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Od Redakcji

Szanowni Państwo!

Redakcja ma zaszczyt i przyjemność złożyć w Państwa ręce pierwszy numer 
czasopisma „Via Mentis” . Nazwa periodyku została zaczerpnięta z języka łacińskie-
go i oznacza „drogi umysłu” lub „poprzez umysł” . Nawiązuje ona do rozmaitych 
tradycji i koncepcji związanych z rozumieniem samego umysłu, stanowiącego jedną 
z największych zagadek człowieka . Wielkie projekty ostatnich lat, takie jak kogni-
tywistyczne badania interdyscyplinarne, The Human Brain Project czy Blue Brain 
Project odzwierciedlają skalę złożoności zagadnienia .

Zainteresowania naukowe nie były jedyną przyczyną utworzenia periodyku . 
Przyświecała nam także idea stworzenia specjalnego miejsca, w którym studenci, 
doktoranci, a także pracownicy naukowi mogliby prezentować wyniki rozmyślań 
i  badań oraz podejmować dyskusje z  zakresu kognitywistyki . Towarzyszyła jej 
świadomość, oparta także na doświadczeniu członków Redakcji, że niestety w pol-
skim środowisku naukowym wciąż brakuje tego typu miejsc . Fakt ten szczególnie 
doskwiera chcącym się rozwijać i zdobywać doświadczenie młodym badaczom . 
Możliwość publikacji w polskim periodyku ma ponadto tę zaletę, że prace są do-
stępne dla szerszego grona odbiorców w kraju . Naszym celem było również, aby 
„Via Mentis” stało się forum wymiany ważnych i ciekawych myśli, poszerzającym 
horyzonty wiedzy z zakresu kognitywistyki .

Periodyk jest podzielony na cztery działy: artykuły, tłumaczenia, recenzje oraz 
sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych . Ponadto chcielibyśmy, żeby 
każdy numer czasopisma był tematyczny . Narzucanie głównego wątku może się 
okazać trudnym przedsięwzięciem, ale z drugiej strony zestawienie różnych podejść 
w ramach jednej problematyki może okazać się płodne poznawczo . Debiutancki 
numer zatytułowaliśmy „Kształty umysłu”, w założeniu ma on być wstępem do roz-
ważań o tym, jak może być pojmowana i badana natura umysłu . Temat jest szeroki, 
dlatego też autorzy podchodzą do niego z wielu różnych perspektyw . 

Numer otwieramy artykułem Zbysława Muszyńskiego pt . Zagrożenie dla umy-
słu czy zagrożenie w umyśle . Autor rozważa w nim problem zagrożenia, jakie cza-
sami może nieść środowisko elektronicznych mediów . Stawia tezę, że zagrożenie 
to tkwi w umyśle, a nie na zewnątrz niego . Przyjmując założenia naturalistycznego 
wyjaśniania rzeczywistości, a w szczególności pewnej postaci fizykalizmu, przyjmu-
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je założenie o domknięciu przyczynowym świata, co sprowadza się w konsekwencji 
do stwierdzenia o naturalistycznej naturze umysłu pozostającego w określonych 
relacjach do środowiska, także elektronicznego . Opierając się na koncepcji umysłu 
rozszerzonego, argumentuje, że przy takim pojęciu umysłu da się uzasadnić przy-
jęta teza o istnieniu zagrożenia w umyśle, a nie na zewnątrz niego . Takie ujęcie 
problemu powinno mieć konsekwencje w rozumieniu naszego funkcjonowania 
w otoczeniu elektronicznych mediów wspomagających i określających nasze dzia-
łania i zachowania .

Następni autorzy zastanawiają się nad rolą obiektywności w kształtowaniu 
umysłu . Bartosz Janik i Michał Kamiński prezentują rolę i znaczenie analizy Bay-
esowskiej dla kognitywistyki, wskazują jak najskuteczniej podejść do konkretnych 
problemów, w których dostępne dane nie są zupełne, i podjąć decyzję . Założenia 
dynamicznego modelu skupionego wokół teorii prawdopodobieństwa sprawdzają 
się lepiej niż perspektywa obiektywnej analizy warunków każdej sytuacji . Krzysztof 
Rojek, również na gruncie statusu obiektywności wiedzy (ale nie tylko), pochyli 
się nad problemem wolnej woli w filozofii umysłu . Zestawiając metodologię oraz 
słownik nauk ścisłych z poglądami Thomasa Nagela czy eksperymentami Libeta, 
autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy ludzkie umysły mogą podejmować 
autonomiczne decyzje? 

Nieadekwatność kategorii obiektywności można zaobserwować również w ba-
daniach nad racjonalnością (artykuł Sebastiana Bodzaka) . Perspektywa poznawcza 
komputacjonizmu, koneksjonizmu, podejścia ucieleśnionego czy koncepcji racjo-
nalności ograniczonej przeczą jej klasycznemu i intuicyjnemu modelowi, impliku-
jąc nowe podejście do oceny racjonalności zachowań . Jak pisze Michał Makowski, 
niebagatelną rolę odgrywają również niejawne formy aktywności umysłu, których 
relacje z systemem świadomych przekonań są coraz lepiej poznawane . Autor przy-
bliża naturę tego związku i pyta o status tzw . nieświadomych procesów mentalnych . 

Niewątpliwie ważnym i specyficznym aspektem umysłu jest zdolność do po-
czucia humoru . Justyna Rynkiewicz przybliża niuanse tej cechy i prezentuje ją 
w świetle kognitywnych teorii humoru . Powyższe rozważania nie byłyby możliwe, 
gdyby nie znacząca zmiana perspektywy w podejściu do umysłu w kognitywistyce . 
Anna Szabelska odnajduje liczne wątki antropologii Claude’a Lévi-Straussa, które 
dały podstawy do modyfikacji dotychczasowych poglądów na naturę człowieka 
i były asumptem do stworzenia nowych metod badania umysłu i jego opisu . W sek-
cji Artykuły prezentujemy również poster Liliany Kozak, w którym podkreślona 
została istota doświadczenia estetycznego definiowanego w relacji do odkryć enak-
tywnego nurtu kognitywistyki . 

W sekcji Tłumaczenia znajdą Państwo artykuł Semira Zekiego i Tomohiro 
Ishizu pt . W stronę neurobiologicznej teorii piękna (przekład artykułu pt . Toward 
A Brain-Based Theory of Beauty, “PLoS One” 2011, vol . 6, nr 7, e21852) . Badają 
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oni zależności pomiędzy aktywnością mózgu a doświadczaniem piękna, bazując 
na zmysłach słuchu i wzroku . Stawiają tezę, że istnieje wspólny obszar w mózgu 
odpowiedzialny za odczuwanie piękna dla wszystkich zmysłów – obszar korowy, 
zlokalizowany w przyśrodkowej oczodołowo-czołowej korze (medial orbito-frontal 
cortex) .

W dziale recenzji Anna Adamczyk skomentowała drugi tegoroczny numer 
pisma awangardy filozoficzno-naukowej „Avant”, którego temat przewodni był 
poświęcony interdyscyplinarnym badaniom nad układem odpornościowym . Justy-
na Rynkiewicz  przybliżyła zaś koncepcję działania woli według Wiesławy Sotwin 
przedstawioną w książce pt . Jak działa wola czyli dynamika umysłu .

Na zakończenie prezentujemy sprawozdanie Marcina Trybulca z konferencji pt . 
„Culture Communication and Cognition”, która odbyła się w Lublinie w dniach 7–9 
maja 2012 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Uni-
wersytetem Warszawskim i Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym . Głównym 
gościem konferencji był profesor David R . Olson (University of Toronto), który 
wystąpił z wykładem pt . Literacy and the Languages of Rationality . 

Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć Profesorowi Zbysławowi Muszyń-
skiemu, bez którego pomocy i sugestii realizacja projektu „Via Mentis” byłaby dużo 
trudniejsza, Radzie Naukowej za okazaną pomoc oraz Władzom Wydziału i Uczelni 
za wsparcie i dotowanie czasopisma . 

Życzymy satysfakcjonującej lektury!

Sebastian Bodzak





From the Editorial Board

Dear readers,

The editorial staff has the honor and pleasure to hand over to you the first 
number of „Via Mentis” . The name of the journal was taken from Latin and means 
„the path of the mind” or „through the mind” . It refers to a variety of traditions 
and concepts related to the understanding of mind itself, which is one of the major 
mysteries of mankind . In recent years sizable projects, such as interdisciplinary 
cognitive research, The Human Brain Project or Blue Brain Project, reflect the level 
and complexity of this issues .

Scientific interests were not the only cause of establishing the journal . We 
were also guided by the idea of   creating a special place where regular and PhD 
students, as well as professional academics, could carry out and present results 
of their thoughts and studies or run discussions in the field of cognitive science . 
It was accompanied by an observation based on our own experience that Polish 
scientific community unfortunately lacks such a place . This fact troubles mainly 
young researchers wanting to develop and acquire experience . We also would like 
“Via Mentis” to become a forum for exchanging significant and interesting ideas, 
expanding horizons of knowledge in the field of cognitive science .

The journal is divided into four sections: articles, translations, reviews, and 
reports from some of the most important academic events . Moreover, we would 
like every number of the journal to have its main theme . Forcing a theme may be 
difficult, but on the other hand a combination of different approaches to a single 
topic may be cognitively fruitful .

The first number is titled Shapes of the mind and might be an introduction 
to a discussion about how the nature of mind can be understood and studied . 
Due to the fact that the topic is broad the authors approach it from many differ-
ent perspectives . Zbysław Muszyński opens the issue with his paper Threat to the 
mind or threat in the mind . The author deliberates over the problems which may 
be sometimes generated by electronic media . He argues that this threat is inside 
the mind, not outside it . Accepting a naturalistic way in explaining reality, and in 
particular a form of physicalism which makes the assumption of a causal closure of 
the world . As a result, he claims that the nature of the mind is also naturalistic and 
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remains in certain relations to the environment, including electronic environment . 
Thus, the author proves his major thesis about the threat inside the mind basing 
on the extended mind concept . The approach presented by Professor Muszyński 
should have consequences for the way we understand our functioning in the world 
of electronic media which support and determine our actions and behaviour .

The subsequent authors analyse the role of objectivity in shaping the mind . 
Bartosz Janik and Michał Kamiński present the role and significance of Bayesian 
analysis in cognitive science . They show how in most effective way approach specific 
problems, in which the available data is not complete, and make a decision . As-
sumptions of the dynamic model focused around the theory of probability should 
prove true unlike the analysis of objective conditions . Krzysztof Rojek scrutinizes 
the problem of free will in the philosophy of mind, also on the basis of the status of 
objective knowledge (but not only) . He compares the methodology and scientific 
terms with Thomas Nagel’s deliberations and Libet’s experiments . Thus, the author 
attempts to answers the question, whether human minds can make autonomous 
decisions .

The phenomenon of the inadequacy of the categories of objectivity can also 
be underlined in the studies of rationality (Sebastian Bodzak’s paper) . The cogni-
tive perspective of the computational theory of mind, connectionism, embodied 
approach and the concept of bounded rationality contradict the classical model of 
rationality, implying a new approach in determining what is a reasonable behav-
iour . According to Michał Makowski, implicit forms of mental activity also play an 
substantial role . The relation of unconsciousness and conscious belief systems is 
becoming better known . The author describes the nature of this relation and asks 
about the status of the so-called unconscious mental processes .

Undoubtedly, an important and specific aspect of the mind is a sense of hu-
mour . Justyna Rynkiewicz clarifies this topic and presents it from the perspective 
of cognitive theories of humour . These deliberations would not be possible without 
a significant change in the cognitive perspective in approaching the mind . Anna 
Szabelska underlines numerous discoveries and claims of Claude Levi-Strauss, 
which gave rise to the modification of existing views on human nature and were 
grounds in creating new methods of studying and describing the mind . In the ar-
ticles section we present also a poster made by Liliana Kozak, which highlights the 
importance of aesthetic experience defined in relation to discoveries of enactivism .

In the section of translations a reader will find an article W stronę neurobio-
logicznej teorii piękna by Semir Zeki and Tomohiro Ishizu (original title: Toward 
A Brain-Based Theory of Beauty, “PLoS ONE One” 2011, Vol 6, No 76 (7), e21852 . 
Doi: 10 .1371/journal .pone .0021852, 20110) . The authors of the above work exam-
ine relations between brain activity and experiencing beauty, based on the senses 
of hearing and sight . The authors claim that there is a collective area of the brain 
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(cortical area, located in the medial orbito-frontal cortex) for all five senses respon-
sible for experiencing beauty .

In the review section Anna Adamczyk comments on this year’s number of 
„Avant”, a philosophical and scientific journal, which is focused on interdisciplinary 
research on the immune system . The second author, Justyna Rynkiewicz, presents 
the concept of the action of will by Wiesława Sotwin, which is based on the book 
titled How does the will act, that is the dynamics of the mind .

Finally, we present Marcin Trybulec’s report from a conference Culture, Com-
munication and Cognition, which was held in Lublin 7–9th of May 2012 at the Uni-
versity of Maria Curie-Skłodowska in collaboration with Warsaw University and 
Polish Society for Cognitive Science . The key speaker at the conference was David 
R . Olson form the University of Toronto .

The Editorial Board would like to thank Professor Zbysław Muszyński for his 
help and suggestions, and the Scientific Council, the Faculty authorities and the 
University for their support and for subsidizing the magazine .

 
We wish you fruitful reading .

Yours sincerely,
Sebastian Bodzak

The chief editor of “Via Mentis”





Słowo wstępne

Kognitywistyka (cognitive science) jest nauką o charakterze interdyscyplinar-
nym, a właściwie multidyscyplinarnym, a nawet, jak uważają niektórzy – transdy-
scyplinarnym . Te trzy kategorie mają wzrastającą moc syntetyzującą wiele obsza-
rów badawczych . „Inter-” wskazuje na obszar powstały na przecięciu dwu – trzech 
dyscyplin naukowych, „multi-” zakłada zaangażowanie badawcze wielu dziedzin . 
W wypadku przedrostka „trans-” chodzi o zaakcentowanie faktu, że między wie-
loma dyscyplinami, na ich styku, powstaje nowe, odrębne pole badawcze . Wymaga 
ono wypracowania swoistych pojęć lub modyfikacji kategorii już używanych, a tak-
że ustalenia metod, dookreślenia przedmiotu badań .

W wielu wypadkach takie organizujące pojęcia, kategorie pochodziły z filozofii . 
To filozoficzne pojęcie umysłu zapanowało w różnych badaniach dyscyplin stano-
wiących klasyczną postać kognitywistyki . Czasami pojęcie używane w wielu dys-
cyplinach zyskuje dodatkowy walor ponaddyscyplinarny i służy do formułowania 
nowych problemów badawczych, wchodzi na stałe do języka całej kognitywistyki . 
Takim pojęciem/kategorią jest – zdaniem wielu – pojęcie reprezentacji . Kognitywi-
styka staje się w takim ujęciu nauką o reprezentacjach, o różnych jej postaciach, for-
mach, z zastosowaniem do całego obszaru stanowiącego transdyscyplinarny obszar 
badawczy (por . B . von Eckardt) . Zawsze jest też tak, że osiągnięcia poszczególnych 
nauk empirycznych mają wpływ na przeformułowywanie problemów filozoficz-
nych podejmowanych na gruncie kognitywistyki . Bywa też odwrotnie: to filozo-
ficzne problemy często zyskują postać hipotez, które można testować empirycznie, 
jak to ma miejsce w wypadku „testów Turinga”, „zdumiewającej hipotezy” w ujęciu 
F . Cricka czy wolnej woli w doświadczeniu Libeta . Taki kontrakt filozofii z naukami 
empirycznymi odbywa się zawsze jakimś kosztem . Zazwyczaj problem filozoficzny 
podlega zubożeniu treściowemu, przesunięciu zakresowemu i tym podobnym mo-
dyfikacjom, ale też zyskuje na jasności, nasyceniu treściami empirycznymi .

Multi- oraz transdyscyplinarność są cechą definicyjną nauk o poznaniu, ko-
gnitywistyki . Zazwyczaj tworzą one sześciokąt połączony relacjami o różnej mocy . 
Niewątpliwie filozofia (epistemologia, filozofia umysłu) odgrywa ważną rolę w tym 
sześciokącie . Pozostałe dyscypliny mają wagę stosowną, począwszy od „ukierun-
kowania badawczego” ośrodka realizującego określone badania . Najczęściej jest to 
neuronauka w połączeniu z jakimiś dyscyplinami (innymi niż filozofia) . Równie 
często takim dominującym obszarem są badania nad sztuczną inteligencją wraz 
z informatyką . Innym obszarem są badania prowadzone wspólnie przez języko-
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znawstwo kognitywne, psychologię poznawczą, antropologię kognitywną (czy jakąś 
dyscyplinę z obszaru nauk społecznych, kulturowych) . Badacze kognitywiści są za-
zwyczaj specjalistami z zakresu jednej – dwu dyscyplin, pozostałe znając w zakresie 
potrzebnym stosownie do badań . Dlatego często mamy tu do czynienia z fenome-
nem „trzeciej kultury” (por . J . Brockman), tj . znajomością dyscypliny na podstawie 
prac popularyzujących badania, pisanych przez specjalistów z danej dziedziny .

Publikacje z zakresu kognitywistyki zawierają zarówno treści specjalistyczne 
z  jakiegoś zakresu, jak i (często) odniesienia do badań z  innych obszarów . Ten 
multidyscyplinarny charakter utrudnia lekturę, ale czyni też ją wyjątkowo inspiru-
jącą dla wielu czytelników . Zamieszczone w niniejszym tomie prace mają charakter 
eklektyczny, ale też widać w nich ten charakterystyczny dla kognitywistyki walor 
multidyscyplinarności . Czasem pojawia się też transdyscyplinarna perspektywa 
prezentowanych badań, tworząca nową jakość problemu, często znanego tylko 
z jednej strony: lingwistycznej, psychologicznej, neuronaukowej itd .

