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Czy już niedługo będziemy mieć dzieci sami ze sobą?

Czy staniemy się społeczeństwem narcyzów – sku-
pionych tylko na sobie i swoich problemach?

Dlaczego płacimy za oszukiwanie samych siebie?

Czy robot może emocjonalnie złamać człowieka? 

Jak wielkie firmy wykorzystują naszą samotność?

O KSIĄŻCE



NATALIA 
HATALSKA



Natalia Hatalska pozwala inaczej niż dotychczas spojrzeć na to, 
czym jest życie w XXI wieku, odkryć i zrozumieć mechanizmy kie-
rujące relacjami, technologią i polityką. 

Jej książka zmusza do tego, byśmy się zatrzymali i zadali sobie 
najważniejsze pytania: Czy można powstrzymać rozwój technolo-
gii?  Co nas czeka, gdy inżynieria genetyczna pozwoli na hodowa-
nie ludzi na szeroką skalę?

Gdzie jest granica postępu technologicznego, o ile w ogóle taka 
granica istnieje? To ostatni moment na zadanie niektórych z tych 
pytań i szukanie na nie odpowiedzi.

Natalia Hatalska mówi o najważniejszych problemach współcze-
snego świata: o samotności, manipulacji, dezinformacji, a także 
o technologii, która może przejąć nad nami kontrolę. Nie daje 
gotowych odpowiedzi, lecz poszerza perspektywę. Prowokuje 
do tego, byśmy gruntownie przemyśleli nasz stosunek do rzeczy-
wistości XXI wieku. 

Natalia Hatalska - 
obecnie najważniejszy 
głos w dyskusji 
o przyszłości. 

Humanistka. 

Mówi o tym, jak 
będziemy żyć za kilka 
lat i dlaczego to 
technologia nas ocali.



Analityczka trendów, publicystka, zało-
życielka i prezeska instytutu badań nad 
przyszłością infuture.institute. 

Zaliczana do dziesięciu najważniejszych 
autorytetów polskiego biznesu. 

Nagrodzona tytułem Digital Shaper 
w kategorii wizjoner – przyznawanym 
osobom, które mają ponadprzeciętny 
wkład w rozwój gospodarki cyfrowej 
w Polsce. 

„Financial Times” umieścił ją na liście 
New Europe 100 – stu osób z Europy 
Środkowo-Wschodniej, które zmieniają 
społeczeństwo, politykę i biznes, pre-
zentując nowe podejście do dominują-
cych problemów.



Moja młodsza córka w wieku czterech lat miała w swoim życiu 
okres pytań z serii: „Co jest ważniejsze?” Na przykład – co 

jest ważniejsze: słońce czy księżyc? Krew czy nos? Głowa czy 
mózg? „Kocham cię” czy „boli mnie brzuch”? Odpowiadałam 

na te pytania w miarę gładko, zgodnie ze swoim stanem wiedzy 
i systemem wartości, aż do pewnego dnia, gdy zadała mi pytanie: 

„Co jest ważniejsze – jarzębina czy telefon?”. Najpierw miałam 
moment zawahania, a potem, kładąc na szali z jednej strony 

to, że rośliny dają nam tlen, jedzenie i schronienie, a z drugiej – 
że w telefonie mam zapisane wszystkie zdjęcia, wspomnienia, 

kontakty, że daje mi on możliwość komunikacji z bliskimi, 
nieograniczony dostęp do świata i wiedzy, odpowiedziałam… 

„telefon”. 

