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roblematyka dotycząca trans-
humanizmu coraz szerzej i 
brutalniej wkracza w nasze 
życie, przenikając najszybciej 

do umysłu najmłodszych. Dziesięć lat 
temu wydawało się, że technologie in-
formatyczne są jeszcze na tyle niedo-
skonałe, że nie pozwolą transhumanis-
tom na praktyczne wdrażanie swoich 
koncepcji. Jednak w ostatnich latach, a 
szczególnie w okresie pandemii CO-
VID-19, sytuacja zmieniła się diamet-
ralnie. Nie tylko w technologiach infor-
matycznych dokonano niebywałego po-
stępu (np. powstały pierwsze komputery 
kwantowe), ale nade wszystko wyko-
rzystanie komunikacji cyfrowej i imple-
mentacja wirtualnej rzeczywistości (VR) 
zdominowały już wiele aktywności spo-
łecznych w skali globalnej. 

Odnoszę wrażenie, że przegapiliśmy 
gdzieś moment, w którym firmy tworzące 
globalny BigTech stały się najbogatsze 
na świecie i dysponują kapitałem sięga-
jącym setek miliardów dolarów, który 
przewyższa często budżety wielu rozwi-
niętych państw. To ogromna siła, nie 
tylko kapitału, ale również możliwości 
wpływu na całe społeczeństwa. Opisy-
wałem już neurotechnologie, które po-
zwalają na dokładną diagnostykę mózgu 
człowieka (Transhumanizm – nowa od-
słona, „Nasz Dziennik”, 11.09.2019), 
dzięki czemu możemy uzyskiwać bardzo 
szczegółowe informacje pozwalające na 
tworzenie symulacji naśladujących wiele 
funkcji ludzkiego mózgu. Ta wiedza wy-
korzystywana jest na wielu różnych 
płaszczyznach, ale największy dochód 
przynosi BigTechowi w praktycznym 
stosowaniu algorytmów neuromarke-
tingu, które sterują naszymi preferen-
cjami zakupów towaru i usług. 

Często nie zdajemy sobie nawet z 
tego sprawy, jak bardzo algorytmy zmie-
niają nas samych. Komputer przestał 
być jedynie biernym odbiornikiem, w 
którym „przeglądamy internet”. Algo-
rytmy przyzwyczajają człowieka do coraz 
dłuższego przebywania przed ekranem 
smartfona, wywołując przykre odczucie 
odłączenia, wykluczenia, kiedy tylko nie 
sprawdzamy na bieżąco informacji. Te 
problemy najsilniej dotykają dzieci, wiele 
z nich nie wyobraża sobie nawet życia 
bez komputera podłączonego do sieci. 
Dla dorosłych transhumaniści mają rów-
nież bardzo kuszącą propozycję „cyfrowej 
nieśmiertelności” (Nieśmiertelność od 
Google’a, „Nasz Dziennik”, 9.02.2022), 
w której mamy się tak bardzo przyzwy-
czaić do świata cyfrowego, że zechcemy 
sami przenieść się do świata wirtualnego 
na stałe. Coraz doskonalsze technologie 
proponują bardzo realistyczne symulacje 
wirtualnego świata, w którym możemy 
spotkać nie tylko idealne awatary stwo-
rzone specjalnie dla nas, ale nawet na-
szych zmarłych przyjaciół i znajomych, 
którzy zostali „odtworzeni” przez spe-
cjalne algorytmy i umożliwiają nam 

coraz liczniejsze wirtualne interakcje, z 
których rozmowa wydaje się już jednym 
z prostszych rozwiązań. 

Praktyczna implementacja takich roz-
wiązań jest możliwa dlatego, że miliardy 
użytkowników pozostawiły na serwerach 
BigTechu tak dużo informacji, że można 
na ich podstawie nie tylko dokładnie 
poznać wiele cech każdego człowieka, 
ale nawet stworzyć jego bliźniaczą sy-
mulację (Cyfrowi bliźniacy, „Nasz Dzien-
nik”, 22.11.2021). Takie symulacje to 
oczywiście jeszcze nie w pełni cyfrowy 
człowiek, który jest jednym z celów 
transhumanistów, ale algorytm, który 
coraz lepiej symuluje żywego człowieka 
i który można wykorzystać w wielu 
innych celach. Kolejny z nich pojawił 
się niedawno i dotyczy najważniejszego 
elementu każdego społeczeństwa, jakim 
jest rodzina. 