Życzę Twórcom tego nowego czasopisma, by podążali drogą umysłu i by sta-
wała się ona też wspólną drogą tych wszystkich elementów świata, które ujmowane 
są w różnych dyscyplinach tworzących transdyscyplinarny obszar badań kognity-
wistycznych, a nie tylko składających się na „doraźną koalicję dyscyplin zawiązaną 
do rozwiązywania określonych problemów” – jak to ujął B . Smith . Każdy krok na 
właściwej drodze jest tyko krokiem w dobrym kierunku, ale też z czasem sama 
droga staje się celem . Dzieje się to wtedy, gdy czasopismo zyskuje swoich autorów 
i czytelników, czego życzę Redakcji i współpracownikom .

Zbysław Muszyński



Foreword

Cognitive science has an interdisciplinary or, to be more precise, multidisci-
plinary or even transdisciplinary character . These three categories have respectively 
progressive potential to synthesize different fields of research . The part “inter-“ 
points to a new area of science, which arises from two or three disciplines while 
the “multi-” assumes engaging a lot of domains of science simultaneously . In case 
of a prefix “trans-“ the most important thing is  a fact that among many various 
disciplines arises completely new one, which differs from the others . This new area 
of research requires defining new specific notions or modifying already existing 
categories, establishing new methods, and finally indicating accurately the object 
of research .

In many cases these kind of notions and categories are derived from philosophy . 
Also the mind as a philosophical notion dominates many different disciplines of 
research which constitute classical cognitive science . Sometimes the notion used in 
many branches of science  is given a new metadisciplinary character and serves to 
formulate new research problems becoming a part of cognitive science language . 
An example of this kind of notion or category is – according to many researchers – 
“representation” . Looking from this perspective, cognitive science scrutinizes dif-
ferent aspects of representations and their forms . Cognitive science also applies its 
arrangements to the whole transdisciplinary area of research (vide B . von Eckardt) . 
The achievements of empirical sciences always have an influence on reformulating 
philosophical problems in cognitive science . Sometimes, however, it may be the op-
posite: philosophical problems which acquire the status of hypotheses can be empir-
ically tested as it happens in case of Turing’s test, “The Astonishing Hypothesis” by 
F . Crick or free will in Libet’s experiment . However, such a pact between philosophy 
and empirical sciences always has some consequences . Usually the philosophical 
problem is subject to the impoverishment of content, change of its attributes and 
other similar modifications, but also it gains clarity and empirical content .

The essential features of cognitive science are multi- and transdisciplinary . 
Typically they form a hexagon connected by relations with different strength . Un-
doubtedly, philosophy (epistemology, philosophy of mind) plays an important role 
in this hexagon . Other disciplines are ranked appropriately to “research orientation” 
of the centre performing certain tests . Generally it is a combination of neurosci-
ence and some other disciplines (other than philosophy) . At the same time the 
dominant area of research are those on artificial intelligence and IT . Another field 
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are researches jointly undertaken by the cognitive linguistics, cognitive psychology, 
cognitive anthropology (or any discipline from the social and cultural sciences) . 
Cognitive science researches are usually specialists in one or two disciplines being 
familiar with others in a range depending on the subject of study . As a result, we 
are dealing with the phenomenon of the „third culture” (cf . J . Brockman), i .e . the 
knowledge of a discipline gained from the works popularizing studies and written 
by the experts in a certain field .

In the field of cognitive science publications include both contents from a range 
of specialist, and (often) a references to research in other areas . This multidisci-
plinary nature impedes reading, but also makes it extremely inspiring for many 
readers . Works published in this volume are eclectic, but they also have a multidisci-
plinary value, i .e . characteristic for cognitive sciences . Sometimes transdisciplinary 
perspective of the research appears, creating a new quality of a problem, commonly 
known from just one perspective: linguistic, psychological, neuroscientific etc .

I wish the founders of this new journal to follow the way of mind as it becomes 
a common way of all those elements of the world which are recognized in different 
disciplines creating cognitive trans-disciplinary research area, the elements which 
are not only – as B . Smith states –  the “ad-hoc union of disciplines tied to solve 
specific problems” . Each step on the right path is not only a step in the right direc-
tion, but soon the road as such eventually becomes the destination . It happens when 
a journal gains its authors as well as readers, and this is what I wish the Editors and 
co-workers of “Via Mentis” . 

Zbysław Muszyński
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Rzeczywistość wirtualna: zagrożenie w umyśle 
czy zagrożenie dla umysłu?

Celem eseju jest rozważenie zasadności rozróżnienia ujętego w tytule, a doty-
czącego zagrożenia istniejącego w rzeczywistości wirtualnej jako stanu istniejącego 
na zewnątrz umysłu i będącego dla niego pewnego rodzaju zagrożeniem lub stanu 
zagrożenia pojmowanego jako stan rzeczy istniejący w samym umyśle (stan ten jest 
wówczas tożsamy ze stanem umysłu) . Można przypuszczać, że uprzytomnienie tej 
różnicy pozwoli lepiej zrozumieć naturę ewentualnego zagrożenia, jakim może być 
(czasami) funkcjonowanie w środowisku rzeczywistości wirtualnej, a przede wszyst-
kim obcowanie z treściami w niej dostępnymi . Do sfery stanów wirtualnych zaliczam 
nie tylko formy rzeczywistości tworzonej przez „stare” już medium, jakim jest tele-
wizja (a także film), ale głównie „nowe” media, jakimi są Internet (sieć) i pochodne 
rozwoju technologii elektronicznej (np . gry) . Ograniczę się do analizy różnych form 
kontaktu z nowymi mediami elektronicznymi, pominę zaś ocenę stopnia zagrożenia, 
skupiając się na analizie specyficzności tego zagrożenia bądź jej braku .

Perspektywa filozoficzna, którą przyjmuję, pozwala na refleksję o bardzo ogól-
nym charakterze . Realizując cel określony na wstępie, skoncentruję się na określeniu 
sposobu rozumienia podstawowych kategorii pojęciowych, a następnie przedstawię 
konkluzję dotyczącą kwestii zawartej w tytule, czyli pytania, czy stany rzeczywistości 
wirtualnej, z jakimi funkcjonalnie współdziała podmiot, i treści, jakie one niosą, mogą 
stanowić zagrożenie dla podmiotu . Zagrożenie to może przyjąć dwie formy: albo 
jest ono zagrożeniem stanów rzeczywistości wirtualnej pozostających na zewnątrz 
jego umysłu, albo zagrożeniem istniejącym w jakiejś formie wewnątrz jego umysłu . 
Rozpatrzenie możliwości drugiej, mniej intuicyjnej, sprowadza się do tezy, że nowe 
media mogą stanowić zagrożenie dla podmiotu, będąc składnikiem jego umysłu, 
a więc istotnym czynnikiem umysłu . Teza taka wymaga szczególnego wyjaśnienia, jak 
można rozumieć stwierdzenie, że stany mediów mogą być stanami umysłu podmiotu . 
Odpowiedź wymaga odwołania się do odpowiedniej koncepcji umysłu, w ramach 
której można taką kwestię sensownie pojęciowo i empirycznie postawić .
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Uwagi o fizykalizmie

Rozumienie, czym są media elektroniczne, czyli jaka jest ich natura, związane 
jest z określeniem nie tylko rzeczywistości realnej, ale także sposobu pojmowania 
rzeczywistości wirtualnej . Dodatkowo wymaga to określenia relacji zachodzących 
między podmiotem – człowiekiem pojmowanym jako składnik świata faktycznego – 
a elementami rzeczywistości wirtualnej generowanej przez odpowiednie urządzenia 
elektroniczne .

Można zasadnie przyjąć, że tak pojmowana rzeczywistość wirtualna jest efektem 
rozwoju nauki i techniki . W konsekwencji można też założyć, że natura przestrzeni 
i natura elementów przestrzeni wirtualnej (lub cyberprzestrzeni) jest przestrzenią 
świata determinowanego własnościami mediów elektronicznych .

Świat przestrzeni cybernetycznej (cyfrowej, digitalnej) niesie pewne (choć nie 
wiadomo, czy specyficzne) zagrożenia dla funkcjonujących w niej ludzi . Zrozumienie 
ewentualnej specyfiki tych zagrożeń, określenie ich natury i związku z tego rodzaju 
światami jest ważnym zadaniem filozofii . Ocena tego zagrożenia jest zróżnicowana 
w opinii wielu autorów . W ocenie zagrożenia ze strony nowego typu rzeczywistości 
czasami pojawia się przesada, czego świadectwem jest przekonanie, że „[n]owym cia-
łem staje się bowiem cyberprzestrzeń, która niesie ze sobą uzależnienie, zamknięcie, 
a nawet śmierć”1 .

Podobna rozbieżność opinii pojawia się w ocenie specyficzności zagrożenia . 
W prezentowanych poniżej analizach nacisk został położony na brak specyficzności 
lub jego niewielki stopień . Nie poddaje się natomiast ocenie mocy oraz zakresu za-
grożenia, a niespecyficzność wynika z natury rzeczywistości wirtualnej oraz relacji, 
w jakich pozostaje ona do rzeczywistości świata realnego oraz do podmiotu .

W analizach pomijam problemy związane z treścią informacji, problemy dotyczą-
ce przestępczości, jak np . kradzieże (haseł, kodów itp .), problemy prawne (prawa au-
torskie) i inne . Przedmiotem uwagi jest próba ustalenia tego aspektu natury rzeczywi-
stości wirtualnej, który jest ważny dla określenia myślenia o zagrożeniu wynikającym 
z poszerzenia możliwości uczestniczenia w różnorodnych formach aktywności, jaką 
stwarza dostęp do sfery rzeczywistości realnej, wzbogaconej o rzeczywistość wirtualną 
(a także „starsze” media elektroniczne) . Nie rozpatruję tutaj rzeczywistości czysto 
intencjonalnej, opartej tylko na poznawczych formach aktywności umysłu, takich jak 
pamięć, wyobraźnia, co ma miejsce głównie w kontakcie z tekstem pisanym czy mó-
wionym . Zazwyczaj rozważania o naturze funkcjonowania umysłu odnoszą się także 
do tego typu aktywności umysłu, tutaj jednak  uwagę swoją koncentruję na elektro-
nicznych nośnikach treści z założeniem interakcji podmiotu przy ich przetwarzaniu .

1  A .W . Mikołajczak, K . Dominas, M . Kaźmierczak, W cyfrowym labiryncie, Gniezno 2005, 
s . 138 .
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W opinii badaczy nowych form komunikacji zagrożenie polega na tym, że 
współczesny człowiek staje w obliczu nowych niebezpieczeństw . To treści (np . gier, 
stron internetowych) i formy aktywności (np . portale społecznościowe, stopień za-
angażowania w gry) stanowią zagrożenie płynące z zewnątrz środowiska podmiotu, 
a środkiem zaradczym jest odcięcie od tego środowiska, od jego wpływu . Bronione 
w tekście ujęcie zakłada, że zagrożenia te, jakkolwiek mogą być nowe w formie 
i intensywności, są zagrożeniami wewnątrz podmiotu – są niejako w jego umyśle, 
a nie na zewnątrz  niego . Zmianie ulega nie tylko zewnętrze środowisko podmiotu, 
ale następuje również modyfikacja umysłu, który te elementy środowiska obejmuje, 
a nie tylko staje „wobec” nich .

Zarówno świat wirtualny tworzony przez funkcjonujące media elektroniczne, 
jak i istniejący świat poza tymi mediami, zgodne są co do tego, że o fundamentach 
obu typów rzeczywistości mówić można na gruncie nauk przyrodniczych . Zatem 
w dyskusji nad zagrożeniami ze strony mediów elektronicznych ważne staje się to, 
by w opisie rzeczywistości generowanej przez te media respektować założenia, do 
których odwołują się (zazwyczaj implicite) nauki przyrodnicze . Jednym z takich 
założeń o charakterze filozoficznym jest naturalizm, czyli pogląd, że problem po-
winien być badany w zgodzie z naukami przyrodniczymi zarówno pod względem 
metodologicznym (tzn . zgodnie z wynikami nauk przyrodniczych uzyskanymi za 
pomocą stosownych dla nich metod), jak i pod względem ontologicznym (tzn . 
dotyczyć tego samego rodzaju bytów o charakterystyce czasoprzestrzennej) . W tym 
drugim wypadku zakłada się, że analizowane obiekty, zjawiska i cechy (związane 
z rzeczywistością mediów elektronicznych i umysłu) nie będą innej natury niż te ba-
dane przez nauki przyrodnicze, a w szczególności (choć niekoniecznie) przez fizykę . 
Wówczas stanowisko takie (zwane fizykalizmem) głosi, że nie istnieją przedmioty 
lub procesy niepodlegające na swym poziomie fundamentalnym prawom fizyki 
lub też że stany rzeczy dają się wyjaśnić ostatecznie na gruncie fizyki . Fizykalista 
obiekty świata badanego albo wyklucza z obszaru swoich badań, albo redukuje 
do przedmiotów fizycznych w podstawowym sensie . Takie stanowisko jest dość 
radykalne w swym redukcjonizmie i trudno je utrzymać . Można jednak przyjąć 
słabszą wersję fizykalizmu (a przez to także i naturalizmu), a mianowicie fizykalizm 
nieredukcyjny, często będący pewną formą emergentyzmu . Zakłada się wówczas, 
że wszystkie elementy świata mają własności fizykalne, ale nie wszystkie elementy 
świata mają wyłącznie własności fizykalne . W wypadku emergentyzmu przyjmu-
je się, że na pewnym poziomie złożoności elementów systemu danego poziomu, 
pojawić się mogą własności emergentne, nieredukowalne do własności niższego 
poziomu, a w ostateczności do fundamentalnych własności fizykalnych .

Dlatego też odwołanie się do relacji emergencji jest sposobem wyjścia poza 
ograniczenia fizykalizmu w opisie i wyjaśnianiu złożoności zjawisk różnych po-
ziomów organizacji świata . Relacja ta, wyrażana w różny sposób, służy do przed-
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stawienia związków, jakie zachodzą między własnościami obiektów czy procesów 
występujących na poszczególnych poziomach organizacji rzeczywistości: fizycznej, 
chemicznej, biochemicznej, biologicznej, psychologicznej, społecznej .

W niniejszych rozważaniach obiekty rzeczywistości wirtualnej, czyli światów 
wirtualnych, pojmowane będą naturalistycznie . Umożliwi to zastosowanie do opisu 
i analizy natury rzeczywistości wirtualnej zasady domknięcia przyczynowego, mó-
wiącej, że wszystkie skutki fizyczne, stany rzeczy zachodzące w świecie naturalnym 
są zdeterminowane przez swoje przyczyny fizyczne .

Fizykalizm łącznie z zasadą domknięcia przyczynowego wyklucza zatem istnie-
nie stanów rzeczy (sił, procesów, zdarzeń mentalnych, wirtualnych), które nie byłyby 
fizyczne w swej naturze lub nie byłyby ufundowane na podstawie fizycznej . Wynika 
to z faktu, że w łańcuchu zależności zdarzeń przyczynowych, wpływających i powo-
dujących zachodzenie jakichś stanów rzeczy, istnieją tylko obiekty umiejscowione 
w przestrzeni charakteryzowanej fizycznie oraz mające własności fizykalne . Inaczej 
mówiąc, nie oddziałują na nas i my też nie oddziałujemy efektywnie sprawczo na 
obiekty czy stany rzeczy, które nie są składnikami systemu zależności przyczynowych, 
podlegających prawom naturalnym w przyrodniczej przestrzeni świata . Istotnym 
problemem jest tutaj możliwość zachodzenia bardziej skomplikowanych relacji de-
terminacji powstających na wyższym niż fizykalny poziomie organizacji systemów .

Naturalista (fizykalista – dalej dla uproszczenia będę się odwoływać tylko do 
stanowiska fizykalizmu), nie przyjmując istnienia innych stanów niż te, które mają 
status bytów naturalnych/fizykalnych, nie może uznać istnienia składników ani 
stanów świata będących skutkami stanów rzeczy w świecie realnym, a niemających 
własności świata naturalnego . Każdy zatem świat, który pozostaje w relacji przyczy-
nowej ze światem własności fizykalnych, jest światem realnym w sensie bycia fizycz-
nym . Nawet jeśli niektóre z nich mogą być światami artefaktów spowodowanych 
działaniem człowieka, a nie światami rzeczy i stanów powstałych bez jego udziału, 
to powstają one zgodnie z prawidłowościami, jakimi rządzi się świat fizyczny .

Trzeba podkreślić, że zasada domknięcia przyczynowego nie wyklucza istnie-
nia przedmiotów niefizycznych . Wówczas trzeba jednak założyć, że relacje, jakie 
zachodzą w stosunku do takich obiektów i między nimi, nie mogą mieć charakte-
ru przyczynowego . Relacje przyczynowe nie stanowią bowiem podstaw interakcji 
z przedmiotami innymi niż te, które mają własności fizyczne . Zasada domknięcia 
przyczynowego (w zgodzie z fizykalizmem) zakłada, że nie ma zdarzeń będących 
przyczynami i zdarzeń będących skutkami, które miałyby charakter pozafizyczny 
(ponadnaturalny) . W sporze z fizykalizmem zazwyczaj pozostawia się jako sprawę 
otwartą możliwość istnienia obiektów niefizycznych, istniejących poza obszarem 
zależności przyczynowych .

W odniesieniu do rozważanych zagadnień zasada domknięcia przyczynowego 
uniemożliwia wyprowadzenie relacji umysł – media poza przestrzeń świata rządzą-
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cego się prawami przyrodniczymi . Jest to zgodne z przekonaniem, że cokolwiek 
istnieje w świecie naturalnym – jest obiektem, procesem naturalnym lub obiektem 
powstałym z takich elementów . W szczególnym zaś wypadku to, co naturalne, moż-
na pojmować jako fizykalne . Zasada domknięcia przyczynowego dotyczy przyczy-
nowej struktury istniejącej rzeczywistości: zgodnie z nią, wychodząc od dowolnego 
zdarzenia (skutku) fizycznego i śledząc jego zależności przyczynowe, nigdy nie 
wyjdziemy poza dziedzinę fizyczną . Pomijam tutaj problem natury i możliwości 
determinowania zdarzeń na poziomie kwantowym .

