
Współczesna rzeczywistość w jakiej żyją społeczeństwa zachodnie jest przesycona wytworami 

nowoczesnych technologii. Wciąż próbujemy zrozumieć ich znaczenie, wpływ jaki na nas wywierają, a 

także powody, dla których korzystamy z nich tak, a nie inaczej. Szczególnie interesujące wydają się 

zagadnienia związane z Web 3.0 oraz robotami społecznymi zwanymi z angielska social robots lub robot 

companions. 

Web 3.0 to Internet, który jest już nie tylko interaktywny, lecz również immersyjny – użytkownik nie 

wchodzi w relację ze środowiskiem online z zewnątrz, lecz zanurza się w nim. Sztandarowym przykładem 

Web 3.0 jest gra – lub, jak twierdzą niektórzy, nie tyle gra co po prostu wirtualna rzeczywistość – o nazwie 

Second Life. W Second Life funkcjonuje niemal milion regularnie aktywnych użytkowników, które prowadzą 

tam swoje drugie, lub – w niektórych przypadkach – pierwsze życie. Należy podkreślić, że Second Life 

trudno uznać za zwykła rozrywkę – prowadzone są tam zajęcia akademickie, niektórzy użytkownicy 

dorabiają się niewirtualnych fortun projektując wirtualne ubrania, istnieją państwa, które zdecydowały się 

otworzyć tam wirtualne ambasady, a także toczą się procesy sądowe dotyczące praw autorskich odnoszących 

się do wirtualnych obiektów, które istnieją tylko w ramach Second Life.  

W przypadku robotów wiele osób może uznać, że rozważania im poświęcone póki co należy zaliczyć 

raczej do dziedziny science-fiction. Jednak trudno uznać namysł nad robotami za przedwczesny lub 

nieuzasadniony w sytuacji gdy otworzono pierwszy hotel, w którym roboty w pełni zastąpiły ludzi, planuje 

się zbudować roboty do opieki nad osobami starszymi (są już one zresztą do pewnego stopnia stosowane – 

vide Paro), dzieci bawią się mówiącymi i ruszającymi się lalkami typu „Hello Barbie” i elektronicznymi 

psami AIBO, a także produkuje się coraz bardziej zaawansowane sex-roboty i geminoidy (w szczególności 

wrażenie robią te konstruowane przez Hiroshiego Ishiguro).  

Szczególnie interesującym aspektem funkcjonowania Web 3.0 oraz interakcji z robotami są relacje 

intymne. W przypadku Second Life stosunkowo powszechnym zjawiskiem są przyjacielskie i miłosne 

związki a nawet śluby zawierane w tej wirtualnej rzeczywistości. Wiele osób twierdzi, że są znacznie 

bardziej usatysfakcjonowani związkami w ramach Second Life, niż małżeństwami jakie zawierają w świecie 

niewirtualnym. czy wreszcie biorą śluby z awatarami i są z nich bardziej zadowoleni niż ze swoich 

związków w rzeczywistości niewirtualnej, pomimo – a może właśnie dlatego – że nie wiedzą kim jest osoba 

kierująca awatarem, z którym wziął ślub ich awatar (czy też może raczej – z którymi oni wzięli ślub). W 

przypadku robotów istnieją plany przekazania osób starszych pod opiekę robotów – z jednej strony 

entuzjaści tego rozwiązania twierdzą, że roboty będą cierpliwsze i wyrozumialsze a także dokładniejsze niż 

ludzie; z drugiej strony sceptycy przekonują, iż to rozwianie jest dehumanizujące i prowadzi do pojawienia 

się poczucia samotności i wykluczenia u seniorów. Co więcej, David Levy przekonuje, iż około roku 2050 

będzie miał miejsce pierwszy zalegalizowany związek intymny pomiędzy człowiekiem i robotem. Levy 

przekonuje, iż rozwiąże to wiele problemów, z jakimi współcześnie się borykamy – każdy z nas będzie mógł 

nabyć idealnego partnera, który nigdy nas nie zdradzi, zawsze będzie nas rozumiał; nikt nie będzie skazany 

na samotność ani na trwanie w nieszczęśliwym związku. Bardziej sceptyczni badacze twierdzą, że 

rezultatem ziszczenia się prognoz Levy’ego będzie wzrost uprzedmiatawiających relacji międzyludzkich 

oraz zanik kompetencji społecznych, co doprowadzi do swoistego autyzmu kulturowego, oznaczającego, że 

każdy będzie żył zamknięty we własnym świecie. 

Niezwykle frapującym zjawiskiem jest obserwowane w rozmaitych kontekstach traktowanie robotów jak 

istot żywych: żołnierze urządzają pogrzeb robotowi w kształcie pająka rozbrajającemu miny, użytkownicy 

automatycznych odkurzaczy mają wyrzuty sumienia, że kazali im zbyt długi sprzątać, eksperymentatorzy z 

MIT stwierdzają, że ludzie czują niemal taką samą empatią wobec cierpiących robotów i cierpiących ludzi. 

Jednym ze sposobów wyjaśnienia tych osobliwych zjawisk jest odwołanie się do sposobu funkcjonowania 

mózgu i ewolucji biologicznej i bazuje na przekonaniu, iż ludzie w toku ewolucji wykształcili mechanizm 

określonych reakcji na obiekty funkcjonujące w pewien sposób i współcześnie nasze mózgi po prostu 

uruchamiają te mechanizmy w kontakcie z robotami. Drugi ze sposobów wyjaśnienia tych zjawisk odnosi się 

do kultury i ewolucji kulturowej – warto zauważyć, że traktowanie przedmiotów jak istot żywych jest 

powszechne u małych dzieci i w przypadku tzw. społeczeństw pierwotnych, czyli na wczesnych etapach 

rozwoju jednostkowego i społecznego – zwykle określa się to mianem myślenia magicznego. 

Można zatem dojść do zaskakującego wniosku, że w kontakcie z wytworami nauki – będącej przecież 

szczytowym osiągnięciem myślenia racjonalnego – powraca rodzaj myślenia uważany za skrajnie 

irracjonalny, pierwotny i prymitywny. Czy to oznacza, że cofamy się w rozwoju? Niekoniecznie. Być może 

powrót myślenia magicznego jest po prostu próbą zaspokojenia pewnego braku. Być może człowiek 

współczesny stał się zbyt racjonalny i nie tylko tworzy roboty ale staje się również do nich podobny – być 

może zatem powrót myślenia magicznego jest próbą swoistego powrotu do czegoś, co ulega współcześnie 

zagubieniu. 
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