez wysi9ku poruszaj: si; 

„Galijskie przedmioty”, nie ulegaj:c przy tym =adnej transformacji, nie wi:-
=e si; =adna szczególna „materialno><”.

Stworzenie historycznej antropologii wy9onienia si; res extensa by9oby 
ogromnym przedsi;wzi;ciem (niemo=liwym do streszczenia w tym miejscu), 
jednak=e wielu badaczy podziela pe9ne przekonanie, =e olbrzymia zmiana 
w wyobraRni nazywana „rewolucj: naukow:” nie daje si; poj:< jako po pro-
stu stopniowe lub nag9e odkrycie Euklidesowego >wiata czekaj:cego tylko 
na to, by kto> zerwa9 okrywaj:c: go zas9on;. To, co Whitehead (BCEF) na-
zwa9 „rozdwojeniem natury” (bifurcation of nature), to znaczy podzia9em na 

„w9asno>ci pierwotne” („primary qualities”) znane nauce i „w9asno>ci wtórne” 
(„secondary qualities”) wynajdywane przez subiektywne ludzkie umys9y, sta-
nowi pewien bardzo szczególny moment w historii, a nie w9asno>< samego 
>wiata, moment, który mia9 swój pocz:tek i na szcz;>cie mo=e mie< tak=e 
koniec, „nawiasy nowoczesno>ci” (Latour EFFK). Zdarzy9o si; co> zupe9nie 
innego ni= odkrycie natury, co>, z opisaniem czego zmaga si; wiele dyscy-
plin, zw9aszcza geogra@a.

  
  

Co stanie si;, gdy przestaniemy >ni< nad mapami, i gdy na nowo przejdziemy 
przez sze>< kroków przedstawionych w pierwszej cz;>ci? No có=, wszystkie 
wirtualne obrazy wytwarzane przez mimetyczn: interpretacj; zaczn: blak-
n:< i znika<, a wraz z nimi najpierw „przestrzeA”, a nast;pnie „terytoria”; po-
dejmiemy na powrót kurs nawigacji i znów wszystko znajdzie si" w ruchu. Jak 
widzieli>my wcze>niej, w mapach uderza nas teraz nie to, =e reprezentuj: >wiat 

„na zewn:trz”, ale, =e s: pulpitami interfejsów obliczeniowych pozwalaj:cy-
mi nam okre>li< kolejne oznaczenia drogowe, gdy poruszamy si; po >wiecie.

Lecz po jakim $wiecie si; poruszamy? Nie jest to oczywi>cie „zewn;trz-
ny >wiat”, ów wirtualny obraz wytworzony jedynie w umy>le?– tylko Narcyz 
wierzy w to, =e mo=e zamieszkiwa< ten czarowny >wiat. Nie trzeba chyba 
zaznacza<, =e nie jest to tak=e „subiektywny, symboliczny” >wiat ludzkich 
intencjonalnych podmiotów, poniewa= ten istnieje tylko dzi;ki kontrastowi 
z równie @kcyjnym >wiatem „jako>ci pierwotnych”. Zdecydowanie nie, >wiat, 
poprzez który próbujemy teraz nawigowa<, dzi;ki licznym naukowym techni-
kom, które wytworzy9y 9aAcuchy inskrypcji i instrumentów, to >wiat rzeczy-
wisty, nie jest to jednak >wiat -X. Poniewa= nie istnieje dobre, powszechnie 
przyj;te okre>lenie?– co samo w sobie jest dziwaczne, skoro jest to jedyny >wiat, 
jaki zamieszkujemy: ludzie na równi z czynnikami poza-ludzkimi!?– pos9u-
=ymy si; poj;ciem Jamesa multiwersum, wskazuj:c w ten sposób, =e jest on 
równie rzeczywisty, co zdroworozs:dkowy „wszech>wiat” („universe”), któ-
ry nie zosta9 jednak z góry ujednolicony poprzez pozbawion: zerwaA prze-
strzeA, prowadz:c w rezultacie do res extensa.

