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I 

 
FILONOUS: Witaj, przyjacielu. O czym to dumasz samotnie w tym pięknym parku? 
HYLAS: A, to ty? Cieszę się, że cię widzę. Dopracowałem się tej nocy myśli, która 

nieskończenie wiele obiecuje ludzkości 
FILONOUS: Cóż to za myśl cenna? 
HYLAS: Doszedłem do przekonania (będącego pewnością), że ludzie zyskają w 

przyszłości nieśmiertelność. 
FILONOUS: Czy dobrze słyszę? Jakże to, czyżbyś się sprzeniewierzył materializmowi, 

który dotąd głosiłeś? 
HYLAS: Nigdy w świecie. Myśl moja nie koliduje bynajmniej z materializmem, wprost 

przeciwnie, wynika z niego w sposób konieczny. 
FILONOUS: Wielcem ciekaw. Słucham cię, przyjacielu. 
HYLAS: Jak ci wiadomo, nie istnieje nic ponad materię. Te chmury, te drzewa jesienne, to 

żółknące słońce, my sami na koniec — wszystko to są przedmioty materialne, to jest zbiory 
atomów; rozmaite zaś właściwości ciał wypływają z różnicy struktur atomowych. Takie same 
są bowiem atomy tlenu, węgla czy żelaza w kamieniach, liściach i krwi naszej; twory te 
różnią się jedynie budową, wzajemnym ułożeniem cząsteczek, to jest — strukturą. Dlatego 
najogólniej można powiedzieć, że istnieją jedynie atomy i ich struktury. Otóż zastanawiałem 
się nad tym, co sprawia, że na przekór upływowi lat czuję się wciąż tym samym Hylasem, 
który bawił się tu małym dzieckiem. Czy to poczucie indywidualnej tożsamości — spytałem 
siebie — spowodowane jest tożsamością budulca mojego ciała, to jest atomów, z których ono 
się składa? Tak jednak być nie może. Wiadomo przecież z nauk przyrodniczych, że atomy 
naszego ciała nieustannie odnawiają się dzięki pokarmom i napojom, które przyjmujemy, oraz 
powietrzu, którym oddychamy. Kości, komórki nerwowe, mięśnie wymieniają swe atomy bez 
przerwy, i to tak szybko, że co kilka tygodni wszystkie materialne cząsteczki, z jakich składał 
się mój organizm, bujają wśród fal rzecznych i obłoków, ja wszelako istnieję nadal i 
odczuwam ciągłość mej osobowości. Czemuż to zawdzięczam? Niechybnie tylko nie 
zmienionej strukturze atomowej. Zważ, że nowe atomy mego ciała nie są tymi samymi, co w 
nim tkwiły przed miesiącem, są wszakże takie same, i to w zupełności wystarcza. Tak tedy 
powiadam: tożsamość mego istnienia zależy od tożsamości mojej struktury. 

FILONOUS: Na to zgoda. I cóż dalej? 
HYLAS: W przyszłości ludzie będą coraz wierniej kopiować struktury atomowe wszelkich 

utworów materialnych. Już teraz potrafią tworzyć sztuczne diamenty czy szafiry, sztuczny 
mocznik, a nawet sztucznie, w retortach syntetyzowane białko. Niechybnie więc posiędą na 
koniec sztukę budowania molekuł żywego ciała i jego samego — z atomów. Wówczas 
zdobędą nieśmiertelność, albowiem zdolni będą powołać do życia każdego zmarłego, a to 
przez doskonałe złożenie atomów w taka strukturę, jaką przedstawiało jego ciało za życia. Ów 
proces zmartwychwstania będzie, jak sądzę, następował wewnątrz machiny, w która włoży 
się odpowiedni schemat, niejako plan, to jest wzór strukturalny określonego człowieka, za 
czym machina zbuduje z atomów cząsteczki białkowe, komórki, ścięgna, nerwy — i, 
człowiek ów wyjdzie z niej żyw i wesół, cieszący się najlepszym zdrowiem. Cóż powiesz na 
to? 

FILONOUS: Powiem, że należy problem wszechstronnie rozważyć. 
HYLAS: Cóż tu jest jeszcze do rozważania? Machiny takiej dziś nie umiemy zbudować, 

wszelako postęp nauk upewnia nas w tym, że kiedyś zostanie zbudowana, a dla nas, 
filozofów, nie jest ważne, czy nastąpi to za tysiąc lat, czy za lat milion. Jak rzekłem, w 
naturze nie masz nic nad atomy i ich struktury. Nie ma, w szczególności, żadnej duszy 
nieśmiertelnej, która by w zaświaty z martwego ulatywała. Tak więc ten, kto posiędzie sztukę 



układania atomów w struktury ciał dawno zetlałych, tym samym będzie mógł powołać do 
istnienia owe ciała w pierwotnym ich kształcie i działaniu. Kto złoży ciało nieżyjącego już 
człowieka na nowo z atomów — będzie go miał przed sobą w pełni życia, choćby tamten 
przed wiekami został do grobu złożony… 

FILONOUS: Tak mniemasz? Doskonale. Czy pozwolisz, bym gwoli zbadania specyfiki 
twojej machiny, wskrzeszającej z atomów, stawiał ci pytania, na które będziesz udzielał 
odpowiedzi? 

HYLAS: Przystaję na to chętnie. 
FILONOUS: Wybornie. Wyobraź sobie, Hylasie, że musisz dziś umrzeć, albowiem 

znajdujesz się we władzy pewnego tyrana, który postanowił solennie cię uśmiercić, a ma po 
temu wszystkie możliwości. Czas twej egzekucji wyznaczony został na siódmą rano. o 
szóstej, to znaczy teraz właśnie, dręczony smutkiem i trwogą, udajesz się na ostatnią 
przedśmiertną przechadzkę, spotykasz mnie i opowiadasz mi o swym nieszczęściu. 

Czy zgadzasz się przyjąć taki wstęp do dysputy o owej wyobrażonej sytuacji, w której ty 
będziesz skazanym na śmierć, a ja — przyjacielem twym, pragnącym ci pomóc, a zarazem 
wynalazcą machiny do wskrzeszania z atomów? 

HYLAS: Zgadzam się. Mów. 
FILONOUS: Biedny Hylasie, masz zginąć, biada, to straszne! Ale prawda, tyś jest przecież 

materialistą? 
HYLAS: Tak. 
FILONOUS: To doskonale się składa. Właśniem skonstruował machinę, o której tyleśmy 

ostatnimi czasy rozprawiali. Kopie, jakie za jej pomocą sporządzam, w niczym nie różnią się 
od oryginałów. Człowiek, którego z atomów składa moja machina, me tylko powłoką cielesną 
nie różni się od oryginału, ale posiada wszystkie cechy umysłu takie same, że dla przykładu 
wspomnę o pamięci — jak wiesz, polega ona na pewnych indywidualnych właściwościach 
struktury mózgu. Otóż machina moja stwarza kopię ze wszystkimi szczegółami budowy 
mózgu, a więc i pamięcią zdarzeń przeszłych, z myślami, wspomnieniami i pragnieniami. 
Krótko mówiąc, mój Hylasie, gdy za godzinę ulegniesz przemocy i skonasz, twoja powłoka 
jeszcze nie zdąży ostygnąć, a już wprawię w ruch machinę i z atomów takich samych, jakie 
się teraz na twoje ciało składają, zbuduję żywego, myślącego Hylasa. Ręczę ci za to. I cóż, 
czy rad jesteś? 

HYLAS: Ależ tak, po trzykroć tak, oczywista. Musisz tylko zbadać moją strukturę 
atomową, aby ją przedstawić machinie. 

FILONOUS: To się rozumie. Pozwólże, mój przyjacielu, abym wzmógł jeszcze twą 
pewność przeżycia śmierci. Znasz mnie, wierzysz mym słowom, mym zapewnieniom, 
wszelako ułomne są rzeczy wytworzone przez człowieka, tu wszakże pewność jest niezbędna. 
Pozwól przeto, bym tego Hylasa, który twoim ma być przedłużeniem, twoją kontynuacją, już 
teraz stworzył. Będzie on oczekiwał twojej śmierci, a po niej wspólnie z nim, to jest z tobą, 
oddamy się uciechom wskrzeszonego żywota. 

HYLAS: Co ty mówisz, Filonousie? 
FILONOUS: To, co usłyszałeś: dla zwiększenia twej pewności kopię twoją stworzę już 

teraz… 
HYLAS: Ależ to nonsens! 
FILONOUS: Czemuż to? 
HYLAS: To będzie odrębna ode mnie, obca istota! 
FILONOUS: Tak sądzisz? 
HYLAS: A jakże inaczej? Ten człowiek może i będzie nieskończenie do mnie podobny, 

wszyscy go za mnie brać będą, będzie żywił te same co ja uczucia, chęci, zamiłowania, nawet 
prace, przeze mnie rozpoczęte, on w mym duchu dokończy, ale to nie ja będę! To będzie 
sobowtór, jakby bliźniak, ja zaś umrę na zawsze! 



FILONOUS: Skądże ta pewność? 
HYLAS: A stąd, że jeśli stworzysz go teraz i on będzie tu przytomny, to będę o nim mówił 

,,on”, jak o każdym innym człowieku, i widział go na zewnątrz siebie — i będzie drugą, 
odrębną ode mnie, inna istotą ludzką, jak każdy człowiek, i to, że będzie do mnie podobny jak 
kropla do kropli, w najmniejszej mierze śmierci mej nie osłodzi. Owszem, dla żyjących dalej, 
dla mych przyjaciół, krewnych, będzie złudzeniem mego bytowania skończonym i 
doskonałym, ale ja — ja umrę i już żyć nie będę. 

FILONOUS: Skądże ta pewność? 
HYLAS: Nie możesz mieć wątpliwości w tym przedmiocie, Filonousie, i jeno mnie 

próbujesz. Przecież, gdybym podniósł z ziemi ten oto wilgotny, zwiędły liść i podał owemu 
„drugiemu Hylasowi”, jeśliby tu stał, to on przecie wdychałby i czuł jego woń cierpką i miłą, 
a nie ja. I podobnie rzecz by się miała po mojej śmierci, bo przecież wskutek mego zgonu w 
nim się nic nie przemieni, nic nie nastąpi nowego. On będzie po świecie chodził dalej, jego 
pięknem się radował, ja atoli istnieć przestanę zupełnie. 

FILONOUS: Tak? Hm, więc co robić? Mów, co mam uczynić z machiną, aby zapewnić ci 
wskrzeszenie? 

HYLAS: To całkiem proste. Musisz stworzyć moją żywą i myślącą kopię p o mym zgonie. 
FILONOUS: Tak mniemasz? 
HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Kopia stworzona p o twym zgonie będzie tobą, a stworzona przed twoją 

śmiercią nie będzie tobą, lecz człowiekiem, choć niezmiernie podobnym, ale innym? Jakaż 
różnica między tymi dwiema istotami, wyjaśnij mi, proszę? 

HYLAS: Najpierw, ów stworzony przed mym zgonem będzie mnie widział, a ja jego; 
będzie wiedział, że ja ginę, a on został stworzony, będzie… 

FILONOUS: Jeśli to tylko stanowi szkopuł, bez trudu go usunę: kopia w jednym i drugim 
przypadku będzie spała smacznie, napojona płynem usypiającym, i obudzi się dopiero p o 
twym zgonie, tak więc nie będzie nic wiedziała o niemiłych wydarzeniach wokół twego 
końca ani o tym, jak sama na świat przyszła. 

HYLAS: Nie, nie o to chodzi. Byłem, jak widzę, nie dość ostrożny, Filonousie. Do tego 
zagadnienia trzeba przystąpić z ostrym narzędziem rozumu. Z chwilą mej śmierci, gdy 
przestanę istnieć, na całym świecie nie będzie sposobu, który by stwierdził, że to nie jestem 
ja, tylko moja kopia. Nieprawdaż? 

FILONOUS: To prawda. 
HYLAS: Gdybyś wszakże stworzył kopię wcześniej, z łatwością można by stwierdzić, że 

ona nie jest mną, a to dlatego, iż kopia istniałaby obok mnie, w innym miejscu przestrzeni. 
Byłoby to więc współistnienie, ipso facto wykluczające kontynuację. Tak, teraz widzę, gdzie 
tkwił błąd. Kopia stworzona po mym zgonie będzie mną, przed mym zgonem zasię stworzona 
— będzie innym, obcym, odrębnym człowiekiem. Nie mów, że moment stworzenia możesz 
dowolnie przesuwać w czasie, tak że w końcu jedna milionowa część sekundy będzie 
oddzielać moje zmartwychwstanie od stworzenia obcego mi sobowtóra. Nie mów tego, gdyż 
aczkolwiek rzecz wydaje się dziwna, musi być taka. Osobliwa sytuacja rodzi osobliwe 
konsekwencje. 

