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CZY PRAWO MOOREA ZDETRONIZUJE OSOBÊ LUDZK¥?

Oswald Spengler napisa³ monumentalne, dwutomowe dzie³o pod tytu³em Der Untergang des
1
Abendlandes (19181923) . Ju¿ w samym tytule
ten niemiecki myliciel daje do zrozumienia, ¿e
2
cywilizacja Zachodu chyli siê ku upadkowi .
Jednak z perspektywy czasu widaæ wyranie, ¿e
w swych teoretycznych wywodach Spengler bardzo siê pomyli³.
Po pierwsze cywilizacja Zachodu nie tylko nie
chyli siê ku upadkowi, lecz ustawicznie siê rozwija,
a nawet rozkwita. Dlaczego wiêc wspomniany
myliciel tak a nie inaczej zatytu³owa³ swoje dzie³o?
Odpowied jest bardzo prosta: Spengler niezbyt
precyzyjnie odró¿nia³ od siebie dwa bardzo wa¿ne
dla nauki pojêcia, którymi s¹ cywilizacja i kultura. Za takim rozró¿nieniem opowiada siê m.in.
filozof Józef Bañka. Podzielam ten pogl¹d, gdy¿
pojêcia te s¹ od siebie odrêbne bytowo i semantycznie.
W zakres ka¿dej kultury wchodz¹ m.in. wiara,
pogl¹dy, obrz¹dki, obyczaje, zwyczaje, wierzenia
3
i osobiste przekonania . Do cywilizacji natomiast
1

O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, LeipzigHalle
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J. Czerny, Zarys pedagogiki aksjologicznej, l¹sk, Katowice
1997, s. 36.
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nale¿¹ wszelkie ludzkie wytwory, a g³ównie narzêdzia pracy (np. w epoce kamienia ³upanego: ³uk,
dzida) i inne: dwignie, aparatura, pojazdy, urz¹dzenia ³¹cznoci, odzie¿, meble, ca³a technologia
4
i technika .
To pobie¿ne ujêcie podkrela wyranie, ¿e czym
innym jest kultura, a czym innym cywilizacja. S¹ to
po prostu odrêbne obszary ludzkiej aktywnoci.
Cywilizacja ci¹gle siê doskonali z tego prostego
powodu, ¿e dostarcza zysku. Kultura natomiast musi
na siebie zarobiæ. Dlatego kultura nie nad¹¿a za
cywilizacj¹. Kultura wyra¿a te¿ wzajemny stosunek
ludzi do siebie, a z tym z ka¿dym dniem jest coraz
gorzej: wzrost przestêpczoci, gangi, mafie, ró¿ne
grupy przestêpcze i kryminogenne. Jest to przejaw
braków wychowawczych, postaw aspo³ecznych.
Wandalizm i niszczenie mienia wspólnego to przejaw upadku ludzkiej kultury, a nie cywilizacji. Wielu
badaczy myli te pojêcia  tak jak to siê zdarzy³o
5
m.in. Spenglerowi .
Poniewa¿ w ksi¹¿ce tej mowa jest g³ównie
o cywilizacji, nie nale¿y myliæ jej z kultur¹. Kultura
faktycznie upada, ale cywilizacja jest bardzo ofensywna i nadal bêdzie siê rozwijaæ: przes¹dzaj¹ o tym
uwarunkowania ekonomiczne. Etycy i moralici dopominaj¹ siê o nale¿ne miejsce dla kultury
w dzisiejszym ¿yciu. Papie¿ Jan Pawe³ II  zgodnie
z powszechn¹ opini¹  by³ uznanym autorytetem
4
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moralnym. W centrum jego uwagi by³a osoba ludzka, a nie jaka maszyna czy urz¹dzenie. Cywilizacja
odwraca tê kolejnoæ: na pierwszym planie, a wiêc
przed twórc¹ (cz³owiekiem), stawia jego wytwory.
Takie rozwi¹zanie prowadzi do spo³ecznych napiêæ, frustracji i rozgoryczenia; rodzi bezrobocie
i ogóln¹ degradacjê ludzkiej osoby.
Rozró¿nianie pomiêdzy pojêciem kultury i cywilizacji nie jest akademick¹ dywagacj¹, lecz koniecznoci¹ codziennego ¿ycia. Trzeba wiêc to rozró¿nienie respektowaæ! Z tego powodu uzna³em za wa¿ne
ju¿ na pocz¹tku ksi¹¿ki przedstawiæ ró¿nice pomiêdzy kultur¹ a cywilizacj¹  s¹ to bowiem (jak ju¿
wspomnia³em) ró¿ne od siebie byty.
