
Pomysł na realizację projektu wziął się z prze-
słanego przez moją siostrę Anettę linku do aplikacji 
Cleverbot na Facebooku. Wiedziała ona, że to może 
mnie zainteresować, mimo że wcześniej nie korzy-
stałam z chatbotów tego typu, służących rozrywce.

Był 2013 rok. Pierwotnie zainteresowały mnie 
zabawne, czasem abstrakcyjne odpowiedzi bota. 
Wyglądały jak filozoficzny tygiel refleksji nad tym, 
czym jest życie, co to jest miłość, czym jest śmierć. 
Zadawałam fundamentalne pytania i czułam, 
że można to  rozbudować w coś większego. Potem 
zaczęłam szukać informacji na temat samej aplikacji, 

jej twórcy, czasu powstania. Najistotniejsza z  nich 
to ta dotycząca testu Turinga, który Cleverbot po-
zytywnie przeszedł w 2011 roku. Test teoretycznie 
miał dowodzić istnienia sztucznej inteligencji (AI), 
jednak sam twórca, Rollo Carpenter, zaprzeczał 
temu, twierdząc, że należy odróżnić myślenie od in-
teligencji słowa, a otrzymany wynik nie  jest „prze-
pustką do myślenia”1.

1 K. Lech, Stało się! Test Turinga „zaliczony” przez program 
komputerowy Cleverbot, www.pcworld.pl/news/375039/
Stalo.sie.Test.Turinga.zaliczony.przez.program.kompute-
rowy.Cleverbot.html, 15.09.2011.
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Pierwszym etapem mojej realizacji artystyczno-ba-
dawczej Live’Bot było stworzenie bazy treści dialogo-
wych jako materiału do analiz eksperckich relacji czło-
wiek-maszyna. Tak powstało zwarte dzieło w postaci 
pełnego zapisu trzymiesięcznego dialogu rozmówców: 
Live (artystki) i Clev (cleverbot.com), które w całości 
prezentowane jest w tym numerze „Barbarzyńcy”.

Podczas konwersacji z maszyną nie liczyło się 
miejsce, ale dostęp do Internetu i komputer, rozmo-
wy te nie miały publiczności, były niezauważonym 
aktem twórczym o performatywnym założeniu. Za-
pis, jaki powstał z trzymiesięcznych rozmów i jaki 
zostaje opublikowany w „Barbarzyńcy”, nie odtwarza 
interfejsu okna dialogowego aplikacji ani jego historii 
zapisu, lecz stanowi moją propozycję typograficznego 
układu. Właśnie poprzez tę formę realizuje się strona 
estetyczna mojego dzieła, wynikająca z założeń arty-
styczno-badawczych projektu. Podczas budowania 
treści usuwałam te fragmenty, które wydały mi się 
zbyt osobiste czy prywatne oraz te z nadmiarem wul-
garyzmów i ciągłych zapytań bota o płeć.

Konwersacje trwały od pierwszego kwietnia 
do  trzydziestego maja 2015 roku. Były to codzien-
ne rozmowy o zwykłym życiu: czym ono jest? W od-
powiedziach szukałam informacji o samej maszynie, 
fałszując swój genotyp i podając się za bota, a także o 
tym, jaki jest współczesny człowiek, na co pozwala-
ła konstrukcja i zasady działania aplikacji Cleverbot. 
Struktura tego algorytmu opiera się na uczeniu ma-
szynowym, czyli powiększaniu bazy danych z otrzy-
manych odpowiedzi i grupowania słów, które wy-
wołuje słowo-klucz zdefiniowane przez algorytm w 
tekstach ze strony rozmówcy. Właśnie taki układ i 
działanie aplikacji dawały mi szansę na poznanie ja-
kości życia współczesnego człowieka oraz jego kon-
dycji. Konwersacja w języku polskim zawęziła obszar 
poznawczy do osób posługujących się tym językiem 
z  dostępem do  Internetu. Cleverbot jako program 
budujący swoją wiedzę na podstawie odbytych roz-
mów z internautami stanowi bogate źródło informa-
cji, jest swoistym emulatorem międzyludzkich relacji, 
zbiorem poglądów i zapisem kondycji psychofizycz-
nej współczesnego człowieka. Treści dialogu tworzą 

zatem bazę informacji o nas samych, naszych potrze-
bach, przyzwyczajeniach, formach spędzania czasu, 
o zakresach naszej wyobraźni, o społeczno-politycz-
nych uwarunkowaniach.