W zgodzie z powyższymi założeniami trzeba przyjąć, że w świecie pojmowa-
nym zgodnie z naturalizmem wszystkie elementy układu człowiek – rzeczywistość 
wirtualna (generowana przez media elektroniczne) pozostają w relacjach przyczy-
nowych . Elementami tej rzeczywistości są także podmioty pozostające w relacjach 
z urządzeniami elektronicznymi i ich artefaktami, np . podmioty komunikujące się, 
naturalne lub hybrydalne, nośniki treści komunikatów, sama treść komunikatów, 
a także przestrzeń, w jakiej one istnieją i funkcjonują .

Uwagi o rzeczywistościach

Pojęcie rzeczywistości wirtualnej akceptowane przez użytkowników mediów 
elektronicznych zakłada, że pojęcie obiektu wirtualnego odnosi się do artefaktów 
wytworzonych przez człowieka za pomocą komputerów w celu kontrolowania do-
stępu do jakichś zasobów . Przyjęte tutaj pojęcie wirtualności jest odmienne w ak-
centowaniu funkcjonalności powstających artefaktów, a nie ich przeznaczenia . 
Zakłada bowiem, że efekt digitalnego symulowania, w wyniku którego powstaje 
coś, co istnieje w przestrzeni cyfrowej, pozostaje w odpowiednich relacjach zależ-
ności od maszyny symulującej . Rzeczywistość wirtualna jest tutaj rzeczywistością 
urządzeń technicznych i stanów ich funkcjonowania .

W takim ujęciu rzeczywistość wirtualna jest środowiskiem wirtualnym, two-
rzącym cybernetyczną przestrzeń składającą się z „elektronicznego oprzyrządo-
wania” i efektów jego działania, które oddziałują na realny podmiot za pomocą 
bodźców odbieranych przez zmysły . Dopiero „świat” zmysłów, odebrane wraże-
nia zmysłowe przeżywane w świadomych i nieświadomych stanach mentalnych, 
tworzą świat wirtualny, rzeczywistość wirtualną . Dlatego można przyjąć, że świat 
wirtualny ma charakter elektroniczny, a dopiero w sferze treściowej, doznaniowej 
jest on mentalny, nadbudowany nad światem relacji przyczynowych zachodzących 
w przestrzeni oddziaływań fizykalnych w środowisku cyberprzestrzeni .

Powyższa koncepcja wirtualności różni się od takiej, w której rzeczywistość 
wirtualna staje się rodzajem rzeczywistości psychicznej, stanów mentalnych pod-
miotu ludzkiego pozostającego jednak w określonych relacjach ze środowiskiem 
elektronicznym . Piotr Sitarski ujmuje tę kwestię w następujący sposób: „[…] rze-
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czywistość wirtualna wydaje się być w ogromnym stopniu zjawiskiem psychicznym, 
jako że może dostarczać złudzenia ‘przebywania w innym świecie’”2 . Na takim ro-
zumieniu rzeczywistości wirtualnej oparte są definicje odwołujące się do wszelkich 
stanów umysłu, wszelkich doznań psychicznych, stanów emocjonalnych itp ., ale 
wówczas rzeczywistość wirtualną sprowadzić się da do różnych stanów mentalnych, 
a nie do stanów technologicznych3 .

Sfera wirtualna tworzy rzeczywistość działającego człowieka, uzupełnia ją, roz-
szerza o faktyczne realizacje różnych możliwości świata istniejącego . Rozszerzenie 
takie można traktować jako coś obcego wobec realnej rzeczywistości znanej czło-
wiekowi, będącego (także z tego względu) dla niego zagrożeniem . Świat wirtualny 
przedstawia się często jako mający status ontologiczny równy światu realnemu . 
Wynikać to może z faktu, że rzeczywistość mentalna jest odbierana równie realnie 
jak zjawiska świata fizycznego . Może tak być także dlatego, że istnieje realny zwią-
zek między tymi dwiema sferami świata człowieka . Natura tego związku powin-
na być poddana szczególnej uwadze i analizie . Czasami faktyczną rzeczywistość 
stanów mentalnych interpretuje się jako rzeczywistość wirtualną, gdy pozostaje 
ona w związku z elementami rzeczywistości elektronicznej . Faktyczność takich 
stanów wynika z tego, że „[o]becnie można podłączyć takie wejścia zmysłowe, jak 
sztuczne widzenie, sztuczny słuch i sztuczny dotyk, co pozwala rozszerzyć zmy-
sły człowieka i doświadczać przez niego prawdziwej sztucznej świadomości . […] 
Dodając odtwarzanie zmysłów, możemy skonstruować na zewnątrz naszego ciała 
takie środowisko, które charakteryzuje ludzka świadomość”4 . W takich ujęciach 
podkreśla się, że wirtualność jest heteronomiczna jedynie genetycznie, natomiast 
przedmiotowo i strukturalnie jest jednorodna w stosunku do całej rzeczywistości 
otaczającej człowieka .

Koncepcja próbująca łączyć oba pojęcia rzeczywistości wirtualnej, pojmowanej 
jako sfera oprzyrządowania elektronicznego oraz jako mentalna przestrzeń doznań 
i wrażeń związanych z przeżyciami podmiotu, określa rzeczywistość wirtualną 
przez „sposób, w jaki ludzie współoddziałują z komputerami i niezmiernie skom-
plikowanymi danymi, a także obrazują je i manipulują nimi”5 . Mamy wówczas do 
czynienia z rzeczywistością „zmiksowaną”, będącą połączeniem obu typów wy-
mienionych wcześniej rodzajów rzeczywistości . Czasami podejmowane są próby 
zamazania różnicy między nimi, a także zwraca się uwagę na kwestię stopniowal-
ności lub ciągłości między różnymi postaciami rzeczywistości wirtualnej . W tym 

2  P . Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, 
Kraków 2002, s . 14 . 

3  Ibidem .
4  D . de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej rzeczywistości elektronicznej, przeł . 

W . Sikorski, P . Nowakowski, Warszawa 2001, s . 35 .
5  Ibidem, s . 15 .
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ostatnim wypadku mówi się o continuum rzeczywistości . Rzeczywistość wirtualna 
w tym ujęciu jest całością stanów mentalnych podmiotu współpracującego funk-
cjonalnie z oprzyrządowaniem elektronicznym, przebiegających w realnym czasie 
fizycznym . Tak rozumianej rzeczywistości wirtualnej można przypisać cechy, które 
standardowo przypisuje się światom wirtualnym: teleobecność, immersja, emer-
gencja, intersubiektywność i inne . Wszystkie one dają się spójnie uzgodnić z cecha-
mi świata stanów mentalnych, związanych (w jakiś sposób) ze światem urządzeń 
elektronicznych .

W odniesieniu do dwu typów rozumienia rzeczywistości wirtualnej można za-
sadnie utrzymywać, że pierwszy typ rzeczywistości podlega analizie zgodnie z zało-
żeniami fizykalizmu, respektującymi zasadę domknięcia przyczynowego . Drugi typ 
rzeczywistości wirtualnej, odwołujący się do stanów mentalnych, doznań, procesów 
poznawania i emocji, nastręcza trudności w naturalistycznej (fizykalistycznej) jego 
interpretacji . Wydaje się, że trudno mówić o fizycznie zlokalizowanej przestrzeni 
mentalnej w odniesieniu do stanów psychicznych . Trudno pytać na przykład, gdzie 
ma miejsce moja złość wywołana zabiciem mojego awatara – mnie w grze kom-
puterowej . Trudno też zadać pytanie: „W którym miejscu twojej głowy (mózgu) 
znajdują się przekonania, że trzeba wejść w te drzwi?” .

Uwagi o rozszerzonym umyśle

Ustalając naturę umysłu i relacji z elementami środowiska fizycznego (i spo-
łecznego), należy odwołać się do właściwej koncepcji umysłu, która pozwoli okre-
ślić umysł jako miejsce, gdzie realizują się stany psychiczne oraz gdzie – zdaniem 
niektórych – realizują się stany rzeczywistości fizykalnej i rzeczywistości wirtualnej 
(w powyżej ustalonym sensie) . Chciałbym się tutaj odwołać do znanej już koncepcji 
autorstwa Andy’ego Clarka i Davida J . Chalmersa z artykułu The Extended Mind6 
z 1998 roku i do zawartej w nim idei rozszerzonego (poza czaszkę) umysłu .

Klasyczne koncepcje umysłu zakładały istnienie ścisłego związku lokalizacyj-
nego umysłu z czaszką jako jego umiejscowieniem, choć cecha przestrzenności nie 
pojawia się jako istotna własność umysłu (u Kartezjusza przestrzenność substancji 
jest nawet przeciwstawiana jej rozumności, co przysługuje umysłowi) . Nawet gdy 
ściśle wiązano umysł z funkcjonującym mózgiem, to zakładano, że w jakiś sposób 
mieści się on wewnątrz głowy poznającego podmiotu . Jednak w najnowszych dys-
kusjach nad tym, gdzie przebiegają granice między umysłem a światem, akceptacja 
intuicyjnej, tradycyjnej granicy skóry i czaszki nie jest już taka oczywista .

6  A . Clark, D .J . Chalmers, The Extended Mind, „Analysis” 1998, nr 58, s . 10–23 [Idem, 
Umysł rozszerzony, przeł . M . Miłkowski, [w:] Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kon-
trowersje, red . M . Miłkowski, R . Poczobut, Warszawa 2008, s . 342–357 .] . Korzystam z tekstu 
oryginału: http://consc .net/papers/extended .html . Dostęp: 19 listopada 2012 .
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W koncepcji rozszerzonego umysłu istotne cechy aktualnego środowiska ze-
wnętrznego są aktywne w wyznaczaniu nie tylko realizacji stanów mentalnych, 
ale także ich treści, ponieważ istotne składniki świata – zdarzenia, cechy istnie-
jące wokół podmiotu – są składnikami wewnątrz łańcucha przyczynowego, a nie 
na jego końcu, tworząc razem z podmiotem złożony system poznawczy – system 
przetwarzania informacji, wywoływania stanów mentalnych (poznawczych), repre-
zentowania świata . Przyjmuje się wówczas, że system taki jest dwuelementowym 
(człowiek i elementy środowiska poza nim) systemem naturalnym .

 Argumentacja na rzecz takiego ujęcia oparta jest głównie na rozważaniu róż-
nych sytuacji wymagających posługiwania się obiektami funkcjonującymi poza 
czaszką, które są pomocne w rozwiązywaniu różnych problemów i w efektywnym 
działaniu w środowisku . Sytuacje takie autorzy określają następująco: „We wszyst-
kich takich wypadkach jednostkowy mózg wykonuje pewne operacje, podczas 
gdy inne [operacje] polegają na manipulacji środkami zewnętrznymi”7 . Przy roz-
wiązywaniu takich zadań „[ . . .] część świata funkcjonuje jak proces, który gdyby 
był dokonany w głowie, to bez wahania rozpoznalibyśmy go jako część procesu 
poznawczego [ . . .]”8 . I właśnie dlatego – zdaniem autorów koncepcji rozszerzonego 
umysłu – „[ . . .] ta część świata jest […] częścią procesu poznawczego . Proces po-
znawczy nie jest (cały) w głowie!”9 .

Główną konkluzją twierdzenia, że „proces poznawczy nie jest cały w głowie”, 
jest to, iż organizm ludzki, pozostając w interakcji ze światem, tworzy podwójny 
(w sensie: dwuskładnikowy) inteligentny system poznawczy . Składniki tego syste-
mu są aktywne i zachowują się w taki sposób, jak to zwykle ma miejsce w procesie 
przetwarzania danych . W konsekwencji „[ . . .] ten rodzaj podwójnego procesu działa 
równie dobrze jak proces poznawczy bez względu na to, czy jest, czy nie w całości 
w głowie”10 . Usunięcie zaś składnika zewnętrznego w tym podwójnym systemie 
powoduje zanik behawioralnej kompetencji systemu, podobnie „jak to ma miejsce 
po usunięciu części mózgu”11 .

7  Ibidem . 
8  Ibidem .
9  Ibidem; podkr . autorów .

10  Ibidem .
11  Ibidem . Trudności z uznaniem eksternalizmu aktywnego wynikają z tego, że identyfi-

kujemy zazwyczaj poznanie ze świadomością i – jak zauważają Clark i Chalmers – „wydaje się 
dalekie od prawdopodobieństwa, że świadomość rozszerza się poza głowę” w sytuacjach, jakie 
rozważa się w ramach tej koncepcji . Przyjmuje się, że różne rodzaje procesów, także te funk-
cjonujące poza granicami świadomości, odgrywają istotną rolę w poznawczym przetwarzaniu 
danych . Zdaniem Clarka i Chalmersa fakt, że „zewnętrzne procesy są zewnętrzne, podczas gdy 
świadomość jest [stanem] wewnętrznym, nie jest powodem, by zaprzeczać, że te [zewnętrzne] 
procesy są poznawcze” . Procesy te są składnikami umysłu (rozszerzonego), choć są poza świa-
domością tego, jak przebiegają .
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Jak pisze Clark: „Chcę przekonywać, że ludzki umysł jest naturalnie zaprojek-
towany [tak], by dokooptować ogrom pozaneuronalnych elementów jako (dość 
dosłownie) części swoich rozszerzonych i rozproszonych procesów poznawczych”12 . 
Gdy elementy świata zewnętrznego odgrywają szczególną rolę w przebiegu proce-
sów poznawczych i osiąganiu określonych rezultatów, można – zdaniem autorów 
artykułu – zobaczyć, że „umysł naprawdę rozszerza się na świat”13 .

W argumentacji za rozszerzeniem umysłu przywołuje się przyszłe osiągnięcia 
techniki, elektroniki, robotyki, choć oparte już na pewnych współczesnych osią-
gnięciach14 . Wyobraża się możliwe przyszłe włączenie do mózgu różnych modułów, 
mających na celu wspomaganie naszej pamięci, jej zakresu, prędkości przeprowa-
dzania niektórych operacji (np . liczenia, jeśli to byłoby konieczne) itp . Kiedy moduł 
jest implantowany, to procesy przetwarzania danych w nim zachodzące wspierają 
procesy poznawcze mózgu, stając się jak gdyby całkiem wewnętrznymi procesami 
poznawczymi .

Szczególnym przypadkiem takiego rozszerzenia możliwości przetwarzania 
danych o świecie realnym czy wyobrażonym, z zaimplementowanym w maszynie 
programem informatycznym, może być każdy komputer, sieć, które wspomagają 
procesy przetwarzania informacji otrzymywanych przez człowieka czy to w postaci 
graficznej (teksty, obrazy), czy też w postaci dźwiękowej lub dotykowej, kinestetycz-
nej, jak to się dzieje w wypadku różnych symulacji czy gier .

Na zarzuty Clark odpowiada, że krytycy opierają się na podejrzanym założeniu, 
że komponent „biologiczny jest w jakiś sposób szczególny”15 wyróżniony i że funkcjo-
nuje on w taki sposób, w jaki (obecnie) nie funkcjonują elementy i media zewnętrzne 
względem czaszki . Drugim wątpliwym założeniem, na jakim oparta jest krytyka, jest 
zbyt restryktywna ontologia stanów poznawczych i ich treści psychicznych .

W kontekście tej koncepcji umysłu warto też rozważyć możliwość udziału czło-
wieka jako elementu systemu, którego całość funkcjonuje w pełny sposób dopiero 
w rzeczywistości wspomaganej elementami rzeczywistości cyfrowej, by zdać sobie 
sprawę z zagrożeń i perspektyw tego typu systemów przetwarzania danych świata . 
Takie możliwości stwarza nowoczesna technologia oparta na udziale w naszym 
funkcjonowaniu w świecie realnym, wspomaganym maszynami sztucznej inteligen-
cji . Mogą one współpracować z ludźmi w realizacji zadań o charakterze fizycznym 
i intelektualnym, tworząc system efektywny poznawczo lub technicznie . Maszyny 

12  A . Clark, Autor’s Response, „Metasciense” [w druku], tekst jest odpowiedzią udzieloną 
w trakcie sympozjum „Natural-Born Cyborgs” . http://www .philosophy .ed .ac .uk/people/clark/
pubs/metasciencereply .pdf, s . 1, dostęp: 19 listopada 2012 .

13   A . Clark, D .J . Chalmers, op . cit .
14   Por . ocenę tych możliwości w kontekście koncepcji rozszerzonego umysłu: A . Clark, 

Reasons, Robots and the Extended Mind, „Mind and Language” 2001, vol . 16, nr 2, s . 121–145 .
15   Idem, Autor’s Response, op . cit ., s . 2 .
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mogą wspomagać operacje wymagające pamięci, zdolności przetwarzania danych, 
co pozwala na szybkie uzyskiwanie stosownej wiedzy, jak robi się to od dawna 
z wykorzystaniem komputerów lub sieci . Powstające relacje przekazu danych czy 
przetwarzania informacji budowane są na fizycznej implementacji operacji cyfro-
wych, co stwarza sytuację nakładania się rzeczywistości realnej i wirtualnej .

Wizje rzeczywistości wirtualnej wewnątrz organizmu człowieka roztacza 
w swoich opracowaniach Ray Kurzweil16, pisząc o współdziałaniu umysłu i im-
plantowanych bezinwazyjnie elementów nanorobotów do naszego krwioobiegu . 
Umożliwia to oddziaływanie elementów elektronicznych wykrywających impul-
sy elektryczne w neuronach i oddziałujących na nie, wywołując odpowiedni stan 
pobudzenia lub wytłumienia umysłu . Może to powodować stany rzeczywistości 
wirtualnej wewnątrz stanów organizmu zarówno fizjologicznych, jak i mentalnych, 
związanych z przetwarzaniem danych . Czy budowane stany wirtualne obejmować 
będą stany świadomości podmiotu, jest sprawą sporną wśród filozofów oraz teore-
tyków rzeczywistości wirtualnych .