Oczywicie kultura i cywilizacja wp³ywaj¹ na
siebie. Mamy sztuczne choinki i elektryczne lampki zamiast wieczek. Zmienia siê nasza obyczajowoæ i sposób spêdzania wolnego czasu. Ale to
wszystko dzieje siê pod wp³ywem wszechobecnej
cywilizacji  technika zak³óca tradycjê i ca³¹
kulturê. Nic wiêc dziwnego, ¿e spontanicznie rodzi
siê pytanie: do czego to wszystko  ten rozdwiêk
miêdzy kultur¹ a cywilizacj¹  doprowadzi?
W tej kwestii zdania i pogl¹dy uczonych s¹ podzielone. Martin Rees i Francis Fukuyama  których
przekonania w pe³ni podzielam  uwa¿aj¹, ¿e te
dysproporcje doprowadz¹ do ogólnoludzkiego dramatu. Ale s¹ te¿ g³osy (np. Clemensa Campbella)
6
przekonuj¹ce, ¿e cywilizacja uszczêliwi ludzkoæ .
6
C. Campbell, The Human Future, w: Leibniz Kongress, Berlin
1988 (Referat).
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Osobicie uwa¿am, ¿e czas rozstrzygnie, jaki
bêdzie fina³ tego pog³êbiaj¹cego siê rozdwiêku
miêdzy kultur¹ a cywilizacj¹. Innego kryterium 
poza ludzkim dowiadczeniem  nie posiadamy.
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Zacznijmy od lat 50. XX wieku. Jest to okres
zimnej wojny i niespotykanej dot¹d w historii
ludzkoci rywalizacji dwóch militarnych potêg
7
ówczesnego wiata  ZSRR oraz USA . Rywalizacja
ta objê³a niemal ka¿dy aspekt ¿ycia: gospodarkê,
wydajnoæ pracy, politykê. Jedno mocarstwo stara³o siê przecign¹æ drugie w opanowaniu Kosmosu,
w standardzie codziennego ¿ycia, w zaopatrzeniu
w towary codziennego u¿ytku. Ale najostrzej przebiega³a rywalizacja w eterze. Eter nie zna³ i nadal
nie zna granic. Obywatele dawnej NRD ogl¹dali
(z obaw¹) programy zachodnioniemieckie czy
holenderskie. Batalia toczy³a siê tak¿e w programach radiowych. The Voice of America nadawano
z Monachium. Radio Londyn, rozg³onia Radia Wolna
Europa oraz propaganda rodzima toczy³y ze sob¹
nieustann¹ walkê. Ale rywalizacja toczy³a siê tak¿e
na polu nauki, techniki i technologii. Wycig
obejmowa³ wprowadzanie nowych wynalazków
8
w ¿ycie .
John von Neumann, wybitny matematyk i logik
wêgierski, ze wzglêdu na swe ¿ydowskie pochodzenie zosta³ zmuszony do emigracji do USA
7
S. Stevenson, Two Worlds, Columbia University Press Ltd.
2069, s. 209.
8
Tam¿e, s. 225.
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w czasach kanclerstwa Hitlera. Znalaz³ pracê na
uniwersytecie Princeton9, który w latach powojennych uchodzi³ za kolebkê najzdolniejszych uczonych wiata. Tam wyk³adali m.in. Albert Einstein
i krótko Enrico Fermi.
Von Neumann pracowa³ wraz ze swoim zespo³em nad pewnymi algorytmami. Mia³y one znaleæ
zastosowanie w tak zwanych maszynach matematycznych (nazwa upowszechniona wówczas
w Polsce  ale naukowo b³êdna!). Efektem wysi³ków von Neumanna i jego zespo³u badawczego
by³o zbudowanie pierwszego na wiecie komputera lampowego. By³o to olbrzymie, powoli licz¹ce
urz¹dzenie. Wa¿y³o kilkadziesi¹t ton i posiada³o
10
oko³o dwudziestu tysiêcy lamp elektronowych .
Z czasem lampy zast¹piono tranzystorami, co przyspieszy³o pracê komputerów. Jeszcze póniej wpro11
wadzono uk³ady scalone .
