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FUW 

Problemy świadomych maszyn i ich relacje z ludźmi. 
  
  
  
„Jak okiełznać maszynę, czyli poradnik dla właściciela modelu HGXSA 546787”  
Kyle Nano 
„Sposób na robota.  Jak domowymi sposobami poprawić wydajność pracy 
maszyny?”  
Lori Procesorowicz. 
 

Czy wchodząc do księgarni za kilkadziesiąt lat, a może kilkaset, tytuły 
poradników, jakie umieściłam powyżej nie będą nas dziwić? Czy posiadając robota 
będziemy zmuszeni przystosować się, albo walczyć z jego wahaniami nastrojów, 
uporem, a może niechęcią do wykonywania zleconych czynności?  Czy te „gorsze 
dni” maszyny (jakieś spięcie, poplątane kabelki, albo awaria panelu kontrolnego) 
mogą stać się prawdziwym starciem z kapryśnym „dzieckiem”?  Otóż, człowiek, jako 
stwórca maszyny będzie miał zawsze możliwość naciśnięcia tego magicznego 
przycisku on-off, albo jeszcze korzystniejszego restart, w które to zapewne będzie 
wyposażony każdy twór ludzkiego umysłu. Nie ma sensu pisać czarnych 
scenariuszy, bo aktorami, którzy wystąpią w filmie przyszłości nie będą tylko 
i wyłącznie roboty. Jeśli nawet czasami pierwszoplanowe role zostaną przeznaczone 
właśnie dla tych „cudów techniki”, to zawsze pseudonim artystyczny autora 
pozostanie ten sam: homo sapiens sapiens.  

Teraz jednak zastanówmy się jak poradzić sobie z tytułową świadomością 
maszyny.  Otóż, gdy taki świadomy twór powstanie to prawdopodobnie wzorcem jego 
struktury, będzie złożony organizm człowieka. Jeśli chodzi o samą świadomość i to, 
co się za nią kryje… to wiedzą tylko wtajemniczeni.  Moim zdaniem, gdyby świadoma 
maszyna powstała to stałaby się ona „pseudo-człowiekiem” i ziściłyby się wtedy 
odwieczne pragnienia o stworzeniu hominidy, bo przecież te marzenia nie są tylko 
domeną naukowców. Powinnam tu wspomnieć powieść Mary Shelley pod tytułem 
„Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz”. Wiktor Frankenstein, główny bohater 
jest studentem filozofii naturalnej, który tworzy i ożywia sztucznego człowieka.   

W razie kłopotów technicznych ze świadomą maszyną rozwiązania naszych 
problemów możemy znaleźć w podręcznikach. Jednak prędzej, czy później będziemy 
musieli zmierzyć się z pytaniem o istotę człowieczeństwa… 
 
 
Aby zostać wtajemniczonym: 
świadomość, psychol. Najwyższy poziom regulacji zachowania człowieka; 
specyficznie wewnętrzna zdolność bezpośredniego poznania otoczenia, własnej 
osoby i relacji z otoczeniem, przebiegająca na 3 poziomach: percepcyjnym, 
pojęciowo-werbalnym i samoświadomościowym. 
http: //encyklopedia.pwn.pl 
 


