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uż od kilku lat w mediach 
pojawiają się informacje pro-
mujące nowy, postępowy 
model rozwiązania „proble-

mu ludzkiej śmiertelności”. Nagłówki 
newsów obwieszczają m.in. „życie wiecz-
ne w sieci” albo „cyfrową nieśmiertel-
ność”. Są to oczywiście elementy coraz 
silniej wkraczającej w nasze życie ideo-
logii transhumanizmu, która w swojej 
dekonstrukcji człowieka posuwa się do 
proponowania zupełnie bezcielesnej eg-
zystencji ludzkiej w postaci jedynie cyf-
rowej symulacji. 

Co prawda współczesne technologie 
nie oferują jeszcze praktycznej możli-
wości transferu ludzkiego umysłu do 
cyfrowych przestrzeni, ale umożliwiają 
już tworzenie realistycznych symulacji 
osób, które zmarły. Specjalistyczne al-
gorytmy, oferując możliwość wirtualnych 
spotkań ze zmarłą osobą, jednocześnie 
wymuszają zmianę odczuć psychicznych, 
aby zamiast akceptacji śmierci jako na-
turalnego kresu życia człowieka na ziemi, 
tworzyć namiastkę osobowości zmarłych, 
negując niejako śmierć. 

Cyfrowe kopie człowieka 
Dzisiejsze propozycje to już nie tylko 
proste rozwiązania, jakie miały miejsce 
pięć lat temu, kiedy szeroko opisywano 
cyfrowy projekt właścicielki firmy in-
formatycznej Eugenii Kuydy. Kiedy stra-
ciła w wypadku samochodowym swojego 
przyjaciela Romana Mazarenkę, posta-
nowiła „odtworzyć” go w formie cyfrowej. 
W tym celu zebrała wszystkie dostępne 
o nim dane, jakie tylko znalazła w zaso-
bach sieciowych, i wykorzystując za-
awansowane algorytmy sztucznych sieci 
neuronalnych, odtworzyła jego osobo-
wość w postaci cyfrowej symulacji. Z 
taką symulacją można było porozmawiać 
na różne tematy, powspominać prze-
szłość oraz nawet planować przyszłe 
cyfrowe wydarzenia. Taka cyfrowa na-
miastka miała zapewnić jej twórczyni, 
jak sama to określa: „bezstresowe przej-
ście przez przykry okres żałoby”.

Dużo bardziej zaawansowaną symu-
lację stworzono w Korei Południowej, 
gdzie innej kobiecie, Jang Ji-sung, zmarła 
córka chorująca na nieuleczalną chorobę 
krwi. Specjalistyczna firma informatyczna 
stworzyła wtedy nie tylko symulację cyf-
rową, ale również trójwymiarową wi-
zualizację zmarłego dziecka, stosując 
technologię wirtualnej rzeczywistości 
(ang. Virtual Reality – VR). Jak donosiły 
media, Jang z użyciem specjalnego ze-
stawu VR mogła udać się na spacer z 
symulacją swojej zmarłej córki, rozmawiać 
z nią i bawić się w wirtualnym świecie. 

Opisywanie takich jednostkowych 
przypadków było kilka lat temu trakto-
wane jako swoiste ciekawostki techno-
logiczne, które z normalną rzeczywis-
tością nie mają wiele wspólnego. Jednak 
w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja 
uległa diametralnej zmianie. Hossein 

Rahnama z Ryerson University jedno-
znacznie stwierdza, że już niedługo nau-
kowcy będą w stanie tworzyć wierne 
cyfrowe repliki każdego człowieka, aby 
jego bliscy mogli utrzymywać z nim 
kontakt po jego fizycznej śmierci. Jedy-
nym problemem jest zebranie odpo-
wiednio dużej ilości danych dotyczących 
każdego człowieka. W sposób praktyczny 
tę koncepcję przetestował inny nauko-
wiec, Aurangzeb Ahmad, pracujący na 
Uniwersytecie Waszyngtońskim. Kiedy 
dowiedział się o śmiertelnej chorobie 

swojego ojca, napisał specjalistyczny al-
gorytm, który symulował jego osobowość, 
zbierając jednocześnie duże ilości danych 
ze wszystkich jego aktywności, zarówno 
fizycznych, jak i umysłowych. Stworzona 
symulacja pozwalała na przeprowadzanie 
rozmów, a rozszerzenie jej o technologię 
VR umożliwiało pełną interakcję z kopią 
zmarłego ojca. 

