
W zorcowym tego potwierdzeniem był 
człowiek, bez którego północna część 
doliny Santa Clara w Kalifornii, zwana 

Doliną Krzemową, byłaby mało znaczącym, ele-
mentem topograficznym. Jan Czochralski, bo o nim 
mowa, wynalazł metodę pozyskiwania monokrysz-
tałów krzemu, podstawę wszystkich układów sca-
lonych, stosowanych w elektronice; polski chemik, 
wynalazca, metaloznawca, niezrozumiany przez 
środowisko naukowe naukowiec i przedsiębiorca. Po-
sądzany o kolaborację z Niemcami, zarówno przed, 
jak i w czasie II wojny światowej. Więzień nowej, ko-
munistycznej Polski, który, nie mogąc ujawnić swojej 

działalności patriotycznej i współpracy z Armią Kra-
jową, w realiach nowego reżimu politycznego został 
skazany, de facto, na zapomnienie przez uchwałę 
senatu Politechniki Warszawskiej z roku 1945. Zmarł 
w wyniku zawału serca, przyczyną którego była re-
wizja przeprowadzona przez Urząd Bezpieczeństwa 
w jego domu w Kcyni w roku 1953.

Intensywny, twórczy – a zarazem pełen zmar-
twień i przeciwności życiorys polskiego naukowca 
najlepiej oddaje znana sentencja Per aspera 
ad astra (łac. przez cierpienie do gwiazd). Zrehabi-
litowany dopiero w 2011 roku wynalazca udowodnił, 
że mimo zapłacenia najwyższej ceny za swoją po-
stawę, opracowana przez niego metoda żyje i jest 
powszechnie stosowana, zaś potrzeby wyższego 
szczebla mogą stać się silnym bodźcem sprawczym 
zachowań ludzkich, powodując odsunięcie tych 
bardziej podstawowych na dalszy plan. Ukazanie 
woli tworzenia, jako jednej z przyczyn postępu 
technologicznego, stanowi idealny punkt wyjścia 
do rozważań nad  innymi, równie intensywnymi 
motywacjami. Do podróży po niektórych serdecznie 
zapraszam.

Nigdy się nie rozpłyniemy 
Strach przed śmiercią, towarzyszy człowiekowi od 
samego początku, zanim jeszcze ludzkość zdołała 
wytworzyć sformalizowane języki, pismo czy też 
organizmy państwowe. Przyczyny tego zjawiska, 
należy upatrywać we wspólnym dla wszystkich 
ludzi instynkcie samozachowawczym. Pierwsze 
wierzenia w postaci animizmu (z łac. anima – dusza) 
rozwinęły ideę śmierci, dodając do pierwotnej woli 

Potrzeby samorealizacji i poznawcze 
zostały umieszczone na samym 
szczycie słynnej piramidy potrzeb 
Abrahama Maslowa, która 
w pełni skrystalizowała się w dziele 
„Motywacja i osobowość” z roku 1954. 
Traktująca ludzi w ujęciu generalnym, 
stanowi źródło dla studiów nad 
człowiekiem zindywidualizowanym, 
który działa w spektrum 
okoliczności, uczuć i namiętności. 

Bartek 
Gębarowski

Cofnąć czas, 
rozerwać świat 
Blaski i cienie postępu technologicznego
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przetrwania – koncepcję życia pozagrobowego 
i nadały mu naturę problemu egzystencjalnego, 
który pogłębiał się wraz samoświadomością 
jednostki ludzkiej. Świadomość nieuchronności 
przemijania, wykształciła potrzebę pozostawienia 
pewnego dziedzictwa, przedmiotów materialnych 
lub idei, aby w ten metaforyczny sposób pokonać 
śmierć i być dalej obecnym wśród jeszcze żyjących. 
Pragnienie to najpełniej wyraził Horacy w swoich 
„Odach”, w utworze „Exegi monumentum” stwier-
dzając, że nie umrze w całości, gdyż jego cząstka, 
zawsze pozostanie żywa w poezji.