Prze³om techniczny w komputeryzacji nast¹pi³
w latach 19641965. A sta³o siê to za spraw¹
Gordona Moorea. Ju¿ w latach 60. XX wieku przewidzia³ on lawinowy wzrost zastosowania mikroprocesorów, które w porównaniu z tradycyjnymi
lampami, tranzystorami czy pierwszymi uk³adami
scalonymi okaza³y siê bardzo prymitywne. Chipy
Moorea wykonane s¹ z krzemu. W sk³ad komputerów wchodz¹ ponadto tranzystory, miniaturowe
9

S. Stevenson, Two Worlds, s. 231.
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diody i tak zwane puzzle elektroniczne, czyli specjalne po³¹czenia12.
Nie bêdê wdawa³ siê tu w techniczne szczegó³y
najnowszych komputerów  ich budowy czy oprogramowania. W tym zakresie pracuj¹ dzisiaj na
ca³ym wiecie miliony fachowców. W tej chwili
interesuje nas co zupe³nie innego  sens i treæ
prawa Moorea. Czego dotyczy to prawo? Otó¿
mówi ono, ¿e moc informatyczna procesorów oraz
ich pamiêæ podwaja siê rednio co dwa lata,
a cilej mówi¹c, co 1,8 roku.
Prawo Gordona Moorea mo¿na sparafrazowaæ
jeszcze inaczej i powiedzieæ, ¿e liczba tranzystorów w chipie podwaja siê rednio co dwa lata13.
A jakie s¹ techniczne skutki prawa Gordona
Moorea? Urz¹dzenie cyfrowe miniaturyzuje siê (co
³atwo dostrzec na przyk³adzie telefonów komórkowych), a ponadto zwiêksza siê wielokrotnie wydajnoæ pojedynczych uk³adów scalonych.
W latach 60. XX wieku pogl¹d Gordona Moorea
uchodzi³ tylko za robocz¹ hipotezê. Poniewa¿
jednak od przesz³o 40 lat nie sfalsyfikowa³ siê 
mówi¹c s³owami K. Poppera  wiêc hipoteza ta
przerodzi³a siê w prawo, które jak dot¹d dzia³a bez
zarzutu i w codziennej praktyce sprawdza siê
bezwzglêdnie. Ju¿ w latach 70. XX wieku wyprodukowano pierwsze komputery osobiste z mikro14
procesorem Intela . I w ten oto sposób od kom12

W. Rotfeld, New electronics, s. 488.
Tam¿e, s. 491.
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R. Conwey, New Technology and Science, w: (Review Bittes
No 6, 1975), s. 301.
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putera dinozaura w latach 50. mamy dzisiaj zgrabne, eleganckie komputery osobiste. A ju¿ wkrótce
bêd¹ one jeszcze mniejsze, jeszcze szybciej licz¹ce
i bardziej wielofunkcyjne. To kwestia bliskiej
przysz³oci.
I co dalej z komputeryzacj¹? Co z prawem
Moorea? Co z technik¹ cyfrow¹? Na te wszystkie
pytania postaram siê ni¿ej odpowiedzieæ.
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Ani von Neumann, ani Ray Kurzweil czy Moore
nie byli w stanie przewidzieæ wszelkich nastêpstw
czy skutków podwajania pojemnoci informatycznej mikroprocesorów. Jeli kto uwa¿a, ¿e to tylko
ciekawostka techniczna, to siê grubo myli albo nie
ma ¿adnego pojêcia, o co w tym wszystkim chodzi.
Dlatego ten rozdzia³ powiêcam wybranym w¹tkom i implikacjom, jakie poci¹ga za sob¹ prawo
Moorea dla ca³ej ludzkoci w obecnej dobie.
Przypomnê, ¿e ju¿ obecnie szybkoæ obliczeniowa komputerów oraz ich pamiêci podwajaj¹
siê co osiemnacie miesiêcy. Poniewa¿ prawo
Moorea nie dzia³a liniowo, lecz wyk³adniczo,
mo¿na je wyt³umaczyæ, odwo³uj¹c siê do legendy
o szachach. Kiedy król zapyta³ wynalazcê gry
w szachy o to, co chcia³by dostaæ w nagrodê, ten
odrzek³, ¿e zbo¿e; tylko zbo¿e. W³adca rozemia³
siê na ca³e gard³o. Co za g³upiec?  pomyla³. 
Za taki wynalazek chce zbo¿e. Po prostu
15
wariat . Ale wynalazca postawi³ jeden warunek:
na pierwszym polu szachownicy jedno ziarnko, na
drugim dwa, na trzecim cztery, na czwartym ju¿
osiem ziarenek i tak dalej. Rych³o okaza³o siê, ¿e
dla pokrycia ca³ej szachownicy zabrak³oby zbo¿a
15
C. Sagan, Legendy and Sagy in Science, Publishing House
1972, s. 137.
