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Problemy swiadomych maszyn i ich relacje z ludzmi 

 

Panowanie nad prawami przyrody było odwiecznym marzeniem człowieka. Jako jedyna 

istota obdarzona swiadomoscia i wolna wola ma on moŜność kształtowania srodowiska wokół 

siebie. Choc natura nie wyposazyła naszych ciał w specjalistyczne oreze do walki o byt, to 

człowiek w bardzo szybkim czasie stanał na czele drabiny ewolucyjnej. W tym przypadku 

natura obrała inny kierunek. Zamiast szybko biegac budujemy maszyny umozliwiajace nam 

przenoszenie sie w dowolne miejsca, nawet poza granice naszej planety. Nie potrzebujemy 

chronic ciała przed zimnem lub urazami poniewaz pozyskujemy materiały, które w znakomity 

sposób zastepuja naturalna ochrone. Uzyłem słowa naturalne, tak jak by człowiek tworzył cos 

spoza natury. Moim zdaniem taki podział jest niewłasciwy. Moze działalnosc człowieka jest 

tylko pomostem, kolejnym krokiem w ciagłym postepie ewolucji. Moze powstanie 

nowoczesnych materiałów, komputerów, mechaniki kwantowej, jest tylko koniecznym 

etapem równym temu, jak powstanie planet, zycia na Ziemi, czy w koncu swiadomosci. 

Pytanie brzmi, jaki scenariusz podyktuje nam dalej ”przeznaczenie” i jakie w ewolucji jest 

miejsce człowieka, lub w ogóle istot świadomych. 

Przez ostatnie czterysta lat człowiek zgłębiał tajniki otaczającego go swiata. 

Doprowadziło go to do stworzenia komputera - maszyny liczącej. Z drugiej zas strony 

badania z zakresu fizjologii, psychiatrii czy nawet psychologii doprowadziły nas do wniosku, 

iz nasz mózg w działaniu jest bardzo podobny do maszyny liczacej, z ta róznica, ze jego moc 

obliczeniowa jest olbrzymia. Ale czy nasze jestestwo mozna traktowac tylko jako bardzo 

wyrafinowany zbiór sygnałów elektryczno-chemicznych? Czy uczucia takie jak miłosc, 

zazdrosc, przyjazn to tylko zestaw odpowiednich operacji wykonywanych przez nasz mózg. 

Czy nasze byty sa tylko iluzja? Jesli tak to przy odpowiednio rozwinietej technologii bedzie 

mozna w przyszłosci zbudowac komputer, symulujacy istote swiadoma lub wrecz maszyne 

myslaca. Abstrahujac od tego na jakiej zasadzie miałby działac taki komputer, czy bedzie to 

maszyna kwantowa, optyczna, czy jeszcze jakas inna, faktem jest, ze przyjmujac, iz 

swiadomosc jest wynikiem bardzo wyrafinowanych procesów fizycznych, mozna zbudowac 

swiadoma maszyne. Z drugiej strony mozna przyjac, iz nasze istnienie zawdzieczamy jakims 

innym, niepojetym czynnikom. Wiekszosc pomysli o Bogu, ja osobiscie pozostaje 

agnostykiem. Jezeli tak rzeczywiscie jest i nasza swiadomosc jest ”darem”, to nie sadze, 

azeby mozna było kiedykolwiek zbudowac myslaca maszyne. Wniosek z tego płynie taki, iz 

mozna empirycznie sprawdzic, czy istnieje ”pierwszy stwórca”. Jezeli człowiekowi uda sie 

stworzyc inteligentna maszyne to teolodzy straca prace:). 

MoŜna sie teraz zastanowic, co sie stanie jezeli myslacy komputer rzeczywiscie 

powstanie. Czy swiat bedzie wygladał tak jak w watpliwej jakosci, amerykanskich filmach? 

Przede wszystkim doprowadzi to do rewolucji etycznej. Ludzkosc bedzie musiała 

przywyknąć do faktu, iz nie wiedzie samotnie prymu na swiecie. Biorac przykłady z relacji w 

obrebie naszego gatunku, metamorfoza obyczajowa nie bedzie gładko przebiegac. Wystarczy 

tylko przypomniec sobie niewolnictwo, krucjaty, kolonizacje czy holokaust, aby zauwazyc 

jakie pierwotne instynkty drzemia w człowieku. Mysle, ze maszyny zostana zepchniete na 

margines egzystencji. Historia uczy nas jednak, iz uciemiezeni zawsze w koncu sie buntuja i 

dochodzi do powstania. Kto w tej potyczce zwyciezy? Moze człowiek nie jest ostatecznym 

bytem, moŜe to właśnie inteligentne maszyny sa kolejnym ogniwem w niekończącym się 

łańcuchu ewolucji... 

 