FILONOUS: Dobrze. Powiadasz tedy, że kopia złożona z atomów przed twym zgonem 
będzie człowiekiem całkiem ci obcym, z którym nie łączy cię nic oprócz nadzwyczajnego 
podobieństwa. Kopia stworzona natomiast po twym zgonie będzie twoją kontynuacją, to 
znaczy tobą samym, czy tak? 

HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Możnaż wiedzieć, czym różnią się te kopie pomiędzy sobą? 



HYLAS: Czasem, w którym powstały. Współistnienie kopii ze mną wyklucza 
kontynuację, istnienie natomiast w czasie przyszłym po mnie, po mym zgonie, czyni ją 
możliwą. 

FILONOUS: Istnienie kopii po twym zgonie czyni twoją kontynuację możliwą, 
powiadasz? Wybornie. Dowiedz się teraz, jaką śmierć tyran ci obmyślił. Oto wychylisz czarę 
gwałtownej trucizny. Agonia trwać będzie godzinę. Kiedy winienem uruchomić machinę? 

HYLAS:. Gdy żyć przestanę całkowicie. 
FILONOUS: Jeśli wtedy stworzę kopię, będzież ona twoją kontynuacją, to jest tobą 

samym? 
HYLAS: Stworzona po mojej śmierci — będzie. 
FILONOUS: Wybornie. A jeśli złośliwy tyran rozkaże swym medykom, by cię, zmarłego 

od trucizny, na powrót ożywili, a to dzięki wlaniu ci do gardła odtrutki przez gęsie pióro, co 
się wtedy stanie? Kopia stworzona przez machinę po twej śmierci była, jakeś sam rzekł, tobą. 
Czy teraz, na skutek twojego ożycia w miejscu kaźni, kopia ta znienacka być tobą 
zaprzestanie i jednym skokiem zmieni się w całkiem obcego ci człowieka? 

HYLAS: Jakże to możliwe, by mnie, zmarłego, ożywiono? 
FILONOUS: Łatwiejsze to niechybnie od zbudowania machiny do wskrzeszania z 

atomów. Dyskutujemy szczegóły techniczne czy filozoficzne — drogi Hylasie? Czy istnieje 
jakaś pryncypialna, zasadnicza niemożliwość przywrócenia do życia świeżo zmarłego? Czy 
chirurgowie nie potrafią już dziś ożywić zmarłych na stole w czasie operacji? Nie wieszże o 
tym? Proszę, powiedz mi, jakże będzie z tą kopią, która już była twoją kontynuacją, co się z 
nią stanie w momencie, w którym ożyjesz odtruty? A może to już nie ty sam ożyjesz w swym 
pierwotnym ciele, ale ktoś całkiem inny? 

HYLAS: To wykluczone. Oczywiście, że ożyję w tym ciele, które tyran pozbawił życia 
trucizną. Kopia przestanie wówczas, siłą rzeczy, być moją kontynuacją. 

FILONOUS: Ach, tak? Ależ zastanów się, Hylasie. Czy możesz sobie wyobrazić, że to ty 
właśnie jesteś ową kopią? Ot, powiedzmy, pokazuję ci machinę i powiadam, żeś właśnie w 
tym momencie wyszedł z jej wnętrza. Czujesz się oczywiście Hylasem po ostatni cal — boć 
machina wybornie cię sporządziła. Otóż wyobraź sobie, że „tamten Hylas”, który znajdował 
się w mocy tyrana, został przed godziną otruty, a teraz właśnie go medycy odtrutką 
przywrócili do życia. Czy poczujesz jakąś zmianę swojej osobowości na skutek owego 
odległego wydarzenia? 

HYLAS: Nie. 
FILONOUS: A widzisz. Kopia jest żywym, normalnym człowiekiem (to wynika z 

założeń) i nie mogą w niej zachodzić żadne zmiany związane z tym, co dzieje się z 
„oryginałem”. Czy go w kaźni trucizną poją, czy też odtrutką — kopii to ani nie dotyka, ani 
nie odmienia. Tak tedy powiemy: jako iż nie ma żadnej więzi przyczynowej pomiędzy tobą, 
wszelkimi twymi perypetiami a tamtym Hylasem, osoba stworzona przez machinę, czy za 
rok, czy za twego życia, czy po zgonie, jednakowo jest dla ciebie obcym człowiekiem, który 
nic nie ma z tobą wspólnego poza zdumiewającym podobieństwem. Że współistnienie z kopią 
wyklucza kontynuację — na to zgoda. To jednak, czy kopia powstała po twym unicestwieniu 
jest naprawdę tobą, a więc czy taka możliwość otwiera ci szansę ponownego ożycia — to 
trzeba dopiero udowodnić. Jak dotąd, wszystko przemawia przeciw takiemu rozumieniu 
rzeczy. 

HYLAS: Czekajże. Dziwnieś to pogmatwał. Oto moje ciało. Gdy ono zginie i 
unicestwione zostanie, będzie mogła powstać analogiczna struktura w przyszłości… a! mam! 
wiem już! Należy czekać ze stworzeniem kopii, aż ciało moje przestanie istnieć, aż jego 
struktura sczeźnie całkowicie. 

FILONOUS: Tak więc o tym, czy zostaniesz wskrzeszony, decyduje teraz to, czy twój 
zewłok zgnije dokumentnie, jeśli cię dobrze rozumiem? Wskrzeszenie zależy zatem od 



szybkości rozkładu twych szczątków. A jeżeli tyran każe cię zabalsamować, nigdy nie 
ożyjesz, czy tak? 

HYLAS: Nie, u licha, nie tak! Jak widzę, należy oderwać całe rozważanie od istot żywych. 
W wypowiedzi o ludziach wkrada się widocznie jakiś czynnik zakłócający — obawy lub 
niepokoju. Rozważmy rzecz całą na przedmiotach martwych. Mam tutaj cenną kameę, 
rzeźbioną w kości. Powiedzmy, że rozpylam ją na atomy, a potem tworzę z takichże atomów 
nieodróżnialną kopię. Cóż powiemy? Rzecz widzę tak: jeśli się umówimy, że kopia jest 
kontynuacją oryginału, to nią będzie. Jeśli natomiast orzekniemy, że nią nie jest, to 
kontynuacją nie będzie. Decyzja zależy tylko od naszej umowy, bo badając kameę 
„wcześniejszą” i „późniejszą” żadnych różnic dostrzec między nimi niepodobna — jako że ex 
definitione obie są takie same. 

FILONOUS: Nareszcie światło na problem rzuciłeś. Wniosek twój ostateczny, jeśli .go do 
człowieka zastosować, brzmi tak: gdy umrzesz o siódmej i ja odtworzę cię z atomów, to w 
zależności od tego, jak się wprzódy umówimy, będziesz żył dalej albo nie będziesz. Nie 
znajdujeszże tego nonsensem? A jeśli trafi ci się zemrzeć na stole pod nożem chirurga, ale 
lekarze na nowo ożywią cię swoją sztuką, to także będziesz mówił, że żyjesz albo nie żyjesz, 
w zależności od tego, jak się umówimy? 

HYLAS: Trudność, jak widzę, leży w tym, że w odniesieniu do wszelkich rzeczy 
obiektywnie wokół mnie istniejących o problemie ich kontynuacji decyduje dowolnie przyjęta 
umowa (konwencja). Gdy atoli ja sam poddaję się analogicznemu eksperymentowi, to samo 
założenie konwencji rodzi nonsens. Nie rozumiem, czemu się tak dzieje? Przecież człowiek 
jest rzeczą równie materialną, jak kawał skały, włókno lnu czy kęs metalu! 

FILONOUS: Wskażę ci źródło, z którego płyną zaburzenia. Kiedy przystępujemy do 
stwierdzenia kontynuacji jakiegoś przedmiotu, to równocześnie wybieramy konkretne 
sposoby, mające rozstrzygnąć, czy ona rzeczywiście zachodzi, to znaczy, czy tak przedtem, 
jak i teraz jest to jeden i ten sam przedmiot. Tak więc, biorąc się do określenia stanu rzeczy, 
wybieramy implicite (a czasem i explicite) metody mające ten stan rzeczy stwierdzić. Moja 
świadomość atoli jest mi bezpośrednio dana i wcale nie ode mnie zależy wybór metody, która 
ma stwierdzić, czy jestem w tej chwila świadomy, czy nie. Co się tyczy innych ludzi, mogą 
traktować mnie jak przedmiot i w materii mego ewentualnego istnienia po mym zgonie i po 
odtworzeniu z atomów mogą ustalać konwencje. Ja jeden tylko czynić tego nie mogę. Jest to 
ogólny problem metodologiczny. Dowolne ciało ukazuje nam rozmaite swe właściwości 
zależnie od tego, jaką metodą je badamy. Świadomość ludzka atoli objawia siq jej 
posiadaczowi w sposób najbardziej bezpośredni, pierwotny, oczywisty, bez użycia żadnej 
metody lub — jeśli wolisz — „taką samą metodą” dla wszystkich przytomnych, normalnych 
ludzi. Otchłanne można żywić wątpliwości co do struktury i mechanizmu powstawania 
świadomości, aliści jej istnieniu w postaci tożsamej u danego indywiduum przeczyć 
niepodobna. 

HYLAS: To wiesz co? Uważam, że zadajesz mi fałszywe pytania. Cały problem jest źle 
postawiony, stanowiąc argumentum ad hominem. Pytasz mnie o rzeczy przyszłe, które 
wykoncypować muszę, gdyż żaden człowiek ich nie przeżył. Mało tego: istotne są tu tylko 
moje przedśmiertne wypowiedzi, bo kiedy umrę, a kopię stworzoną w machinie będziesz 
pytać, czy jest mną, odpowie naturalnie, że tak, że jest Hylasem, tym samym, co tu tę 
rozmowę z tobą toczył. Tak tedy wszystko, cokolwiek powiedziałem na temat przyszłości 
mającej nastąpić dla mnie po mej śmierci i stworzeniu mego ciała na nowo z atomów, 
głównie zaś to, co mówiłem na temat, czy będę żyć dalej, czy nie będę, otóż to wszystko, 
powiadam ci, Filonousie, są jeno moje subiektywne wyobrażenia, ekspektacje, myśli, 
przeczucia, wątpliwości i nic więcej. 

FILONOUS: Jakże to? Więc machina nie powołuje zmarłych do nowego życia? 



HYLAS: Tego nie mówię. Nie wiem, jak rzecz się przedstawia. Wszelako naukowo nic się 
tu udowodnić nie da. Żaden decydujący eksperyment przeprowadzony być nie może, gdyż 
kopia, spytana, będzie mówić, że jest mną, a sposobu dowiedzenia się, czy nie jest tylko 
sobowtórem, nie będzie i być nie może. Stojąc tedy na gruncie nauk empirycznych należy 
orzec, iż cały problem jest pozorny, teraz i zawsze, a wypowiedzi moje czy innych osób 
świadczyć mogą jedynie o pewnych osobliwych cechach umysłu człowieczego, natomiast nic 
nie powiadają o przyszłych wydarzeniach, a jeśli się wydaje, że powiadają, jest to jeno 
nadużycie języka i nic więcej. Tak, to problem pozorny, Filonousie, terazem tego pewien. 

FILONOUS: Prawdę mówisz, że nie da się rozstrzygnąć problemu empirycznie. Nawet 
gdyby machina stała tu przed nami, gdybyś ty zgodził się poddać doświadczeniu i, zgładzony, 
ożyłbyś we wnętrzu machiny, nie byłoby wiadomo, czy to ty powstałeś z martwych, czy tylko 
człek podobny, jakby bliźniak. Zachodzi tu wszakże przypadek alternatywy logicznie ścisły: 
albo kopia jest kontynuacją oryginału, albo nią nie jest. Z każdej takiej ewentualności, jeśli 
przyjmiemy ją za prawdziwą, płyną pewne wnioski. Jeżeli wnioski te prowadzą do 
sprzeczności logicznej, winniśmy je odrzucić wraz z tym wyjściem z alternatywy, które je 
porodziło. W taki sposób odnajdziemy możliwość logicznie niesprzeczną i uznamy ją za 
odpowiadającą zapewne rzeczywistości. W każdym razie pozornym problem, według mnie, 
nie jest. Pozorny problem oznacza taki, którego w ogóle nie ma. Jeśli rzeczonego problemu 
nie ma, nie masz powodu trapić się tym, co nastąpi o godzinie siódmej z przyczyny zamierzeń 
okrutnego tyrana. 