 
W otchłani osobliwości 
Renomowane wydawnictwo naukowe 
Routledge, Taylor&Francis Group wy-
dało w maju br. książkę Catriony Camp-
bell „Projektowanie sztucznej inteli-
gencji: Plan życia ze sztuczną inteli-
gencją” (AI by Design: A Plan For Living 
With Artificial Intelligence). Autorka 
jest psychologiem behawioralnym zaj-
mującym się również zagadnieniami 
związanymi z zastosowaniem technologii 
cyfrowych w komunikacji człowiek – 
komputer (HCI – Human Computer 
Interface). Reprezentuje najbardziej 
radykalny odłam transhumanizmu i 
uważa, że znajdujemy się właśnie w 
punkcie zwrotnym historii ludzkości, 
dlatego musimy zaplanować naszą przy-
szłość, czyli udaną koegzystencję ze 
sztuczną inteligencją. Ten plan przed-
stawia w swojej książce. 

Pierwszy rozdział publikacji nosi bar-
dzo znaczący tytuł: „Lunatykowanie w 
kierunku osobliwości” (singularity).  Zos-
tał on dodatkowo opatrzony mottem 
samego Alberta Einsteina z roku 1955: 
„Ważne jest, aby nie przestawać zadawać 
pytań. Ciekawość ma swoją własną rację 
bytu”. Właśnie ciekawość zawiodła nie-
których współczesnych naukowców do 
miejsca, w którym przewidują oni po-
wstanie w najbliższych dziesięcioleciach 
koncepcji „osobliwości technologicznej”, 
którą po raz pierwszy szczegółowo zde-
finiował główny ideolog transhumaniz-
mu Ray Kurzweil w swojej książce „Sin-
gularity jest blisko”, wydanej w roku 
2005. Cztery lata później dzięki nawią-
zaniu współpracy z Google stworzył on 
Wydział Nauk o Przyszłości na Uni-
wersytecie Singularity w kalifornijskiej 
Dolinie Krzemowej. 

Pojęcie to jest bardzo podobne, pod 
względem znaczeniowym, do osobliwości 
w pobliżu czarnych dziur, wynikającej z 

ogólnej teorii względności opracowanej 
przez Einsteina. Kiedy ponad sto lat 
temu naukowiec formułował swoją kon-
cepcję, bardzo mało osób rozumiało w 
pełni jej konsekwencje. Podobnie jest 
dzisiaj – pomimo powszechnego uży-
wania technologii informatycznych, ko-
rzystania z sieci internetowej, w której 
najważniejsze są algorytmy sztucznej 
inteligencji, ludzie nie rozumieją podstaw 
jej działania i traktują ją często jako 
„jeszcze jedną” technologię, która ułatwia 
nam życie. A tak nie jest. Co prawda 
dzisiaj korzystamy głównie ze szczegól-
nych, fragmentarycznych kodów symu-
lujących inteligentne zachowanie czło-
wieka, to jednak głównym celem, jaki 
stawiają sobie naukowcy zajmujący się 
tą technologią, jest opracowanie ogólnej 
sztucznej inteligencji (ang. AGI – Arti-
ficial General Intelligence). 

Dlatego początek książki Catriony 
Campbell nie jest przypadkowy: ogólna 
sztuczna inteligencja i ogólna teoria 
względności brzmią przecież podobnie. 
Kiedy powstanie AGI, maszyny cyfrowe 
zaczną dysponować potężną wszech-
stronną wiedzą i zdolnościami poznaw-
czymi daleko wykraczającymi poza moż-
liwości człowieka. Systemy AGI mają 
samodzielnie myśleć i wykonywać za-
dania przynajmniej tak samo sprawnie, 
jak wykonałby je człowiek. Na pewno 
będą one również mogły rozwiązywać 
zadania, których dzisiaj nie umiemy 
nawet określić. Jeśli zatem AGI po-
wstanie, będzie w stanie autonomicznie 
zrozumieć świat oraz każdego człowieka, 
posiadając jednocześnie doskonalszą i 
dużo szybszą  zdolność uczenia się i 
działania. Zatem mityczny i oczekiwany 
przez transhumanistów punkt singularity 
będzie możliwy do osiągnięcia wtedy, 
kiedy powstanie AGI i swoimi możli-
wościami znacznie przewyższy człowieka 
w jego możliwościach umysłowych. 

