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nia 2 sierpnia mogliśmy śle-
dzić wodowanie u wybrzeży 
Florydy kapsuły statku kos-
micznego Dragon skonstruo-

wanego przez amerykańską firmę Spa-
ceX. Na pokładzie Dragona znajdowało 
się dwóch amerykańskich astronautów, 
którzy wracali na ziemię po dwumie-
sięcznym pobycie na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Misja ta była już opi-
sywana na łamach „Naszego Dziennika” 
8 czerwca w artykule „Kosmiczny wyścig”. 
Firma kosmiczna SpaceX została zało-
żona w roku 2002 przez miliardera Elona 
Muska. Konstruuje ona silniki rakietowe 
oraz statki kosmiczne. Do tej pory jej 
najbardziej spektakularnym osiągnięciem 
było umieszczenie na orbicie okołosło-
necznej egzemplarza samochodu Tesla 
Roadster, który został wyniesiony przez 
rakietę Falkon Heavy w lutym 2018 
roku. Zarówno pierwszy „ziemski” sa-
mochód w kosmosie, jak i historyczna 
misja statku Dragon to kroki milowe w 
eksploracji kosmosu, które zostały zrea-
lizowane dzięki wizjonerskiej koncepcji 
Elona Muska. Ten amerykański przed-
siębiorca i wizjoner już kilka razy zadziwiał 
świat swoimi projektami technologicz-
nymi, najpierw rzucił wyzwanie potężnym 
bankom i instytucjom finansowym, wy-
myślając system płatności internetowych 
realizowany przez jego firmę PayPal, 
potem założył firmę produkująca seryjnie 
samochody elektryczne Tesla. Obecnie 
realizuje projekt misji kosmicznych Spa-
ceX we współpracy z NASA oraz pro-
wadzi zaawansowane prace nad techni-
kami sztucznej inteligencji. Jego majątek 
szacowany w styczniu 2020 roku wynosi 
36 miliardów dolarów i dzięki temu zaj-
muje on 27. miejsce w rankingu najbo-
gatszych ludzi na świecie. 

Algorytm pisze książkę 
Elon Musk jest również założycielem 
firmy neurotechnologicznej Neuralink 
oraz współzałożycielem laboratorium 
badawczego sztucznej inteligencji Open 
AI. Firmy te rozpoczęły dynamiczną 
działalność dopiero trzy lata temu i 
osiągnęły już wiele sukcesów. Ostatnim 
z nich jest uruchomiony 11 czerwca sys-
tem generatywnego tworzenia tekstów 
GPT-3, który potrafi kreować teksty li-
terackie w języku naturalnym. Działanie 
jego poprzedników opisywałem już na 
łamach „Naszego Dziennika” 12 kwietnia 
2019 roku w artykule „Sztuczna inteli-
gencja pisze książki”. Problemy, z jakimi 
borykały się poprzednie wersje, zostały 
usunięte, a trzecia generacja algorytmu 
sztucznej inteligencji pisze teksty, których 
nawet fachowcy nie są w stanie odróżnić 
od dzieł tworzonych przez człowieka. 

Australijski filozof David Chalmers 
określił GPT-3 jako „najważniejszy system 
sztucznej inteligencji, jaki kiedykolwiek 
powstał”. Nowy system tworzenia tekstów 
skonstruowano w błyskawicznym tempie 
– kilkudziesięciu dni. Prace nad systemem 

zaczęły się w maju, a już w lipcu udo-
stępniono gotową, działającą wersję. Ta-
kiego postępu we wdrażaniu technologii 
sztucznej inteligencji nie odnotowano 
do tej pory, a było to możliwe dzięki… 
zastosowaniu innych algorytmów sztucz-
nej inteligencji, które zajmowały się pro-
gramowaniem systemu. GPT-3 jest tak 
sprawny i skuteczny, że zaczyna budzić 
obawy specjalistów. 

28 maja 2020 roku trzydziestu jeden 
inżynierów i specjalistów z zakresu 
sztucznej inteligencji opublikowało ar-
tykuł, w którym ostrzegają przed po-
tencjalnymi zagrożeniami związanymi 
z systemem, który sami zbudowali. 
Sztuczna inteligencja z systemu GPT-3 
jest w stanie tworzyć teksty oparte na 
milionach różnych prawdziwych źródeł 
informacji oraz dołączać do nich infor-

macje zmyślone, kłamstwa i manipulacje. 
Tak tworzone teksty stają się niewery-
fikowalne dla człowieka pod względem 
ich prawdziwości i obiektywności. Jeśli 
zacznie ona pisać teksty dziennikarskie 
na dużą skalę, to ilość tzw. fake newsów 
i manipulacji będzie tak ogromna, że 
nikt nie będzie w stanie ich opanować. 
A przecież z jej usług mogą zacząć 
również korzystać politycy, dla których 
będzie ona pisała przemówienia, de-
klaracje oraz inne ważne dokumenty 
polityczne. Twórcy systemu sami za-
uważyli te problemy i postulują powo-
łanie specjalnych, ponadnarodowych 
organizacji nadzorujących dalszy rozwój 
sztucznej inteligencji. 