PROLOG



KSIĄŻKĘ 
POLECAJĄ



Anna Streżyńska, prezes MC2 Innovations, minister cyfryzacji w 
latach 2015–2018, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
latach 2006–2012

Gdybyśmy żyli w społeczeństwie i kraju opartym na kulturze dyskusji, 
książka Natalii Hatalskiej byłaby lekturą obowiązkową w szkołach 
pragnących oprzeć nauczanie o wartościach i wychowanie do wartości 
na rozmowie o rzeczywistych współczesnych wyzwaniach i realiach 
wraz z ich etycznym kontekstem. Powinna być dyskutowana na 
połączonych lekcjach: wychowawczej, historii, religii, etyki i informaty-
ki. To pozwoliłoby młodym pokoleniom zająć stanowisko w debatach, 
w których uczestniczą dziś tylko wąsko wyspecjalizowani eksperci lub 
– co gorsza – politycy, a które dotyczą nas wszystkich. Pozwoliłoby 
też przyszłym pokoleniom, podejmującym coraz trudniejsze decyzje w 
obszarze innowacji, zbudować wspólny system wartości oparty na 
zrozumieniu oraz wspólnym doświadczeniu.

Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, prezeska i współzałożycielka 
Fundacji Panoptykon

Tę książkę czyta się jak pamiętnik: uczciwy, pełny emocji, zakorzeniony 
w osobistych
doświadczeniach autorki. Hatalska szuka odpowiedzi na pytanie, jak 
być wolnym w świecie ukształtowanym przez technologię, która sama 
dąży do autonomii, realizując przy tym komercyjne cele. Jak żyć świ-
adomie mimo uzależniających interfejsów i algorytmów wytre-
nowanych tak, by serwować nam najprzyjemniejsze, najbardziej 
wciągające doświadczenie w sieci? W tych poszukiwaniach autorka 
jest odważna i autentyczna. Miksuje inspiracje pochodzące z różnych 
światów: od zorientowanych na odpowiedzialność i autonomię praktyk 
Indian czy amiszów po teorie współczesnych autorów takich jak Kevin 
Kelly czy Max More. A jeśli nie znajduje odpowiedzi, przyznaje to ot-
warcie. Ta lektura jest jak świeży powiew w świecie instagramowych 
stylizacji i zużytych hashtagów.

Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka Canal+ i Antyradia, autor-
ka książki Reset. Świat na nowo

Dla mnie to jest przewodnik po współczesnym świecie, merytoryczny, 
spokojny, mądry. Świat, który nadchodzi, trochę przeraża. Autorka 
pokazuje, że owo przerażenie to głównie kwestia naszej niewiedzy i 
braku otwartości na to, co nowe. Choć całować wolałabym się jednak 
w realu.

Andrzej Zybertowicz, socjolog, publicysta, współautor książki Sa-
mobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pusto-
szą ludzki świat.

To osobista książka w świecie, który zabija to, co osobiste. To książ-
ka osobista o problemie kalibru cywilizacyjnego. Technologia cyfro-
wa bowiem już spowodowała, że jesteś kimś innym, niż myślisz. W 
dodatku nadal się zmieniasz. Kim zatem się stajesz? Jeśli tego typu 
pytania i Ciebie nurtują, to masz szczęście – właśnie trzymasz w 
ręku właściwą lekturę. Książka Hatalskiej zaskakuje – jest interesu-
jąca zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytel-
ników. Dla początkujących, gdyż do spraw złożonych autorka 
przechodzi po objaśnieniu kwestii wstępnych. Dla zaawansowanych, 
gdyż w pogłębiony sposób szkicuje pejzaż problemów na tyle szer-
oki, iż pozwala to uzyskiwać nowe spojrzenie na trudne problemy. 
Myślę, że na poziomie dość fundamentalnym – określenia tego, co w 
życiu najważniejsze, w tym właściwego stosunku człowieka do tech-
nologii – z Hatalską się nie zgadzam. Obawiam się jednak, że na 
obecnym etapie dociekań nie potrafiłbym przekonująco (dla mnie 
samego) uzasadnić swoich alternatywnych intuicji. Dlatego pole-
cam tę rozprawę – dostarcza ona bardzo dobrej płaszczyzny dla 
dalszych dociekań i mądrych sporów.

Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher 
Prize 2020, autor książki Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak 
radzić sobie z życiem, ekspert w Instytucie Strategie 2050

To jest drugi Harari. I pierwsza Hatalska.