Odwołując się do wcześniejszych ustaleń, można zauważyć, że oddziaływania 
penetrujących nasz krwioobieg nanorobotów będą musiały respektować prawa fi-
zyki (biochemii), by skutecznie wchodzić w interakcje z określonymi elementami 
układu neuronalnego . Z konieczności też będą musiały podlegać zasadzie domknię-
cia przyczynowego, ponieważ przestrzeń, w jakiej będą zachodzić reakcje,  jest prze-
strzenią – jak pewnie zakłada Kurzweil – realnej rzeczywistości . Rzeczywistość wir-
tualna pojawia się wraz z przejściem ze świata zjawisk fizykalnych do świata zjawisk 
psychicznych . Zakłada się, że sygnały od „prawdziwych zmysłów” będą odbierane 
w „świecie wirtualnym” . Jednak zupełnie zagadkowy staje się w takich ujęciach ro-
dzaj oddziaływania zachodzący między fizykochemiczną naturą „prawdziwych” 
zmysłów a naturą stanów świata wirtualnego, jeśli nie powiąże się stanów świata 
zmysłów ze stanami świata wirtualnego zależnościami przyczynowymi .

 Koncepcja umysłu rozszerzonego zakłada, że na stany funkcjonalne umysłu 
składają się stany świata wewnętrznego i zewnętrznego (pomijam tu rozważaną po-
wyżej możliwość budowania stanów wirtualnych wewnątrz organizmu, gdyż dotyczą 
one przede wszystkim funkcjonalnych stanów fizjologicznych) . Koncepcja umysłu 
rozszerzonego pełniej i wyraźniej ujawnia środowiskowy (w tym społeczny) aspekt 
budowania stanów mentalnych (psychicznych), ponieważ zakłada, że stany men-
talne jednego podmiotu myślącego mogą być częściowo konstytuowane w procesie 
interakcji z innymi stanami elementów rzeczywistości społecznej czy elektronicznej .

W niektórych sytuacjach wzajemne transmisje informacji między elementami 
środowiska a danym podmiotem tworzą spójny system przetwarzania informacji . 

16  http://www .kurzweilai .net/ – strona zawiera wiele ciągle aktualizowanych doniesień 
o osiągnięciach z pogranicza medycyny, bioniki i AI; dostęp: 19 listopada 2012 .
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Element tego środowiska, pozostając w określonej interakcji z podmiotem, może 
odgrywać rolę składnika umysłu tego podmiotu, funkcjonującego na zewnątrz 
jego czaszki . Doniosłość takiego zewnętrznego składnika ujawnia się wówczas, 
gdy wyjaśniamy stany poznawcze, emocjonalne, a przez to i zachowanie dane-
go podmiotu, odwołując się do całego systemu, w którym elementy środowiska 
pełnią role aktywnych składników całego systemu . W takiej sytuacji informacje 
(będące stanami pobudzeń układu fizycznego, realizującego określony program) 
zawarte na zewnątrz głowy mogą pełnić tę samą rolę, co aktywne stany neuronalne 
w mózgu . W obu wypadkach służyć mogą do wyjaśnienia zachowań podmiotu 
dysponującego określonymi rezultatami przetworzenia informacji .

Rzeczywistość na zewnątrz podmiotu, z której elementami podmiot pozosta-
je w odpowiednich relacjach, jest rzeczywistością oddziaływań przyczynowych, 
a przez to jest rzeczywistością „rzeczywistą”, a nie wirtualną „możliwą”, jeśli przez 
tę ostatnią rozumiemy stany rzeczy niepodlegające prawidłowościom przyrody, 
jakim podlega funkcjonowanie mózgu . Można jednak zasadnie utrzymywać, że 
w powyżej wspomnianym sensie rzeczywistość wirtualna, a także rzeczywistość 
stanów umysłowych, jest rzeczywistością realną, jeśli przyjęliśmy, że jest rzeczy-
wistością, której fundamentalne prawa są prawami zgodnymi z zasadą domknięcia 
przyczynowego . W odniesieniu do stanów mentalnych przyjąć trzeba, że są to 
stany umysłu pojmowanego zgodnie z koncepcją umysłu rozszerzonego .

Rzeczywistość wirtualna, często pojmowana jako rzeczywistość generowana 
przez elektroniczne nośniki nowych mediów, nie jest rodzajem rzeczywistości 
odrębnego rodzaju . Na mocy przyjętych założeń o naturalizmie (fizykalizmie) 
i związanej z nimi zasady domknięcia przyczynowego można przyjąć, że oddzia-
ływania poszczególnych elementów rzeczywistości wirtualnej są realne w swej 
sprawczości przyczynowo-skutkowej, co powoduje, że człowiek staje się aktyw-
nym czynnikiem działań sprawczych i poznawczych w otaczającym go środowisku 
wirtualnym (cyberprzestrzeni) . Z perspektywy koncepcji umysłu rozszerzone-
go, która bardziej adekwatnie opisuje i wyjaśnia wiele działań człowieka, moż-
na przyjąć, że elementy rzeczywistości wirtualnej, będące artefaktami działań  
maszyn, ich symulacji czy przekształceń informacyjnych, wchodzą w skład syste-
mu poznawczego i motywującego człowieka jako podmiotu jednostkowego . Włą-
czenie elementów środowiska elektronicznego, przestrzeni wirtualnej do obszaru 
stanów mentalnych podmiotu powinno zaowocować myśleniem o tych elementach 
z większą uwagą, jaka należy się składnikom podmiotowego wyposażenia poznaw-
czego i sprawczego .

Dodatkowo przyjmując, że stany rozszerzonego umysłu mogą determinować 
określone treści naszych szerokich stanów mentalnych, zwracać się powinno więk-
szą uwagę na istnienie i funkcjonowanie takich aktywnych elementów środowiska, 
które determinują treści naszych stanów mentalnych .
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Na podstawie analizy problemu zagrożenia i  jego usytuowania względem 
umysłu podmiotu stwierdzić można, że zagrożenie – w tym wypadku ze strony 
mediów elektronicznych – jest zagrożeniem treści i funkcjonowania całego sys-
temu rozszerzonego umysłu, a nie elementów środowiska elektronicznego wobec 
istniejącego niezależnie od nich podmiotu jednostkowego . Elementy zewnętrzne, 
ale włączone w układ generujący rzeczywistość wirtualną, tworzą system, który 
jako całość jest w stanie kreować różne cechy tej rzeczywistości, jej funkcjonalność, 
celowość, treść i wiele innych, których powstawanie tradycyjnie przypisywano tylko 
podmiotowi rozumianemu jako autonomiczna jednostka, będąca samodzielnym 
aktorem w swoim środowisku zewnętrznym . W nowym ujęciu elementy otoczenia 
są składnikami rozszerzonego umysłu podmiotu, będąc przez to przedmiotem jego 
troski, by nie stanowiły przyczyny zagrożenia lub dysfunkcjonalności w środowisku 
elektronicznym czy społecznym .

ThreaT To The mind or ThreaT in The mind

In my article I scrutinize the problem of threat which can be occasionally generated 
by electronic media . I argue that this threat is inside the mind, not outside it . Accepting 
a naturalistic way in explaining reality, and in particular a form of physicalism which makes 
the assumption of a causal closure of the world . As a consequence, I claim that the nature of 
the mind is also naturalistic and remains in certain relations to the environment, including 
electronic environment . The opening thesis can be justified in the light of the extended mind 
concept . Electronic media support and determine our actions and behaviour but the threat 
should be explained as something which placed inside the mind . This approach should 
have consequences for the way we understand our presence in this new environment and 
the way we function in it .
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Prolegomena do analizy Bayesowskiej 
w kognitywistyce 

Niniejszy tekst ma za zadanie wprowadzić w zagadnienie możliwości wykorzy-
stania analizy Bayesowskiej w naukach kognitywnych . Wobec coraz częstszego i szer-
szego wykorzystania analizy Bayesowskiej w naukach empirycznych, społecznych 
oraz prawnych powinno podjąć się próbę wykorzystania zalet tej analizy na gruncie 
nauk kognitywnych . W niniejszym artykule przedstawione zostaną elementarne wia-
domości o analizie Bayesowskiej oraz pokazane zostaną aspekty, w których analiza ta 
może zostać wykorzystana w ramach nauk kognitywnych .

1. Wnioskowanie Bayesowskie

Analizą Bayesowską możemy nazwać szczególny sposób wnioskowania staty-
stycznego, w którym wychodząc od subiektywnego rozkładu prawdopodobieństwa, 
poprzez kolejne stosowanie danych mechanizmów formalnych, modyfikujemy 
pierwotny rozkład poprzez zmianę wartości wejściowych oraz dodawanie nowych 
wartości do zbioru prawdopodobieństw .

1.1. Wzór Bayesa

We wprowadzeniu do artykułu przyjęto strukturę odpowiadającą początkowym 
rozdziałom pracy Phila Gregory’ego3 . Centralnym elementem teorii prawdopodo-
bieństwa jako rozszerzonego rachunku logicznego jest koncepcja prawdopodobień-

1  bartosz .janik@uj .edu .pl
2  michal .piotr .kaminski@gmail .com
3  P . Gregory, Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences: A Comparative Ap-

proach with Mathematica Support, Cambridge: University Press 2005 . 
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stwa warunkowego, na gruncie której wyrasta wzór Bayesa4 . We wszystkich miej-
scach, w których mowa o hipotezach, informacjach oraz o danych zakłada się, że 
jest mowa o zdaniach reprezentujących te elementy teorii . Zakłada się tym samym 
odpowiedni język, oparty na logice pierwszego rzędu . W tym miejscu wystarczy 
pamiętać o klasycznych aksjomatach rachunku prawdopodobieństwa . W dalszej 
części uwaga zostanie zwrócona na sposób wyprowadzenia teorii prawdopodo-
bieństwa z „czystej” logiki . Najważniejszymi zasadami, rządzącymi manipulacją 
prawdopodobieństwem, są reguła sumy oraz reguła iloczynu5: 

p(A|B) + p(A|B) = 1
p(A,B|C) = p(A|C)p(B|A,C) = p(B|C)p(A|B,C) 

z których bezpośrednio wynika wzór Bayesa:
p(H|D,I) = p(H|I)p(D|H,I) / p(D|I) 

gdzie H reprezentuje hipotezy, I nasze uprzednie informacje, zaś D uzyskane dane 
(dane wejściowe) . Naturalną interpretacją jest stwierdzenie, że prawdopodobień-
stwo hipotezy związanej z uzyskanymi danymi w ramach uprzednio istniejących in-
formacji p(H|D,I) jest równe iloczynowi prawdopodobieństwa uzyskania hipotezy 
na gruncie posiadanych informacji p(H|I) oraz prawdopodobieństwu otrzymania 
danych doświadczalnych w warunkach posiadania hipotez oraz uprzednich infor-
macji p(D|H,I) . Formuła p(D|I) to czynnik normalizujący, który zapewnia normo-
wanie się sumy prawdopodobieństw hipotez do jedynki6 . Na fakt, że powyższy wzór 
może być matematyczną reprezentacją procesu uczenia się, zwraca uwagę Jaynes7 . 
Prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy zmienia się w zależności od nabywa-
nych informacji, reprezentowanych przez kolejne zdania dołączane do posiadanej 

4  Prawdopodobieństwem warunkowym nazywamy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia 
A pod warunkiem zajścia zdarzenia B . Analizę Bayesowską możemy postrzegać jako rachunek, 
w którym zbiór, do którego należy zdarzenie B, zostaje powiększony o inne zdarzenia w jakiś 
sposób związane ze sobą . Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa podaje nam prosty wzór, 
za pomocą którego możemy obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe .

5  Reguła sumy informuje nas, że wystąpienie dwóch sprzecznych ze sobą zdarzeń jest 
pewne (tj . ma wartość 1) . Pionowa kreska informuje o tym, co jest dane jako warunkowe . Reguła 
iloczynu mówi nam, w jaki sposób obliczyć prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń, mnożąc 
prawdopodobieństwo pod warunkiem prawdziwości zdarzenia C przez prawdopodobieństwo 
zajścia zdarzenia B pod warunkiem prawdziwości zdarzenia A oraz C . Uważny czytelnik zauwa-
ży, że zamiennie używamy określeń ’warunkowe’ oraz ’prawdziwe’, w jednym i drugim wypadku 
rozumiemy przez to okoliczność zajścia zdarzenia (z określonym prawdopodobieństwem) . Tłu-
maczyli będziemy to w pełnym wzorze Bayesa jako dane lub informacje, które już posiadamy 
(informacje pewne, uzyskane, prawdziwe) .

6  P . Gregory, op . cit ., s . 5 .
7  E .T . Jaynes, Bayesian methods: General background. An introductory tutorial, Maximum 

Entropy and Bayesian Methods in Applied Statistics, Cambridge: University Press 1985, s . 1–25 .
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puli zdań (z określonym prawdopodobieństwem) . Ilustracją takiego procesu będzie 
zmieniające się prawdopodobieństwo w przykładzie podanym niżej . Dodać może-
my, antycypując wynik obliczeń, że wystąpienie czynnika ryzyka spowodowałoby 
zwiększenie uzyskanego prawdopodobieństwa istnienia stanu chorobowego .

Przestrzeń hipotez może być dyskretna lub ciągła . W zależności więc od złożo-
ności problemu możemy reprezentować nasze dane, informacje i hipotezy określo-
nymi wartościami dyskretnymi8 lub posługując się funkcją gęstości prawdopodo-
bieństwa, czyli matematyczną strukturą, która informuje nas, gdzie możemy szukać 
naszej wartości w zbiorze o mocy continuum9 . Należy też wspomnieć o procedurze 
eliminacji parametrów ubocznych, którą nazywa się marginalizacją . Parametr wy-
stępujący w ramach modelu może zostać zmarginalizowany, gdy uważamy, że jego 
zmiana jest infinitezymalna (nieskończenie mała), co pozwala scałkować funkcję 
gęstości prawdopodobieństwa w stosunku do tej zmiany10 .

1.2. Przykład zastosowania

Poniższy przykład w całości został zaczerpnięty z książki Phila Gregory’ego11 . 
W oparciu o dane laboratoryjne, prawdopodobieństwo fałszywego pozytywnego 
testu na obecność jednostki chorobowej wynosi 2 .3%, zaś prawdopodobieństwo 
fałszywego negatywnego testu wynosi 1 .4% . Zakładamy, że naszymi danymi są ba-
dania śliny i że częstotliwość występowania choroby wynosi 1:10000 . Niech: 

H = ’Masz jednostkę chorobową .’ 
-H = ’Nie masz jednostki chorobowej .’
D = ’Test pozytywny .’
I = ’Brak jakiejkolwiek przyczyny choroby .’
p(D|H,I) = 0 .986 (1 – prawdopodobieństwo fałszywego testu negatywnego)
p(D|-H ,I) = 0 .023 (prawdopodobieństwo fałszywego testu pozytywnego)
Z uwagi na okoliczność, że przestrzeń hipotez składa się z dwóch elementów, 

czynnik normalizujący we wzorze Bayesa może być przedstawiony jako: 

8  Zwykle na myśli mamy wartości liczbowe z przedziału (0,1) .
9  Ceną za posługiwanie się funkcją gęstości prawdopodobieństwa jest złożoność formalna 

obliczeń .
10   G .L . Bretthorst, An introduction to parameter estimation using bayesian probability theory, 

Maximum Entropy and Bayesian Methods, Kluwer: Academic Publishers, The Netherlands 1990, 
s . 3 . Należy dodać, że marginalizacja występuje w modelach ciągłych i w najprostszym przy-Należy dodać, że marginalizacja występuje w modelach ciągłych i w najprostszym przy-
padku ogranicza się do obliczenia prostej całki, której wartość zastępuje oczekiwaną wartość 
parametru, który chcielibyśmy wyeliminować . Precyzyjne wyjaśnienie metody wykracza poza 
zakres niniejszego artykułu . Nie będzie ona również niezbędna do zrozumienia podstaw analizy 
Bayesowskiej jako że autorzy ograniczają rozważania do modeli dyskretnych .

11   P . Gregory, op . cit ., s . 11–12 .
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p(D|I) = p(H|I)p(D|H,I) + p(-H|I)p(D|-H,I)
zaś wzór Bayes’a: 

p(H|D,I) = p(H|I)p(D|H,I) / p(H|I)p(D|H,I) + p(-H|I)p(D|-H,I)

Warto zauważyć, że p(H|I) (czynnik normalizujący) nie jest niczym innym niż 
częstotliwością występowania choroby w populacji, p(-H)|I) = 1 – p(H|I) . Z poda-
nych informacji możemy obliczyć prawdopodobieństwo posiadania choroby: 

p(H|D,I) = 0 .0042

Prawdopodobieństwo posiadania choroby w ramach pozytywnego testu, ale bez 
żadnych dodatkowych informacji, jest niskie i intuicyjnie poprawne . Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że różni się on zasadniczo od prawdopodobieństwa fałszywego wy-
niku pozytywnego . Wrócić można w tym miejscu do okoliczności przywoływanej 
wcześniej . Gdyby nagle okazało się, że do puli danych dodajemy informację, że 
uzyskano wartość 0 .95 testu na okoliczność, która z prawdopodobieństwem 0 .75 
potwierdza chorobę, wynik końcowy znacznie by się podniósł . Warta odnotowania 
jest jeszcze jedna okoliczność . W tym przykładzie za punkt wyjścia służą dane uzy-
skane metodą standardowej (częstościowej) analizy statystycznej . Zwykle jednak 
stanowią go dane subiektywnie przyporządkowane . W drugim przypadku analiza 
Bayesowska przestaje być miarą obiektywności i zaczyna spełniać swoją rolę jako 
miara przekonań dokonującego obliczeń12 .