Równolegle z pracą nad systemami 
przetwarzania mowy ludzkiej oraz teks-
tów literackich Elon Musk rozpoczął 
pracę nad zastosowaniem neurotech-
nologii w usprawnianiu działania ludz-
kiego mózgu. W 2016 roku założył on 
firmę Neuralink, w której prowadzone 
są badania nad konstrukcją interfejsu 
mózg-komputer, czyli bezpośredniego 
połączenia komputera z mózgiem czło-
wieka. Badania nad urządzeniami BCI 
(ang. Brain Computer Interface, pol. 
interfejs mózg-komputer) są prowadzone 
od kilkunastu lat w najlepszych świato-
wych laboratoriach. Pierwotnie ich głów-
nym celem była pomoc ludziom, którzy 
w wyniku choroby lub wypadku utracili 
zdolność obsługi komputera za pomocą 
klawiatury, tabletu dotykowego bądź 
myszki. Takie urządzenie mierzy aktyw-
ność elektryczną mózgu i na podstawie 
analizy zmierzonych sygnałów odczytuje 
intencje człowieka. W ten sposób np. 
osoba całkowicie sparaliżowana jest w 
stanie obsługiwać komputer, sterować 
wózkiem inwalidzkim lub obsługiwać 
zewnętrzne urządzenia (telewizor, urzą-

dzenia elektryczne, ramie podające je-
dzenie i picie) tylko za pomocą odpo-
wiednio wytrenowanej aktywności swo-
jego mózgu. W Instytucie Informatyki 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej razem ze studentami również 
prowadzimy badania nad takim typem 
interfejsów, które mogą być stosowane 
w procesach rehabilitacji i usprawniania 
osób niepełnosprawnych. Niestety za-
równo stan epidemiologiczny, jak i ko-
nieczność ogromnych nakładów finansów 
niezbędnych w tego typu pracach nie 
pozwalają nam na razie na kontynuację 
badań. 

Matrix już tu jest 
Firma Neuralink, dysponująca odpo-
wiednim zapleczem technologiczno-fi-
nansowym, osiąga w tej materii znaczne 
postępy. 16 lipca 2019 roku Elon Musk 
poinformował, że jego firma skonstruo-
wała urządzenia BCI umożliwiające 
małpie obsługę komputera jedynie za 
pomocą „siły myśli”. Aby tego dokonać, 
umieszczono w mózgu małpy specjalny 
czip, który zbierał informacje o aktyw-
ności elektrycznej jej mózgu bezpośred-
nio z powierzchni kory mózgowej. To 
bardzo inwazyjna technologia, która 
wymaga interwencji neurochirurgicznej. 
Jednak celem Neuralinku jest stworzenie 
implantu, który byłby montowany na 
powierzchni czaszki człowieka. Taki im-
plant łączyłby się z mózgiem człowieka 
za pomocą specjalnych elastycznych nici 
z elektrodami. Średnica pojedynczej 
nici ma nie przekraczać 4-6 mikromet-
rów, czyli będzie kilkunastokrotnie cień-
sza od ludzkiego włosa. Pozwoli to na 
uniknięcie zabiegu chirurgicznego, a 
wystarczające będzie jedynie mikrona-
kłucie, zupełnie bezbolesne i właściwie 
nieinwazyjne. 
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Niebezpieczna sztuczna inteligencja
Rozwój technologii transhumanistycznych grozi bezpośrednią ingerencją w mózg człowieka
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Po prezentacji działania interfejsu BCI w 
mózgu małpy Elon Musk publicznie wypowiedział 
się na temat sztucznej inteligencji: „Sztuczna 
inteligencja to wielkie zagrożenie. Najbardziej 
w kwestii sztucznej inteligencji mylą się ludzie 
bardzo inteligentni. Nie wyobrażają sobie, że 
komputer mógłby być od nich znacznie mą-
drzejszy. To jest błąd w ich logice. Są po prostu 
głupsi, niż im się wydaje”. Stwierdził on, że po-
winniśmy zacząć się poważnie martwić o to, 
dokąd zmierza nieograniczony żadnymi proce-
durami rozwój takich technologii. W brytyjskim 
magazynie „The Independent” 26 lipca pojawiła 
się opinia specjalistów, jednoznacznie określająca, 
że sztuczna inteligencja „stanie się mądrzejsza 
od ludzi najpóźniej za pięć lat”. Zatem dyna-
miczny rozwój technologii transhumanistycznych 
oferujących bezpośrednią ingerencję w mózg 
człowieka oraz rozwój systemów analizy zarówno 
tekstów, jak i mowy człowieka powinien być 
kontrolowany. Tylko na razie nikt nie ma 
pomysłu, jak by to miało wyglądać w praktyce. 