Prof. Aleksandra Przegalińska, badaczka sztucznej inteligencji, 
filozofka, Prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego

Książka Natalii Hatalskiej to bardzo osobista, jeśli nie wręcz intym-
na podróż w głąb własnej relacji z najnowszymi technologiami, które 
fundamentalnie i bezpowrotnie zmieniają sposób, w jaki żyjemy. 
Czyta się ją niesamowicie wartko, nie tylko ze względu na wnikli-
wość i zdolność autorki do syntezy kompleksowych zjawisk, ale też 
przez uderzającą i – w moich oczach – bardzo szlachetną szczerość. 
Polecam bardzo, bardzo.



FRAGMENT
WSTĘPU

Każdy człowiek ma w swoim życiu kilka tak zwanych okresów 
kolizyjnych: okresów konfliktów wewnętrznych, kiedy rozpa-
da się on sam, a dokładniej jego dotychczasowa struktura, 
to, w co wierzył, kim był, jakie miał cele i wartości. Następnie 
składa się on ponownie na innym, bardziej świadomym pozio-
mie. Brzmi filozoficznie, ale chodzi o nic innego jak wszyst-
kie nasze kryzysy i bunty – zarówno te przeżywane w wieku 
dwóch, sześciu i kilkunastu lat, jak i te późniejsze, nazywane 
kryzysem wieku średniego czy kryzysem sześćdziesięciolat-
ków. Zarówno te determinowane biologicznie, bo potrzebne, 
by przeciąć pępowinę, stać się odrębnym człowiekiem, jak i te 
będące wynikiem jakichś trudnych sytuacji i przeżyć. W na-
szym społeczeństwie większość z tych kryzysów ma niestety 
złą prasę, choć przecież są nie tylko nieuniknione, ale i nie-
zbędne do rozwoju. 

Ta książka jest wynikiem takiego okresu kolizyjnego w moim 
życiu. Teoretycznie pisałam ją przez półtora roku, ale w prak-
tyce jest ona efektem moich przemyśleń z co najmniej czte-
rech ostatnich lat. To książka o technologii, ale tak naprawdę 
o jakości naszego życia. O tym, że można je zmienić, zmie-
niając swoje myślenie, nastawienie i zachowanie. To książka 
o rezygnacji z iluzji, która jest bezpieczna i wygodna, która 
może nas karmi, ale ma niewiele wspólnego z realnym ży-
ciem. 

To książka o wyborach, których powinniśmy dokonać, nawet 
jeśli wolelibyśmy tego nie robić, bo tak byłoby nam łatwiej. 
Przede wszystkim jednak jest to książka o próbie zyskania 
świadomości. Ja sama nazywam ten moment otwarciem 
furtki – to moment pewnej refleksji, gotowości na zmianę 
i zobaczenia świata z innej perspektywy. Dopóki ten moment 
nie przyjdzie, gdzieś z wewnątrz, ze środka, choćby cały świat 
nam mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne, będziemy 
widzieć i uważać inaczej. 