P

Wirtualne dzieci
Transhumaniści wykorzystują zdobycze nauki do niszczenia rodziny
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Koncepcja wirtualnych dzieci pokazuje,  
że wielu naukowców zabrnęło już bardzo 
daleko w ślepą uliczkę transhumanizmu



My, ludzie, nie zrozumiemy już ani 
motywacji, ani zasad działania AGI i ja-
kakolwiek próba opisu tego, co wtedy 
powstanie, jest dzisiaj po prostu niemoż-
liwa, dlatego ten moment w rozwoju 
technologii cyfrowych nazywany jest osob-
liwością. Powstanie wtedy zapewne „nowy 
człowiek”, który zostanie sprzężony z 
technologicznymi możliwościami tech-
nonauki i finalnie przeniesie swoją świa-
domość do przestrzeni wirtualnej, stwo-
rzonej właśnie w punkcie singularity. Dzi-
siaj żyjemy jeszcze w epoce przejściowej, 
która ma nieuchronnie doprowadzić ludz-
kość do tego momentu, dlatego określamy 
„przejściowego człowieka” nazwą „trans-
human”, który jest odpowiednio przygo-
towywany do tego momentu. Stąd też 
nazwa ideologii transhumanizmu. 

Pierwotne, szacunkowe prognozy 
wskazywały, że ludzkość osiągnie stan 
singularity około 2045 roku, jednak w 
ostatnich miesiącach analitycy repre-
zentujący BigTech znacznie skorygowali 
te prognozy. Mówi się już o roku 2030, 
a nawet 2025.  

Cyfrowa destrukcja rodziny 
Koncepcje przedstawione w książce 
Campbell to niewątpliwie kolejny krok, 
który jeśli zostanie zrealizowany w skali 
globalnej, bardzo przybliży nas do rea-
lizacji transhumanistycznej, utopijnej 
koncepcji. Jak pisze amerykański Study 
Finds: „Kryzys przeludnienia może 
zostać rozwiązany w ciągu najbliższych 
lat dzięki rozwojowi »wirtualnych dzieci«, 
koncepcje Catriony Campbell dotyczące 
dzieci generowanych komputerowo, któ-
re kosztują około 25 dolarów miesięcznie, 
staną się powszechne na początku lat 
70. XXI wieku”. Jedyne pytanie, na 
które jeszcze w tej chwili transhumaniści 
nie dają jednoznacznej odpowiedzi, to, 
czy najpierw powstanie AGI, czy uprze-
dzą ją wirtualne dzieci. A może oba te 
procesy nałożą się na siebie i wybrani 
ludzie szybciej przeniosą się do wirtualnej 
rzeczywistości, gdzie będą prowadzić 
swoje „wieczne cyfrowe życie”, wycho-
wując swoje idealne „cyfrowe dzieci”? 

Campbell, zgodnie z założeniami le-
wicowej ideologii, w naukowy sposób 
uzasadnia konieczność wprowadzenia 
kolejnych udoskonaleń w ludzkim spo-
łeczeństwie, które zbyt szybko się po-
większa, niszcząc przy tym środowisko. 
Dlatego koniecznie należy wprowadzić 
nowe rozwiązania, aby walczyć z prze-
ludnieniem. Ludzi jest za dużo, stanowią 
oni zagrożenie dla klimatu, dlatego 
zgodnie z ideologią transhumanizmu 
należy ograniczyć liczbę narodzonych 
dzieci. Campbell proponuje nowy po-
mysł, jak poradzić sobie z tym proble-
mem – kolejny zaawansowany algorytm 
sztucznej inteligencji łącznie z zastoso-

waniem technologii wirtualnej rzeczy-
wistości VR, który stworzy – zamiast 
naturalnych – wirtualne dzieci. Zdaniem 
Campbell to właśnie obawy związane z 
przeludnieniem będą zachęcać społe-
czeństwa do adopcji cyfrowych dzieci, 
niezależnie od tego, co słowo „adopcja” 
może w tym przypadku oznaczać. 

Wirtualne dzieci zostaną stworzone 
za pomocą odpowiednich algorytmów 
sztucznej inteligencji, zaimplementowa-
nych w zaawansowanych systemach wir-
tualnej rzeczywistości. Osoby, które za-
mówią taką cyfrową usługę, nazywani 
przez autorkę niewłaściwym słowem 
„rodzice”, będą nie tylko oglądały wir-

tualne awatary dzieci przez specjalne 
okulary, ale również będą mogły je do-
tykać za pomocą specjalnych rękawic 
haptycznych. Cyfrowe dzieci będą również 
wydawały odpowiednie dźwięki w za-
leżności od etapu ich rozwoju, symulo-
wanego zgodnie z najnowszymi wynikami 
badań medycznych i psychologicznych. 