1.3. Estymacja parametrów

1.3.1. Prawdopodobieństwo

Najważniejszym elementem analizy Bayesowskiej jest efektywna estymacja 
parametrów13 . Problemem każdej teorii rozwijanej w sposób Bayesowski jest ko-

12  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na problem interpretacji teorii prawdopodobień-
stwa – centralny dla filozoficznego aspektu analizy Bayesowskiej . Klasycznie interpretujemy 
prawdopodobieństwo częstościowo, tj . jako częstotliwość wystąpienia pewnego zdarzenia w nie-
skończonym ciągu niezależnych zdarzeń . Próbujemy wtedy twierdzić coś obiektywnego o rze-
czywistości . Analiza Bayesowska odrzuca taki punkt widzenia i pokazuje nam, że prawdopo-
dobieństwo analizowane powinno być jako miara potwierdzenia naszych własnych przekonań . 
Nie rozstrzyga ona o charakterze danych wejściowych, ale zwraca uwagę na okoliczność, że nic 
obiektywnego i pewnego o świecie nie możemy powiedzieć . Siłą analizy Bayesowskiej jest zapew-
nienie formalnej metody wnioskowania, która w ramach posiadanych danych pozwoli uzyskać 
nam poprawne wartości dla testowanych hipotez . Zainteresowanych zagadnieniem interpretacji 
prawdopodobieństwa odsyłam do znakomitej książki W . Załuski, Skłonnościowa interpretacja 
prawdopodobieństwa, Kraków–Tarnów 2008 .

13   G .L . Bretthorst, op . cit .
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nieczność zewnętrznego przyporządkowania prawdopodobieństwa . Z  pomocą 
w takim przypadku przychodzi zasada Maksymalnej Entropii, sformułowana przez 
Claude’a E . Shannona14 . Badacz ten stworzył pierwszą, w pełni matematyczną teorię 
komunikacji, która położyła kamień węgielny pod współczesną informatykę jako 
naukę o reprezentowaniu i manipulacji informacją . Wspomniana zasada informuje 
nas, że w sytuacji, w której posiadamy dyskretny rozkład prawdopodobieństwa 
P(H|I) wartością, która mówi nam o niepewności tego rozkładu jest entropia15: 

H = ∑ P(i|I) log P(i|I)

Posiadając określoną informację (wyrażalną propozycjonalnie), możemy przy-
pisać rozkład prawdopodobieństwa do pewnego zdania w taki sposób, że będzie 
ono wyrażało jedynie te informacje, które uznamy za istotne . Aby tego dokonać, 
należy zmaksymalizować wartość H w stosunku do ograniczeń zawartych w po-
siadanej przez nas informacji16 . Dokonujemy operacji analogicznej do omawianej 
wcześniej marginalizacji parametrów .

1.3.2. Wybór modelu

Wybór odpowiedniego modelu statystycznego dla określonych informacji 
i danych, opartego na analizie Bayesowskiej, w sytuacji, gdy możliwy do zastoso-
wania jest więcej niż jeden model, wymaga dokonania obliczeń, które na gruncie 
teorii Bayesowskiej w sposób bezpośredni wskażą model bardziej faworyzowany17 . 
Pierwszoplanową rolę w tym procesie odgrywa czynnik Ockhama, który fawory-
zuje modele o większej prostocie . Wartość tego czynnika zależy od infitezymalnej 
zmiany parametrów w porównywanych modelach18 . W najprostszym, dyskretnym 
przypadku, wybór modelu sprowadza się do obliczenia prostej formuły, porównu-
jącej moce predykcyjne obu modeli, tj . wartości prawdopodobieństwa koroboracji 
(niepowodzenia w falsyfikacji lub zwykłego potwierdzenia) określonych hipotez .

14   C .E . Shannon, A mathematical theory of communication, „The Bell System Technical 
Journal” 1948, nr 27, s . 379–423, 623–656 .

15  Entropią jest średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość 
(w naszym przypadku zdanie), gdzie wagami są prawdopodobieństwa wystąpienia poszczegól-
nych części zdania tej wiadomości . Wartość ta ma bardzo duże znaczenie przy doborze odpo-
wiednich parametrów w modelu . Zagadnienie entropii przywoływane jest w tym miejscu dla 
zwrócenia uwagi na okoliczność, że wartość ta wykorzystywana jest na styku teorii informacji, 
teorii decyzji oraz informatyki, co czyni ją bardzo interesującą dla kognitywistyki .

16   G .L . Bretthorst, op . cit ., s . 4 .
17  P . Gregory, op . cit .
18  Ze zmianą infitezymalną będziemy mieli do czynienia w modelach ciągłych . W mode-

lach dyskretnych czynnik ten może zostać uproszczony do zwykłego dzielenia .
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W miarę wzrostu skomplikowania modelu pojawia się problematyka wyboru 
określonych parametrów oraz ustalenia wartości czynnika Ockhama związanego 
z ich istnieniem . W tym przypadku trzeba jednak rozpatrywać funkcje gęstości 
prawdopodobieństwa oraz globalnego i maksymalnego prawdopodobieństwa dla 
danego modelu . Funkcja globalnego prawdopodobieństwa jest łącznym prawdo-
podobieństwem parametrów i danych uzyskanych później (czyli uzyskanych w ra-
mach przeprowadzonych obliczeń)19 .

1.4. Sieci Bayesowskie

W prostych przypadkach wystarcza nam użycie modeli bazujących na okre-
ślonych danych wejściowych, które możemy ze sobą porównywać . Jest jednak 
pewien warunek: stworzone modele powinny ze sobą konkurować, tj . powinny 
dopuszczać inne interpretacje lub otrzymanie różniących się od siebie danych wyj-
ściowych . Automatycznie możemy zapytać, co dzieje się w sytuacji, gdy w ramach 
jednego modelu chcemy zbudować sieć wnioskowania o charakterze przyczyno-
wym? Odpowiedzią na to pytanie jest wykorzystanie modelu sieci Bayesowskiej . 
W znaczeniu formalnym siecią Bayesowską jest skierowany graf acykliczny, którego 
wierzchołki reprezentują zdarzenia (hipotezy), a krawędzie pomiędzy nimi związki 
przyczynowo-skutkowe . 

Obrazek: Prosty model sieci Bayesowskiej20

W powyższym przykładzie deszcz wpływa na włączanie spryskiwaczy, a one 
wraz z deszczem wpływają na nawilżenie trawy . W modelach, które będą nas in-
teresowały struktura jest zwykle bardziej rozbudowana, na wejściu pojawiają się 
wartości prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia, a dalsze wartości na sieci liczymy, 
posługując się wzorem Bayesa . W ramach sieci możliwe jest reprezentowanie praw-
dopodobieństwa warunkowego z rozbudowanym zbiorem zdarzeń warunkowych 

19   G .L . Bretthorst, op . cit .; P . Gregory, op . cit .
20  Źródło: http://en .wikipedia .org/wiki/File:SimpleBayesNet .svg .
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(z wykorzystaniem wzoru Bayesa), związanego z modelowanymi relacjami przy-
czynowo-skutkowymi pomiędzy danymi oraz hipotezami (czyli tym, co na wejściu 
i tym, czego wartość chcemy uzyskać), oraz możliwe jest stworzenie precyzyjnej 
struktury wnioskowania w oparciu o model statystyczny (analogicznie do wyboru 
modelu w sytuacji konkurencji)21 . 

2. Perspektywy

W tej części artykułu chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób analiza Bayesowska 
może zostać wykorzystana do tworzenia teorii i modeli w ramach nauk kognityw-
nych oraz co wspólnego będą miały teorie oparte na formalizmie Bayesowskim . 
Nie będziemy analizowali całych modeli oraz teorii, pokażemy tylko, w jaki sposób 
wykorzystywane są zalety podejścia Bayesowskiego .

2.1. Modelowanie uczenia się i wnioskowania

Posługując się analizą Bayesowską, w sposób bardzo efektywny można badać 
systemy uczące się . Analiza ta może być zastosowana do tworzenia systemów uczą-
cych się dla potrzeb sztucznej inteligencji, gdzie nowe dane w sposób czynny mody-
fikują rozkład prawdopodobieństwa dla całej teorii . Z drugiej strony może to rów-
nież służyć modelowaniu sposobu podejmowania decyzji przez ludzi oraz pozwala 
zastanawiać się nad kryteriami uznawania informacji za wiedzę oraz rekonstrukcją 
procesu racjonalnego podejmowania decyzji . Tworzenie modeli uczących się lub 
proste wnioskowanie wymaga od nas użycia struktury sieci Bayesowskiej z uwagi na 
dostępność dużej ilości danych wejściowych, powiązanych ze sobą różnego rodzaju 
związkami przyczynowymi .

Systemy dynamiczne, oparte na analizie Bayesowskiej, wykorzystywane są 
w prawie . Podstawowym sposobem wykorzystania sieci Bayesowskiej jest wnio-
skowanie na sali sądowej z  zaprezentowanych dowodów . Mimo że w  polskim 
procesie karnym zakłada się, że efektem postępowania dowodowego powinno być 
osiągnięcie prawdy obiektywnej, to nie jest kontrowersyjną teza, że założenie to 
traktować powinniśmy jako użyteczną fikcję . Nasze poznanie zmysłowe ma w du-
żym stopniu charakter probabilistyczny . W ramach informacji (przeprowadzonych 
dowodów) uzyskujemy sieć wiedzy, która opiera się na prawdopodobieństwie, które 
powinno być dynamicznie zmieniane w toku dołączania nowych informacji . Do-
brym modelem dla tego procesu jest struktura sieci Bayesowskich, która umożliwia 
przedstawienie wszystkich informacji oraz ich wzajemnych relacji przyczynowych 

21  Szerzej na ten temat można przeczytać w znakomitej monografii R . Neapolitana Lear-
ning Bayesian Networks, Prentice Hall 2003 .
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w ramach relatywnie prostego modelu22 . Systemy Bayesowskie używane są również 
w ramach formalizacji argumentacji prawniczych23 .

Widać w sposób jasny, które zalety sieci Bayesowskich w szczególności i analizy 
Bayesowskiej w ogólności stanowią zaletę takiego podejścia . Po pierwsze, formalnie 
system taki pozwala nam na wnioskowanie w ramach różnorodnie powiązanych 
ze sobą danych wyjściowych, dla których niemożliwe jest zbudowanie jednolitego 
modelu . Po drugie, pozwala także na dynamiczną zmianę danych wyjściowych 
w toku dołączania nowych danych wejściowych . Po trzecie, omijane są problemy 
związane z klasyczną interpretacją prawdopodobieństwa24 . Analiza Bayesowska 
staje się atrakcyjna z punktu widzenia filozofii rachunku prawdopodobieństwa .

2.2. Filozofia umysłu

Analiza oparta na sieciach Bayesowskich, a więc układach probabilistycznych 
reprezentujących wiedzę i  informacje, zastosowana może być do modelowania 
funkcjonowania umysłu . Próby potraktowania ludzkiego umysłu jako wielkiego 
układu probabilistycznego podejmowane są we współczesnej filozofii umysłu25 . 
Analiza tego typu podejmowana jest również przez psychologów badających kogni-
tywne możliwości ludzkiego mózgu przez przybliżanie ich modelami opierającymi 
się na wnioskowaniu statystycznym, przede wszystkim opartym na twierdzeniu 
Bayesa . Bardzo często przybiera to formę analizy podejmowania decyzji w ramach 
określonych danych posiadanych przed jej podjęciem . Analiza wygląda wtedy po-
dobnie jak w prezentowanym wcześniej przykładzie26 .

W ramach podejścia Bayesowskiego Geoffrey Hinton i Karl Friston zapropo-
nowali zunifikowaną teorię swobodnej energii, za pomocą której można opisać 
mózg, posługując się zaawansowaną analizą Bayesowską . Gdy energia swobodna, 
w sensie termodynamicznym, zostaje zminimalizowana (za pomocą metod zna-
nych z rachunku wariacyjnego27), w odpowiedni sposób tworzona jest struktura, 

22   J . Strnad, Should Legal Empiricists Go Bayesian?, „Stanford Law and Economics Olin 
Working Paper” 2007, nr 342 .

23   N . Fenton, D . Lagnado, M . Neil, A General Structure for Legal Arguments Using Bayesian 
Networks, to appear „Cognitive Science”, 2012 .

24   W . Załuski, op . cit .
25  The Probabilistic Mind: Prospects for Bayesian Cognitive Science, ed . N . Chater, M . Oaks-

ford, Oxford University Press 2008 .
26  Zob . E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2006, 

s . 558–560 oraz np . M .D . Lee, E .J . Wagenmakers, Bayesian Statistical Inference in Psychology: 
Comment on Trafimow, „Psychological Review” 2003, vol . 112, nr 3, s . 662– 668 .

27  Tj . minimalizacji funkcjonału na określonej przestrzeni . W tym przypadku zagadnienie 
musi być aż tak skomplikowane, gdyż energię swobodną reprezentuje się za pomocą funkcji, 
która określa jej wartość w danym miejscu . Aby zminimalizować taką funkcję, musimy posłużyć 
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którą możemy nazwać Bayesowskim mózgiem . Swobodna energia – według tej 
teorii – ma pochodzić z różnicy energii odbieranych z zewnątrz bodźców a ener-
gią ich neuronalnych reprezentacji w mózgu . Organizm, który pozostaje ze swoim 
środowiskiem w równowadze, dąży do minimalizacji energii swobodnej28 . Projekt 
mózgu Bayesowskiego opiera się na koncepcji, zgodnie z którą mózg posiada jakiś 
model rzeczywistości i w ramach tego modelu dokonywane jest minimalizowa-
nie swobodnej energii wspomnianymi metodami29 . W ramach tak działającego 
mózgu łącznie rozpatrywane mogą być mechanizmy związane z optymalizacją 
wykorzystania energii . Rodzaj tych mechanizmów nie zależy już od teorii mó-
zgu Bayesowskiego, a jedynie korzysta z metod formalnych zapewnianych przez 
tę teorię . Możemy więc w dowolny sposób teoretyzować na temat sposobów czy 
powodów minimalizowania energii w ramach pewnego modelu . Hipoteza mózgu 
Bayesowskiego proponuje zupełnie nowe podejście do znanej nam problematyki . 
Należy zauważyć, że zwraca ono uwagę na możliwość modelowania pewnych struk-
tur przy użyciu zaawansowanych metod probabilistycznych związanych z pewną 
interpretacją rachunku prawdopodobieństwa . Wiąże się to bezpośrednio z filozofią 
umysłu, ponieważ w toku takiego modelowania przemycane są treści o charakterze 
filozoficznym (np . status swobodnej energii, stanowisko, które presuponuje taki 
model w ramach problemu psychofizycznego itp .) .

Idąc dalej tropem możliwości, jakie daje analiza Bayesowska, można twier-
dzić, iż dostarcza nam ona narzędzia do analizy ludzkiej racjonalności w znaczeniu 
instrumentalnym, tj . racjonalności, która daje się matematyzować i wyrazić w ra-
mach określonego modelu nieprzewidującego zachowań akratycznych agenta30 . 
Twierdzenie to opiera się zarówno na zaprezentowanych zasadach formalnych, jak 
i możliwościach aplikacji analizy Bayesowskiej do procesów uczenia się . Możemy 
zastanawiać się i pytać, w jaki sposób dwóch racjonalnych agentów może uzyskiwać 
różne wnioski, rozstrzygając tym samym problem, czy racjonalne postępowanie 
może generować różne dane wyjściowe . Wydaje się, że tak . Po pierwsze, przy zało-
żeniu posiadania identycznych systemów reprezentujących wiedzę, w sytuacji, gdy 
dwóch wnioskujących otrzymuje podobną informację, jedyną możliwością uzyska-
nia przez nich odmiennych wyników jest posługiwanie się odmiennymi parametra-
mi, a co za tym idzie – odmiennymi modelami . Po drugie, w sposób bezpośredni 

się rachunkiem wariacyjnym, który podaje nam przepis na inną funkcję, która w każdym miejscu 
przybiera najmniejszą możliwą wartość .

28   K . Friston, The free-energy principle: a unified brain theory?, „Nature Reviews Neurosci-
ence” 2010, nr 11, s . 127–138 .

29  Ibidem, s . 130 .
30  Tj . takiego, który nie dokonuje świadomego wyboru gorszego działania, wiedząc, że 

inne bardziej się opłaca . Przykładem działania akratycznego jest prokrastynacja . Odpowiedź 
na pytanie o to, czy jesteśmy racjonalni, wykracza poza zakres niniejszej pracy . Odsyłamy do: 
W . Załuski, Ewolucyjna Filozofia Prawa, Warszawa 2009 .
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w pracach Edwina T . Jaynesa mowa jest o racjonalnym charakterze prawdopo-
dobieństwa, które ma się zachowywać zgodnie z naszymi intuicjami dotyczącymi 
konfirmacji lub falsyfikacji tez systemu . Celowo zostało użyte charakterystyczne 
dla Carnapa sformułowanie, gdyż – naszym zdaniem – system Bayesowski stanowi 
uzupełnienie jego pomysłu . Analiza Bayesowska, z uwagi na swoje właściwości 
(obiektywność przy subiektywnym wyborze prawdopodobieństw początkowych, 
niezależności poprawności od wyboru modelu), z jednej strony umożliwia ade-
kwatne wnioskowanie, z drugiej – pozwala na formalne porównywanie modeli . 

