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Co byście pomyśleli, gdybym powiedział wam, że nasz świat składa się z jedynek i zer? Pewnie po-
myślelibyście, że gadam głupoty. Nie zdziwiłbym się, ponieważ pomyślałem dokładnie to samo, gdy to 
usłyszałem.  

Długo się zastanawiałem, co to znaczy. Do czego się odnosi metafora? Szukałem wskazówek, rad, 
pomocy w zrozumieniu w Internecie. I choć nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje pytania, zrozumia-
łem wtedy, że chodzi o przekleństwo naszych czasów i naszego pokolenia. Gigabity danych i informacji, 
które do nas docierają oraz te, które wysyłamy, zapisane w kodzie binarnym.  

Jak dużą część naszego życia realnego spędzamy w świecie wirtualnym? Jak dużo mogą o nas po-
wiedzieć nasze konta w social mediach?  

Wielu z nas przelało w telefon część duszy, mając nadzieję, że stworzą „horkruksa”, niczym  
z „Harrego Pottera”, który zapewni im nieśmiertelność. Odizolowane byty kroczące w odmętach Interne-
tu. Wiele osób wykorzystuje Internet, by oddać się prymitywnym instynktom. Wykorzystują anonimo-
wość, by móc obrażać i gnębić, by poczuć, choć przez chwilę, wyższość nad innymi. Inni poszukują 
atencji. Potrzebują akceptacji, którą mierzą ilością like’ów lub serduszek pod zdjęciami.  

Internet dał nam wiele szans, możliwości, ułatwień, ale za bardzo się w nim zatraciliśmy. Stał się na-
szym światem. Lecz to nie jedyne powiązanie jedynek i zer. Później uświadomiłem sobie, te liczby są 
odpowiednią alegorią ludzkich decyzji. W elektronice liczby 0 oraz 1 oznaczają stan wyłączony (zero)  
i włączony (jeden). Często wydaje się nam, że mamy wiele możliwości, wiele dróg, którymi możemy po-
dążyć. Możemy zrobić coś na kilka sposobów lub rozwiązać problem różnymi metodami. Możemy rów-
nież odłożyć decyzje na następny dzień lub miesiąc, lub na zawsze. W istocie zawsze będą dwie możli-
wości. Zero lub jeden. Robisz coś lub nie. Nie ma stanów pośrednich. Wmawiamy sobie, że zrobienie 
czegoś w innym terminie również oznacza jedynkę, chociaż w sensie fizycznym to niemożliwe. 

Kod binarny jest mocnym odbiciem naszego życia. Jak myślicie? W czym jeszcze może się on obja-
wić? Mój nauczyciel powiedział mi kiedyś, że jeśli komputery pracowałyby na zerach, jedynkach oraz 
dwójkach, to byłyby to komputery kwantowe. Znacznie mądrzejsze od człowieka oraz o znacznie więk-
szych możliwościach. 

Dlaczego więc wydaje się większości z nas, że świat wirtualny jest jakiś lepszy od tego prawdziwe-
go? Czy nie dlatego, że my sami jesteśmy takimi jedynkami? W przeciwieństwie do zer, my istniejemy. 
Lecz jedynka to najbardziej samotna i bezradna liczba, jaka istnieje. W matematyce nie ma prawie żad-
nych możliwości zmian. Możemy ją potęgować, pierwiastkować albo może być wykładnikiem potęgowa-
nia, ale nic to nie zmieni. Jedynka będzie bezradna. 

My, jako jedynki, mamy szczęście, a wręcz przywilej, by spotykać inne jedynki. Jeśli taka jedynka 
spotka drugą, która jest gotowa na zmianę, staną się dwójką. To właśnie dwójki są tą mocą, która spra-
wia, że nasz świat jest lepszy od wirtualnego.  

Lecz trzeba przynajmniej spojrzeć swojej jedynce w oczy, najlepiej zielone, aby zobaczyć w nich na-
dzieję na stanie się dwójką, tak jak zrobiłem to ja, by to zrozumieć.  

Zera i jedynki 