Z wy9onieniem si; geogra@i wi:=e si; nie tylko ten osobliwy problem, =e 
wierzy ona, i= „dotyczy wymiaru przestrzennego”, lecz tak=e ten?– i= przy-
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znaje, =e trudno „w9:czy<” wymiar czasowy (por. Hägerstrand BCDI, May, 
Jrift EFFB, Schwanen EFFD, Glennie, Jrift EFFC). Jednak=e to, co powie-
dzieli>my na temat fa9szywej opozycji pomi;dzy geogra@: „@zyczn:” i „hu-
manistyczn:”, jest jeszcze bardziej prawdziwe w kwestii dodawania czwartego  
wymiaru do „trzech wymiarów przestrzeni Euklidesowej”. Co prawda, kie-
dy ju= uwierzy si; w zamro=enie ruchów nawigacyjnych w trzech wymiarach 
Euklidesowej przestrzeni, bardzo trudno jest dostrzec, w jaki sposób mo=-
na do9:czy< jeszcze oczywisty fakt ruchów i transformacji. Trudno>< ta jed-
nak=e znika, gdy tylko uprzytomnimy sobie, =e w geogra@i?– zak9adaj:c, =e 
prze9:czyli>my si; na nawigacyjn: interpretacj; map?– wszystko znajduje si" 
w ruchu: nawigator na jachcie, sam jacht, o9ówek na mapie, fala, pr:d, s9u=-
by morskie odpowiedzialne za lokowanie boi, krótko mówi:c, ca9e choler-
ne (damned) multiwersum. Sama idea czasu odseparowanego od przestrze-
ni (jak gdyby czwarty wymiar musia9 zosta< dodany do trzech wymiarów 

„zdrowego rozs:dku”, jak gdyby zamieszkiwanie przestrzeni Euklidesowej 
by9o zdroworozs:dkowe!) wzi;9a si; z popadni;cia w nazbyt d9ugi sen nad 
mapami. Rzeczywi>cie, gdy map; wprowadzi si; w tryb mimetyczny, czas 
znika, lecz dzieje si; tak, poniewa= mamy wtedy do czynienia z zamro=onym 
obrazem, czy te= synchronicznym ci;ciem (Camacho-Hübner EFFC), wybra-
nym z kaskady transformacji, po>ród których si; pojawia, a tak=e?– ponie-
wa= wcze>niej usuwamy wszystkie transformacje, jakie przesz9y byty, po-
mi;dzy którymi pragniemy nawigowa<?– jacht, p9ywy, rafy, ryzyko i wy>cig. 
Idea czego> poruszaj:cego si; bez jakiejkolwiek transformacji stanowi rezul-
tat estetycznej kontemplacji odizolowanej inskrypcji (Latour, Weibel EFFE). 
Nie jest to za> w9asno>< >wiata, a przynajmniej nie w9asno>< multiwersum.

Twierdzili>my, =e masowe rozprzestrzenienie si; technologii cyfrowych 
umo=liwi9o nie tylko w przypadku geografów?– oni wiedzieli o tym przez 
ca9y czas?– lecz w przypadku znacznie szerszej grupy odbiorców prze9:cze-
nie si; z mimetycznej na nawigacyjn: interpretacj; map. Zmiana ta ma jed-
nak pewn: niezamierzon: konsekwencj;?– je>li poprowadzi< j: a= do jej @lo- 
zo@cznych korzeni?– uwalnia mapy od zwi:zku z b9;dn: de@nicj: terytorium. 
To, z kolei, mo=e pozwoli< nam nada< realistyczne, niesubiektywne znacze-
nie ca9ej grupie praktyk, które dotychczas nale=a9o dzieli< na „obiektywn: 
rzeczywisto><”?– kojarzon: cz;sto z „fond de carte”?– b:dR na na9o=one na 
ni: „warstwy subiektywno>ci”, które dodawano po to, aby poradzi< sobie  
z subiektywnymi interpretacjami. Innymi s9owy, odwzorowywanie (map-
ping impulse) mo=na uwolni< od „tyranii przestrzeni” (Law EFFE). Pozwala 
to rzuci< nowe >wiat9o na wiele zagadnieA, w tym, rzecz jasna, na geogra-
@; ryzyka, parali=owan: dot:d przez rozró=nienie na ryzyko „subiektywne” 
i „obiektywne”, stanowi:ce rezultat umocnienia si; podzia9u na geogra@;  

„humanistyczn:” i „@zyczn:”. Mo=emy teraz wyobrazi< sobie wykre>lanie 
>cie=ek po>ród kontrowersyjnych przypadków ryzyka bez konieczno>ci po-
rzucania obiektywno>ci, nawet je>li ryzyka w wielu przypadkach nie da si; 
obliczy<. Teraz do nawigacyjnego okre>lania map mo=emy do9:czy< wie-
le cech, jak na przyk9ad przewidywanie, uczestnictwo, reWeksyjno>< (re*exi-
vity), zwrotne reakcje (feedback) (November EFFG). Mamy równie= >wiado-
mo><, =e ten nowy sposób patrzenia na geogra@; ryzyka mo=e przynie>< tak=e  
interesuj:ce konsekwencje polityczne.

 Prze9o=y9 Krzysztof Abriszewski
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