Motyw triumfu człowieka nad śmiercią stanowi 
częstą kanwę, dla dzieł kultury, w szczególności 
w gatunku science fiction. „Cyberpunk 2077”, gra 
autorstwa CD Projekt Red, przedstawia wizję dysto-
pijnej przyszłości, pełnej przemocy i nierówności 
społecznych, podsycanych przez bezwzględne, 
żądne zysku, korporacje. W trakcie rozgrywki zmie-
rzymy się z wieloma problemami, ale jednym z nich, 
odbijających się echem przez całą rozgrywkę, będzie 
pytanie: „Czy ciąg 0 i 1, to tylko zbiór informacji, 
emulacja bytu, czy też pełnoprawny człowiek?”.

Wiara w pokonywanie niemożliwego stanowi 
bazę dla działalności stowarzyszenia Alcor. Ta orga-
nizacja, działająca na terenie Stanów Zjednoczonych 
od lat 70., oferuje swoim członkom oraz innym za-
interesowanym o odpowiednio zasobnym portfelu, 
możliwość zamrożenia całego ciała lub mózgu 
w ciekłym azocie. Operacja opiera się na założeniu, 
że rozwój technologiczny umożliwi w przyszłości 
reanimację martwych prawnie ciał lub też emulację 
organizmu. Firma zajmuje się krioniką (nie mylić 

z kriobiologią), która uważana jest przez środowiska 
naukowe za pseudonaukę w najlepszym lub też za 
szarlatanerię w najgorszym wypadku. Wątpliwości 
związane z działalnością stowarzyszenia bledną 
jednak wobec upływającego czasu i ludzkiej despe-
racji. Dane, udostępnione przez Alcor, pokazują, że 
obecnie na reanimację czeka 181 pacjentów, a sama 
organizacja liczy 1331 członków.

Kierunek Tiergarten
Postęp technologiczny jest nieustającym procesem 
napędzanym przez potrzeby zarówno osób fizycz-
nych, jak i prawnych. Celem procesu naukowego 
jest zbadanie pewnego zjawiska, a w dłuższej per-
spektywie wypracowanie konkretnych rozwiązań lub 
postulatów. Działalność ta, jak niemal każdy przejaw 
działalności człowieka, obarczony jest problematyką 
finansową. Wymiar materialnych korzyści skorelo-
wany jest z kosztem uzyskania pożądanych rezul-
tatów oraz kalkulowanego ryzyka. W szczególności 
dotyczy to problematyki w ujęciu medycznym, która 
z oczywistych względów, obwarowana jest wieloma 
rozwiązaniami prawnymi, zarówno w zakresie prawa 
krajowego, jak i unijnego. 

Do ważniejszych aktów normatywnych, mówiących 
o eksperymentach i badaniach medycznych, należy 
w szczególności zaliczyć:
1.  Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych;

2.  Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/20/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich, od-
noszących się do wdrożenia zasady dobrej prak-
tyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
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Widok na San Jose, siedziba wielu przedsiębiorstw 
sektora high-end, które bez pracy 
Czochralskiego nie miałyby racji bytu

Wizja cyfrowej jaźni, postaci niezależnych, 
przedstawiona w grze „Cyberpunk 2077”
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produktów leczniczych, przeznaczonych do sto-
sowania przez człowieka;

3.  Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

Działalność eksperymentalno-badawcza objęta jest 
zasadami celowości i proporcjonalności przedsię-
wziętych środków. Przedmiot i obiekt badań nigdy 
nie może być sprzeczny z ideą humanitaryzmu. Re-
gulacja tej tematyki w sposób bezpośredni jest wyra-
zem tragicznych doświadczeń z przeszłości. Program 
eugeniczny, w dbałości o czystość rasową i zdrowie 
społeczeństwa, stanowił jeden z elementów machiny 
zagłady, hitlerowskich Niemiec. Po wojnie, w cza-
sie tzw. procesu lekarzy w Norymberdze, na ławie 
oskarżonych zasiadło wielu medyków, z których 
część została skazana na śmierć.