HYLAS: Ty żartujesz, Filonousie, podczas gdy zagadnienie jest trudne i należy je 
rozważyć rzeczowo. Skazany na śmierć, martwię się, bo wyznaczona egzekucja jest faktem 
mającym nastąpić, a nie problemem pozornym, ukazana zaś i uznana przeze mnie przedtem 
za niewzruszoną możliwość zmartwychwstania zawiera w sobie niepojęte dotąd i nie 
rozwikłane tajemnice. Spróbujmy rozważyć problem kontynuacji na jakimś człowieku. 
Załóżmy, że istnieje człowiek Iks i że za jego życia tworzymy machiną jego kopię, Iksa z 
kreską. Iks i Iks z kreską mają to samo poczucie swej indywidualności i tę samą pamięć. 
Jeden, spytany, odpowiada, że przeżył to samo, co drugi. Jednakże naprawdę tylko Iks 
przeżył to, o czym mówi, że przeżył, Iksowi z kreską natomiast to się tylko tak wydaje. A 
więc o identyczności człowieka świadczy nie tylko struktura atomowa, ale także genetyczny 
związek jego obecnej struktury z jego strukturą poprzednią. Tak więc mamy uratowane dla 
naszych badań pojęcie identyczności, a to przez wprowadzenie doń pierwiastka 
genetycznego. Można je za Lewinem nazwać g e n i d e n t y c z n o ś c i ą . 

FILONOUS: Z przyjemnością wysłuchałem twego wywodu, przyjacielu, mniemam 
wszakże, że nic nie wnosi do rozważanej kwestii, a owszem — całkiem się od niej oddala. 

HYLAS: A to czemu? 
FILONOUS: Najpierw, w sposób odmienny niż przedtem starałeś się wykazać, że 

kontynuacja jest niemożliwa przy współistnieniu. Dalej, dla dowiedzenia kontynuacji 
pragniesz uznać za nieodzowne pojęcie identyczności genetycznej. Ale to przekreśla samą 
zasadę działania machiny, bo jakie są konsekwencje? Jeśli tyran nakaże swym siepaczom, by 
ci usta na pewien czas zatkali, zemrzesz. Uczony jakiś, doktryną twoją genidentyczności 
zapalon, sumiennie trupa zbadawszy orzeknie, iż nieboszczyk jest genidentyczny z Hylasem, 
że jest Hylasa kontynuacją, tyle że nieżywą. W taki sposób odkryje rzecz niewątpliwie 
prawdziwą, ale i nie najnowszą, iż człowiek umierając staje się nieboszczykiem, i 
nieboszczyk ów jest tym samym człowiekiem, jeno nieżywym, aliści odkrycie to w 
najmniejszej mierze sprawy nam nie rozjaśni. Sameś z postulatu genidentyczności 
zrezygnował na wstępie rozmowy, słusznie powiadając, że o poczuciu jednolitej osobowości 
decyduje nie zachowanie tych samych atomów, lecz tej samej struktury. Powiedzmy, że 
siepacze ręce ci odcinają, machina zasię z atomów stwarza żywe, nowe ręce, przyrośnięte 
naturalnie do ciała. Czy będziesz nadal sobą? 



HYLAS: Oczywiście. 
FILONOUS: A teraz siepacze głowę ci odcinają, ja zaś przy pomocy machiny stwarzam 

kopię twego ciała, która takoż do głowy przyrasta. Czy ożyjesz w ten sposób ty sam, nie zaś 
sobowtór twój? 

HYLAS: Ja sam ożyję. 
FILONOUS: A jeżeli po twojej śmierci stworzę kopię całą, ze wszystkimi członkami, to 

już nie ty będziesz? 
HYLAS: Czekajże. Przyszła mi myśl nowa. Mówiłeś poprzednio o sposobie dokonywania 

obserwacji, to jest o metodach, które obieramy, by stwierdzić, czy kontynuacja jakiejś rzeczy 
zachodzi, czy nie. Otóż obserwacja taka musi być ciągła, nieprawdaż? Tylko taka jest 
naturalna i przyrodzona. 

FILONOUS: Bynajmniej. Każdy z nas, udając się na spoczynek po dniu pełnym trudów, 
często zasypia snem kamiennym, a tym samym traci świadomość swego istnienia. Budząc się 
wszakże rano, mimo owej przerwy nocnej, doskonale wiesz, że jesteś tym samym Hylasem, 
który się do snu ułożył wieczorem. 

HYLAS: Ach, istotnie! Masz słuszność. Słuchaj, czy nie za wiele uwagi przywiązujemy do 
oczekiwań człowieka mającego umrzeć? Może problem zniknie, jeśli w ogóle nie będzie on 
wiedział o rychłej śmierci? Oto człowiek układa się do spoczynku o niczym nie wiedząc. 
Zmożonego snem unicestwiamy, a potem kopię atomową układamy na posłaniu, krzepko 
śpiącą. Kiedy się ze snu zbudzi, czyż nie można będzie powiedzieć, że stworzona została 
kontynuacja, że to jest ten ,sam człowiek, co się wieczorem spać ułożył, i że to jest rzetelna 
prawda? 

FILONOUS: Zacny Hylasie, dawno nie zdarzyło mi się słyszeć z ust twoich tak wielu 
naraz zdań błędami myślenia skażonych. Po pierwsze, mimowiednie zapewne (inaczej myśleć 
nie chcę) dałeś do zrozumienia, że jeśli zabija się człowieka we śnie lub — ogólniej mówiąc 
— będącego w takim stanie, iż o nadejść mającym zabójstwie nic nie wie, to mniej mu się 
wyrządza szkody, niż gdyby był bliskiego końca świadom. Ten problem, jako należący do 
etyki, pominę milczeniem. Po drugie, przypuszczać zaczynam, iż powodujesz się całkiem 
nierozumnymi, metafizycznymi obawami. Oto nie wiedzieć czemu wydaje ci się, że kiedy po 
śmierci człowieka zostaje stworzona jego kopia, trzeba, żeby ta kopia była możliwie blisko 
tego miejsca, w którym ów człowiek przestał istnieć. W twoim przypadku ułożenie w tym 
samym łóżku i sen mają stwarzać najlepsze niby warunki dla pomyślnego „przesiadania się” 
osobowego „ja” z jednego ciała w drugie, z tego, które istnieć przestaje, w to, które istnieć 
zaczyna. Jest to przejaw irracjonalnej wiary w to, że „ja” jest jakąś istnością jednolitą, 
nierozdzielną, niesprowadzalną do niczego, i że to „ja” musi zostać przeniesione z ciała do 
ciała, co stanowi wykład najczystszej metafizyki, jaką mogę tylko sobie wystawić. 
Tymczasem nie o to przecież chodzi, żeby pozory, stworzone zewnętrzną sytuacją, 
odpowiadały naszym naiwnym wierzeniom, jak np. bliskość zmarłego i kopii, stan 
nieprzytomności (mniemam, żeś myślał o wypadku na stole chirurgicznym i chciał sytuację 
upodobnić do tamtej), ale o to, żeby sposobami logiki wywieść tezy ważne ogólnie dla 
wszystkich szczególnych okoliczności, w jakich tylko wskrzeszenie z atomów da się 
pomyśleć. Licha by to była teoria grawitacji, ważna jeno dla jabłek spadających na ziemię, 
wobec gruszek wszelako czy księżyców bezsilna! Co powiesz o takim obrazie przyszłości? 
Każdy człowiek wyruszający w niebezpieczną wyprawę gwiazdową zostawia w domu swój 
„rysopis atomowy”. Gdy przyjdzie wieść, że zginął w wyprawie, rodzina uruchamia machinę, 
za czym nieboszczyk wnet wychodzi z wnętrza machiny wesół i żywy ku ogólnemu serc —
podniesieniu. Czy, jeśli ów człowiek zginął w płomieniach gwiazdy Psa Gończego, także 
powiesz, że kopia jest kontynuacją zmarłego, czy też cię odległość miejsc śmierci i 
wskrzeszenia od takiego oświadczenia odstrasza? 



HYLAS: Istotnie, jako że w obydwu przypadkach, moim i twoim, nie ma zasadniczej 
różnicy co do istoty rekreacji, orzec należy, że kopia stanowi kontynuację. 

FILONOUS: Tak? A jeśli wieść będzie fałszywa i ten, który w podróż wyruszył, powróci 
żywy, to co wtedy? 

HYLAS: Wtedy oczywiście okaże się, iż rodzina była wprowadzona w błąd, i że człowiek 
stworzony przez machinę był jeno imitacją, ,kopią, to jest sobowtórem. 

FILONOUS: Więc od czego zależy autentyczność kontynuacji? Od tego, czy wiadomość o 
śmierci jest prawdziwa? 

HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Jakiż jednak jest związek między nadchodzącą z gwiazd informacją a 

strukturą człowieka, który wychodzi z maszyny złożony w niej z atomów, miedzy ową 
informacją a jego myślami, jego całą osobowością? Żaden. Nieprawdaż? 

HYLAS: Istotnie, żaden. 
FILONOUS: Wiec w jaki sposób to, co nie ma żadnego związku z osobą i osobowością 

człowieka, może decydować o tym, czy jest on tym samym, który wyruszył w gwiazdy, czy 
tylko takim samym, to jest całkiem obcym, z tamtym współistniejącym sobowtórem? 
HYLAS: Nie wiem, doprawdy. Pozwól, przyjacielu, że inaczej spróbuję zaatakować 
zagadnienie. Gdy stworzysz po śmierci człowieka kopię, to możesz ją nazwać kontynuacją, 
możesz jej też tak nie nazwać, aliści spór jest jeno w słowach, albowiem fakt jest jeden: ów 
człowiek dalej istnieje i żyje. Równie dobrze m. zna by się spierać co do tego, czy ,,ja 
wczorajszy” dziś jestem, czy też „mnie wczorajszego” już dzisiaj nie ma. Podobnie jak nie 
rozstrzygniesz słowami tego problemu, tak samo nie rozstrzygniesz kwestii, jestli kopia „tym 
samym człowiekiem” czy tylko „takim samym”. Różnica jest nieistotna, bo nie zmienia faktu 
rzeczywistego, aktualnego bytu. Tak więc alternatywa jest pozorna. 

FILONOUS: Alternatywa jest pozorna? Nie masz jej wcale? Jakże to? Przecież jeden z 
dwóch stanów rzeczy zachodzić musi: albo za piętnaście minut zginiesz z ręki tyrana i nicość 
pochłonie cię na wieki, kopia zaś stworzona będzie jakby łudząco podobnym bliźniakiem, 
który wszystkim stratę tę w pełni i doskonale zastąpi, i tylko ty jeden istnieć już nigdy nie 
będziesz — albo dzięki machinie t y  s a m  oczy wnet otworzysz, ujrzysz niebo, przyjaciela, 
głosy ptaków posłyszysz i luby zefir do płuc wciągniesz. Jestże tu inne wyjście, trzecie? 

HYLAS: Nie wiem. Może jest. Pozwól mi głośno myśleć. Jak długo człowiek żyje, 
kontynuacja jego jest niemożliwa. Zgoda na to? 

FILONOUS: Poza nim — niemożliwa. Zgoda. 
HYLAS: Gdy przestanie istnieć, kontynuacja jego staje się możliwa — dla całego świata. 

To pewne. Ale dla niego…? Myślę, że tu jest nadużycie gramatyki, bo mówiąc, pytając, czy 
„dla niego” kontynuacja jest możliwa, mówimy o zmarłym, a zmarły to ten, którego nie ma, 
który nie istnieje tak, jakby nigdy nie istniał — zginęło bowiem jego czucie, świadomość, 
pamięć i tak dalej. Tak tedy mamy do czynienia z niedozwolonym nadużyciem składni. 

FILONOUS: Masz ci los! Składnię teraz winisz? Przecież wcale nie z nieboszczykiem 
dyskutuję, jeno z tobą na kilka minut przedtem, zanim się w nieboszczyka zamienisz. 
Czekajże. Wspomniałeś przed chwilą, że niepodobna rozstrzygnąć słowami, czy „ty 
wczorajszy” dzisiaj jesteś, czy też „ciebie wczorajszego” już nie ma. Nie widzę najmniejszej 
trudności w rozstrzygnięciu tego problemu. Jeśli spytam, gdzie twoja szata wczorajsza się 
znajduje, rozumiesz pod tym szatę, którą nosiłeś wczoraj, czy tak? 

HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Szata ani mniej, ani więcej jest materialna niżeli ty sam, przeto w takim 

obiektywnym rozumieniu i ty wczorajszy dziś istniejesz. Co się atoli tyczy subiektywnych 
doznań, jakich wczoraj doznawałeś, to i z tym nie ma kłopotu. Nie widzę na szacie twej 
określonego fałdu, który wczoraj wskutek tego się na niej wytworzył, żeś pod progiem 
domostwa swego siedział. Subtelne jednak zbadanie szaty pozwoliłoby niechybnie odkryć 



przemieszczenie molekuł w tkaninie, spowodowane wczorajszym sfałdowaniem. 
Przemieszczenie to można by nazwać, rozumie się metaforycznie, „wspomnieniem” fałdu. 
Tak tedy widzisz, że wszelkie przedmioty, więc i nasze ciała rozumiane jako przedmioty, 
które wczoraj istniały, dzisiaj istnieją dalej. Wrażenia nasze natomiast, ogólniej —stany 
świadomości wczorajsze — nie inaczej istnieją jak w naszej pamięci, materialnym zaś śladem 
ich są pewne zmiany molekularnej struktury mózgu, które o pamięci stanowią. Jak widzisz, 
rzecz doskonale daje się wyjaśnić, należy tylko baczyć, jakie znaczenie nadajemy słowom. 
Zarówno zdanie „ja wczorajszy istnieję”, jak „ja wczorajszy nie istnieję” są prawdziwe w taki 
sposób: jeżeli przez „ja wczorajszy” rozumieć moje materialne, powszechnie dostrzegalne 
ciało, istnieję dziś jako ten, .który istniał wczoraj. Jeżeli pod „ja wczorajszy” rozumieć jednak 
zespół myśli i czuć, jakie przejawiały się wczoraj w mej świadomości, aktualnego, 
teraźniejszego istnienia przypisać im nie można. 

HYLAS: Przyznaję, żem się omylił. Jakaż jednak, powiedz, korzyść z twego wywodu dla 
naszego problemu? 

FILONOUS: Żadna zgoła. W rozumieniu bowiem obiektywnym kopia jest, po ustaleniu 
konwencji, kontynuacją oryginału albo nią nie jest, jeżeli umówimy się inaczej i obierzemy 
inne metody sprawdzenia stanu rzeczy. Cały problem zasadza się jednak na tym, że mamy 
zadecydować o jego stronie subiektywnej, to jest stwierdzić, czy logicznie da się wywieść, że 
po odtworzeniu mózgu z atomów ożywa w nim na powrót świadomość umarłego, który taki 
mózg za życia posiadał, czy też wywód ten prowadzi do sprzeczności. 

HYLAS: Tak, masz słuszność. Tu się błąd ukrywa! Mieszamy1 wciąż subiektywne 
rozumienie rzeczy z obiektywnym! Jeżeli całego eksperymentu nie można przeprowadzić 
obiektywnie, logika imać się go nie może i rozważania nasze będą próżne. 

FILONOUS: Tak powiadasz? Zgoda więc, Hylasie. Zmienię modus operandi. Teraz będzie 
on już zupełnie obiektywny. Nie będzie też kwestii, wynikające j z dylematu równo— czy też 
różnoczesności rekreacji. Nie znajdujesz, że to rzecz rozświetli i zarazem, uprości 
znakomicie! 

HYLAS: Z wielkiem na to przystaję zadowoleniem. Mów, słucham cię, przyjacielu. 
FILONOUS: Nie będę już żadnych ludzi o nic pytał, nie drążę twej zbolałej 

przedśmiertnymi myślami psyche zadawaniem pytań mało stosownych w takich 
okolicznościach, jeno czynię tak: wprzódy uśmiercę cię, potem zaś stworzę kopie twoje, i to 
nie jedną, mój Hylasie, ale dla większej pewności od razu cały ich legion. Więc jeśli zginiesz 
(a już tylko pięć minut życia ci zostało) i stworzę mnogie kopie twej osoby, będziesz istniał 
jako mnogość Hylasów, i to całkiem niezliczona, bo obiecuję ci nie spocząć, póki wszystkich 
planet, słońc, gwiazd, księżyców, sfer i ciał niebieskich Hylasami nie zaludnię, a to przez 
miłość, jaką dla ciebie żywię. Cóż na to powiesz? Możeszli stać się w taki sposób 
wszechobecny we wszechświecie,—ty jeden? 

HYLAS: Bardzo to byłoby dziwne. Czy jest w tym sprzeczność logiczna? 
FILONOUS: Nie mówię, że jest, sam rozważ. Oto Hylasowie tysięczni życie pędzą, 

rozmaitym oddając się pracom i uciechom. Jakże więc, czy twoje jedno „ja”, rozdzielone 
pośród wszystkich naraz, istnieje, obejmując ich? Czy jakaś zagadkowa wspólnota jednej 
osobowości wszystkie kopie w jedność łączy? 

HYLAS: To niemożliwe. Każdy taki osobnik musi posiadać swoje prywatne, wyłączne, 
subiektywne „ja”, tyle że takie—samo jak moje. 

FILONOUS: Każdy, powiadasz, ma takie samo „ja” jak twoje? A nie to samo? 
HYLAS: Nie to samo, bo wtedy wszyscy byliby jednym człowiekiem, co jest 

sprzecznością. 
FILONOUS: Doskonale. Każdy ma tedy takie samo „ja” co ty, Hylasie. A który ma to 

samo „ja” i przedstawia twoją kontynuację? Czemu milczysz? Cóż logika powiada? 



HYLAS: Logika powiada, że nikt. Ale czekaj. Coś mnie olśniło. Ależ tak! Naturalnie! 
Przyjacielu, rzecz ma się tak. O identyczności decyduje nie tożsamość materialna, ale jedynie 
struktury, jakeśmy ustalili, nieprawdaż? 

FILONOUS: Słusznie. 
HYLAS: O strukturze zaś można mówić, że jest „ta sama”, a nie tylko „taka sarna”. Oto 

rysuję trójkąt równoboczny. Jeżeli narysuję drugi, to mogę powiedzieć, że w obu występuje 
„ta sama” strukturalna cecha równoboczności. Mogę takich trójkątów narysować wiele, ale ze 
strukturalnego punktu widzenia będzie to właściwie tylko jeden trójkąt, powtórzony wiele 
razy. Podobnie mogę rzec, iż wszyscy przez machinę stworzeni Hylasowie są właściwie „tym 
samym”, iks razy powtórzonym człowiekiem. Co ty na to? 

FILONOUS: Bardzoś klarownie to wywiódł. Pozwolisz teraz, że już za twego życia 
sporządzę kopię? HYLAS: Jak to? 

FILONOUS: No bo skoro kopia nie jest innym człowiekiem tylko „takim samym”, ale, 
jakeś sam rzekł, jest ona z subiektywnego punktu widzenia (a o ten nam idzie) „tym samym” 
człowiekiem co ty, to z tego wynika, że kiedy tyran ciebie uśmierci, a kopia zostanie przy 
życiu, to i ty pozostaniesz przy życiu, istnieć będzie bowiem nadal człowiek, który jest „tym 
samym Hylasem” co ty. Czy nie tak? 

HYLAS: Czyżbym się pomylił? Jakże to? Przecież jeśli brać pod uwagę przedmioty 
nieożywione, wynika podobny dylemat…? 

FILONOUS: Dylemat wynika, lecz zaraz likwidujemy go arbitralnym ustaleniem 
poglądów. Czy kopię uznamy za kontynuację oryginału, czy nie, zależy to wyłącznie od 
naszej umowy. W przypadku człowieka jednak rzecz ma się inaczej, bo szyki miesza 
zjawisko świadomości. Można bowiem zamienić ze sobą dwie misy gliniane, łudząco do 
siebie podobne, a także dwu łudząco podobnych bliźniaków, bo rozpatrujemy ich z zewnątrz 
jako przedmioty. Jednakże jeden bliźniak sam siebie z drugim zamienić nie może nigdy. 
Podobnie i ty nie możesz „przez pomyłkę” zamienić siebie z twoją kopią współcześnie z tobą 
żyjącą, a stworzoną przez machinę. Cóż więc uczynimy? Za chwilę zjawi się tu tyran. Czy 
wiesz, jaki rodzaj śmierci ci gotuje? 

HYLAS: Mówiłeś o truciźnie, a potem o uduszeniu. 
FILONOUS: Jedynie przykładowo, dla uwypuklenia argumentu, nie zaś przez 

odpowiedniość jego dążeniom. Masz ponieść śmierć odmienną. Ów tyran zamrozi twoje 
ciało, aż wszystkie ruchy i drgania subtelne atomów ustaną, wszystkie tkanki zastygną, 
procesy wstrzymają się, struktury zamrą. Będzież to śmierć, Hylasie, skoro, w bryle lodu 
osadzony, zostaniesz w odmęt oceanu borealnego ciśnięty? 

HYLAS: Bez wątpienia. 
FILONOUS: A jeżeli ja, twój przyjaciel, wyłowiwszy bryłę lodową z otchłani, roztopię ją i 

twoje zamarzłe ciało tak kunsztownie ogrzeję i takimi lekami je napoję, że wszelkie molekuły 
ponownie zostaną w ruch wprawione, i ożyjesz, co wtedy będzie? Czy nie sądzisz, że to ty 
właśnie, tutaj stojący i widzący mnie na tle drzew jesiennych, ożyjesz, z więzienia lodowego, 
z mroku niebytu na światło dnia wyprowadzeń? 

HYLAS: Tak, to ja ożyję. 
FILONOUS: Ponad wszelką wątpliwość? 
HYLAS: Ponad wszelką wątpliwość. 
FILONOUS: A jeśli na atomy zostaniesz rozpylony i ja cię z tych atomów odbuduję, to już 

nie ty będziesz? Dlaczego? Czy twoje osobowe „ja” uleci gdzieś z ciała niby ptak z klatki, 
której pręty rozłamano? 

HYLAS: Także i w tym wypadku, jak mniemam teraz, ożyję. 
FILONOUS: Ty sam, Hylasie, a nie człek nieskończenie do ciebie podobny? 
HYLAS: Ja sani. 



FILONOUS: Dobrze. A jeżeli dwie kopie twoje będą stworzone, jedna z tych samych 
atomów, z których się teraz twoje ciało składa, a druga tylko z takich samych, to owa 
pierwsza kopia będzie twoją kontynuacją, tobą prawdziwym, a druga jeno sobowtórem? 

HYLAS: Być może. 
FILONOUS: Ale przecież atomy te miedzy sobą niczym się całkiem nie różnią. Także i te 

kopie niczym się nie różnią; cóż więc jedną z nich czyni twoją kontynuacją, a drugą — 
człowiekiem całkiem ci obcym? 

HYLAS: Nie wiem. Istotnie, te same czy tylko takie same atomy — zdaje się, iż to 
wszystko jedno. Wszystkie atomy są takie same i niczym się żaden nie wyróżnia, 

FILONOUS: A więc obie kopie będą twoją kontynuacją? Czy żadna? Dlaczego nie 
odpowiadasz? Siódma dochodzi i tyrana trzeba oczekiwać z orszakiem siepaczy 
nadchodzącego, a ty, Hylasie, choć wszystkie możliwości wskrzeszenia ci przedstawiłem, 
jakie sobie tylko prawy materialista wymarzyć zdoła, sady nieustannie zmieniające się i 
sprzeczne diametralnie wygłaszasz, to problem, czy będziesz żył, nazywasz od umowy 
zawisłym, to znów dopuszczasz wielość kontynuacji prowadzącą do absurdu, to 
zmartwychwstanie swe z atomów od tego czynisz zależnym, jak żwawo biec będzie rozkład 
twego trupa, i tak w koło. Przedstawże mi swój sąd ostateczny, przyjacielu! Tyran zmierza już 
ku nam, widzę w oddali alei jego szaty zbryzgane posoką twych poprzedników. Mów szybko, 
co mam czynić z machiną, byś ożył, i czy jesteś przekonany, że dzięki odbudowie z atomów 
oczy wnet, otworzysz. Czy otworzysz oczy, mój Hylasie? Otworzyszli oczy, powiedz? 

HYLAS: Zaprawdę, nic już nie wiem, przyjacielu Filonousie. Obawiam się, żeś okropnej 
rzeczy dokonał, dowodząc per reductionem ad absurdum, iż oprócz atomów i ich struktur 
istnieje coś jeszcze, i właśnie owo zagadkowe „coś” czyni rekreację człowieka, jego ponowne 
zmartwychwstanie po śmierci niemożliwością, albowiem powołać można do życia jeno 
takiego samego, ale nie tego samego osobnika. Byłżeby to dowód istnienia duszy 
niematerialnej i byłżebyś ty twórcą jego, Filonousie? 

FILONOUS: W żadnej mierze, przyjacielu. Per reductionem ad absurdum dowiodłem 
jedynie nieprawdziwości tezy, którą traktowałeś milcząco jako oczywiście prawdziwą, a 
mianowicie, jakoby świadomość można było sprowadzić do atomów albo do ich struktury. 
Wszelako nie jest ona ani jednym, ani drugim — quod erat demonstrandum. Z czego wszakże 
nie wynika, by nie była ona zjawiskiem materialnym. Rzecz ta jest w ogóle nader zawiła i 
zasługuje na zbadanie innymi, nowszymi sposobami. Zdołamy, być może, przejść od krytyki 
do osiągnięć pozytywnych, stosując zjednoczone wyniki nauk tak pozornie odległych, jak 
psychologia i teoria sieci elektrycznych czy termodynamika i logika. Dopiero tak rozszerzone 
o najnowsze osiągnięcia nauk rozważanie pozwoli nam choćby o krok naprzód przesunąć, 
granicę poznania. 