SCENARIUSZ 1:
LUDZIE JAKO PRODUKT

Według polskiego prawa – obowiązującego od 1964 roku, kie-
dy technologie ART nie były znane ani wykorzystywane – matką 
jest zawsze ta kobieta, która urodziła dziecko. Wiemy, że dziś nie 
jest to już tak jednoznaczne. Tym bardziej że wiele spraw, tak-
że tych przytoczonych powyżej, sugeruje, iż kwestie biologiczne, 
w tym takie, jak: do kogo należały komórki jajowe, do kogo plem-
niki, z czyich komórek rozrodczych powstał zarodek oraz w czyim 
ciele się rozwijał, mają mniejsze znaczenie niż kwestie prawne, to 
jest umowa, która dała początek narodzinom dziecka i określiła, 
czyje to dziecko będzie. 
 Co ważne, w przyszłości wyzwań w tym obszarze czeka 
nas jeszcze więcej. Bo chociaż zapłodnienie in vitro jest skutecz-
ne w przypadku wielu par, to wciąż około pięćdziesięciu procent 
par, które mają dostęp do tej technologii, pozostaje bezdziet-
nych. Z tego powodu w kontekście technologii wspomagania 
rozrodu coraz głośniej mówi się o technologii IVG (ang. in vitro 
gametogenesis). 
 U człowieka proces powstawania komórek rozrodczych 
nazywa się gametogenezą. Komórki jajowe, czyli komórki rozrod-
cze żeńskie (gamety żeńskie), powstają w wyniku skomplikowa-
nych procesów biologicznych w jajnikach, a plemniki – komórki 
rozrodcze męskie (gamety męskie) – w jądrach. Technologia IVG 
pozwala jednak na pozyskanie tych komórek poza jajnikami i ją-
drami. W dużym skrócie: proces ten polega na pobraniu komórki 
somatycznej dorosłego człowieka (na przykład komórki skóry) 
i przeprogramowaniu jej w komórkę iPSC (ang. induced pluripo-
tent stem cells, indukowane pluripotencjalne komórki macie-
rzyste). Komórka iPSC zdolna jest bowiem do różnicowania się 
w każdy rodzaj komórek i tkanek organizmu człowieka – może 
zatem stać się gametą, to jest komórką jajową lub plemnikiem. 

Stworzona w taki sposób komórka rozrodcza może następnie 
łączyć się z innymi gametami – pozyskanymi w ten sam sposób 
lub wyprodukowanymi przez człowieka naturalnie, wewnątrz or-
ganizmu. Oznacza to, że za pomocą technologii IVG niepłodne 
pary heteroseksualne – takie, które dziś nie produkują swoich 
własnych gamet i muszą korzystać z dawstwa komórek jajowych 
bądź plemników – będą mogły mieć w przyszłości wspólne dziec-
ko, spokrewnione genetycznie z każdym z rodziców. U kobiety, 
która nie posiada własnych komórek jajowych, będzie można bo-
wiem wytworzyć je w laboratorium, z jej komórek somatycznych. 
Analogicznie u mężczyzn niedysponujących własnym nasieniem 
będzie je można wyprodukować z ich innych komórek. Przy wyko-
rzystaniu tej technologii biologicznie spokrewnione dzieci będą 
mogły mieć też kobiety w wieku pomenopauzalnym, pięćdziesię-
cio-, sześćdziesięcioletnie i starsze – skoro komórki jajowe bę-
dzie można wyprodukować w laboratorium, aktywność jajników 
przestanie być konieczna. Teoretycznie dzięki tej technologii bio-
logicznie spokrewnione z rodzicami dziecko będą mogły mieć 
również pary homoseksualne. Na przykład w parze homoseksu-
alnej męskiej komórka jajowa zostanie pozyskana w drodze IVG 
od jednego z ojców i później, przy zastosowaniu metody in vitro, 
połączona z plemnikiem drugiego ojca (pozyskanym naturalnie 
lub w ramach IVG), a następnie przetransplantowana jako zaro-
dek do ciała kobiety wynajętej jako surogatka. Co więcej, tech-
nologia ta teoretycznie umożliwia posiadanie dziecka samemu 
ze sobą (tak zwane solo IVG: komórki somatyczne dorosłej oso-
by różnicowane są w zależności od potrzeby – w komórkę jajową 
lub w plemnik). Tak jak napisałam, jest to możliwe teoretycznie, 
bo trzeba mieć na uwadze, że w praktyce na aktualnym etapie 
rozwoju technologicznego wytworzenie funkcjonalnych (to jest 