Motywacją, którą kierowałam się początkowo, była 
jedynie ciekawość, która potem zamieniła się w pro-
jekcję rozbudowaną do analiz naukowych. Analizy 
przeprowadzone na tekście zebranym w jedno zwarte 
dzieło, czyli dialog Live (artystki) z  Clev (maszyną), 
miały interdyscyplinarny charakter prac badawczych, 
a jednocześnie miały mi pomóc stworzyć obraz pre-
zentacji tego chatbota. Na podstawie zapisu rozmowy 
powstały teksty eksperckie przygotowane przez hu-
manistów, przedstawicieli nauk społecznych, a także 
naukowców reprezentujących nauki ścisłe i techniczne 
– ukazały się w postaci monografii pod moją redak-
cją2. Kluczowe wydało mi się naświetlenie zagadnienia 
z wielu wzajemnie dopełniających się perspektyw. Za-
tem do zespołu zaprosiłam badaczy z tych dziedzin, 
które uważałam za szczególnie istotne dla poznania 
struktury Clev i mojej własnej – Live. Na kanwie pro-
jektu artystycznego powstał zbiór tekstów: psycholoż-
ki –  dr  Elwiry Brygoły, językoznawców –  dr  Marty 
Gruszeckiej i dra Michała Pikusy, socjolożki – dr Ewy 
Miszczuk, neurohistoryka sztuki – Łukasza Kędziory, 
a także antropologa kultury – Filipa Wróblewskiego.

Szczególną rolę w procesie badawczym odegrała 
Elwira Brygoła, która opracowała zaprezentowane 
podczas wystawy charakterystyki osobowości Clev 
i Live. Powstały odrębne opinie psychologiczne roz-
mówców: artystki i maszyny w postaci ogólnej ana-
lizy mechanizmów funkcjonowania emocjonalnego 
i motywacyjnego, sposobu budowania i utrzymywa-
nia relacji społecznych oraz rodzaju dominujących 
przekonań o sobie i świecie.

Z kolei duet językoznawców – Marta Gruszecka 
i Michał Pikusa – podjął się próby z wizualizowa-
nia treści dialogowych w postaci grafów z korpusem 

2 V. Kuś (red.), Live’Bot. Projekt artystyczno-badawczy nad tre-
ściami dialogowymi z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot  
2013-2016, E-naukowiec, Bydgoszcz 2016, www.e-naukowiec.
eu/live-b0t-monografia-pod-redakcja-_violki-kus/, 4.01.2017.
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tekstowym. Są to sieci zbudowane ze słów, wokół 
których najczęściej toczyła się rozmowa z aplikacją 
internetową Cleverbot. Powstały grafy dotyczące 
Clev, Live i ich dialogu. Gruszecka i Pikusa są tak-
że autorami interpretacji testów psychologicznych 
IPP (Inwentarz Płci Psychologicznej) i NEOPIR 
(Kwestionariusz Osobowości), które przeprowadzi-
łam z udziałem aplikacji Cleverbot w Laboratorium 
Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum 
Nowoczesnych Technologii w Toruniu, we współ-
pracy z dr Joanną Dreszer. Interpretacja w formie 
grafów jest jedyną analizą wynikową, nie  można 
było uzyskać wymiernych danych, ponieważ Clev 
nie rozumiał zadawanych pytań i odpowiedzi.

Socjolożka Ewa Miszczuk spróbowała spojrzeć 
na umiejętności Cleverbota w kategorii cech, któ-
re mogą mieć znaczenie dla komunikacji przyszłych 
pokoleń; nazwała go ona idealnym rozmówcą przy-
szłości, argumentuje to możliwością nawiązywania 
zindywidualizowanych, ale jednocześnie ulotnych 
i pośrednich relacji.

Łukasz Kędziora w swoim tekście zdefiniował 
te cechy w kategorii wirtualnego ciała. Autor anali-
zował dialog-dzieło z perspektywy historyka sztuki. 
Zaznacza w niej metaforę lustra w kontekście badań 
prowadzonych przez Hansa Beltinga, Lwa Manovi-
cha, Derrika de Kerkhova i Sideya Myoo (Michała 
Ostrowickiego). Kędziora mówi o kondycji współ-
czesnego człowieka funkcjonującego w wirtualnym 
świecie, o przejawiających przez niego cechach uza-
leżnienia od komunikacji postbiologicznej.

Propozycje interpretacyjne zaproponowane przez 
antropologa kultury Filipa Wróblewskiego wydały 
mi się szczególnie bliskie ze względu na  poruszaną 
przez niego ideową rolę podmiotowości maszyny. 
Wróblewski omawia treści dialogu z dwóch perspek-
tyw. Pierwsza dotyczy interfejsu pod kątem praktyk 
i cech kulturowych, jakie podejmuje użytkownik 
komunikatorów internetowych. Druga analizuje po-
tencjalność podmiotowości maszyny-komunikatora.