II. 

 
FILONOUS: Witaj, Hylasie. Tak przez park spieszysz, że ledwiem cię dogonił. Czemu na 

próżno szukałem cię wczoraj? Mieliśmy wszak podjąć dysputę o tej perle poznania, jaką jest 
cybernetyka? 

HYLAS: Ach, przyjacielu, sam nie wiesz, jaki zamęt wniosłeś w me jestestwo swym 
ostatnim wywodem. Na domiar złego moi przyjaciele, filozofowie, powiadają, iż 
prawdziwym twym celem była restytucja irracjonalizmu i podważenie zaufania w poznawcze 
siły umysłu ludzkiego, wszystko zaś, coś na końcu rzekł (tak oni mówią) — to jeno dymna 
zasłona, że nie powiem wręcz: wykręt. 

FILONOUS: Co słyszę? 
HYLAS: Prawdę ci mówię. Dlatego po dłuższym namyśle doszedłem do przekonania, iż 

najlepiej byłoby wywodu twego wcale nie ogłaszać, ale, przeciwnie, skazać go na 
zapomnienie. Sądzę, że przychylisz się do mego zdania tym łatwiej, że wywód ten w całej 
swej istocie był jeno negacją, tylko zaprzeczał, budził niepokój i zwątpienie, żadnych przy 
tym nowych, postępowych wartości nie utwierdzając. 

FILONOUS: Ach, tak? No cóż, mój przyjacielu, zastanowię się nad tym. Pozwól jeno, 
bym ci przy okazji tego spotkania opowiedział historię, jaka wydarzyła się dość dawno. 
Pośród żyznych równin żyło podówczas pewne plemię, którego jedni członkowie trudnili się 
łowiectwem i pasterstwem, inni zaś, mniej liczni, usiłowali zrozumieć świat, w którym żyją 
— jak to leży w naturze człowieczej. Jeden z nich, bystrzejszy od innych, zauważył raz, że 
stojąc pośród równiny dostrzega jeno przedmioty znajdujące się nie dalej niż o 2000 kroków 
— wszystko natomiast, czy było to drzewo, szałas czy człowiek, oddalając się poza tę 
granicę, znika tak dokładnie, jakby istnieć przestawało. Powiedział o tym innym. Nie 
zauważyli dotąd owego fenomenu, bo wzrok mieli mniej bystry od niego — wszakże 
natężywszy oczy zmuszeni byli się z nim zgodzić. Po namyśle rzekli mu: .,Bracie, masz 
słuszność. Wszelako odkrycie, któreś uczynił, może mieć zgubne następstwa, albowiem 
wywoła powszechne przekonanie, że istoty i rzeczy oddalające się od siedzib naszych dalej 
niż na 2000 kroków porwane zostają przez jakieś moce nieczyste. Tym samym wznieci ono 
wiarę w duchy i inne szkodliwe przesądy. Dlatego najlepiej będzie, jeśli go nie ogłosimy, ale, 
przeciwnie, pospołu o nim zapomnimy, na co tym łacniej chyba się zgodzisz, że rodzi ono 
tylko niepokój, zaszczepia niepewność, neguje i najwyraźniej postępowi nie służy, żadnych 
nowych, pozytywnych wartości nie utwierdzając ..” I cóż powiesz, mój Hylasie, — o tej 
historii? Domyślasz się chyba prawdziwego mechanizmu owego odkrycia? 

HYLAS: Owszem. Przedmiotów odległych nie można dostrzec, albowiem zakrywa je 
przed okiem patrzącego krzywizna Ziemi. 

FILONOUS: Całkiem słusznie. Wszelako plemię to nic o kulistości Ziemi nie wiedziało, a 
ten, który pierwszy wpadł na trop zjawiska, poznał je tylko, że tak rzeknę, pod postacią 
pewnego zakazu, pewnej niemożności osiadania przedmiotów oddalonych… 

HYLAS: Czyżbyś sadził, że między twym wywodem e tą historią zachodzi podobieństwo, 
że więc wywód twój zawiera jakiś element racjonalny poznania? 

FILONOUS: Tak, przyjacielu — tak właśnie sądzę. 
HYLAS: O, proszę, przekonaj mnie o tym, przekonaj tylko, a natychmiast pierwszy 

pocznę wywód twój głosić, „tylko przekonaj mnie, drogi Filonousie. Cóż to za prawda 
ukrywa się w głębi twego wywodu, która kulistości Ziemi w przypowieści odpowiada? 

FILONOUS: Tego nie wiem niestety, Hylasie, jak i ów odkrywca nie wiedział. Nieraz 
bywa, że postępująca myśl ludzka poznaje nieznane prawdy właśnie pod postacią niejasności, 
zwątpień czy wręcz zakazów jakichś… 

HYLAS: Więc nic nie możesz mi powiedzieć? 



FILONOUS: Tak nie „jest. Pierwej zrekapituluję ci sam wywód w kilku zdaniach. 
Zastanawialiśmy się, jak pamiętasz, nad tym, czy można wskrzesić człowieka po śmierci w 
ten sposób, że odbudujemy z atomów jego ciało jako doskonałą podobiznę, kopię całkowicie 
wierną oryginałowi, ze wszystkimi atrybutami życia. Założenie to doprowadziło nas do 
sprzeczności i musieliśmy je, jako niezgodne z prawdą, odrzucić. Jeśli dobrze cię rozumiem, 
chcesz wiedzieć, czemu tak się stało? 

HYLAS: Tak. A ponadto chcę wiedzieć, czy możliwe jest wskrzeszenie człowieka z 
atomów, czy nie, a jeśli nie, to dlaczego? 

FILONOUS: Wybornie. Może, zaczniemy od tego właśnie punktu: czy można wskrzesić 
człowieka poprzez odbudowę takiego samego ciała z atomów. W tym celu musimy pierwej 
sporządzić doskonale wierny plan rozmieszczenia wszystkich atomów w ciele tego człowieka, 
nieprawdaż? 

HYLAS: To oczywiste. 
FILONOUS: Oczywiste, ale czy wykonalne? Zwróćmy się po odpowiedź do fizyki. Znasz 

niechybnie regułę nieoznaczoności Heisenberga, jedną z fundamentalnych zasad fizyki 
współczesnej. Głosi ona, że niepodobna umiejscowić dokładnie pojedynczego atomu. 
Uczynić to możemy zawsze tylko z pewnym przybliżeniem, tak że obrazem atomu nie jest 
punkt, ale jak gdyby rozmazana plamka, niczym obraz na poruszonej kliszy fotograficznej. 
Otóż istotne— dla nas jest to, że ta niemożność ścisłej lokalizacji atomu nie jest wywołana 
dzisiejszym stanem rozwoju narzędzi pomiarowych, ale przedstawia pewien fakt 
fundamentalny, pewien przejaw własności samego atomu, który nie posiada rozciągłości w 
takim znaczeniu, jakie manifestują makroskopowe przedmioty naszego otoczenia 
codziennego. Otóż, jeżeli niepodobna dokładnie wyznaczyć miejsca, jakie zajmują 
pojedyncze atomy, nie można tym samym stworzyć absolutnie ścisłego planu ich 
rozmieszczenia w organizmie. Z tego wynika niemożność stworzenia tożsamej kopii żywego 
człowieka… quod erat demonstramdum. Czyś zadowolony? 

HYLAS: Bynajmniej. Przecież, Filonousie, jeśli zasada nieoznaczoności udaremnia nawet 
zamiar stworzenia całkowicie wiernej kopii organizmu, to jest to trudność natury tylko 
technicznej, podczas kiedy my dyskutowaliśmy poznawczą, filozoficzną stronę zagadnienia i 
dalej winniśmy to czynić. 

FILONOUS: To błąd, Hylasie. To, co nazywasz „trudnością techniczną”, jest w samej 
rzeczy pewną nieodłączną, nader istotną cechą rzeczywistego świata atomów, mój drogi. Z 
zasady Heisenberga wypływa pewien ,,zakaz” — zakaz dokonywania ścisłych pomiarów 
atomów. Ten „zakaz” nie jest jakąś przeszkodą na drodze naszego poznania, lecz właśnie tego 
poznania elementem. Tak samo „zakaz” oglądania przedmiotów oddalonych nie jest żadną 
„trudnością techniczną”, lecz przejawem pewnej cechy świata, w którym żyją ludzie, 
mianowicie kulistości globu. Jeżeli filozofowie owego plemienia będą usiłowali poznać 
budowę Ziemi, przyjmując założenie, że jest ona płaska, dojdą, tak samo jak my, do 
nieuchronnych sprzeczności i absurdów. Albowiem to nie jest przecie tak, że zasada 
Heisenberga istnieje w świecie atomów jako jakiś „zakaz” robienia ścisłych pomiarów. To, co 
my wyprowadzamy z licznych obserwacji i uogólniamy pod nazwą tej zasady, stanowi po 
prostu nieodłączną cechę samych atomów, o której wiemy dziś tylko tyle, że nie zezwala ona 
oznaczyć dokładnie miejsca, w którym znajdują się poszczególne cząsteczki. Tak więc mamy 
do czynienia nie z przemijającą trudnością, nie z zakazem istniejącym w świecie atomów, 
lecz z określoną ich własnością, tyle że znamy ją dzisiaj wyłącznie jako pewna 
„niemożliwość”. Jest wysoce prawdopodobne, że gdyby atomy nie były obiektami tak 
złożonymi, przejawiającymi cechy tak osobliwe, jak zasada nieoznaczoności, ale stanowiłyby, 
powiedzmy, malutkie, twarde kulki, 1,0 składający się z nich świat wyglądałby, całkiem 
inaczej niż świat rzeczywisty — i bardzo być może, że z takich atomów w ogóle nie mogłyby 
powstać ani żywe ustroje, ani struktury nerwowe będące podłożem procesów psychicznych. 



IIYLAS: Niezupełnie dobrze cię rozumiem. Czy chcesz powiedzieć, że zasada 
nieoznaczoności jest tą właśnie cechą atomów, która umożliwia łączenie ich w taikie układy, 
że pojawia się w nich życie i świadomość? 

FILONOUS: Nie, tak wiele nie chcę powiedzieć. Znikanie przedmiotów za horyzontem 
spowodowane jest kulistością Ziemi, nieprawdaż? 

HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Kulistość Ziemi umożliwia obejście jej dookoła i wrócenie do punktu 

wyjścia, nieprawdaż? 
HYLAS: Oczywiście. 
FILONOUS: Czy można jednak powiedzieć, że znikanie przedmiotów za horyzontem 

umożliwia obejście Ziemi dookoła? Nie można, prawda? Oba te zjawiska są możliwe, gdyż 
Ziemia jest kulista, ale związek między nimi jest pośredni: oba są pochodnymi tej cechy 
globu, iż jest on kulą. Teraz tak: zasada nieoznaczoności stanowi przejaw pewnej cechy 
atomów. Procesy psychiczne też są w ostatniej instancji warunkowane ich pewnymi cechami. 
Przyszłość dopiero będzie mogła odpowiedzieć, jakie są te fundamentalne właściwości 
atomów, dzięki którym możliwe są oba wymienione zjawiska. Przypuszczam, iż odpowiedź 
nie będzie tak prosta, jak w naszym przykładzie, w tej historii o planecie, ale że wykryjemy 
cały łańcuch ogniw pośrednich, a nadto w orbitę zagadnienia wciągnięte zostaną procesy i 
problemy, których łączności z omawianymi zjawiskami dzisiaj nikt jeszcze nie podejrzewa. 

HYLAS: Na przykład? 
FILONOUS: Tego nie wiem. Nie jestem prorokiem. 
HYLAS: To, coś mówił, przywiodło mi na myśl powtarzane niejednokrotnie twierdzenie, 

jakoby zasada nieoznaczoności była przejawem „wolnej woli” atomu, z której ma wynikać 
„wolna wola” człowieka. Co ty na to? 

