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Mózg homo sapiens, fizyczne podłoże świadomości i inteligencji, jest uważany za najbardziej złożony funkcjonalnie układ naszego Wszechświata. Od dawna podejmowane są próby
modelowania mózgu i jego funkcjonowania, które od początku pierwszej dekady obecnego
wieku wspomagane są bezprecedensowym wzrostem mocy obliczeniowej systemów komputerowych [1] oraz równie bezprecedensowym rozwojem sztucznej inteligencji (SI) [2], pozwalającym mówić o sztucznej świadomości i nowych kognitywnych właściwościach maszyn
i programów komputerowych. To błyskawiczne przyspieszenie dostarcza podstaw do prognozowania dalszych losów odbywającej się na naszych oczach ewolucji inteligencji, tym razem
w układach nie biologicznych. Najdobitniej streszcza je hipoteza „osobliwości” w rozwoju
inteligencji [3], gdy nastąpi odszczepienie inteligencji i świadomości od dotychczasowej
biologicznej „kołyski” wyższych funkcji poznawczych człowieka, a dalszy rozwój tworzącej
się superinteligencji postępował będzie albo w cyberspołeczności niebiologicznej, albo
w społeczności hybryd ludzko-cybernetycznych [4], albo we współistniejących obok siebie:
społeczności homo sapiens i społeczności emów [5].
Skok jakościowy w rozwoju SI rodzi również emocje i obawy, których mocnym akcentem
są apele i listy otwarte kierowane przez wybitne osobistości, w tym fizyków [6], do społeczności naukowych, kręgów politycznych i biznesowych, związanych z badaniami nad sztuczną
inteligencją, myśleniem maszyn i ich świadomością (i samoświadomością?) oraz wdrażaniem
takich technologii. Mówi się w nich nie tylko o potrzebie kontrolowanego rozwoju SI w taki
sposób, by efekty nie zagroziły homo sapiens [7], ale również o konieczności ukierunkowania
badań nad SI na promowanie „pokojowej” koegzystencji SI z homo sapiens oraz zgodnego
współtworzenia warunków nowego etapu rozwoju inteligencji na Ziemi [8].
W wykładzie zostaną omówione różne aspekty hipotezy niebiologicznego rozwoju
inteligencji oraz propozycje współistnienia obu rodzajów „kogitacji” (cogito ergo sum, ago
ergo cogito) w procesie powstawania superinteligencji.
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