W roku 1947, na kanwie tamtych wydarzeń, 
powstał „Kodeks Norymberski”, który określał 
przesłanki dopuszczalności eksperymentów 
na ludziach. Postanowienia w nim zawarte stano-
wiły podstawę dla wielu późniejszych kodyfikacji.

Lex Kaczynski
Jeśli w historii postępu technologicznego mieliby-
śmy określić jeden punkt zwrotny, to byłby nim mo-
ment, kiedy w XVIII w Anglii i Szkocji rozpoczęła się 
I rewolucja przemysłowa. Produkcja manufakturowa 
i rzemieślnicza była stopniowo wypierana przez wy-
roby wytwarzane w drodze fabrycznej, na dużą skalę. 
Postępująca industrializacja była wspierana przez 
udoskonalony silnik parowy Newcomena, autorstwa 
szkockiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta. 
Zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo oraz 
późniejsze usprawnienia w zakresie wydajności 

Pomnik myszy tkającej łańcuch DNA stanowi 
wyraz wdzięczności dla wszystkich zwierząt, 
bez których ofiary nie byłby możliwy rozwój nauki
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Portret pamięciowy Theodora Kaczynskiego 
opracowany przez FBI w czasie 
najdroższego śledztwa w historii agencji

przesądziły o wielkim sukcesie urządzenia, dzięki 
któremu okres ten zwany jest również okresem pary.

Epoka industrialna przyniosła wiele zmian w wy-
miarze gospodarczym i społecznym. Warto zauwa-
żyć, że, prócz wielu korzyści, okres dzikiego i niczym 
nieskrępowanego rozwoju przyczynił się do wielu 
niekorzystnych zjawisk. Rozwojowi przemysłu cięż-
kiego i wydobywczego, towarzyszyła degradacja 
środowiska naturalnego.  Migracji ludności z wsi 
do miast, powstałej w wyniku zaistnienia nowych 
warunków ekonomicznych, towarzyszyło pogłębienie 
dysproporcji społecznych między burżuazją przemy-
słową a proletariatem.

Zrozumiałym wydaje się w tym wypadku, że 
pewne środowiska wyrażały stanowisko sceptyczne, 
wobec zachodzących zmian technologicznych. 
W początkowym okresie przemysłowej rewolucji 
byli to tzw. luddyści. Radykalny ruch społeczny 
działający w latach 1811 – 1813 w Anglii. W obawie 
o swoje miejsca pracy i z racji przywiązania do trady-
cji w ramach protestu dewastowali maszyny tkackie. 
Działalność niszczycieli maszyn nie trwała długo, 
gdyż już w 1812 roku taki akt stanowił przestępstwo, 
zagrożony karą śmierci.

Od działalności pierwszych luddystów minęło 
już ponad 200 lat, a potępienie technologii może 
wydawać się konceptem abstrakcyjnym. Przypadek 
Theodora Kaczynskiego, amerykańskiego matema-
tyka polskiego pochodzenia, pokazuje, że czasy 
się zmieniają, ale pewne kwestie wciąż budzą silne 
emocje. Unabomber był synonimem terroru przez 
prawie 20 lat, a swoje działanie motywował pobud-
kami anarchistycznymi. W 1995 roku, w swoim eseju 
filozoficznym „Społeczeństwo przemysłowe i jego 

przyszłość” zdecydowanie potępił postęp 
technologiczny.