Chociaż motywacje Ahmada wydają 
się szczytne, ponieważ pragnął on, aby 
jego dzieci miały możliwość poznać dziad-

ka, to jednak przyznał pod koniec pro-
jektu, że takie zastosowanie technologii 
cyfrowych tworzy dylematy natury etycz-
nej, które można wyrazić prostym pyta-
niem: „Czy ktoś w ogóle ma prawo do 
stworzenia symulacji zmarłej osoby?”. 

Awatary na sprzedaż 
Takich dylematów etycznych z pewnością 
nie będą miały koncerny Big Techu, 
które sobie takie prawa po prostu kupują 
i realizują już podobne projekty na 
rynku komercyjnym, a także planują je 
rozszerzać i ulepszać. Już w 2018 roku 
Google opatentował technologię two-
rzenia „wirtualnych kopii” człowieka, 
która będzie realizowana przez algorytmy 
komputerowe śledzące każde działanie, 
zarówno fizyczne, jak i umysłowe. Na 
podstawie zgromadzonych danych będą 
one tworzyły cyfrowego bliźniaka, któ-
rego wizualizację w VR nazywamy awa-
tarem. Oczywiście taka kopia będzie 
tworzona głównie w celach komercyj-
nych, aby sprzedać tak sprofilowanej 
osobie więcej spersonalizowanych pro-
duktów i usług. Po śmierci konsumenta 
jego „cyfrową kopię” będzie można 
również „sprzedać” rodzinie i znajomym, 
aby mogli się z nią „komunikować”. 

Taka „cyfrowa kopia” jest marzeniem 
wielu zapracowanych osób: menedżerów, 
polityków, celebrytów, którzy chcieliby 
być aktywni całą dobę, a przecież muszą 
kiedyś spać i odpoczywać, ponieważ są 
„tylko ludźmi”. Wiele ich zawodowych 
aktywności, przynajmniej na podstawo-
wym poziomie, mogliby przejąć ich cyfrowi 
bliźniacy. Takie działania, na razie w 
ograniczonym zakresie, obserwujemy już 
dzisiaj, szczególnie w infoliniach i centrach 
obsługi klienta dużych firm, gdzie algo-
rytmy obsługują systemy przetwarzania 
języka naturalnego, prowadząc konwer-
sację z coraz większą grupą klientów. 

Dzisiaj kilka czynników decyduje o 
tym, że koncepcja cyfrowych bliźniaków 
została uznana za jeden z najważniejszych 
trendów rozwoju technologii cyfrowych. 
Według prognoz ekspertów, w ciągu 
najbliższych pięciu lat ta technologia 
będzie miała decydujący wpływ na rozwój 
transformacji cyfrowej. Aby cyfrowe 
bliźniaki stały się powszechnie dostępne, 
konieczne jest tworzenie coraz większych 
zbiorów big data w kilku najważniejszych 
obszarach danych: biomedycyna, psy-
chometria w oparciu o informacje zbie-
rane m.in. z portali społecznościowych, 
finanse, a w szczególności masowe wpro-
wadzenie cyfrowych walut oraz pełna 
kontrola nad zasobami pracy intelek-
tualnej, które coraz częściej umieszczane 
są w chmurze dzięki powszechnemu 
stosowaniu metod zdalnego nauczania 
i prowadzenia badań n aukowych. Nie 
zapominajmy również, że najważniejszym 
urządzeniem umożliwiającym zbieranie 
informacji o każdym człowieku jest 
smartfon, z którym dzisiaj właściwie się 
nie rozstajemy. 

