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P rzypuśćmy, że rzucam ci wyzwa-
nie. Masz za zadanie przewidzieć, 
czy żarówka na określonej maszy-

nie będzie w określonej chwili zapa-
lona, czy zgaszona. W znacznej mierze 
ułatwię ci dokonanie tego przewidy-
wania: możesz dostać pełną informa-
cję o działaniu tej maszyny, i uzyskać 
taką moc obliczeniową, jakiej tylko 
sobie życzysz. Aby to zadanie nie wy-
dało ci się dziecinnie łatwe, dodam, 
że konstruktorom wspomnianej ma-
szyny przyświecał tylko jeden cel: za-
dać kłam twojemu przewidywaniu.

Naturalnym sposobem, w  jaki 
twórcy maszyny mogliby ją skonstru-
ować, byłoby wyposażenie jej w me-
chanizm, który potrafi wykryć, jakiego 
przewidywania dokonasz, oraz w do-
datkowe urządzenie, które zapewni, 
że twoje przewidywanie jest fałszywe. 
Mógłbyś/mogłabyś zrobić pewne rze-
czy, aby temu zapobiec. Mógłbyś/mo-
głabyś na przykład zachować swoje 
przewidywanie w tajemnicy przed 
maszyną, albo sformułować ją w ostat-
niej chwili, tak że maszyna nie zdąży-
łaby jej uwzględnić w swoim działa-
niu. Niestety, z góry wykluczam obie 
te możliwości. Maszyna musi mieć 
pełen dostęp do twojego przewidy-
wania. W tym celu wyposażam cię 
w twoją własną żarówkę, którą musisz 
zapalić, jeśli przewidujesz, że światło 
na maszynie będzie zapalone w okre-
ślonej chwili, i wyłączyć, jeśli przewi-
dujesz, że światło na maszynie będzie 
wyłączone. Wymagam również, aby 
twoje przewidywanie zostało sfor-
mułowane minutę wcześniej. Jeśli na 
przykład przewidujesz, że światło na 
maszynie będzie zapalone w południe, 
musisz zapalić swoje żarówkę o 11.59.

Wygląda na to, że znalazłeś/znalazłaś 
się w tarapatach. Maszynę zdolną do 
pokonania cię w tej rozgrywce mogą 
z pewnością skonstruować nawet po-
czątkujący studenci MIT. Wystarczy 
prosty czujnik światła i obwód elek-
tryczny, który pozwala kontrolować 
żarówkę w maszynie na podstawie 
danych dostarczanych przez czujnik. 
Jeśli wykrywa on, że twoje światło 
jest zapalone, wyłącza swoje światło, 
i odwrotnie.

Argument za 
nieprzewidywalnością 
przyszłości

Mógłbyś/mogłabyś zaprotestować, 
że ukartowałem to wyzwanie na twoją 
niekorzyść. Złożę ci więc jeszcze jedną 
propozycję. Dam ci nie tylko informa-
cje na temat działania maszyny, ale całą 
wiedzę o działaniu wszechświata. Po-
nadto – nie pytaj, jak to zrobię – za-
gwarantuję, że wszechświat jest de-
terministyczny. I tak jak poprzednio 
masz do dyspozycji taką moc oblicze-
niową, jakiej sobie życzysz.

Czy powinieneś/powinnaś teraz 
przyjąć moje wyzwanie? Nie sądzę. 
Jak bowiem ta nowa wiedza miałaby 
ci pomóc? Wydaje się, że co najwyżej 
powoli ci przewidzieć, w jaki sposób 
przegrasz: być może będziesz w sta-
nie obliczyć, jaki ruch wykonasz, i jak 
maszyna nań zareaguje. Jeśli jednak 
spróbujesz wykorzystać tę wiedzę, aby 
ją pokonać, i zmienisz swoje przewi-
dywanie, albo nie uda ci się przepro-
wadzić tej zmiany, albo okaże się, że 
to, co wydawało ci się wiedzą, wcale 
nią nie jest. Maszyna nie będzie się 
przejmować twoimi manipulacjami. 
Bez względu na to, jakiego dokonasz 
przewidywania, będzie kontrolować 
swoje światło i sprawi, że twoje prze-
widywanie okaże się fałszywe. 

Twierdzę, że niezależnie od wiedzy 
i mocy obliczeniowej, jaką dysponujesz, 
w najlepszym razie będziesz w stanie 
przewidzieć, w jaki sposób przegrasz. 
W istocie wątpię nawet, czy będziesz 
w stanie zrobić to z powodzeniem. […]

Jest całkiem możliwe, że inna osoba 
przewidzi zachowanie omawianej ma-
szyny. Nawet ty sam mógłbyś je przewi-
dzieć, pod warunkiem, że nie ujawnisz 
jej swojego przewidywania. Twierdzę 
jedynie, że nie będziesz w stanie do-
konać trafnego przewidywania, które 
wcześniej ujawnisz maszynie. 

Przełożył Marcin Iwanicki

Fragment eseju From Determinism to Resignation; 
and How to Stop It, w: Andy Clark, Julian Kiverstein 
i Tillman Vierkant (red.), Decomposing the Will, Ox-
ford: OUP 2013, s. 96-97.

Mini-wykład Richarda Holtona poświęcony prob-
lemowi wolnej woli można obejrzeć (z polskimi 
napisami) tutaj: https://www.youtube.com/
watch?v=iSfXdNIolQA
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