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z ca³ego wiata . W ten sam sposób dzia³a prawo
Moorea. Zatem do czego mo¿e ono doprowadziæ
ludzi?
Prawo Moorea dzia³a bez szwanku od czterdziestu lat i nic nie wskazuje na to, ¿eby mia³o siê
sfalsyfikowaæ. Zatem jest prawdziwe. Obecne
komputery, jak obliczy³ Ray Kurzweil z IBM, znajduj¹ siê dopiero na trzydziestym drugim polu sza17
chownicy, a wiêc w po³owie ca³ego pola . Galopuj¹ca moc obliczeniowa komputerów oraz nag³y
wzrost ich pojemnoci ju¿ w niedalekiej przysz³oci
(do dziesiêciu lat) bêd¹ w stanie stymulowaæ leki
do indywidualnego leczenia oraz odwzorowywaæ
zachowania ¿ywych komórek dowolnego organizmu. Zmianie ulegnie telekomunikacja. Znikn¹
telefony stacjonarne. Pojazdy (samoloty, statki, samochody) bêd¹ zdalnie sterowane  na pok³adach
zamiast za³ogi bêd¹ komputery.
Powstan¹ niewyobra¿alnie z³o¿one gry komputerowe  lekcewa¿¹ce realia wiata. Wed³ug ekspertów z IBM za oko³o piêtnacie lat moc informatyczna komputera zrówna siê z ludzkim mózgiem,
18
a w roku 2030 przewy¿szy go dwukrotnie .
W roku 2085 jeden komputer bêdzie mia³ moc
obliczeniow¹ i pamiêæ omiu miliardów osób,
a wiêc przewy¿szy mózgi wszystkich ludzi na
Ziemi! Pamiêæ i pojemnoæ informatyczn¹ (biologiczn¹) cz³owieka lub zwierzêcia bêdzie mo¿na
16
17
18
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przenieæ do sieci komputerowej. U schy³ku XXI
wieku komputery bêd¹ przewy¿szaæ intelektualne
zdolnoci cz³owieka. Coraz wiêcej ludzi zapragnie
wiêcej wiedzieæ i posiadaæ wiêksz¹ pojemnoæ
pamiêci. Za¿ycz¹ sobie, aby ich biologiczne kody
przenieæ czy te¿ sprzêgn¹æ z sieci¹ komputerow¹.
David McFalland w swojej pracy The Law of
Biology Structure pisze m.in.: DNA to nic innego
jak ma³e procesory. Ale DNA, które rodzi³o siê
w drodze ewolucji, pracuje relatywnie wolno. Trzeba
jeszcze oko³o piêciu miliardów lat, aby DNA
dorówna³o obecnym szybkim komputerom kwantowym. Zatem komputery wygraj¹ »wycig« z cz³owiekiem. Jest to oczywicie hipoteza. W praktyce
oznacza to jednak, ¿e w zakresie sprawnoci intelektualnej i podejmowania decyzji komputery oka¿¹
siê sprawniejsze od ludzi.
Czy rzeczywicie dojdzie do takiej sytuacji?
W tym wzglêdzie pogl¹dy uczonych s¹ podzielone. Jedni uwa¿aj¹, ¿e pierwiastek krzemu nie jest
w stanie pomieciæ dowolnej liczby tranzystorów
na swej ma³ej przestrzeni. A to oznacza, ¿e prawo
Moorea natrafi na bariery nie do pokonania. Z kolei
inni uczeni twierdz¹, ¿e to wcale nie musi byæ
krzem (tylko kombinacja krzemu z innym pierwiastkiem, na przyk³ad z irydem), a wówczas liczba tranzystorów znacznie siê zwielokrotni. Ale s¹
te¿ uczeni, którzy w stosunku do prawa Moorea
wysuwaj¹ jeszcze inne zarzuty. Twierdz¹, ¿e konstruktorzy komputerów nie uwzglêdniaj¹ tezy, któr¹
znacznie wczeniej postawi³ Karol Marks, ¿e iloæ
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przekszta³ca siê w jakoæ. W praktyce oznacza³oby
to tyle, ¿e przy bardzo du¿ej liczbie chipów iloæ
przechodzi w jakoæ, czyli innymi s³owy, ¿e komputery zaczn¹ wiadomie myleæ, stan¹ siê inteligentnymi maszynami. Lecz to te¿ tylko hipoteza.
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