Sam Elon Musk, zdając już sobie sprawę z 
problemu, proponuje rozwiązanie polegające 
na ulepszeniu człowieka, aby był on w stanie 
nadążyć za szybkim rozwojem sztucznej inteli-
gencji. Deklaruje, że OpenAI jako organizacja 
non-profit zajmie się również minimalizowaniem 
niebezpieczeństw związanych ze sztuczną inte-
ligencją, natomiast Neuralink będzie pracował 
nad takimi technologiami, które pozwolą naszym 
ludzkim mózgom zachować prowadzenie w wy-
ścigu ze sztuczną inteligencją. Musk uważa, że 
maszyny nie będą mogły nas prześcignąć, „jeśli 
będziemy mieli wszystko to, co mają maszyny, i 
wszystko to, co my mamy”. Z pewnością jest on 
człowiekiem, który w dziedzinie technologii 
może dokonać bardzo wiele, udowodnił już nie 
raz, że nawet najbardziej fantastyczne pomysły 
może zrealizować. Tylko jak będzie w praktyce 
wyglądała „minimalizacja niebezpieczeństw” systemu 
GPT-3? Czy Elon Musk skonstruuje algorytm sztucznej inte-
ligencji, który będzie zajmował się zwalczaniem kłamstw i 
manipulacji stworzonych przez GPT-3? Powstanie zatem 
kolejny system „fake news hunter”? A kto 
będzie kontrolował jego działania? Czy człowiek 
stanie się jedynie arbitrem, czy tylko biernym 
obserwatorem sporów toczonych przez supe-
ralgorytmy? Na te pytania nie znamy jeszcze 
odpowiedzi. A Neuralink już pracuje nad ko-
lejnym projektem – specjalnym czipem, który 
będzie pozwalał przekazywać muzykę bezpo-
średnio do kory słuchowej człowieka. Zamiast 
głośników bądź słuchawek powstanie przekaźnik 
transmitujący muzykę bezpośrednio z telefonu 
komórkowego do „głowy człowieka”. Co prawda, 
taki czip transmisyjny byłby bardzo pożyteczny 
w rehabilitacji osób dotkniętych utratą słuchu 
albo chorobami uszu. Może on też służyć do le-
czenia wielu chorób neurologicznych. Jednak 
prawa tzw. wolnego rynku są nieubłagane, in-
westorzy są bardziej zainteresowani finansowa-
niem projektów z przemysłu rozrywkowego niż 
rozwijaniem technologii medycznych, które 
mogą pomóc ludziom. Te pierwsze po prostu 
przynoszą ogromne zyski w krótkim czasie i 
wymagają małych nakładów finansowych. In-
westycje w technologie medyczne, pomagające 
człowiekowi, są bardzo drogie i obarczone dużo 
większym ryzykiem. Dlatego zapewne najpierw 
powstanie „czip muzyczny” dla nastolatków. 

Zatem aby dogonić sztuczną inteligencję, mu-
simy szybko zacząć usprawniać człowieka, in-
gerować bezpośrednio w jego układ nerwowy, 
zmieniać jego mózg i połączyć go bezpośrednio 
z komputerem. To przecież realizacja ideologii 
transhumanizmu w praktyce, która zakłada 
przekraczanie kolejnych granic w „walce z kul-
turowymi, politycznymi, biologicznymi i psy-
chologicznymi ograniczeniami”. Promotorzy 

transhumanizmu wprost wskazują, że „celem 
postępu jest osiągnięcie nieśmiertelności wszyst-
kimi dostępnymi zdobyczami technologicznymi 
oraz samoprzekształcanie się struktury biolo-
gicznej człowieka za pomocą technologii oraz 
teorii krytycznej w stosunku do otaczającego 
świata”. 

Człowiek jako przestarzała i niedoskonała 
istota nie ma dążyć do doskonałości przez rozwój 
duchowy, ciężką pracę i ewangeliczne naślado-
wanie Chrystusa. Nie musi on już walczyć ze 
swoimi słabościami, aby osiągnąć najważniejszy 

cel, czyli zbawienie duszy, ma on za to zawierzyć 
wszystko „magicznej mocy” technologii, której 
do końca nie rozumie, ale sam chce jej oddać 
całą władzę nad sobą. 

Obserwując dzisiejszą młodzież, nierozstającą 
się z telefonami komórkowymi i słuchającą za 
ich pomocą muzyki ze słuchawkami na uszach, 
jestem raczej pewny, że szybko przyswoi ona 
nowy wynalazek, umożliwiający słuchanie mu-
zyki bezpośrednio „w mózgu”. A to już nie-
bezpieczny krok do kolejnych wdrożeń trans-
humanistycznych neurotechnologii, zgodnie z 
wyznaczoną wizją postczłowieka, który będzie 
„żył wiecznie” w cyfrowych przestrzeniach su-
perkomputerów. l 

Autor jest kierownikiem Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
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Osiński

Celem Neuralinku jest 
skonstruowanie implantu, 
który byłby montowany na 
powierzchni czaszki 
człowieka. Taki implant 
byłby cieńszy od włosa  
i łączyłby się z mózgiem 
człowieka za pomocą 
specjalnych elastycznych 
nici z elektrodami
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