Niektórzy specjaliści odwracają nawet 
problem powszechności inwigilacji i gro-
madzenia danych o każdym człowieku, 
twierdząc, że tak naprawdę sami, na 
własną prośbę i zupełnie świadomie 
przenosimy się do cyberprzestrzeni. 
Tylko czy zdajemy sobie sprawę z kon-
sekwencji takich niefrasobliwych działań? 
Przecież cyfrowe kopie ludzi można 
tworzyć bez wiedzy osoby, której kopia 
jest tworzona, a jej przyszłe wykorzystanie 
zależy już tylko od właściciela, czyli 
którejś z firm Big Techu, która zain-
westuje swoje środki w produkcję cyf-
rowych struktur. 

Fikcja czy rzeczywistość? 
Zupełnie inne problemy zaobserwuje-
my, kiedy rozważymy zastosowanie 
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Jestem u krewnych w Przemyślu i 
korzystam z okazji, aby dać świa-

dectwo prawdzie jako słuchacz Radia 
Maryja i widz Telewizji Trwam. 

Gdy począłem się pod sercem mamy, 
moi dwaj starsi bracia mieli 23 lata i 20 
lat. Pierwsze słowa, jakie lekarz skierował 
do mamy, brzmiały: „Czyście z mężem 
zgłupieli? Po 20 latach trzeciego dziecka 
wam się zachciało? Co zamierzacie?”. 

Rodzice byli zdruzgotani arogancją gi-
nekologa. Po niedzielnej Mszy św. poszli 
do księdza ze swoim wielkim bólem. Ka-
płan wysłuchał ich i w spokoju powiedział: 

„Nie martwcie się, zawierzcie Panu Bogu, 
który jest dawcą życia ludzkiego”. 

Wspomniał też o prof. Bernardzie 
Nathansonie z Ameryki, który zarządzał 
dużą placówką aborcyjną. Zaproszony 
przez ojca Tadeusza Rydzyka do Polski, 
jako nawrócony aborter dawał świa-
dectwo, że aborcja bezbronnego dziecka 
jest zabójstwem i ciężkim grzechem 
względem Pana Boga. Ksiądz dyspo-

nował nawet niewielką książką „Pro-
fesor Bernard Nathanson w Polsce”, 
którą pożyczył mamie. 

Po przeczytaniu tej książki mama na-
brała wielkiej nadziei, że dziecko, które 
daje jej Pan Bóg, będzie zdrowe. Tak też 
się stało. Mam już 19 lat, we wrześniu br. 
rozpocząłem studia. Cieszę się życiem. 

PS Ojcze Tadeuszu, dziękuję ser-
decznie za zaproszenie prof. Nathan-

sona do Polski, mojej Ojczyzny, gdyż 
jestem Polakiem. 

Ten przyjazd nawróconego abortera 
sprawił dużo dobra. Moją mamę też 
uspokoił, gdy zastanawiała się nad sytuacją, 
w jakiej się znalazła, to znaczy poczęcia 
kolejnego dziecka po 20 latach. 

Pozdrawiam Ojca Dyrektora bardzo 
serdecznie, pozostałych Ojców Re-
demptorystów pracujących w Radiu 
Maryja i całą wielką Rodzinę Radia 
Maryja. 

Andrzej, lat 19 
student, Stanisławów, Ukraina

Dużo dobra się dokonało

Żyją dzięki 
Radiu Maryja 
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cyfrowych kopii na szeroko rozumianym 
rynku kultury masowej. Rynek rozryw-
kowy już od kilku lat wykorzystuje tę 
technologię, najnowszym przykładem 
jest nowa płyta „Voyage”, wydana 5 
listopada przez znany szwedzki zespół 
ABBA. Promocja płyty odbyła się pod-
czas wirtualnych koncertów, w trakcie 
których na scenie pojawiły się awatary 
członków zespołu stworzone właśnie z 
użyciem technologii cyfrowych bliźnia-
ków. Cyfrową symulację koncertów 
przygotowała firma Industrial Light 
and Magic, której współwłaścicielem 
jest George Lucas, twórca filmów z 
serii „Gwiezdne wojny”. Prowadzone 
są zaawansowane prace nad stworze-
niem wirtualnych koncertów nieżyjącego 
Elvisa Presleya oraz wielu innych mu-
zyków i aktorów, których na planie fil-
mowym i na scenie mają odtworzyć 
cyfrowe symulacje VR. 