FILONOUS: Zasada nieoznaczoności nie przedstawia żadnej „wolnej woli” atomu. Jest to 
zwykłe nadużycie języka — niedozwolone operowanie pojęciami. Zakładam związek między 
cechami atomów a wyniknięciem świadomości, to prawda, lecz odrzucam tak płytkie i 
wulgarne hipotezy, mające ten .związek wyjaśnić. Pracę elektromózgów cechuje niewątpliwie 
jasność rozumowania w tym sensie, że działają one sprawnie, ścisłe logicznie i jednoznacznie. 
W maszynach takich procesy „rozumowania” wypełnia krążąca w nich elektryczność. 
Skądinąd wiemy, że pioruny i błyskawice dają jasne światło i też są zjawiskami 
elektrycznymi. Wszelako twierdzić na tej podstawie, że „jasność rozumowania” 
elektromózgów wywodzi się z „jasności” błyskawic, byłoby, sam przyznasz, wierutną 
brednią. A przecież jakiś związek między tymi zjawiskami istnieje, gdyż i tu, i tam głównym 
motorem procesów j«st elektryczność. Przenoszenie zasady nieoznaczoności do procesów 
psychicznych w taki sposób, jaki zacytowałeś, jest wielce szkodliwym nonsensem. Podobne 
tanie a powierzchowne analogie można płodzić masami i w samej rzeczy płodzą je rozmaici 
metafizycznie nastrojeni mędrkowie, którzy przez omyłkę zajmują się atomistyką zamiast 
mistyki. Wrócimy wszakże do naszego tematu. Czy zadowoliłem cię wyjaśnieniami w 
sprawie niemożliwości wskrzeszenia z atomów? 

HYLAS: Nie. 
FILONOUS: Dlaczego nie? 
HYLAS: Być może, zasada Heisenberga istotnie czyni niemożliwością odbudowę 

zmarłego organizmu 2 atomów. My jednak w naszej dyskusji nie braliśmy jej wcale pod 
uwagę. Jeżeli nie wciągnęliśmy jej do założeń wywodu, to nie mogła przecież wpłynąć 
deformujące na jego przebieg i rozsadzić go od wewnątrz, doprowadzając do powstania 
absurdu. Czy nie tak? , 

FILONOUS: Nie, nie tak. Myśmy tę zasadę, mój Hylasie, milcząco uwzględnili, i to w taki 
sposób, że arbitralnie uznaliśmy ją za fałszywą, co też się na nas zemściło. 

HYLAS: Nie przypominam sobie, by była o niej w ogóle mowa. 



FILONOUS: Ależ zastanów się. Mówiąc o metodzie sporządzania kopii powiedzieliśmy, 
że należy ustawić atomy w kopii dokładnie w tych samych miejscach, w których znajdowały 
się one w ciele „oryginału , nieprawdaż? 

HYLAS: Tak. 
FILONOUS: Nazwa „atom” oznacza, jak wiesz, „niepodzielny”. Ponieważ atom można 

dzielić (i to z niemałym efektem), nazwa ta jest anachronizmem. Jest możliwe, że fizycy 
zgodzą się nadać atomowi nową nazwę, na przykład „nieumiejscowialny”, co bardziej 
odpowiada rzeczywistości. Cośmy tedy zrobili? Powiedzieliśmy: „należy w kopii 
umiejscowić nieumiejsco—ialne…” Jak widzisz, już na samym początku wywodu 
dokonaliśmy sprzecznej w sobie, niedozwolonej operacji, której nic w świecie rzeczywistym 
nie odpowiada. Czyś teraz rad moim wyjaśnieniom? 

HYLAS: Nie. Zagadkowe, nie dające się rozwiązać wątpliwości, które wynikły w toku 
wywodu, nie dadzą się, moim zdaniem, sprowadzić wszystkie do tej pierwszej fałszywej 
operacji. Wiadomo przecież, że w pewnych okolicznościach umiemy tworzyć całkowicie 
wierne kopie struktur atomowych — na przykład syntetyzując pewne proste cząsteczki 
białkowe, które niczym się (w budowie) od oryginałów nie różnią. Być może te niesłychanie 
drobne niedokładności pomiaru, które warunkuje zasada nieoznaczoności, nie są w ogóle 
istotne dla stworzenia kopii żywego ustroju. Przecież natura potrafi tworzyć kopie 
organizmów niesłychanie podobne, że wspomnę tylko o jednojajowych bliźniętach. Kto wie, 
czy ludzie nie nauczą się działać tak samo, a wtedy staną przed nimi te wszystkie dylematy, 
na które myśmy natrafili. 

FILONOUS: Natura tworzy podobizny, tak jak i my tworzymy wierne podobizny (na 
przykład cząstek białkowych, o których wspomniałeś). Jednakże absolutnie dokładne 
umiejscowienie atomów jest niepodobieństwem i być może, że właśnie w tym kryje się 
zagadka powstania procesów psychicznych w określonych strukturach. Ale nie będę się 
upierał. Powiedziałem ci przecież na początku, że nie mam całkowitej pewności co do tego, 
jaka prawda ukrywa się w głębi mego wywodu, a wysunięty przeze mnie problem relacji 
Heisenbergowskiej przedstawia tylko jedną z możliwości. Są i inne. 

HYLAS: Rad będę usłyszeć o tych innych możliwościach. 
FILONOUS: Jedno wydaje mi się niewątpliwe, Hylasie: ten „zakaz”, na któryśmy natrafili, 

„zakaz” wskrzeszenia człowieka zmarłego z atomów był czymś w rodzaju sygnału, że 
operujemy pojęciami atomów i świadomości niezgodnie z ich realnym znaczeniem. Na te 
nadużycia, które mogliśmy popełnić, pochopnie operując pojęciem atomów, zwróciłem ci już 
uwagę. Jest też możliwe, żeśmy w sposób niewłaściwy podeszli do zagadnienia świadomości. 
Jednym z jej podstawowych rysów jest trwanie w czasie (subiektywnym). Śmierć powoduje 
urwanie, ustanie tego wątku czasowego. Być może, raz urwanego, wątku tego podjąć, 
wznowić w postaci tożsamej nie można. 

HYLAS: Dlaczego? Czy nie urywa się on u śpiących albo umierających na chwilę podczas 
operacji tak zwaną śmiercią kliniczną? Przecieżeśmy wymieniali te przykłady podczas 
dysputy. 

FILONOUS: Wiele ludzi potrafi, kładąc się spać, ustalić wprzódy, za ile godzin się 
zbudzą, co im się też udaje. Z tego wynika, że nawet gdy śpią snem kamiennym, przy 
całkowitej utracie świadomości, w mózgu ich nieustannie toczą się procesy rachuby czasu, 
gdyż inaczej zjawisko to byłoby niemożliwe. W czasie śmierci klinicznej mózg także działa 
— jak wskazuje na to istnienie prądów czynnościowych kory, które można zmierzyć. Tak 
więc w obu wypadkach najbardziej podstawowe procesy mózgowe trwają, tyle że następuje 
częściowy rozpad, czasowa dezintegracja tych procesów. Ten rozpad jest odwracalny tylko do 
pewnego stopnia, do pewnej granicy. Kiedy określone struktury atomowe mózgu ulegną 
nadmiernemu uszkodzeniu bądź rozprzęgnięciu, rozpadają się procesy nawet najbardziej 
podstawowe i śmierć kliniczną zastępuje śmierć prawdziwa. Wtedy dopiero można mówić o 



całkowitym ustaniu czasu subiektywnego. Być może jego wątek nie daje się wznowić dla 
powodów nie znanych nam dzisiaj, lecz równie fundamentalnych jak powody, dla których 
żadne ciało nie może osiągnąć prędkości światła. O tym ostatnim wiemy dzięki teorii 
względności, wszelako świadomość czeka jeszcze na swego Einsteina. 

HYLAS: Muszę przyznać, że twoje dzisiejsze wywody trącą nieco sofistyka. Usiłujesz 
burzyć gmach, który poprzednio zbudowałeś własnymi rękami, w najmniejszej mierze nie 
ukazując mi przy tym owych pozytywnych, nowych wartości, mających się pono kryć w głębi 
reductio ad absurdum. 

FILONOUS: Ja nie burzę, Hylasie, tylko się zastanawiam. W grą wchodzić mogą inne 
czynniki, z których pragnąłbym wymienić tylko dwa jeszcze. Po pierwsze, wspomnij, że 
problemu, czy świadomość skonstruowanego z atomów osobnika jest ta sama, co u zmarłego, 
czy też nie (czy to jest ten sam człowiek, czy też tylko taki sam) — żeśmy tego problemu nie 
umieli rozstrzygnąć inaczej, jak tylko przez stawianie delikwentowi pytań, przez indagowanie 
go i obserwowanie, podczas gdy w istocie należałoby dążyć do rozstrzygnięcia obiektywnego. 
W tym celu trzeba by móc obserwować jego świadomość bezpośrednio, niejako „włączyć się 
do niej”, że tak powiem, a nie zadowalać się słownymi twierdzeniami badanego. 

HYLAS: To jest przecież niemożliwe. 
FILONOUS: Skąd wiesz? 
HYLAS: Stąd, że „dostęp bezpośredni do świadomości” ma wyłącznie jej posiadacz. 

Zaglądając do czaszki żywego człowieka zobaczysz jego mózg, a nie jego świadomość. 
FILONOUS: A jednak postaram się udowodnić później, że istnieją dość konkretne 

przesłanki, które pozwolą w przyszłości „włączać się” do świadomości drugiego człowieka, 
HYLAS: To jest niemożliwe, gdyż pierwej trzeba by jednocześnie być sobą i zarazem 

kimś innym (bo nie przedstawiam sobie, żeby można inaczej „włączać się”, jak mówisz, do 
cudzej świadomości). To zaś jest wykluczone. 

FILONOUS: Tak? A czy można być jednocześnie w. jednym miejscu i zarazem w całkiem 
innym, odległym? 

HYLAS: Nie. 
FILONOUS: A siedząc u telewizora — też nie? 
HYLAS: To coś innego. 
FILONOUS: No, zobaczymy, czy nie uda mi się ciebie przekonać. 
HYLAS: Słucham cię z najwyższą ciekawością, mów. 
FILONOUS: Wprzód musisz mi powiedzieć, czy zadowaliłem cię wyjaśnieniami 

dotyczącymi mego wywodu? 
HYLAS: Nie. 
FILONOUS: A dlaczegoż to? 
HYLAS: W dalszym ciągu nie wiem, skąd wyniknął absurd ani czy można, czy też nie 

można wskrzesić człowieka z atomów. 
FILONOUS: Masz ci los. Przecież tłumaczę ci od godziny, że i ja nie wiem tego z 

całkowitą pewnością, przedstawiam ci natomiast rozmaite warianty odpowiedzi. Jest jeszcze 
jedna, o której nie wspomniałem. Powiedzmy, że człowiek umiera, a z maszyny wychodzą 
dwie naraz doskonale wierne kopie. Która jest kontynuacją tego zmarłego? Rozumowanie, jak 
się okazało, nie może tego rozstrzygnąć. Być może, iż właśnie ono jest w tej sytuacji 
nieprzydatne. Dlaczego? Dlatego, ponieważ rozumowanie to przebiega w systemie logiki 
formalnej, który nie zezwala na ustalenie równam typu A = 2A, uważając je za sprzeczne. 
Jednakże w naszym przypadku, jak się zdaje, właśnie A = 2A, gdyż nastąpiło „powielenie 
osobowości”. Być może należałoby tu zastosować logikę nie znającą wyłączonego środka 
(więc logikę wielowartościową). W każdym razie widzisz, iż niemożność rozstrzygnięcia 
problemu mogła wywodzić się nie tylko z niewłaściwego zdefiniowania terminów 



wyjściowych („atomy”, „świadomość”), ale także z użycia niewłaściwego narzędzia 
rozumowania (to jest systemu logicznego). Czyś kontent wreszcie z moich wyjaśnień? 

HYLAS: Zadowoliły mnie o tyle, że nie uważam twego wywodu za atak na racjonalizm… 
ale… 

FILONOUS: Ale co? 
HYLAS: Teraz żal mi się zrobiło twego dowodu — był taki przekonujący, klarowny, 

prosty, a okazuje się, że stanowił tylko omyłkę… 
FILONOUS: Ależ nigdy w świecie. Był on wartościowy jako pewien znak — jako sygnał 

niewiadomego. Wskazał przecież, że tam, gdzie, nie ma żadnych problemów, gdzie wszystko 
jest już wiadome, w samej rzeczy kryją się jeszcze tajemnice. Czy to mało? Dlatego nie tylko 
nie należy zamykać nań oczu ani skrapiać go wodą święconą, by z niego zrobić argument 
irracjonalizmu, ale trzeba podejmować ów temat, badać go pogłębiając wiedzę o atomach, o 
procesach życiowych i psychicznych, aż wiedza nasza tak okrzepnie, że zdolna będzie 
zaatakować problem wskrzeszania środkami materialnymi. Zobaczysz, że określone 
perspektywy otwiera tu cybernetyka, a raczej pewne jej konsekwencje… 

HYLAS: Przyjacielu, zaczynam podejrzewać, iż to ty właśnie jesteś owym mającym 
nadejść Einsteinem świadomości… 

FILONOUS: Bynajmniej, Hylasie. Od postawienia pytania do odpowiedzi na nie bardzo 
jeszcze daleko. Ja usiłuję tylko we właściwy sposób postawić pytanie. 

HYLAS: A jak ono brzmi, czy możesz mi powiedzieć? 
FILONOUS: Z chęcią, ale już nie dziś. Spotkamy się tu jutro. A cóż z moim wywodem? 