Fragment rozdziału o medycynie



umożliwiających zapłodnienie) komórek jajowych pochodzących 
od mężczyzny i plemników pochodzących od kobiety jest zde-
cydowanie trudniejsze. Wynika to z kilku faktów: między innymi 
tego, że gamety posiadają tylko połowę materiału genetycz-
nego somatycznej, „dorosłej” komórki, a przy tym muszą mieć 
zdolność przechodzenia specyficznych podziałów, by osiągnąć 
dorosłość. Wymaga to zatem bardzo szczególnego przeprogra-
mowania dorosłej komórki. Ponadto w genetyce istnieje zjawisko 
określane jako imprinting genomowy (rodzicielskie piętno geno-
mowe, naznaczenie genetyczne). W dużym skrócie: polega ono 
na tym, że plemniki niosą w swoich genach specjalne markery 
epigenetyczne, które włączają lub wyłączają geny i dziedziczone 
są wyłącznie z linii ojcowskiej. Wraz z genami w komórkach ja-
jowych dziedziczą się z kolei markery epigenetyczne pochodzą-
ce z linii matczynej. Posiadanie tych markerów pozwala genom 
obecnym w plemnikach i komórkach jajowych prawidłowo dzia-
łać. Natomiast w plemnikach wytworzonych z żeńskich komórek 
somatycznych nie będzie tych markerów (bo pochodzą w rzeczy-
wistości od matki, a nie od ojca) i analogicznie – nie będzie ich 
w przypadku komórek jajowych pozyskanych z męskich komórek 
somatycznych (bo pochodzą od ojca, a nie od matki). 
 Wbrew pozorom skuteczne zastosowanie technologii IVG 
nie jest jakąś bardzo odległą przyszłością. W 2011 roku przy wy-
korzystaniu tej technologii naukowcy doprowadzili do urodzenia 
zdrowych myszy. Z historii wiemy, że gdy jakaś technologia zo-
staje z sukcesem przetestowana na zwierzętach, niedługo potem 
zaczyna być testowana na ssakach naczelnych innych niż czło-
wiek, potem na ludziach i w dalszych krokach wdrażana. Aktu-
alnie więc, jeżeli chodzi o zastosowanie technologii IVG u człowi 
ka, jesteśmy na etapie pozyskiwania gamet (zarówno plemników, 
jak i komórek jajowych) z komórek somatycznych – jedne i drugie 
komórki rozrodcze udało się za pomocą tej technologii z sukce-
sem wygenerować. Można zresztą przypuszczać, że technologie 
tego typu będą wykorzystywane w przyszłości coraz powszech-
nej ze względu na fakt, że niepłodność jest dziś globalnym pro-
blemem zdrowotnym. Dane WHO sugerują, że zmaga się z nią 

nawet piętnaście procent par w wieku reprodukcyjnym na całym 
świecie. W liczbach absolutnych to czterdziesci osiem milionów 
par i nawet 186 milionów osób cierpiących na niepłodność. Nic 
więc dziwnego, że rynek technologii wspomagania rozrodczości 
wart jest dzisiaj prawie dwadzieścia pięć miliardów dolarów i ro-
śnie w tempie nawet jedenastu procent rok do roku. 