Bezpieczeństwo skrojone na miarę
W XXI wieku technologia towarzyszy człowiekowi jak 
nigdy przedtem. Telefon spełniający funkcję centrum 
multimedialnego czy też wszechobecny internet, 
umożliwiający dostęp do morza informacji za jed-
nym kliknięciem myszy stanowią chleb powszedni 
społeczeństwa informatycznego. Cywilizacja tech-
niczna stawia przed ludźmi wiele wyzwań w zakresie 
odpowiedniego zbierania i przetwarzania informacji. 
W sposób szczególny dotyczy to wyzwań, stawianych 
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przed przedsiębiorstwami, które w warunkach global-
nej konkurencji i walki o klienta potrzebują rozwiązań, 
pozwalających na skuteczny sposób zarządzania 
ogromnymi zbiorami danych. Prawidłowe i sprawne 
ustalenie stanu towarów i usług decyduje o kon-
kurencyjności rynkowej, a w rezultacie o finansach 
danego podmiotu prawnego.

Identyfikacja dóbr materialnych stanowi naturalny 
element działalności przedsiębiorstwa. Problemem, 
który wyrósł z inteligentnych technologii rozpozna-
wania danych, jest gromadzenie i wykorzystywanie 
osobistych danych użytkowników w sposób nie-
godziwy, bez poszanowania prywatności jednostki 
ludzkiej. Prekursorem nowoczesnego zbierania infor-
macji o swoich obywatelach są komunistyczne Chiny, 
w których olbrzymie środki finansowe inwestowane 
są w inteligentne rozpoznawanie twarzy pod pozorem 
dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
W dobie pandemii system ten został jeszcze bar-
dziej udoskonalony i umożliwia na identyfikację 
bez względu na to, czy dana osoba nosi maseczkę 
ochronną. Rozwój tego systemu wydaje się być 
nieunikniony w państwach z opresyjnym aparatem 
państwowym. Sprawą otwartą, której powinniśmy 
bacznie się przyglądać, pozostaje adaptacja i zasto-
sowanie technologii rozpoznawania twarzy w krajach 
demokratycznych.

„Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeń-
stwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują 
ani na bezpieczeństwo, ani na wolność” – twierdził 
Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów 
Zjednoczonych. W warunkach demokratycznych 

jest gorzką prawdą, zaś w reżimach autorytarnych 
paskudną wizją nadchodzącego jutra. Koncepcja, 
tzw. Wielkiego Brata, metaforycznego, wszechobec-
nego bytu, obserwującego każdy nasz ruch, zyskała 
na znaczeniu w świecie współczesnym nie tylko dzięki 
niezdrowym zapędom władz, ale także rozwojowi 
social mediów.

Punk's not dead
U źródła postępu technologicznego leżą ludzkie pra-
gnienia i potrzeby. Wspólnie przyjrzeliśmy się marzeniu 
o nieśmiertelności, zmieniającym się w obłęd szaleńca 
gotowego na mord w imię anarchoprymitywizmu. 
Pogubiliśmy się w przytłaczającej rzeczywistości 
spoglądając za siebie, w poszukiwaniu obecności. 
Droga, którą przebyliśmy, mówi o tym, że nic co jest 
wytworem człowieka, nie jest czarno-białe i obarczone 
jest niepewnością i różnymi zmiennymi. Rozwój tech-
nologiczny nie jest tutaj wyjątkiem. Zawiera w sobie 
całe spektrum odcieni szarości, po których poruszanie 
się wymaga wiedzy, rozwagi i umiaru.

Pewnym jest natomiast, że spoglądając w przy-
szłość, dostrzegamy obrazy z przeszłości, które defi-
niują naszą teraźniejszość. Od nas zależy czy podążać 
będziemy utartymi ścieżkami, czy, wyciągając wnioski 
z dawnych doświadczeń, wytoczymy nowe, lepsze 
szlaki.

Technologia i jej rozwój stanowią źródło inspiracji 
dla artystów różnych epok. Steampunk, podgatunek 
retrofuturyzmu, łączy w sobie elementy fikcji oraz 
technologii, takie jak silnik parowy czy mechaniczne 
komputery. 

Na zdjęciu widoczny budynek Teatru Wielkiego 
w Warszawie w stylu neo-wiktoriańskim, 

charakterystycznym dla tego kierunku w sztuce

 WIEDZA