Czy oglądający takie koncerty młodzi 
ludzie jednoznacznie odróżnią fikcję od 
rzeczywistości, nieżyjących już artystów 
od ich cyfrowych symulacji? A przecież 
dużo więcej kontrowersji pojawi się, 
kiedy ta technologia zacznie być używana 
w tworzeniu filmów dokumentalnych, 
historycznych czy też wizualnych mate-
riałów edukacyjnych. Z pewnością po-
jawią się chęci poprawiania przeszłości, 
wprowadzania zmian w odniesieniu do 
informacji źródłowych czy też zupełnie 
nowej kategorii manipulacji, której dzisiaj 
nawet sobie nie wyobrażamy.  

Jeśli technologia ta rozszerzy się poza 
typowy sektor przemysłu rozrywkowego, 
to możemy sobie wyobrazić, że pojawi 
się chęć jej zastosowania np. wobec rze-
czywistych, współczesnych autorytetów. 
Tocząca się obecnie walka o prymat 
kulturowy, promowanie antykultury, 
powoduje, że coraz częstszym proble-
mem w świecie naukowym, mającym 
przecież swój odpowiednik w świecie 
medialnym, jest rugowanie niewygodnych 
autorytetów i promowanie tych, którzy 
preferują poglądy skrajnie liberalne. 
Zjawisko „cancel culture” (unieważnianie 
kultury) polega na wykluczeniu jakiejś 

wpływowej osoby z życia publicznego 
za nieprzestrzeganie „standardów spo-
łeczności”. Standardy te określają oczy-
wiście ideolodzy mediów głównego nurtu 
oraz naukowe autorytety reżimu po-
prawności politycznej stosowanej na 
światowych uniwersytetach. 

Technologia cyfrowych bliźniaków 
wykorzystująca wizualizacje VR pozwala 
na zniekształcanie, a nawet jawne fał-
szowane faktów historycznych, zmie-
nianie najważniejszych postaci, które 
często do dzisiaj pozostają niekwestio-

nowanymi autorytetami. Ta technologia 
pozwoli tworzyć awatary postaci histo-
rycznych, które będą głosiły zupełnie 
inne poglądy niż te, które zostały zawarte 
w dokumentach źródłowych. Algorytmy 
sztucznej inteligencji będą w stanie in-
terpretować wydarzenia historyczne 
zgodnie z celami ich twórców, a mate-
riały przekazywane młodzieży, uzupeł-
nione treściami z symulacji VR, mogą 
odbiegać od ich pierwotnych, histo-
rycznych pierwowzorów. W świecie cyf-
rowych bliźniaków „cancel culture” od-
najdzie zatem niesamowicie skuteczne 
narzędzia ekspansji. 

Jak u Orwella 
Produkcja materiałów VR jako realis-
tycznych interaktywnych filmów pozwoli 
na tworzenie fikcyjnych, ale bardzo wpły-
wowych komunikatów z modnym nurtem 
miksu kulturowego. Umożliwi również 
negowanie faktów historycznch i mani-
pulacje, aby skonstruować całkowicie 
syntetyczny i pozbawiony nawet ele-
mentów klasycznej logiki system. Młodzi 
ludzie, nieposiadający możliwości we-
ryfikacji faktów i przyjmujący taki przekaz 
jako prawdziwą informację, mogą zostać 
w ten sposób dosłownie pochłonięci 
przez sfałszowane symulacje. 