Jasnyż on teraz dla ciebie? 
HYLAS: Nie. 
FILONOUS: I dla mnie nie — lecz uważam, że właśnie tak jest dobrze. Gdy człowiek 

wierzy, że wszystko już do końca wie i rozumie, i nie ma dlań żadnych tajemnic, często 
wtedy właśnie wkracza na drogę do zguby. 



III. 

 
FILONOUS: Cóż z tobą, Hylasie? Dokąd tak pędzisz przez ogrody? 
HYLAS: A, to ty? Właśnie cię szukam. Obaliłem twój wywód, Filonousie, wiesz? Nie 

będziesz miał mi tego za złe, nieprawdaż? Rzecz jest tak prosta! Zdumiewam się, że od razu 
na to nie wpadłem. 

FILONOUS: Obaliłeś mój wywód? Jakiż znowu wywód? 
HYLAS: No, jakże, ten o wskrzeszaniu atomowym, to znaczy twoją reductio ad absurdum. 

To, co mówiłeś ostatnim razem o tych zakazach jako formie odkrycia nie znanych jeszcze 
własności zjawisk, nie znanych praw, w tym wypadku jest całkiem nieistotne, ponieważ 
wywód twój był błędny. Jak sztuczka prestidigitatorska mami oczy, tak on łudził umysł. 

FILONOUS: Co też ty powiesz? To ciekawe odkrycie, doprawdy! I powiadasz, żeś go 
obalił? 

HYLAS. Ano tak. Obaliłem. W ten sposób cała ta machina wznosząca gmach 
sceptycyzmu — runęła. Jako miłośnik prawdy pojmiesz moje intencje. Co? 

FILONOUS: Na pewno je pojmę. Urazić możesz mnie tylko nielogicznością, słabością 
swoich wywodów, nigdy ich siłą. Może zatem zdradzisz mi twoją metodę? 

HYLAS: To naprawdę bardzo proste, wręcz narzucające się; jak mogłem tego nie widzieć, 
nie zgadnę Utrzymywaliśmy, że o tożsamości psychicznej człowieka decyduje wyłącznie 
tożsamość struktury, czy nie tak? 

FILONOUS: Całkiem słusznie. 
HYLAS: Jednakże, mój drogi, struktury poza materią, struktury „bez materii”, „same w 

sobie” realne przecież nie istnieją. Kładąc cały nacisk na tożsamość strukturalną, pomijałeś w 
ogóle stronę materialną i dlatego doszliśmy do absurdu. Nie był on bynajmniej przejawem 
,,zakazu” świadczącego o istnieniu cech jeszcze nie poznanych czy to atomów, czy też 
świadomości, ale wynikał z niewłaściwego, niedozwolonego sposobu argumentowania. 

FILONOUS: Tak sądzisz? A na czymże polegał ten błąd argumentacji? 
HYLAS. Przecież mówię: na pomijaniu, lekceważeniu materialnej struny zagadnienia. 

Jeśli odmienić twój wywód tak, by jako warunek konieczny tożsamości strukturalnej 
towarzyszyła tożsamość materialnych cząstek ciała ludzkiego, to paradoksalna sytuacja, w 
której ten sam człek istnieje „dwa razy równocześnie”, w której może on być zarazem i tutaj, i 
gdzie indziej jeszcze — znika. 

FILONOUS: Powiadasz, że jeśli za warunki konieczne przyjąć zarówno tożsamość 
struktury, jak i tożsamość materii cielesnej, to wtedy paradoks znika? Czy to ma znaczyć, że 
łączne uwzględnienie obu tych warunków zapewni zmartwychwstanie? 

HYLAS: Bezsprzecznie tak. Jeżeli z tych samych atomów, z których teraz się składam, 
odbudujesz żywe ciało Hylasa, strukturalnie analogiczne mojemu, to wtedy ja sam ożyję. Ale 
w tym ujęciu rzecz staje się zgoła banalna i niewarta dalszej analizy. 

FILONOUS: Choć jesteś tak pewny swego, może pozwolisz, że opowiem ci krótką 
historyjkę. Wyobraź sobie, proszę, że na wyspie bezludnej żyje dwu ludzi: ty oraz twoja kopia 
zbudowana z atomów, doskonale do ciebie podobna. 

HYLAS: I co z tego? Ta kopia nie jest mną, gdyż złożona jest z innych atomów, takich 
samych, lecz nie tych samych, co atomy mego ciała. 

F1LONOUS: Całkiem słusznie. Proszę cię jednak o chwilę cierpliwości. Obaj, to jest ty i 
twoja kopia, jesteście rozbitkami z okrętu, który utonął. Na wyspie nic nie ma do jedzenia; 
otóż ów człowiek, to jest „drugi Hylas”, zniewala cię do tego stopnia, że dajesz mu się zjeść. 
Zjada cię on w smutnej a wyobrażonej sytuacji aż do ostatniej kosteczki, tak że po upływie 
pewnego czasu wszystkie materialne cząstki twego organizmu znajdują się w jego ciele, co 
więcej, one tworzą jego ciało, albowiem dzięki przemianie materii te cząstki, które tworzyły 



jego ciało dawniej, już je po kilku tygodniach, podczas przemiany materii, opuściły… W tej 
sytuacji mogę przecież twierdzić, że jesteś teraz tym człowiekiem, zarówno pod względem 
strukturalnym, jak też i pod względem materialnym, albowiem jego mięśnie, kości, nerwy, 
mózg obudowane są z cząstek, które poprzednio składały się na twoje jestestwo. Zaszedł 
więc, jak widzisz, tak upragniony przez ciebie wypadek tożsamości struktury i materii 
równocześnie, przyznasz mi chyba jednak, że ty, zjedzony, najmniejszej nie będziesz miał z 
tego korzyści w sensie zmartwychwstania, albowiem w istocie żyć będzie jeno osoba 
bliźniaczo do ciebie podobna, obarczona w dodatku przebrzydłym i godnym najwyższego 
potępienia występkiem ludożerstwa. A może sądzisz jednak, iż ten ludożerca to właśnie ty 
jesteś, że to nie on, ale ty, zjedzony, chodzisz po wyspie i oglądasz uroki zachodu słońca w 
oceanie? Cóż ty na to, Hylasie? 

HYLAS: To tylko, że pokonałeś mnie jeszcze raz. Istotnie, teraz widzę jasno, że nawet 
postulat tożsamości atomów, dodany do postulatu tożsamości strukturalnej, nie umożliwia 
powstawania z martwych poprzez odbudowę atomową. Zaiste, pokonałeś mnie. A jednak, 
przyjacielu, nie mogę pogodzić się z myślą o przemijaniu naszego bytu i szukam w odmętach 
materialnego świata jakiejś furtki, jakiejś szansy ponownego ocknięcia się po zgonie, 
możliwości powtórzenia tej bezcennej wartości, jaką jest świadome siebie istnienie. Ono jest 
wszak jedynym zjawiskiem całkowicie pewnym pośród wszelkich wydarzeń, jest źródłem 
rozkoszy myślenia i doznawania, i jakże to możliwe, by stanowiło jedynie krótkotrwały błysk, 
drobną iskrę, gasnącą w mrokach niebytu. Jeżeli kołowrót przemian materialnych jest 
wieczny, to dlaczego nie może wyniknąć w nim kiedyś raz jeszcze moje „ja” myślące, to „ja”, 
które jest żywą i czującą całością, niesprowadzalną do żadnych elementów? 

PILONOUS: A to co znowu? Uważasz, że twoje „ja” jest całością niesprowadzalną do 
elementów? Najoczywiściej mylisz się, przyjacielu. Co oznacza twoje (czy jakiekolwiek inne) 
„ja”? W sensie materialnym jest to naturalnie twoje żywe ciało, a w sensie psychicznym — 
jest to pewna abstrakcja, pewne uogólnienie i wypadkowa. 

HYLAS: Abstrakcja? Moje „ja” jest abstrakcją? Co ty mówisz? 
FILONOUS: A jednak, przyjacielu. Jeśli będziemy śledzić historię twego „ja”, cofając się 

ku twemu dzieciństwu, to dojdziemy do czasu, w którym, zaczynając mówić, nie nazywałeś 
siebie „ja”, lecz określałeś się w trzeciej osobie. Wiesz przecież, że czynią tak wszystkie 
dzieci między drugim a trzecim rokiem życia. Mówienie i myślenie o sobie „ja” wymaga 
takiej abstrahującej pracy umysłu, do której małe dzieci nie są jeszcze zdolne. Tak więc 
abstrakcja,. Czy pamiętasz własny początek? Początek swego świadomego istnienia? 

HYLAS: Nie. 
FILONOUS: Nie pamiętasz, bo to niemożliwe. Jesteś sobą, gdyż posiadasz pamięć. Gdyby 

nie ona, nie tylko nie miałbyś żadnych wspomnień radosnych czy smutnych, nie pamiętałbyś 
własnych przejść, trosk nadziei, nie mógłbyś znać (to znaczy — poznawać) rodziców, 
znajomych, przyjaciół, ale co więcej, nie m i a ł b y ś  w ogóle elementarnej umiejętności 
uczenia się nie tylko w tym wąskim zakresie, jaki nadaje temu pojęciu szkoła, lecz i w 
najszerszym. Nie potrafiłbyś zatem nauczyć się chodzić ani działać,, ani patrzeć (bo wiesz 
przecież, że noworodki uczą się dopiero patrzeć, to jest przyporządkowywać barwom i 
ruchom w polu widzenia określone kształty, znaczenia, organizację przestrzenny i czasową, 
bynajmniej nie rodząc się z gotowym darem postrzegania). Nie mógłbyś się też, rzecz jasna, 
nauczyć mówić ani rozumować, ani myśleć, byłbyś więc żywym wprawdzie, ale bezradnym 
zupełnie tworem, istotą ślepą, głuchą, niemą, bezwładną i w żaden sposób nie wykształciłoby 
się w tobie świadome poczucie odrębności istnienia. A zatem to właśnie pamięć zdarzeń, a 
raczej ich uogólnienie podporządkowane pewnym ośrodkom życia psychicznego, 
najważniejszym hierarchicznie, konstytuuje twoje ,,ja”. Tak więc uogólnienie i — zarazem — 
wypadkowa. Wypadkowa tysięcy i tysięcy zjawisk, które ciebie dotyczyły, w których brałeś 
udział, wypadkowa setek aktów wyboru, decyzji, stawiania sobie nowych celów w świetle 



przeszłych dokonań, wypadkowa konfliktów i triumfów, klęsk i zwycięstw tak cielesnych, jak 
duchowych. To wszystko razem wzięte z roku na rok i z dnia na dzień kształtowało twoje 
„ja”, aż jęło ono oznaczać tego dojrzałego, w pełni władz umysłowych znajdującego się 
człowieka, którym jesteś, zacny Hylasie. Gdybyśmy wszelako jęli wymazywać z twego 
mózgu wszystkie utrwalone w nim wspomnienia, wszystkie wiadomości i wszystkie (też w 
pamięci osadzone) automatyzmy chodzenia, chwytania równowagi, patrzenia, słuchania, 
twoje życie umysłowe stawałoby się coraz bardziej ubogie, aż na koniec przestałbyś być sobą 
i w nie spostrzeżony sposób stałbyś się nikim, Hylasie, tak jest, nikim, chociażby twoje ciało 
żyło nadal. Byłaby to prawdziwa śmierć twoja, śmierć twojego „ja”, zupełne jego 
unicestwienie — a ten rezultat, godny pożałowania, uzyskalibyśmy przez usunięcie tych 
strukturalnych zmian twego mózgu, jakie zaszły w nim w czasie minionym. Tak więc 
przedstawia się problem twojego „ja”, w oczywisty sposób sprowadzalnego do całego 
mnóstwa rozmaitych elementów, w czym nic zgoła nie ma osobliwego. Cóż powiesz? 

HYLAS: Istotnie, masz słuszność. Dziwne, że sam o tym nie pomyślałem, choć przecież 
wiem to dobrze. Znajduję się widać w stanie szczególnej konfuzji, spowodowanej wysiłkiem 
odkrywania możliwości ponownego świadomego istnienia, skoro pomijam w rozważaniu 
prawdy tak banalne. 

FILONOUS: Jeśli to cię tak absorbuje, możemy rzecz rozpatrzyć. Mów, co masz do 
powiedzenia. 

HYLAS: Starałem się rozważać w sposób możliwie ścisły i mogę powiedzieć, że 
doszedłem już do pewnych, acz skromnych, rezultatów. Chodzi mi o to, czy nie można 
obliczyć matematycznego prawdopodobieństwa takiego przyszłego zdarzenia (po mym 
zgonie), w którym pewna ilość atomów ponownie ułoży się i połączy w strukturę mego 
żywego organizmu? Czy zamysł taki nie jest całkiem podobny do chęci obliczenia, jakie 
zachodzi prawdopodobieństwo wielokrotnego wyrzucenia dwunastu oczek w grze w kości? 