3. Podsumowanie

Analiza Bayesowska na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie pro-
stym narzędziem formalnym służącym do analizy hipotez na bazie posiadanych 
danych . Im głębiej jednak analizuje się to narzędzie, tym więcej zaobserwować 
można treści o charakterze pozamatematycznym . Wybór rachunku Bayesowskiego 
wiąże się z przyjęciem pewnego stanowiska filozoficznego oraz pewnej interpretacji 
prawdopodobieństwa . W związku z tym to, co reprezentowane jest przez zmienne 
w analizie Bayesowskiej, nabiera określonego zabarwienia filozoficznego . To pierw-
sze ciekawe zagadnienie, które dotyczy tego rachunku . Z drugiej strony poprzez 
określenie pewnego punktu widzenia, analiza Bayesowska nadaje się znakomicie 
do analizy pewnej klasy problemów, gdzie dostępne dane nie są zupełne, a naszym 
zadaniem jest podjęcie najlepszej (nie obiektywnej czy prawdziwej) decyzji . Analo-
gicznie sytuacja się przedstawia, gdy chcemy budować najlepszy model, posługując 
się ograniczoną ilością danych lub gdy największe znaczenie będzie miała dyna-
miczna struktura zmieniających się wartości prawdopodobieństwa posiadanych 
informacji . Wydaje się, że analiza Bayesowska w bardzo dużym stopniu, z uwagi na 
scharakteryzowane cechy, może być przydatna w naukach kognitywnych . 

deliberaTions on The analysis of bayesian CogniTive sCienCe

The paper presents the basic principles of Bayesian inference . The inference which is 
based on a simple logic diagram brings us to the advanced concepts associated with the 
choice of specific models for knowledge and parameter estimation, and the inference based 
on them . After presenting the above concepts in general, the author shows the opportunities 
for cognitive science grounded on Bayesian inference .
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Problem autonomii a perspektywa zewnętrzna 
w filozofii umysłu Thomasa Nagela

Zagadnienie autonomii stanowi najczęściej poboczny przedmiot zainteresowań 
filozofii umysłu . Podobnie dzieje się z kwestią wolności . Zainteresowanie tematyką 
autonomii jest znikome w filozofii umysłu zapewne ze względu na niejednolity cha-
rakter wolności oraz jej wieloaspektowość . Powyższe czynniki w znacznym stopniu 
utrudniają możliwość jednoznacznego stwierdzenia lub zaprzeczenia samego istnie-
nia wolności, uniemożliwiają również jej „pomiar” w procesie badań nad umysłem .

Problem autonomii również znaczeniowo wykracza poza dziedzinę filozofii 
umysłu . Artykuł poświęcony będzie jednej z jego odsłon – autonomii umysłu wobec 
zewnętrznych determinantów, takich jak choćby aktywność neuronalna mózgu . 
Będę starał się wykazać, że współczesne badania nad umysłem wywierają istotny 
wpływ na sposób rozumienia problemu autonomii, nie przekładają się jednak zna-
cząco na jego rozwiązanie .

Współczesne badania nad wolnością niejednokrotnie odnoszą się do rozwiązań 
proponowanych na gruncie filozofii umysłu1, relacja ta jednak nie jest obustronna . 
Pomimo interdyscyplinarności kognitywistyki, wolność stanowi zbyt szeroką ka-
tegorię, aby można było ją każdorazowo włączać do kanonu badań nad umysłem 
i móc ostatecznie orzekać o zasadności jej istnienia . Interesujące okażą się z pew-
nością badania Benjamina Libeta, do których odnoszę się w artykule, najpierw 
jednak przedstawię stanowisko Thomasa Nagela, usiłującego włączyć zagadnienie 
wolności do swej teorii umysłu .

Nagel swoją koncepcję umysłu prezentuje zwłaszcza w książce The View from 
Nowhere (Widok znikąd2) . Rozważania tam zawarte stanowią próbę rozwiązania 
problemu wolności wobec zagrożenia ze strony determinizmu . W artykule doko-

1  Zob . B . Doyle, Free Will. The Scandal in Philosophy, I-Phi Press, Cambridge 2011 .
2  Zob . T . Nagel, Widok znikąd, Warszawa 1997 .
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nam charakterystyki problemu zewnętrznej determinacji, a także jej wpływu na 
działanie podmiotu oraz jego wolność .

Nagel rozpatruje zagadnienie wolności (nieraz naprzemiennie) z dwóch od-
działujących na siebie i na podmiot perspektyw: wewnętrznej (nazywanej przez 
niego również wewnątrzpodmiotową) oraz zewnętrznej (obiektywnej) . Docieka-
nia na temat wolności stanowią rozwinięcie jego badań z zakresu filozofii umysłu, 
w ramach których wyróżnia i charakteryzuje on obie perspektywy . Zarówno we-
wnętrzna, jak i zewnętrzna perspektywa mogą stanowić przedmiot świadomości, 
co przekłada się bezpośrednio na decyzje, jakich dokonuje podmiot . Świadomość 
decydowania, występująca przy każdorazowym akcie decyzji, nie oznacza jednak, 
że podmiot jest świadomy każdego z podejmowanych przez siebie działań, dlatego 
też filozof odróżnia akty wolne od mimowolnych3 .

Szerszą od wolności, a jednocześnie zawierającą ją w sobie, jest kategoria działa-
nia4 . Podobnie jak wolność, działanie posiada też swój „nieredukowalnie wewnętrz-
ny aspekt”5 . Pisząc o wolności w działaniu, Nagel broni zasadności jej istnienia 
wobec zagrożenia, jakie stanowi przyrodniczy determinizm . Zauważa, że działa-
nia podmiotu znikają wraz z samym działającym podmiotem, gdy tylko poddamy 
je obserwacji z zewnętrznej perspektywy . W wyniku procesu obiektywizowania, 
działania stają się jedynie pewnymi zdarzeniami w świecie, podmiot zdaje się nie 
być już sprawcą własnych działań, lecz stanowi jedynie pośredni element w przy-
czynowym łańcuchu zdarzeń w świecie . Determinacja ze strony podmiotu, mająca 
miejsce w momencie podejmowania decyzji, nie jest dostrzegalna z zewnętrznej 
perspektywy ze względu na jej wewnętrzny, podmiotowy charakter; dopiero jej 
skutek, jakim jest czyn, staje się obserwowalnym elementem redukowalnym do 
zdarzenia . Redukcja działań do zdarzeń jest szczególnie ważna w rozważaniach 
nad problematyką wolności, jednak dla Nagela nie mniej istotny jest wpływ owej 
redukcji na samą kategorię działania . Autor pisze, że aby bronić podmiotowego 
aspektu działań (a zatem samych działań) 

[ . . .] jedynym rozwiązaniem jest uznanie działania za podstawową kategorię psycho-
fizyczną (albo, dokładniej, psychofizykalną), której nie można zredukować do termi-
nów fizykalnych ani do innych terminów psychologicznych . [ . . .] Działanie ma własny, 

3  W artykule mowa będzie jedynie o działaniach pierwszego rodzaju .
4  Działanie stanowi szerszą kategorię niż wolność, ponieważ dotyczy wszelkich niemimo-

wolnych ruchów, niezależnie od stopnia ich zdeterminowania . Samo poczucie wolności nie jest 
wystarczające, aby dany czyn można było uznać jako wolny . Aby można było skutecznie mówić 
o wolności, należy oddzielić akty wolitywne (stanowiące przejaw działalności w świecie) od 
wszelkich nieświadomych i mimowolnych form aktywności (stanowiących jedynie świadectwo 
zdarzeń w świecie) .

5  Zob . T . Nagel, op . cit ., s . 136 .
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nieredukowalnie wewnętrzny aspekt, podobnie jak inne zjawiska psychiczne – istnieje 
mentalna asymetria pomiędzy świadomością własnych działań a świadomością działań 
innych ludzi – jednakże działanie nie sprowadza się do czegoś innego, ani w izolacji, 
ani w połączeniu z ruchami fizycznymi: nie sprowadza się do wrażenia, uczucia, prze-
konania, intencji lub pragnienia6 .

Powyższa nieredukowalność działania nie dowodzi, co prawda, zasadności jego 
istnienia w perspektywie obiektywizującego obrazu świata . Stanowi jednak wy-
łom w łańcuchu przyczynowym, pozwalającym na dalsze dochodzenie zasadności 
istnienia nie tylko działania, ale także wolności . Z drugiej strony świat, w którym 
można wyróżnić jedynie zdarzenia fizyczne, wyklucza istnienie zarówno wolności, 
jak i działania7 . 

Nagel, przechodząc do rozważań na temat wolności, zakłada już istnienie dzia-
łania . Uznanie go jako warunku jakiegokolwiek sensownego dyskursu na temat 
wolności nie oznacza jednak, by zależność ta przebiegała w odwrotnym kierunku . 
Brak wolności nie musi oznaczać braku działania, a zarzuty wobec istnienia wol-
ności nie muszą podważać zasadności ludzkiego działania .

Swoją argumentację na temat problemu wolności Nagel zawiera w dwóch za-
gadnieniach: możliwości udowodnienia wolności własnej (problem autonomii) 
oraz zasadności przypisywania wolności innym podmiotom (problem odpowie-
dzialności) . Oba zagadnienia związane są z zagrożeniem wynikającym z przyjęcia 
zewnętrznej perspektywy, oba wymagają również podobnej argumentacji oraz 
założeń do wypracowania wspólnego, jednolitego rozwiązania problemu . W pracy 
posłużę się jedynie tą częścią rozważań Nagela, w której szuka on źródła (i rozwią-
zania) problemu w ścisłych ramach własnej koncepcji umysłu . Rozważania poświę-
cone etyce i problemowi odpowiedzialności, stanowiące rozwinięcie problematyki 
wolności ku jej praktycznemu aspektowi, w znacznej części pomijam, gdyż nie 
rozwiązują one powstałego przy badaniu autonomii problemu, a ich zgłębianie nie 
jest ściśle spójne z tematyką niniejszych dociekań .

Problem autonomii rozpoczyna się wraz ze stwierdzeniem, że przyglądając się 
naszym poczynaniom z zewnętrznej perspektywy, otrzymujemy inny obraz siebie 
aniżeli z perspektywy wewnętrznej . Różnica występująca między dwiema perspek-
tywami stanowi zalążek problemu autonomii . 

Podejmując działanie, przyjmujemy wewnętrzną perspektywę i możemy ją również 
przyjąć, przyglądając się działaniom innych ludzi . Kiedy jednak porzucamy nasz jed-
nostkowy punkt widzenia i uznajemy nasze działania oraz działania innych za zdarze-

6  Ibidem .
7  Zob . Ibidem .
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nia w świecie, do którego należymy [ . . .], to zaczyna się nam wydawać, że niczego tak 
naprawdę nie wnosimy .8

Przyjęcie wewnętrznej perspektywy, w ramach której jednostce ukazuje się 
szereg możliwości, stanowiący przedmiot jej późniejszego wyboru, wspiera prze-
konanie, że za różnorodność decyzji i działań odpowiada jednostkowa wolność . 
Co więcej, umożliwia jednostce doświadczenie poczucia wolności już w momencie 
podejmowania przez nią decyzji (nie każda decyzja musi wiązać się z uświado-
mieniem jednostce jej wolności) . Przekonanie o autonomii wynika z poczucia, że 
okoliczności poprzedzające działanie oraz stan podmiotu działającego nie są w sta-
nie w pełni wytyczyć tych działań . Autonomia wiąże się z poczuciem, że działanie 
podmiotu pozostawia miejsce dla wolnej decyzji, niezależnej od sumy przyczyn9 . 
Nagel widzi autonomię podmiotu w dostrzeganych przezeń możliwościach, poprze-
dzających moment decyzji, co ma decydujący wpływ na jego późniejsze działanie . 
Nie neguje czynników wpływających na to, jakie możliwości są dostrzegane przez 
podmiot, skupia się na samej możności wyboru jednej z wielu potencjalnych opcji . 
Dopiero w akcie wyboru najsilniej odznacza się poczucie, iż dane działanie nastę-
puje na skutek indywidualnej decyzji podmiotu . 

Wewnętrznej perspektywie, umożliwiającej i  niejako zawierającej w  sobie 
poczucie wolności, przeciwstawia Nagel perspektywę zewnętrzną, która – jego 
zdaniem – podważa i neguje poczucie autonomiczności . Przyjęcie obiektywnej 
perspektywy pociąga za sobą konieczność uświadomienia sobie zewnętrznych 
czynników warunkujących zdarzenia, które do tej pory mogły być odczytywane 
jako nieefektywne wobec wolnych działań podmiotu . Zachowując wewnętrzną 
perspektywę, jednostka nie musiała bezpośrednio odnosić się do czynników wa-
runkujących jej decyzje: w danej sytuacji dostrzegała szereg możliwości, następnie 
decydowała, za którą opcją działania się opowie, a tym samym, za której wybór 
będzie w oczach innych podmiotów odpowiedzialna . 

W ramach perspektywy wewnętrznej kwestia zewnętrznego uzasadnienia nie 
była tak istotna, jak ma to miejsce w poglądzie obiektywnym . Nagel pisze, iż każde 
wyjaśnienie danego zdarzenia, nieodwołujące się do przyczynowości w perspekty-
wie zewnętrznej, będzie dla rozważań na tym poziomie niezadowalające . „W obiek-
tywnym obrazie świata nie ma miejsca na wyjaśnienia działania, które nie są wy-
jaśnieniami przyczynowymi . Obrona wolności wymaga zaś uznania innego typu 
wyjaśnienia, związanego ściśle z punktem widzenia podmiotu działającego .”10 Przy-
jęcie tezy, iż nasze działania są w pełni zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi 

8  Ibidem, s . 138 .
9  Zob . Ibidem, s . 140 .

10  Ibidem .
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(determinizm przyczynowy) powoduje, że argumentowanie na rzecz wolności musi 
odwoływać się do czynników, których ów determinizm nie jest w stanie objąć11 . 

Granice determinacji przyczynowej stanowią kontrowersyjną kwestię, podej-
mowaną przez filozofów już od starożytności . Poszukiwanie przez Nagela uzasad-
nienia wolności w ramach perspektywy zewnętrznej ociera się jednak o pewną 
niekonsekwencję . W ramach tej perspektywy nie mogą bowiem istnieć eksplikacje 
niebędące wyjaśnieniami przyczynowymi . Przyznanie wyłączności przyczynowe-
mu wyjaśnianiu zdarzeń wyklucza innego typu eksplikacje, nawet w przypadku 
uzasadnienia wolności . Powoduje to, że dalsze rozważania Nagela, pomijające wy-
jaśnienia przyczynowe, należy traktować – w mojej opinii – wyłącznie jako uzasad-
nienie własnego stanowiska, a nie stricte jako poszukiwanie wolności; w ten sposób 
zarzut niekonsekwencji znika, sytuacja wolności natomiast jawi się czytelnikowi 
w pełni swej beznadziejności12 .

Nagel utrzymuje, że „wolne działanie nie powinno być zdeterminowane przez 
poprzedzające je uwarunkowania, a jego pełne wyjaśnienie winno być wyjaśnie-
niem intencjonalnym, odwołującym się do racji i celów podmiotu”13 . Wyjaśnienie 
działania jest zatem czymś różnym od wykazania determinacji ze strony czynni-
ków zewnętrznych . Intencjonalny sposób wyjaśniania jest jednak niewystarczający 
właśnie w momencie wykazywania, co dokładnie kierowało podmiotem w chwili 
podejmowania decyzji . „Autonomiczne, intencjonalne wyjaśnienie nie może wy-
jaśnić właśnie tego, co wyjaśnić powinno – mianowicie tego, czemu zrobiłem to, 
co zrobiłem, zamiast wybrać inny, przyczynowo otwarty sposób działania [podkr . 
autora] .”14 Obserwując zachowanie innego podmiotu, można nieraz wskazać za-
sadne i racjonalne uzasadnienie jego decyzji, co więcej, niezależnie od dokonanego 
przezeń wyboru! Odwoływanie się do racji i celów podczas wyjaśniania działania 
będzie nieskuteczne, ponieważ znajdą się racje, uzasadniające każdy z możliwych 
wyborów (na przykład tego, czy dana osoba zdecyduje się na wyjście do filharmonii, 
czy też nie) . Jeżeli przy tego rodzaju decyzjach wyjaśnienie intencjonalne zawodzi, 
trudno oczekiwać, by było zasadne w przypadku poważniejszych dylematów . Z dru-
giej strony wyjaśnienie odwołujące się post factum do racji tylko pogłębia zarzut 
Nagela, iż dostosowane są one zawsze do wyniku decyzji, podczas gdy powinny ją 
wyprzedzać i wskazywać obserwatorowi jej rezultat jeszcze przed aktem wyboru . 

11  Interesujące stanowisko w owej kwestii prezentuje Hartmann . Por . N . Hartmann, Ethics, 
przeł . S . Coit, t . III, George Allen & Unwin, London 1951 .

12  „Muszę dojść do wniosku, że chcemy czegoś niemożliwego, pragnienie to wywołuje zaś 
ten sam obiektywny pogląd, dzięki któremu przekonujemy się, że nie da się ono zrealizować . 
W chwili, w której patrzymy na siebie z zewnątrz jako fragmenty świata, dzieją się dwie rzeczy: po 
pierwsze, nie zadowala nas żadne działanie, które nie byłoby zewnętrzną interwencją w świecie; 
po drugie, widzimy, że to nie ma sensu .” T . Nagel, op . cit ., s . 144 .

13  Ibidem, s . 141 .
14  Ibidem, s . 142 .
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Zamiast tego czynią przeprowadzone już działanie przedmiotem interpretacji, co 
sprawia, że dla badacza wolności owe eksplikacje stają się nieinteresujące .

Dopatrywanie się racji decyzji działającego podmiotu oscylować będzie mię-
dzy: prawdopodobieństwem (racje nie są dostrzegalne w sposób jasny, możemy 
jedynie domniemywać motywu działania na podstawie własnych spostrzeżeń 
i przekonań, co nie stanowi obiektywnego kryterium obserwacji), rezultatem do-
konanego wyboru oraz (choć nie w każdym przypadku) czynnikami określającymi 
charakter i osobowość podmiotu15 . Według Nagela możliwość wykazania, dlaczego 
podmiot podejmuje takie, a nie inne działanie mija się nie tylko z wyjaśnieniem 
intencjonalnym – przyczynowo także nie sposób zadowalająco zgłębić tę kwestię 
i wytłumaczyć ją16 .