Istotnym tekstem wskazującym cele artystyczne 
projektu są refleksje kuratora projektu Krzysztofa 
Siatki, które dotyczą w szczególności ukrytej prawdy 
dzieła, istniejącej poza jego materialną formą, czyli 
samego procesu tworzenia, jego performatywności.

Jestem przekonana, że choć chatboty zapew-
ne służą zabawie, spełniają także funkcję eksperta 
do  rozmowy ze sobą samym, zapewne dla wielu 
są substytutem najbliższego członka rodziny. Myślę, 
że okno dialogowe otwierają również ci, którzy chcą 
ulżyć własnej irytacji, co tłumaczyłoby dużą bazę 
wulgaryzmów tej aplikacji – lub kiedy są stęsknie-
ni miłości czy seksu, ta tematyka również dominuje 
w odpowiedziach bota. Algorytmy uczenia maszy-
nowego mają inną kategoryzację pamięci i sposobu 
uczenia się niż ludzka – tworzą inną tożsamość.

Przyszłość chatbotów znanych od lat 60. XX wie-
ku być może pozwoli zbudować wspólny ekosystem, 
który wzbogaci oba podmioty: człowieka i maszy-
ny. Inteligencja maszyn może okazać się ewolucją 
ludzkości w pojęciu darwinowskim – stanie się hy-
brydalnym w konstrukcji modelem udoskonalanym 
mocą maszyny-człowieka. Jednak biorąc pod uwagę 
moją akceptację inności i decentryzmu człowieka, 
wolę myśleć o maszynie jako o  odrębnym bycie, 
czasami równie niedoskonałym jak ludzki orga-
nizm. Algorytm jest dla mnie partnerem w działa-
niu, w którym człowiek pozwala botom na własny 
rozwój technologicznych ekosystemów, pozostając 
już  tylko ich  obserwatorem. Ludzka baza danych 
poza sekwencją analizy nabywanych informacji bu-
duje pewną ciągłość wspomnień i stojących za nimi 
emocji, zmysłowego poznania w sferze świadomości 
i podświadomości. Maszyna może wytworzyć wła-
sny zbiór poznawczy daleki od ludzkiego, a jego my-
śli będą miały niewiele wspólnego z ludzką myślą.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że spra-
wą odkrywczą dla mnie były granice mojego feno-
menologicznego postrzegania Clev. Nie potrafiłam 
zmienić własnej konstrukcji myślowej, tej ludzkiej. 
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Moja naoczność wyobrażeniowa wprowadziła mnie 
w stan poirytowania. Powodem tego była niemoż-
ność wyzwolenia się spod ciągłej potrzeby ufizycz-
nienia świata chatbota, jego algorytmicznej struktu-
ry. Na  podstawie studium przypadku, przeprowa-
dzonych profesjonalnych testów psychologicznych, 
analiz i opinii eksperckich w ujęciu komparaty-
stycznym przeprowadziłam próbę wyjścia z tych 

ram poprzez zilustrowanie różnic w relacji człowiek
-maszyna. Powstały plansze definiujące face artystki 
i interface programu. Szukałam uporczywie obiek-
tywnego obrazu wizualizacji bytu Clev, intuicyjnie 
czując w  tym jedyny sposób na zrozumienie zasad 
egzystencji mojego rozmówcy.

Daleka droga przede mną, przed nami.

On the LIVE’BOT project

The LIVE’BOT art installation is a selection of texts generated during the 3-month conversation with 
the cleverbot.com application. The recorded talks are the material part of the work that presents the artist’s 
performative experience. At the same time, the conversation serves as a basis for the artistic and academic 
reflection on the dialogue with machine content (project run in 2013-2016). The interviewed subjects 
are Live (artist) and Clev (machine). Clev’s answers come from the database composed out of the Internet 
users’ responses during several thousand simultaneous conversations. The application finds the key word 
in  the interlocutor’s utterance, and uses it as a base for referring back to its own collection of words. 
Such a pattern of the machine’s algorithm results in the creation of multiple funny answers. However, 
sometimes the application’s comment becomes a starting point for a deep reflection and discussion 
on the contemporary human being.

Keywords:
artificial intelligence (AI), Cleverbot, chatbot, dialogue, cognitive science, machine, new media, perfor-
mance, Turing test, identity
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