W RELACJI Z ROBOTEM
Fragment rozdziału o samotności

Ponieważ osoby starsze, ze względu na stan zdrowia i życie w po-
jedynkę, wymagają zwiększonej opieki, a w społeczeństwie – jak 
się sądzi – jest zbyt mało osób, które mogłyby się nimi zająć, za-
czyna się wprowadzać do opieki nad nimi tak zwane roboty spo-
łeczne – ich głównym zadaniem jest wchodzenie w interakcję 
z człowiekiem. W związku z tym już dziś potrafią one nawiązy-
wać kontakt wzrokowy, rozumieją mowę, w tym także ton głosu, 
i same mówią, umieją rozpoznawać i naśladować emocje, reagu-
ją na dotyk. W 2020 roku japońscy naukowcy zaprezentowa-
li światu nową wersję robota Afetto. Do tej pory składał się on 
tylko z głowy dziecka i odzwierciedlał na twarzy różnego rodza-
ju emocje; teraz zyskał ciało z syntetyczną skórą, wyposażoną 
w sensory i pozwalającą mu „odczuwać” ból. Testy nowej wersji 
Afetto mają docelowo poprawić komunikację robotów z ludźmi, 
to znaczy pozwolić robotom rozumieć ludzi lepiej. Oprócz tego, 
że roboty społeczne są masowo wykorzystywane w opiece zdro-
wotnej, znajdują zastosowanie w szkolnictwie, handlu i obsłudze 
klienta. 
 Szacuje się, że do 2023 roku wartość rynku robotów spo-
łecznych osiągnie wartość siedmiuset milionów dolarów, rosnąc 
średnio rocznie nawet o czternaście procent. Dynamika ta zresz-
tą może się w najbliższych latach jeszcze zwiększać, ponieważ lu-
dzie mają dość wysoki poziom akceptacji dla robotów tego typu. 
W realizowanych przez nas badaniach dwadzieścia pięć procent 
Polaków zadeklarowało odczuwanie pozytywnych emocji wobec 
stwierdzenia: „Robot staje się twoim domownikiem – korzystasz 
z jego pomocy w codziennych obowiązkach domowych oraz 
wspólnie spędzacie (-asz) z nimi czas, na przykład rozmawia-
cie, żartujecie, bawicie się”. Wskaźnik pozytywnych odczuć jest 
jeszcze wyższy (wynosi blisko trzydzieści procent) w przypadku 
stwierdzenia: „Robot opiekuje się twoimi bliskimi – dziećmi, star-
szymi rodzicami, wykonuje proste prace opiekuńcze i umila im 
czas”.

 Do robotów społecznych należą roboty humanoidalne 
(przypominające człowieka, jak właśnie wspomniany wyżej Afet-
to) oraz roboty wyglądające jak zwierzęta. Wśród tych ostat-
nich najbardziej znanym robotem społecznym jest Paro – inte-
raktywny, oparty na sztucznej inteligencji robot wyglądający 
jak dziecko foki grenlandzkiej i wykorzystywany w terapii osób 
z demencją, chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami poznaw-
czymi. Na świecie wykorzystywanych jest obecnie około pięciu 
tysięcy takich fok, z czego trzy tysiące w samej Japonii. Badania 
wskazują, że foka Paro i inne roboty społeczne w warunkach in-
stytucjonalnych, to jest podczas pobytów wspomnianych osób 
w szpitalu, domu spokojnej starości czy domu pomocy społecz-
nej, mogą łagodzić lęk, depresję i poczucie izolacji społecznej; 
poprawiają też nastrój, obniżają stres i tym samym – na poziomie 
fizycznym – stabilizują ciśnienie krwi. Wskazuje się także na ich 
społeczne korzyści, w tym na przykład wspieranie nawiązywania 
kontaktów międzyludzkich – interakcja z foką Paro może stać 
się powodem do rozpoczęcia rozmowy z drugą osobą, która jest 
zainteresowana urządzeniem. Nic więc dziwnego, że w opisach 
zamieszczonych na stronie producenta bądź sklepów sprzedają-
cych fokę Paro można przeczytać, że „PARO to idealny alterna-
tywny futerkowy towarzysz – zawsze dostępny, wyszkolony i do-
brze wychowany – przynoszący same korzyści”.
 Tyle że to nie do końca prawda. Roboty towarzysząco-opie-
kuńcze, które zazwyczaj wykorzystuje się w przypadku najwraż-
liwszych grup w społeczeństwie, to jest osób starszych, osamot-
nionych, chorych oraz dzieci, wydają się istotnym zagrożeniem. 
Zagrożenie to nie wiąże się z tym, czym straszy nas kultura ma-
sowa – że roboty eksterminują ludzkość – lecz paradoksalnie 
właśnie z tym, że człowiek angażuje się w relację z takim robo-
tem: uruchamia swoje emocje, przywiązuje się do niego, uważa, 
że robot ten może zapewnić mu opiekę i że sam na taką opiekę 
zasługuje. Dzieje się to niezależnie od nas, poza naszą świado-
mością, tak w drodze ewolucji zostaliśmy zaprogramowani. Jeśli 
bowiem ktoś na nas patrzy, słucha, reaguje na nasz dotyk i głos, 
jest to dla nas sygnał, że ten ktoś jest nami zainteresowany i go-