Problem autonomii – zdaniem Nagela – nie mieści się stricte w perspektywie 
zewnętrznej, lecz w ludzkiej potrzebie obiektywności i ambicji w dążeniu do niej . 
Poszukiwanie coraz pełniejszego ugruntowania decyzji: wykrywanie nowych mo-
tywów i rezultatów działania – wszystko to powoduje, że nadzieja na odnalezienie 
wolności podmiotu poza jego wewnętrzną perspektywą kończy się zanegowaniem 
wolności . Filozoficzne próby uzasadnienia wolności wykazują w  tym miejscu 
niezwykły potencjał w dostrzeganiu mnogości obszarów, w jakich można (i być 
może należy) dopatrywać się świadectw wolności17 . Próby te mają jednak bardzo 
niekorzystny wpływ na wyjaśnienia ujednolicające problematykę wolnej woli; trud-
no jednak orzec, czy tak powstały „semantyczny bałagan” jest wyłącznie zasługą 
filozoficznych dociekań – moim zdaniem decydujący wpływ ma tu niejednolitość 
pojęcia wolności .

Kolejną problematyczną kwestią transcendowania podmiotu z perspektywy 
wewnętrznej do obiektywnej jest nieadekwatność narzędzi, jakimi dysponuje, do 
zamiarów, jakie ma wobec siebie . Nagel utrzymuje, że do wyjaśnienia wolnego dzia-
łania potrzebne byłyby te same narzędzia, co przy wyjaśnianiu własnych procesów 
myślowych . Stwierdza, że umiejętność przetwarzania informacji jest człowiekowi 
dana zanim przystąpi on do jej analizy, dlatego cel takich epistemologicznych docie-
kań pozostaje niespójny . Przy wyjaśnianiu wolności analizowanie motywów działań 
paradoksalnie dąży do poszukiwania wolności w czynnikach, które z wolnością 
niewiele mogą mieć wspólnego . Paradoksalność owego zabiegu wynika z (co naj-
mniej) dwóch czynników . Po pierwsze, ze wspomnianego już przeze mnie wstęp-
nego założenia Nagela, ograniczającego obiektywne eksplikacje działań jedynie do 
czynników przyczynowych . Po drugie, z przekonania, iż nie sposób pominąć faktu, 
że podmiot zawsze pozostanie uwikłany w świat, który – wraz z nim samym – sta-

15  Zob . Ibidem .
16  Por . L . Kopciuch, Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Lublin 2007 .
17  Zob . D . Biliński, Martin Heidegger – Bycie – w – świecie, 2 lutego 2012, [dostęp: 19 sierp-

nia 2012], <http://damianbilinski .com/2012/02/02/martin-heidegger-bycie-w-swiecie/> .
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nowi dla niego zagadkę . Warto w tej kwestii nawiązać do czołowego przedstawiciela 
egzystencjalizmu, przedstawiającego wolność w podobnej sytuacji, ograniczającego 
się jednak wyłącznie do rozważań nad ludzkim bytem .

Zdaniem Sartre’a człowiek najpierw istnieje (tzn . stanowi samodzielną egzy-
stencję), a dopiero później zaczyna się określać w swoim byciu18, w swoje istnienie 
jest zawsze wrzucony . 

Ludzka wolność poprzedza istotę człowieka i ją umożliwia; istota ludzkiego bytu znaj-
duje się w jego wolności niejako w stanie zawieszenia . To, co nazywamy wolnością, nie 
może więc być odróżnione od bytu rzeczywistości ludzkiej . Nie jest tak, by człowiek 
najpierw był, a następnie był wolny; nie ma różnicy między bytem człowieka i jego 
byciem wolnym .19

Stanowisko Nagela na tym etapie pokrywa się częściowo z rozważaniami Sar-
tre’a w Bycie i nicości; dociekanie wolności towarzyszące zdobywaniu coraz większej 
samoświadomości ma już jednak odrębne znaczenie w przypadku obu filozofów . 
Obiektywność stanowiąca dla podmiotu obietnicę coraz szerszej i pełniejszej wie-
dzy o samym sobie dawała pozór uczynienia zeń zwierzchnika własnych działań, 
w rzeczywistości zamyka go jednak w ciągle poszerzającym się spektrum motywów 
oraz osłonie zewnętrznych uwarunkowań i ich zauważalnej niestałości . Niestabil-
ność zewnętrznej perspektywy wynika z tego, że zawsze może istnieć jeszcze bar-
dziej obiektywny pogląd od tego, który znany był dotychczas . Powoduje to, iż nawet 
gdyby (mimo wcześniej dokonanych założeń) wolność była możliwa do uchwycenia 
wśród zewnętrznych czynników ograniczających podmiot, to stwierdzenie jej mu-
siałoby ustąpić przyznaniu zasadności zagrożenia stale występującego ze strony 
bardziej obiektywnego poglądu . Nie pogłębia to jednak znacząco beznadziejności 
sytuacji wolności działania w rozważaniach Nagela, ponieważ możliwość wyróż-
nienia wolności w łańcuchu przyczynowym została już wykluczona we wstępnym 
etapie jego rozważań . Nieredukowalność działania do czynników zewnętrznych 
nie wyklucza sensowności dociekań nad wolnością, czyni je jednak niemożliwymi 
w świetle ograniczeń, jakie narzuca zewnętrzna perspektywa . Trudno wyobrazić so-
bie wyjaśnienie spełniające jednocześnie kryteria zewnętrznej perspektywy, zawie-
rające w sobie punkt widzenia działającego podmiotu i nieograniczające możliwości 
wolności . Założenia takiej eksplikacji wykluczają – moim zdaniem – pomyślne 
zakończenie poszukiwań już u samego ich początku .

18  Zob . J .P . Sartre, Problem bytu i nicości; egzystencjalizm jest humanizmem, przeł . M . Ko-
walska, J . Krajewski, Warszawa 2001, s . 129 .

19  Idem, Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej, przeł . J . Kiełbasa, P . Mróz et al ., 
Kraków 2007, s . 58 .
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W mojej opinii rozważania Nagela przedstawiają nowy sposób ujmowania 
problemu wolności, dalekie są jednak od jego rozwiązania, co autor wielokrotnie 
przyznaje20 . Perspektywa obiektywna, w ramach której należy – jego zdaniem – 
doszukiwać się uzasadnień dla działań, nie daje nam możliwości udowodnienia, iż 
ludzkiemu działaniu przysługuje wolność . Badacz słusznie twierdzi, że potrzebny 
jest inny rodzaj wyjaśnienia – uwzględniający perspektywę wewnętrzną21 . Uważam 
jednak, że nie musi być to wyjaśnienie spełniające wymagania, jakie stawia obiek-
tywna perspektywa . Ukazanie w pełni, a także rozwiązanie (o ile jest to możliwe) 
problemu wolności wymaga szerszego spojrzenia na niniejsze zagadnienie – nie 
tylko z perspektywy ontologii i filozofii umysłu, ale również, a może i przede wszyst-
kim, dziedzin takich, jak etyka i aksjologia . Spojrzenie na wolność ze stanowiska 
wyłącznie jednej z filozoficznych dziedzin determinować będzie sposób ujmowania 
przez badacza pojęcia wolności . Negatywny i pozytywny sens wolności powinny 
być – moim zdaniem – rozpatrywane wspólnie, co jest możliwe jedynie w szerszym 
spojrzeniu na wolność . W dociekaniach należy zatem uwzględnić więcej niż jeden 
z aspektów wolności, ponieważ każdy z nich jest równie istotny, co więcej, niezbęd-
ny do pełnego ukazania problemu autonomii . 

Nagel dostrzega wieloaspektowość problemu wolności, dzieląc swoje rozwa-
żania na część ontologiczną i etyczną; nie doszukuje się jednak w nich jednolito-
ści problemu . Zagadnienie odpowiedzialności, stanowiące rozwinięcie problemu 
autonomiczności, nie zespala się jednak w jedną, spójną teorię z przyczynowym 
wyjaśnieniem wolności wobec poglądu obiektywnego . Obie koncepcje nie ukazują 
między sobą sprzeczności, funkcjonują jednak oddzielnie, co nie znaczy, że nieza-
leżnie . Bardziej zadowalający pogląd w sprawie wieloaspektowości przedstawia – 
moim zdaniem – Nicolai Hartmann w rozważaniach ontologiczno-etycznych, po-
dejmując wielokrotnie zagadnienia pozytywnego i negatywnego aspektu wolności . 
Koncepcja Hartmanna łączy w jednej teorii oba aspekty wolności na tyle, by autor 
zdołał ukazać szereg paradoksów, ku którym prowadzić musi ów zabieg . Analizując 
każdą z dostrzeżonych antynomii, nie dowodzi on, co prawda, istnienia wolności, 
nie przedstawia też zadowalających wniosków pozwalających na rozwiązanie trud-
ności . Wskazuje jednak trop, któremu bez wątpienia warto poświęcić więcej uwagi, 
chociażby ze względu na doniosłość problemu . 

Hartmann w swych pismach ontologicznych proponuje przyjęcie tak zwanego 
pluralizmu determinacyjnego, nakazującego szukanie wolności jedynie w sytuacji, 
w której wyróżnić można co najmniej dwa typy nakładających się na siebie deter-

20  Zob . T . Nagel, op . cit ., s . 137–138; 141–143; 145–146; 151–152; 154–155; 157 i 168 .
21  Niewystarczalność obiektywnej perspektywy w wyjaśnianiu działającego podmiotu 

nazywa Nagel poglądem niezupełnym, jego charakterystyka nie przybliża jednak autora do 
rozwiązania problemu wolności . Zob . Ibidem, s 140 i 156 .
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minacji22 . W wyłomie powstałym między determinacją przyczynową i celowością 
znajduje miejsce dla wolnej decyzji . Usytuowanie wolności na podstawie koncepcji 
Hartmanna mogłoby – moim zdaniem – uzupełniać Nagelowską koncepcję wol-
nego działania w perspektywie poglądu obiektywnego, gdyby zawierał on w sobie 
dość miejsca dla więcej niż jedynie przyczynowego wyjaśniania działania oraz był 
zdolny ująć w pełni podmiot działający . Działanie celowe wymaga innego sposobu 
wyjaśniania i uwzględnienia wieloaspektowości wolności, co zmusiłoby Nagela do 
zmiany pola rozważań z badań nad umysłem i usytuowanie ich najprawdopodob-
niej bliżej aksjologii23 . Uwzględnienie pluralizmu determinacyjnego stanowiłoby 
podstawę, na której wolność może realizować się pełniej niż ma to miejsce w od-
niesieniu do poglądu obiektywnego . Ten jednak nie dopuszcza takiego rozwiązania: 
„jeśli okoliczności, w których zachodzi działanie, połkną całą jaźń, to nie pozostanie 
mi nic, co mogłoby wykonać to działanie”24, dlatego Nagelowskie poszukiwania 
wolności w perspektywie etyki muszą stanowić odrębny rozdział jego badań nad 
umysłem .

Dociekania Nagela wykazały, że rokowania dla problemu wolności mają się 
beznadziejnie jedynie w przypadku, gdy badacz pozostaje w swoich rozważaniach 
wyłącznie w ramach jednej dziedziny, w tym przypadku ontologii . Zagadnienie 
wolności nie stanowi nadrzędnego przedmiotu badań na umysłem . Poszukiwanie 
wolności w ramach tej dziedziny prowadzi jednak do podobnych wniosków, co 
w przypadku analiz na gruncie ontologii . Analizując proces przekazu informacji 
drogą neuronalną, nie trudno podejrzewać – zwłaszcza gdy podczas obserwacji 
aktywności mózgu wystarczająco jasno dostrzegalne są skutki oraz przyczyny okre-
ślonych zachowań – że na wolność brakuje w takim środowisku miejsca . 

Niekorzystną sytuację wolności pogłębia ponadto szereg ograniczeń ze strony 
psychofizycznej, które z perspektywy badań nad umysłem nieodwołalnie determi-
nują ludzkie działanie . Ich występowanie towarzyszy każdorazowemu podejmo-
waniu decyzji, a co ważniejsze, poprzedza ich świadomą realizację . Za przykład 
może służyć słynny eksperyment nad świadomością, przeprowadzony przez Libeta 
w latach osiemdziesiątych minionego stulecia . 

Eksperyment ten polegał na rejestrowaniu zmian neuronalnych w mózgu, pod-
czas gdy badanym podmiotom zlecano wykonywanie dowolnych ruchów ręką oraz 
sygnalizowanie momentu, w którym (ich zdaniem) następowało inicjowanie przez 
nich danego ruchu . Kierunek i rodzaj ruchu nie był istotny – liczyło się dokonanie 

22  Zob . A .J . Noras, Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Katowice 1998, s . 84 .
23  Zmiana taka ma, rzecz jasna, miejsce, jednak wolność, o jakiej mówi i jakiej broni Nagel 

w swoich etycznych rozważaniach, cechuje się równie dużym stopniem niepewności, co nie 
zbliża autora do rozwiązania ani problemu odpowiedzialności, ani nawet uprzednio napotkanych 
trudności . Por . T . Nagel, op . cit ., s . 166–168 .

24   Ibidem, s . 146 .
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wolicjonalnego aktu poprzez zmianę położenia ręki oraz oznaczenie w czasie chęci 
podjęcia czynu . Pomiary Libeta ustalały tym sposobem interwał między zmianami 
neuronalnymi w mózgu, intencją podjęcia działania a samym działaniem . Choć 
pomiary dokonywane przez innych neurobiologów znacznie różniły się od otrzy-
manych w tym eksperymencie25, uzyskane wyniki zaskoczyły samego Libeta . Jako 
dualista oczekiwał, że zmiany w mózgu nie będą wyprzedzać intencji dokonywania 
czynu – pomiary prowadziły jednak do przeciwnego wniosku26 . W kolejnych fazach 
eksperymentu Libet uwzględniał już nie tylko intencję do wykonania czynu, ale 
także chęć do powstrzymania określonego ruchu przez badany podmiot . Rezultat 
badań wykazał, że 100 ms przed wykonaniem ruchu możliwe jest jego powstrzy-
manie ze strony badanego . 

Oba etapy badań Libeta wpłynęły znacząco na późniejsze dyskusje na temat 
wolnej woli; równie wiele zastrzeżeń wzbudzały nie tyle rezultaty, co sam przebieg 
eksperymentu . Nie dowodzi on bowiem jednoznacznie, iż mowa o wolnej woli 
jest bezprzedmiotowa27 – sam Libet nie odrzuca w swoich pracach możliwości jej 
istnienia . Jego badania ukazują jednak, że wszelkie świadome akty poprzedzone 
są elektrycznymi zmianami w  mózgu, co znacząco rzutuje na problem wolnej 
woli, wykluczając ją w pewnym, choć nie całkowitym stopniu . „Wolne działania 
poprzedza szczególna zmiana w mózgu (‘potencjalna gotowość’, PO), która rozpo-
czyna się 550 ms przed działaniem . Badani uświadamiają sobie intencję działania 
350–400 ms po wystąpieniu PO, ale 200 ms przed aktem motorycznym . Proces 
wolicjonalny rozpoczyna się więc nieświadomie .”28

Badania Libeta potwierdzają uwarunkowanie umysłu przez niezależną od 
niego odpowiednią aktywność neuronalną, z drugiej strony jednak ukazują, że za 
sprawą woli zdolni jesteśmy kontrolować działanie, ku któremu początkowo skłania 
nas nieuświadomiona reakcja mózgu29 . Pomimo iż potencjalna gotowość poprze-
dza świadomą intencję działania o 350–400 ms, badani mieli wpływ na ostateczny 
kształt ich działań – obserwowano, za sprawą aktów wolicjonalnych, zdolność do 
zablokowania (veto) działania prowokowanego ze strony uprzednio występującej 
aktywności mózgu30 . Zasadnym będzie pytanie, czy tego rodzaju oddziaływanie 
woli samo nie jest uwarunkowane procesami fizycznymi oraz czy i w jakim stopniu 

25   Por . C .S . Soon, M . Brass, H .J . Heinze i J .D . Haynes, Unconscious determinants of free 
decisions in the human brain, „Nature Neuroscience” 2008, vol . 11 (5), s . 543–545 .

26  Zob . J . Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010, s . 184 .
27   Por . N . Levy, Libet’s Impossible Demand, „Journal of Consciousness Studies” 2005, vol . 

12 (12), s . 67 .
28   B . Libet, Do We Have Free Will?, „Journal of Consciousness Studies” 1999, vol . 6 (8–9), 

s . 47 .
29  Zob . A .R . Mele, Free Will and Luck, Oxford University Press: New York 2006, s . 32–34 .
30  Por . B . Libet, Can Conscious Experience Affect Brain Activity?, „Journal of Consciousness 

Studies” 2003, vol . 10 (12), s . 24 .
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procesy mentalne warunkują nasze działanie . Na potrzeby niniejszych dociekań 
istotne będą jednak jedynie początkowe wnioski, do jakich doszedł Libet, nie zaś 
dyskusja nad zasadnością tezy epifenomenalizmu . 

Badania Libeta potwierdzają zasadność rozważań Nagela: jeśli źródło (przy-
czyna?) wolnego działania poszukiwana będzie wyłącznie w świecie oddziaływań 
fizycznych, na wolne działanie nie będzie w takim świecie miejsca31 . Nie jest to 
jednak stanowisko ani nowatorskie (tezę powszechnego determinizmu głosił już 
chociażby Spinoza, świadectwa wolnej woli dopatrując się w świadomej akceptacji 
konieczności dostrzeganej przez człowieka), ani ostateczne (Kant w moralności 
widział pole dla realizowania się wolności) . Zagadnienie obiektywności u Nage-
la dotyczy jednak nie tylko uwarunkowań kauzalnych, ale także zachowań mię-
dzyludzkich, co umożliwiło Nagelowi rozpatrywanie problemu wolności również 
w jego praktycznym aspekcie32 . Obiektywność przekłada się na etyczny aspekt dzia-
łań, ponieważ poszerzająca się wciąż wiedza modyfikuje nie tylko przekonania na 
temat świata, ale również własnego postępowania . Ze względu na to, że koncepcja 
wolności rozwijana na gruncie teorii moralności ma swoje odzwierciedlenie w pro-
blemie odpowiedzialności, pochodnym wobec badanego tu zagadnienia autonomii, 
wspomnę jedynie krótko o wnioskach Nagela na ten temat .