FILONOUS: Nie, taki zamysł nie jest podobny do obliczania prawdopodobieństwa 
następnego rzutu kośćmi, mój drogi. Pomiędzy szeregiem takich samych rzutów kości a 
szeregiem istniejących po sobie w czasie Hylasów nie ma analogii w tym znaczeniu, na jakim 
ci zależy. Może wyrazisz dokładnie, jak wyobrażasz sobie takie ponowne ocknięcie się twej 
świadomej bytu osoby? 

HYLAS: Rozmyślałem tej nocy na progu domostwa, zapatrzony w gwiazdy. W pobliżu nie 
było żadnej żywej istoty. Czułem się jedynym świadomym istnieniem wobec 
nieskończoności, wobec gwiazd, i pomyślałem, że nie jest to tylko przelotne wrażenie, lecz 
prawda, albowiem wszystkie razem wzięte żywe twory, zwierzęta, rośliny, bakterie, jakie 
tylko istniały na ziemi od jej początku po dzień dzisiejszy, stanowią jeno mikroskopijnie 
drobny, znikomy ułamek całej materii Kosmosu, która w swym przerażającym ogromie 
mgławic i galaktyk jest martwa aż po najdalsze granice spojrzenia. Jakaż to zadziwiająca 
szansa, myślałem, jakiż to rzadki a szczęśliwy traf powoduje, że jakiś martwy okruch, jakaś 
bryła biernej, bezwładnej, niezdolnej do odczuwania materii wciągnięta zostaje w obręb 
procesów życiowych i przekształcona przez nie, zasymilowana, przemieniona w tkanki żywej 
istoty, staje się najwyższym tworem bytu — myślącym jestestwem. A przecież taki wypadek 
nader niezwykły zdarzył się już właśnie w odniesieniu do .materii mego ciała. Tak myślałem 
pod ugwieżdżonym niebem. Bo zważ, przyjacielu, że ta materia, która wypełnia moją 
czaszkę, była niegdyś martwa, te atomy fosforu, węgla, tlenu, żelaza przez nieskończoność 
obracały się w obrębie lodowatych mgławic, krążyły w mroku kosmicznym, aż znalazły się 
na Ziemi i po milionleciach wciągnięte w orbitę ewolucji do tego doszły, iż stały się moim 
mózgiem! Jeżeli zaś stało się to raz, to dlaczego nie może się taki wypadek powtórzyć? 

FILONOUS: Ty poetą winieneś był zostać, drogi Hylasie. Wzruszyłeś mnie lirycznym 
żarem swych słów, co się wszelako tyczy ich wartości poznawczej, to muszę oświadczyć z 
przykrością, że jest znikoma. Przecież już ci przedstawiłem tak gorąco przez ciebie 



upragnione wydarzenie, to mianowicie, kiedy twój pośmiertny proch, chłodne twe szczątki 
zostają na nowo „wciągnięte w orbitę procesów życiowych”, a to przez fakt spożycia cię 
przez twego sobowtóra na owej wyspie bezludnej. Odrzuciłeś jednak ten pomysł jako nic ci, 
w sensie powołania cię do ponownego istnienia, nie obiecujący. Przyznaję, iż tamta sytuacja 
była w szczegółach nieco trywialna i daleka pod względem wartości romantycznych od tej, 
którą ty sobie pod ugwieżdżonym niebem wyobraziłeś, ale czy my w tej chwili zajmujemy się 
oceną estetyczną wydarzeń, czy też ich treścią poznawczą, mój kochany? 

HYLAS: I znowu ściągnąłeś mnie z nieba na ziemię, przyjacielu. Otrzeźwiony, przyznaję 
żem się nie dość ściśle i ostrożnie wyrażał. Jakże to, czy doprawdy nie można obliczyć 
matematycznej szansy mego ponownego istnienia po zgonie — w rozumieniu czysto 
materialnym, odrzucającym spekulacje metafizyczne na temat duszy i jej podobnych fikcji? 

FILONOUS: Pytanie o twoje przyszłe istnienie jest to pytanie o jutrzejsze wianie 
wczorajszego wiatru. Jesteś zdarzeniem niepowtarzalnym, mój kochany. 

HYLAS: Dlaczego? 
FILONOUS: Jeśli nie zważać na gwiazdy, poczucie osamotnienia pod nimi, dążenie do 

nieśmiertelności i inne wartości liryczne, to rzecz ma się wcale prosto. Można, w samej 
rzeczy, obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo ponownego powstania istoty strukturalnie 
tobie analogicznej. 

HYLAS: A widzisz. 
FILONOUS: Czekajże. Ciało twoje mogłoby powstać np. w łonie jakiejś stygnącej 

mgławicy poprzez szczególnie pomyślne spotkanie takich właśnie atomów, z jakich ty się 
składasz, przy czym atomy te musiałyby zbiec się w jednym miejscu i wejść z sobą w 
odpowiednie związki organiczne. Wszelako byłoby to zjawisko raczej osobliwe. Powiedz mi, 
czy jest możliwe, że podczas prac górniczych ludzie odkryją w głębi jakiegoś pokładu żelaza 
nowoczesny samochód, powstały w ten sposób, że atomy żelaza ułożyły się przypadkiem w 
ramę, motor z tłokami, przewody, koła, kable i karoserię? 

HYLAS: Nie, to niemożliwe. 
FILONOUS: Dlaczego? Jeśli spytać fizyka, odpowie ci, że wiedza jego nie wyklucza 

zdarzeń mało prawdopodobnych. Druga zasada termodynamiki przychodzi nam tu z pomocą 
wyjaśniając, że najczęściej zachodzą stany najbardziej prawdopodobne. Po odpowiednim 
obliczeniu dojdziemy do wyniku powiadającego na przykład, że jeśli przez najbliższe 70 
kwintylionów lat ludzie będą pilnie przeszukiwać złoża rudy żelaznej na 100 trylionach planet 
Galaktyki, to znajdą nasz samochód (znaczy to, że znalezienie tego samochodu stanie się 
faktem obarczonym sporą dozą prawdopodobieństwa). Otóż spontaniczne wykrystalizowanie 
się z rudy żelaznej samochodu jest nadzwyczaj banalnym, codziennym wręcz wydarzeniem w 
porównaniu ze spontanicznym powstaniem ciała ludzkiego poprzez zejście się 80 trylionów 
atomów… Powiedzmy, że szansa takiego zdarzenia wynosi jeden do centyliona. Jeśli Kosmos 
istnieć ma nieskończenie długo, czasu mamy dość i taki wyborny, korzystny dla ciebie 
przypadek wreszcie się zdarzy. Co z tego? To, że ty nią będziesz mieć nic z tej „głównej 
wygranej na loterii kosmicznej”, całkiem po prostu dlatego, iż ów „przyszły Hylas” nie jest 
niczym z tobą związany i nie ma między wami żadnej ciągłości. Być może powstał cm już 
teraz w spokojnym kąciku mgławicy Psów Gończych. To on przecież poznaje ową mgławicę 
i w jej turbulencjach się przechadza, a nie ty. To samo zaszłoby też i po twym zgonie. Szansę 
„wyrzucenia Hylasa” w „grze atomami” odpowiadają szansom wyrzucenia dwunastu oczek w 
grze kośćmi, ale zachodzi ta różnica, że każdy taki Hylas jest sobie Hylasem, a nie Hylasem 
jakoś związanym z tymi innymi. Nie ma pomiędzy nimi związku pamięciowego, będącego 
szczególną formą więzi przyczynowej. 

Uważam, żeśmy doprawdy nadto wiele czasu poświęcili tak banalnemu zagadnieniu; 
spowodował to twój upór w ściganiu majaków „atomowego zmartwychwstania”. Wywód taki 
jest matematycznie w porządku, co się wszakże tyczy jego strony fizykalnej, mówienie o 



Wszechświecie za sto kwintylionów lat nie ma żadnego sensu, gdyż na takie ekstrapolacje 
czasowe nie zezwalają współczesne wiadomości. Porzuć, proszę cię, te jałowe wybiegi myśli, 
która (wiemy o tym) waży się na wszystko wraz z pogwałceniem kanonów rozumu, byle 
tylko otrzeć się o nadzieją ponownego życia. Nie tędy droga. 

HYLAS: Czy jest inna? 
F1LONOUS: Jest. Ale to droga długa i żmudna. By na nią wstąpić, musimy wiele spraw 

zbadać i rozważyć. Czyś gotów na to? 
HYLAS: Tak. 
F1LONOUS: A więc dobrze. Na wstępie przedstawią ci pewien obraz, którego 

konsekwencje będą nam potrzebne. Powiedzieliśmy, nieprawdaż, że mózg dojrzałego 
człowieka jest ukształtowany, niejako zapisany przez to wszystko, czego się ten człek 
nauczył, czego doświadczył w swoim życiu. Wszystkie zatem wspomnienia, nauki, sądy i 
przesądy, cała wiedza i umiejętności znajdują się w mózgu jako określone zmiany jego 
struktury. Teraz wyobraź sobie, że podobnie jak jedna elektrycznie naładowana cząstka może 
przekazać swój ładunek drugiej, nie naładowanej, tak samo jeden mózg może przez zetknięcie 
się czy inną formę kontaktu z drugim przekazać mu całkowity, pełny „ładunek” swej pamięci. 
Albo mówiąc ogólniej: że mózgi mogą wymieniać pomiędzy sobą całość swoistych im 
własności strukturalnych (które to własności konstytuują indywidualność duchową). 
Mielibyśmy w takim wypadku obraz następujący: Osobnik A żyje, poznaje świat i innych 
ludzi, w związku z czym mózg jego podlega zmianom strukturalnym, będącym 
odpowiednikiem i nośnikiem tych wszystkich zjawisk, jakie tylko A przeżył. Teraz A styka 
się z osobnikiem B i wymienia z nim całokształt strukturalnych osobliwości swego mózgu, 
tak jak dwie cząstki wymieniają swe naboje elektryczne. Od tej chwili, gdy A i B rozejdą się, 
wszystkie cechy osobowości A, więc własności jego charakteru, talenty, idiosynkrazje, 
nawyki, upodobania, nałogi itd., wraz z kompletną pamięcią wszystkich przeżytych zdarzeń, 
znajdują się w mózgu osobnika B. Gdybyśmy takie procesy dalej powtarzali, otrzymalibyśmy 
zadziwiające zjawisko, polegające na tym, że osobnicza indywidualność, rozumiana jako 
pamięć życiowych zdarzeń, nawyków, doświadczeń, może koczować przenosząc się z 
jednego materialnie rozumianego osobnika w drugiego. Taki świat, w którym by podobne 
procesy zachodziły, jest w każdym razie logicznie niesprzeczny. Ba, moglibyśmy nawet 
stworzyć wierny jego model, a to przez wybudowanie odpowiedniej grupy automatów, które 
posiadałyby mózgi elektryczne tak skonstruowane, że przy kontakcie jeden automat 
przekazywałby drugiemu natychmiast, powiedzmy serią impulsów elektrycznych, cały zapis 
swej indywidualnej pamięci. Przy tym procesie on sam stawałby się nie zapisany i biały jak 
kartka lub, jeśli wolisz, jak dziecię w chwili narodzin, i byłby tym samym gotów do przyjęcia 
w siebie ładunku innej niż dotychczasowa pamięci. Jak widzisz, w tym hipotetycznym 
świecie rozdzielone są dwie w naszych warunkach nierozłączne cechy ludzkiego bytowania, 
to jest indywidualność cielesna, materialna tożsamość organizmu, oraz jego indywidualność 
psychiczna, bazująca na pamięci i charakterze. W świecie tym dany osobnik co jakiś czas, nie 
zmieniając w niczym swej ciągłości i tożsamości cielesnej, staje się substratem, nośnikiem 
nowej, odmiennej zgoła indywidualności psychicznej niż ta, którą dotąd posiadał. W takiej 
sytuacji mogłyby zachodzić niezwykłe całkiem dramaty miłosne, albowiem człowiek 
zakochany w indywiduum płci odmiennej — jeśli obiektem jego miłości jest psyche, a nie 
ciało — musiałby nieustannie przenosić swe uczucia z osoby na osobę, stosownie do 
wędrówek psychiki ukochanej, „koczującej” z jednego ciała w drugie… Nie wiedząc w 
dodatku okresowo, do jakiego nowego ciała się przeniosła, byłby narażony na rozterki 
niepojęte całkiem i zgoła obce… 

HYLAS: Bardzo to pięknie, ale ty mi lirykę w nowym układzie warunków wykładasz, a 
mieliśmy rozprawiać o problemach filozoficznych. 

FILONOUS: Istotnie, swada uniosła mnie nieco, przyznaję. 
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