Wiemy, że już samo długotrwałe uży-
wanie cyfrowych technologii komunika-
cyjnych powoduje swoiste przeciążenie 
naturalnego systemu percepcji człowieka 
z powodu użycia różnych modalności 
psychosomatycznych – film, dźwięk, ko-
munikaty wizualne zdecydowanie prze-
ważają nad treścią słowa pisanego, zde-
gradowaną do technicznego pojęcia con-
tentu (zawartości). Otoczka technologiczna 
staje się wtedy ważniejsza niż merytoryczna 
zawartość treściowa. Współczesny użyt-
kownik sieci, dzięki odpowiednio zapro-
jektowanym interfejsom, nastawiony jest 
jedynie na szybkość działania, czyli błys-
kawiczne udzielanie odpowiedzi, zwane 
eufemistycznie interaktywnością. Powo-
duje to silne nastawienie na uzyskanie 
natychmiastowego rezultatu, który nie 
jest efektem racjonalnego namysłu, ale 
reakcji emocjonalnej. Stąd olbrzymia 
popularność tzw. fake newsów, wzrost 
zachowań agresywnych, silna impulsyw-
ność widoczna w zachowaniach siecio-
wych. Sieć internetowa obciąża nasz 
mózg dużo bardziej niż klasyczne radio 
i telewizja. Taka intensywność obciążenia 
naturalnego systemu neuronalnego ludz-
kiego mózgu jest pożądana chyba jedynie 
podczas trenowania np. pilotów myśliw-
ców, którzy muszą podejmować szybkie 
decyzje w stanie głębokiego stresu, ale 
już na pewno nie dla dzieci i młodych 
ludzi, którzy powinni się uczyć mądrego 
zarządzania emocjami i podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji. 

Te negatywne procesy odnoszą się do 
komputera z klasycznym monitorem, 
coraz rzadziej używanego przez młodych 
ludzi. Wyobraźmy więc sobie, jakie po-
ważne zagrożenia czekają na użytkow-
ników nowych systemów VR, gdzie prze-
kaz występuje nie na ekranie komputera, 
ale w specjalnie zaprojektowanym sys-
temie optycznym, który przekazuje obraz 
trójwymiarowy bezpośrednio do oczu 
odbiorcy. Nikt nie „podejrzy” treści, 
jakie oglądają nasze dzieci, a wrażenia 
realności świata cyfrowego zostaną spo-
tęgowane o wiele rzędów wielkości. Już 
sama technologia jest w stanie wykluczać 
nie tylko „treści niezgodne ze standardami 
społeczności”, ale zupełnie wyeliminować 
osoby, które mogłyby się stać autoryte-
tami, zastępując je sztucznie spreparo-
wanymi awatarami. Poza tym pełna per-
sonalizacja treści z użyciem technologii 
cyfrowych bliźniaków wyklucza znale-
zienie jakiejkolwiek wspólnej platformy 
uzgodnienia różnych opinii, które zaczną 
żyć zamknięte jedynie w prywatnym, 
autonomicznym systemie kreowanym 
przez właścicieli platform VR. 

Już dzisiaj znaczna część młodych ludzi 
czerpie informacje nie z książek lub portali 
edukacyjnych, ale ze źródeł pośrednich: 
portali społecznościowych i wyszukiwarek 
internetowych. Cały ten system jest włas-
nością firm Big Techu. Zatem również 
treści tam prezentowane mogą być zmo-
dyfikowane przez administratorów da-
nych, moderatorów wraz z całym zasobem 
systemów algorytmicznych personalizu-
jących informację przekazywaną do użyt-
kownika. To już stwarza niebezpieczeństwo 
tworzenia cyfrowych systemów totalitar-
nych, które będą narzucały nie tylko in-
formacje, ale również ich „właściwą” in-
terpretację. Taki świat to niestety spełnienie 
utopijnej wizji George’a Orwella. l

Zastosowanie 
technologii 
cyfrowych tworzy 
dylematy natury 
etycznej, które 
można wyrazić 
prostym pytaniem: 
Czy ktoś w ogóle ma 
prawo do stworzenia 
symulacji zmarłej 
osoby?

Dr Grzegorz
Osiński