towy na budowanie głębszej relacji. Problem 
polega na tym, że relacja z robotem jest za-
wsze jednostronna. W pewnym sensie przypo-
mina relację z osobą narcystyczną – robot nie 
jest w stanie czuć, nie obchodzi go nic, może 
jedynie odczytywać i naśladować emocje, 
o ile w taki sposób został zaprogramowany. 
Nie potrafi więc realnie zaspokoić potrzeb 
emocjonalnych człowieka, takich jak potrze-
ba miłości, przywiązania, czułości. Nie może 
zbudować bliskiej relacji z człowiekiem, bo 
aby taka relacja mogła się nawiązać – zgodnie 
z badaniami wspomnianych wyżej psycholo-
gów Yeeun Lee i Young-guna Ko – musi nastą-
pić wzajemna wymiana intymnych informacji 
o sobie. A to akurat jest i w przewidywalnej 
przyszłości wciąż będzie poza zasięgiem moż-
liwości robotów. Relacja z robotem jest zatem 
iluzją, to zaś ma swoje konsekwencje, które 
ostatecznie zawsze ponosi człowiek. 
 Przykłady takich relacji, bez happy 
endu dla człowieka, możemy oczywiście zoba-
czyć w wielu filmach science fiction, choćby 
takich jak Łowca androidów, Ona czy Ex Ma-
china. Ale możemy je też zobaczyć w realnym 
życiu, a przynajmniej w pewnej jego części. 
Sherry Turkle, profesorka nauk społecznych 
na MIT, w swojej głośnej książce Alone To-
gether: Why We Expect More from Technolo-
gy and Less from Each Other opisuje bardzo 
wiele przykładów z prowadzonych przez siebie 
od lat siedemdziesiątych XX wieku badań ja-
kościowych, w których przyglądała się relacji 
człowieka z robotami społeczno-towarzyszą-
cymi. Przedstawia w niej na przykład historię 
dwunastoletniej dziewczynki, Estelle, która 

w ramach przeprowadzanego eksperymentu 
miała spotkać się z robotem Kismet. To robot 
stworzony pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
na uczelni MIT przez Cynthię Breazeal. Umie 
on odczytywać ludzkie emocje, naśladować 
je, a także w pewnym stopniu się komuniko-
wać (wokalizacjami, mimiką). W ramach pro-
wadzonych przez Turkle badań Kismet zapro-
gramowany był tak, że miał tak zwane lepsze 
i gorsze dni. W lepszych dniach funkcjonował 
normalnie, to znaczy wykorzystywał wszyst-
kie swoje zaprogramowane możliwości. Na 
gorsze dni zaprogramowany był z kolei w taki 
sposób, żeby w relacji z biorącym udział w ba-
daniu człowiekiem był mniej kontaktowy lub 
komunikował się z nim za pomocą zmieniają-
cej się mimiki, ale nie mówił. W dniu, w którym 
odwiedziła go Estelle, miał właśnie swój „gor-
szy dzień”. Mimo że eksperymentatorzy wyja-
śnili dziecku, że Kismet tego dnia jest w słab-
szej kondycji i nie mówi, Estelle za wszelką 
cenę chciała go zachęcić do rozmowy. Kiedy 
jej się to nie udało, wycofała się do pokoju, 
w którym badane dzieci mogły odpoczywać, 
i zaczęła kompulsywnie jeść udostępnione 
tam przekąski. W trakcie rozmowy z ekspery-
mentatorami przekazała im, że Kismet jej nie 
lubi. Mimo zapewnień, że tak nie jest, nie dała 
się przekonać. W podsumowaniu tej historii 
Sherry Turkle pisze: „Czy zepsuty robot może 
złamać dziecko? Nie zastanawialibyśmy się 
nad etyką badania, w którym dziecko miałoby 
się bawić uszkodzoną kopią programu Micro-
soft Word lub podartą lalką. Ale roboty spo-
łeczne wywołują wystarczająco dużo emocji, 
aby takie pytanie było uzasadnione”.
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