Planowane jest zastosowanie techno-
logii Augmented Reality (AR – rozsze-
rzona rzeczywistość), która nie wymaga 
specjalnych gogli odcinających użytkow-
nika od realnego świata, ale rzutuje 
projekcje awatara w świecie realnym, 
np. w pokoju, w którym w danej chwili 
przebywamy. Cyfrowe dziecko będzie 
więc jedynie widoczne dla swojego wła-
ściciela, który sam podejmie decyzję o 
tym, kiedy „współdzielić” projekcję z 
innym uczestnikiem wirtualnego świata. 
Wtedy dwa cyfrowe awatary dzieci będą 
się nawet mogły razem bawić, obser-
wowane przez swoich „rodziców”. Oczy-
wiście wielkie zainteresowanie tym pro-
jektem wyraziła firma Meta (dawniej 
Facebook), która w budowanym już 
świecie wirtualnych portali społeczno-
ściowych planuje jak najszybszą imple-
mentacje takich rozwiązań. 

Awatar dla wygodnych 
Musimy zdawać sobie sprawę, że wszyst-
kie technologie konieczne do praktycz-
nego wprowadzenia projektu cyfrowych 
dzieci już istnieją. Konieczne jest jednak 
zainwestowanie miliardów dolarów w 
odpowiednią infrastrukturę i opracowanie 
szczegółowych rozwiązań technologicz-
nych. Dziecko cyfrowe będzie „dorastało” 
zgodnie z modelami uczenia maszyno-
wego, które w sprzężeniu z algorytmami 
przetwarzania języka naturalnego (Na-
tural Language Processing) pozwoli rów-
nież na realną symulację „nauki mó-
wienia” w języku rodziców. Zapewne 
algorytmy będą na tyle elastyczne, aby 
wybrać opcję, w której cyfrowe dziecko 
będzie „dorastać” zgodnie z życzeniami 
rodziców, np. omijając burzliwy zazwyczaj 
okres dojrzewania lub pozostając „wiecz-
nym niemowlakiem”. 

Autorka koncepcji spekuluje, że po-
jawią się miliony chętnych na zakup 
takiej symulacji. Przecież wyżywienie 
wirtualnych dzieci nie będzie koszto-
wało, nie będą również potrzebować 
swojego pokoju, będą za to aktywne 
tylko wtedy, kiedy „nie będą przeszka-
dzały”. No i przede wszystkim takie 
dzieci nie będą zanieczyszczały środo-
wiska i wydzielały „niebezpiecznego” 
dwutlenku węgla. 

Zapewne szybko pojawi się usługa 
wykupienia miesięcznego abonamentu 
na takie dziecko, a jak się znudzi, to 
przecież można zamówić sobie nowe. 
Przeprowadzono już badania opinii spo-
łecznej, z których wynika, że dzisiaj 
około 20 proc. amerykańskich młodych 
par rezygnuje z założenia rodziny i po-
siadania dzieci ze względu na niebez-
pieczeństwa związane z zagrożeniem 
klimatycznym bądź kosztami wychowania 
dziecka. Zatem grupa docelowa nowego 
projektu to miliony klientów, dla których 
z pewnością firmy technologiczne szybko 
zbudują odpowiednio dostosowany pro-
dukt cyfrowy w stylu „cyfrowe dziecko 
typu smart”.  

Takie koncepcje, promowane przez 
współczesną technonaukę, pokazują wy-
raźnie, że wielu naukowców zabrnęło 
już bardzo daleko w ślepą uliczkę trans-
humanizmu. Pozostaje jedynie mieć na-
dzieję, że pojawią się w końcu przed-
stawiciele świata nauki, którzy jedno-
znacznie skrytykują upowszechnianie 
antyludzkich projektów i skierują olbrzy-
mie możliwości współczesnego świata 
na wspieranie rodzin, wspomaganie wy-
chowania dzieci przez odpowiednio do-
finansowane instytucje, ale w duchu 
klasycznego modelu, w którym najważ-
niejsza jest rodzina składająca się z 
mamy, taty i dzieci. l
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