W obiektywnej perspektywie kategoria odpowiedzialności ostatecznie pre-
zentuje się równie niefortunnie, co kwestia autonomii . Podstawę różnicy stanowić 
miała możliwość kreowania przez człowieka bezosobowych wartości, mających na 
celu wyrażanie obiektywnej woli zgodnej z interesami wielu podmiotów33 . Osta-
tecznie jednak nawet tworzenie ogólnego zbioru sądów nie wytrzymuje krytyki 
ze strony obiektywnego poglądu: przekonania i sądy, które zawsze mogą być uka-
zane w bardziej obiektywnym świetle, każą wątpić w zasadność etycznych reguł 
postępowania . Alternatywę stanowi jedynie możliwość modyfikacji owych reguł 
w zależności od coraz bardziej obiektywnej wiedzy; ukazuje to jednak etykę w wy-
soce niezadowalającym położeniu . Jeżeli wolność ma się tedy przejawiać poprzez 
realizację wartości, należałoby ograniczyć ją drastycznie do pragnienia realizacji 
danej wartości ze strony podmiotu . Tego typu ograniczenie prowadzi jednak do 
determinacji ze strony przejawianych przez podmiot pragnień, które same mogą 
podlegać zdeterminowaniu . Istnieje jednak druga strona problemu odpowiedzial-
ności, związana ściśle z moralną oceną działań podmiotu .

31  Por . J . Bremer, op . cit ., s . 184–185 .
32  „Gdybyśmy zamierzali zlikwidować tylko wewnętrzne przeszkody na drodze do wol-

ności, nie zajmowalibyśmy się etyką, lecz próbowalibyśmy zwiększyć naszą kontrolę nad oto-
czeniem . [ . . .] Właśnie atak na wewnętrzne bariery prowadzi do zbudowania etyki, gdyż wyraża 
się w nim nadzieje, że będziemy mogli zaakceptować nasz charakter i nasze motywy, a nie po 
prostu uznawać je za coś z góry danego .” T . Nagel, op . cit ., s . 166 .

33  Zob . Ibidem .
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Działania ludzkie mogą stanowić przedmiot oceny moralnej, zakładając, iż 
są wywołane przez decyzję podmiotu . Założenie to nie oznacza bynajmniej mo-
ralnego przyzwolenia dla działań wymuszonych na podmiocie przez inne osoby 
lub czynniki od niego niezależne . Według Nagela, aby dokonać oceny moralnej 
innego podmiotu, sędzia musi wpierw wniknąć w intencje i punkt widzenia są-
dzonego; dopiero wtedy może dokonać moralnej oceny cudzego czynu, w oparciu 
o moralne standardy, za jakimi sam się opowiada i oczekuje spełniania ich od in-
nych . W praktyce nie jest jednak możliwe przeprowadzenie tego typu wiarygodnej 
oceny z co najmniej kilku powodów . Po pierwsze, czynniki skłaniające sądzonego 
do podjęcia decyzji mogły się dynamicznie zmieniać w trakcie decyzji . Po drugie, 
sądzony podczas obserwacji mógł przebywać w stanie uniemożliwiającym sędzie-
mu zagłębienie się w punkt widzenia badanego (jako przykład Nagel przedstawia 
determinujący wpływ hipnozy na działanie) . Po trzecie, o czym była już mowa przy 
omawianiu problemu autonomii, wyjaśnianie czynów w sposób intencjonalny nie 
może stanowić ani wiarygodnej, ani zupełnej eksplikacji działania . Wniosek Nagela 
przedstawia się następująco: 

Cały ten układ – wybór posądnego, projekcja sędziego i końcowy werdykt – zostaje 
wówczas uznany za zjawisko . Okazuje się, że przekonanie sędziego o istnieniu możli-
wości dostępnych posądnemu, jest iluzją, której źródłem jest fakt, że sędzia przypisuje 
posądnemu swoje własne, iluzoryczne – a nawet niezrozumiałe – poczucie autonomii . 
[ . . .] Co więcej, [ . . .] zgodnie ze stanowiskiem zewnętrznym, wspomniane możliwości 
nie są możliwościami, jakie ma przed sobą podmiot, lecz możliwościami, jakie ma 
przed sobą świat, do którego podmiot należy . Rzecz jasna, świat nie jest podmiotem 
i nie można przypisywać mu odpowiedzialności [podkr . autora]34 .

Ostatecznie zagadnienie odpowiedzialności zostaje (podobnie jak wolności) 
uznane przez Nagela za nierozwiązywalny problem, w najlepszym wypadku wciąż 
dostatecznie dobrze niewyjaśniony35 . Dociekania filozofa nie wykluczają możliwo-
ści zasadnego mówienia o wolności, nie przedstawiają jednak adekwatnej teorii, by 
w ten czy inny sposób rozwiązać problem autonomii (na korzyść bądź niekorzyść 
wolności) . Warto jednak zwracać uwagę na wciąż trwającą dyskusję między inter-
pretatorami badań Libeta, w tym zwłaszcza na stanowisko rzeczników wolnej woli . 
Rezultat tych dyskusji wskaże – w moim przekonaniu ostatecznie – czy zagadnienie 
wolnej woli może być sensownie rozpatrywane na gruncie badań nad umysłem . Na 
takie rozstrzygnięcie jest w tym momencie zbyt wcześnie, choć – moim zdaniem – 
badania nad umysłem zawsze będą negatywnie rokować na rzecz wolności, nie 

34  Ibidem, s . 150 .
35  Ibidem, s . 146–149 .
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uwzględnią bowiem jej wieloaspektowości, stanowiącej niewątpliwie o jej istocie . 
Z drugiej strony, przyjęcie perspektywy obiektywnej może znacząco rzutować na 
badanie działań podmiotu . Znajomość determinantów nie wyklucza jednak, iż wy-
bór może przebiegać w sposób wolny, co w przypadku wolności stanowi niezwykle 
cenny wniosek motywujący do dalszych dociekań .

The Problem of auTonomy and The exTernal PersPeCTive  
in Thomas nagel’s PhilosoPhy

The article refers to the problem of human autonomy towards determinants of causa-
tion . The above problem will be analysed primarily from Thomas Nagel’s perspective; results 
of neurological research on free will, made   by Benjamin Libet, and the concept of determin-
istic pluralism, made by Nicolai Hartmann, will in turn update and complement the subject .

The problem of autonomy is closely related to Nagel’s basic assumption of the exis- 
tence of two mutually interacting perspectives . Their incoherence constitutes a beginning of 
difficulties described in the article . Nagel – a spokesman for the free will – is trying to find 
a place for the autonomy of human action within his conception of the mind . He shows how 
the shape of the problem is affected not only by causal determinism, but also by a criterion 
of objective knowledge .

The article seeks to demonstrate the inadequacy of the investigation on autonomy in 
the philosophy of mind for the overall ranking of the problem of freedom . Narrowing the 
horizon of the problem by reducing the amount of his prospects will limit – at the same 
time – its dissolution, which leads disciplinary research on the autonomy to the aporias 
or denial of freedom . As a result, Nagel’s considerations are for a reader only one of many 
contemporary positions, which neither brings us significantly closer to the solution to the 
problem of freedom nor takes us away from it .
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Czy umysł jest racjonalny? Pomiędzy błędem 
poznawczym a koncepcjami ucieleśnionego umysłu

We are not who we thought we were . What we do 
is not what we thought we were doing .

G . Lakoff, M . Johnson Philosophy in the Flesh

Pytanie zawarte w tytule artykułu zawiera dwa interesujące poznawczo terminy: 
umysł i racjonalność . Utrwalone dotychczas pojmowanie pierwszego z nich uległo 
w kognitywistyce kilku istotnym transformacjom (w ramach komputacjonizmu, 
koneksjonizmu i różnych koncepcji umysłu ucieleśnionego i enaktywizmu), które 
rzutują na odmienne pojmowanie natury procesów mentalnych oraz ich wpływu na 
zagadnienie podmiotowości . Zmiany te są znaczne i wiążą się nie tylko z konieczno-
ścią opracowywania i dostosowywania do nich nowych metod badawczych, ale także 
z ciągłą obecnością filozoficznych pytań o cechy konstytutywne umysłu i ludzkiego 
poznania . Z kolei racjonalność jest terminem związanym z procesami mentalnymi 
i najczęściej definiowanym jako pewna własność charakterystyczna dla działań czy 
decyzji ludzkich . Inaczej mówiąc, zachowania, przekonania czy argumenty są racjo-
nalne, o ile są oparte na określonych zasadach poprawnego myślenia oraz skutecznego 
działania, powinny być również uzasadnione i zgodne z wyznaczonym celem1 . Ze 
względu na bogactwo historyczne tego terminu trudno o przytoczenie bardziej szcze-
gółowej i jednocześnie zwięzłej definicji . Ponieważ celem artykułu nie jest analiza 
samego pojęcia racjonalności, nie będę podejmował bliskiej mu, ale jednocześnie 
w znacznym stopniu odrębnej problematyki racjonalizmu . To ostatnie pojęcie opi-
suje nie tyle interesującą mnie pewną własność, co stanowisko filozoficzne bądź ideę 
definiowaną w zależności od koncepcji bądź dziedziny z nim związanej2 .

1  Zob . Rationality, [w:] The Oxford Dictionary of Philosophy, ed . S . Blackburn, Oxford: 
Oxford University Press 1996, s . 319 .

2  Zob . Encyclopedia of Philosophy, t . 8, ed . D .M . Borchert, USA: Macmillan Reference 
2006, s . 239–242 .
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W kulturze ugruntowała się myśl, że racjonalność jest cechą wyłącznie ludzką, 
wyróżniającą człowieka w świecie zwierząt . Towarzyszy jej potoczne przekonanie, 
że specyfika umysłu homo sapiens zawiera się w jego instrumentarium, w które-
go skład wchodzą narzędzia takie, jak: język, abstrakcyjne wnioskowanie, logika, 
możliwość działania niezależnego od popędów etc . Z tej perspektywy definicja 
racjonalności i umysłu mają pewien wspólny zakres, konstytuując się nawzajem . 
Tego typu zależność implikuje, że istnieje określona jednolita natura bytu ludzkiego 
wyróżniona ze względu na swoją szczególną władzę poznawczą . W artykule, na 
podstawie współczesnej wiedzy kognitywistycznej, podejmę się krytyki takiego 
ujęcia racjonalności i umysłu . Będę dowodził, że ta zależność jest bardziej złożona, 
o ile w ogóle jest możliwe opisanie jej w wymienionych terminach .

Klasyczny model racjonalności

Z powodu licznych filozoficznych, historycznych oraz kulturowych konota-
cji pojęcia racjonalności konieczne jest jego pewne uproszczenie i przedstawienie 
w formie modelu obejmującego klasyczne podejście . Będę się opierał na schemacie 
zaprezentowanym przez Johna Searle’a w monografii Rationality in Action . Wyróż-
nił on sześć cech dystynktywnych modelu klasycznego3 . Pierwsza z nich (1) opiera 
się na prostym założeniu, że u źródeł każdego racjonalnego działania leżą określone 
przekonania lub pragnienia . Jednocześnie stanowią one wystarczający warunek do 
podjęcia takiego działania, są zatem przyczynami i powodami – w arystotelesow-
skim sensie – przyczyny sprawczej . Searle nie precyzuje, jak dokładnie wygląda ta 
relacja . Drugim wyróżnikiem modelu klasycznego (2) jest to, że, działanie charak-
teryzują określone reguły pozwalające je rozróżnić jako racjonalne, nieracjonalne 
bądź irracjonalne . Nie zawsze człowiek jest ich świadomy (np . w stosowaniu zasad 
tworzących sensowną gramatycznie wypowiedź), ale wykazuje skłonność do ich 
odkrywania, analizowania i formułowania . Trzecia cecha (3) wskazuje na zako-
rzeniony w klasycznym modelu antropocentryzm . Opiera się on na założeniu, że 
zgodnie z psychologią potoczną racjonalność jest szczególną własnością człowieka, 
a więc stanowi jego cechę dystynktywną . Czwarta z kolei (4) określa przyczyny 
nieracjonalnego bądź irracjonalnego działania, które Searle zbiorczo nazywa „sła-
bością woli” (weakness of will) . Termin ten wywodzi się od greckiego słowa akrasia 
określającego sposób postępowania jednostki, która wie, jaki jest najlepszy tryb po-
stępowania w danej sytuacji, ale podejmuje inne, aksjologicznie bądź pragmatycznie 
gorsze działania (lub nie podejmuje ich wcale) . Problem ten był omawiany już m .in . 
przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ale podam współczesny przykład „słabości 

3  J . Searle, Rationality in Action, Cambridge: The MIT Press 2001, s . 8–12 . Dalsze analizy 
klasycznego modelu racjonalności będą się odnosić do tego fragmentu .
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woli”: może nim być wybór jazdy samochodem zamiast autobusem w centrum 
miasta, pomimo świadomości następujących trudności: (a) przyczynianie się w do 
szkodliwego efektu cieplarnianego, (b) mała ilość wolnych miejsc parkingowych, 
za które (c) są pobierane wysokie opłaty, (d) utracony komfort jazdy w korku, (e) 
doskonała świadomość ekonomii finansowej i czasowej przy wyborze transportu 
miejskiego etc . Według klasycznego modelu nieracjonalne działanie podejmowane 
przez racjonalnego z natury człowieka (sic!) znającego najlepsze rozwiązanie musi 
być poprzedzone jakąś formą psychologicznego błędu . Albo przekonania i pragnie-
nia są niewystarczające do odpowiedniego postępowania (zob . punkt pierwszy), 
albo doszło do określonego błędu w zastosowaniu reguł (zob . punkt drugi) . Akrazja 
jest wyraźnie problematyczna w klasycznym modelu, wydaje się być hipotezą ad 
hoc o wątpliwej mocy eksplanacyjnej . Piąta cecha (5) prezentuje praktyczny wymiar 
racjonalności, który zawsze dotyczy środków podjętego działania lub jego zna-
czenia, nigdy zaś samego celu . I wreszcie ostatnia proponowana przez Searle’a (6) 
cecha modelu klasycznego, określająca naturę racjonalności jako koherentną, tzn . 
racjonalne działanie nie może być ani niezgodne z pragnieniami, ani wewnętrznie 
(logicznie, pojęciowo lub pragmatycznie) sprzeczne .

Wymienione cechy realizuje idea człowieka opisywanego przez René Descar-
tesa . Ludzką sferę mentalną, obejmującą umysł, jaźń etc ., nazywa „rzeczą myślącą” 
(res cogitans) i charakteryzuje jako autonomiczną, wewnętrznie spójną [ad . (6)], 
wymykającą się zamknięciu przyczynowemu świata fizycznego oraz świadomą 
i zdolną odnosić się do samej siebie [ad . (3)] . Według Descartesa jest ona substancją 
ontologicznie całkowicie różną od rzeczywistości materialnej (res extensa), ale jed-
nocześnie w nią uwikłaną, egzystuje bowiem (przynajmniej przez jakiś czas) w ciele 
ludzkim . Pomimo więc swojej zdolności do oceniania, analizowania i wartościowa-
nia rzeczywistości [ad . (2), (5)] ulega wpływom świata fizycznego, jak mówi sam 
Kartezjusz: „ja nie jestem tylko obecny w moim ciele, tak jak żeglarz na okręcie, lecz 
[ . . .] jestem z nim jak najściślej złączony i […] zmieszany, tak że tworzę z nim jakby 
jedną całość”4 . Filozof ten twierdzi, że własne ciało najmocniej i najbardziej bezpo-
średnio oddziałuje na wewnętrzną jaźń, przede wszystkim w formie pragnień5 [ad . 
(1)] . Uleganie im wbrew racjonalnym przesłankom zrzuca na karb niedoskonałej 
przyrodzonej „woli z natury” (współcześnie powiedzielibyśmy mutatis mutandis 
psychologicznym zdolnościom do oparcia się popędom)6 [ad . (4)] . Zwracając się 
w stronę bardziej współczesnych koncepcji, klasyczny model racjonalności można 
odnaleźć w sformułowanym przez Johna Stuarta Milla konstrukcie teoretycznym 
homo oeconomicus, czyli człowieka maksymalizującego zyski i dokonującego ego-

4  R . Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł . M . i K . Ajdukiewicz, Kraków 1958, 
s . 108 .

5  Idem, Namiętności duszy, przeł . L . Chmaja, Kraków 1958, s . 30 .
6  Ibidem, s . 63 .
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istycznych wyborów . Myśliciel opisał w ten sposób schemat jednostki popularny 
w ówczesnych naukach ekonomicznych . Zakładały one, że człowiek pobudzany 
przez własne pragnienia bądź przekonania [ad . (1)] poszukuje najlepszej drogi 
do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie celów [ad . (3), (5)] . Analizuje on swoją 
sytuację i stara się dokonywać racjonalnych i jak najskuteczniejszych wyborów . 
Oczywiście w ramach opracowywanego przez niego bilansu zysków i strat spełnia 
wymogi postulatów (2), (5) i (6) .

Model klasycznej racjonalności zawiera w sobie jeszcze dwa istotne założenia 
pomijane przez Searle’a . Wszystkie postulaty (I) suponują istnienie pewnej jed-
nolitej formy umysłu, jaźni bądź podmiotowości oraz (II) opisują ją holistycznie . 
Wracając do przykładu poświęconego akrazji, to pewna forma „ja” podejmuje 
decyzję o poruszaniu się w centrum miasta samochodem . Wszystkie informacje 
i pragnienia kumulują się w jakiejś scentralizowanej jaźni – przetwarzającym je 
wewnętrznie spójnym ośrodku decyzyjnym .  Jest to niewątpliwie bardzo ważne 
założenie klasycznego modelu racjonalności, być może kluczowe dla odpowiedzi 
na postawione w tytule pytanie .

Racjonalność ograniczona

W  ramach psychologii, ekonomii oraz innych dziedzin nauki w  ostatnim 
półwieczu przeprowadzono wiele badań nad statusem i rolą w praktycznym dzia-
łaniu tzw . racjonalnych decyzji . Asumptem do ich podejmowania nie była tylko 
pragmatyka i motywacja poznawcza, ale również coraz wyraźniej dostrzegana nie-
doskonałość uproszczonego modelu klasycznej racjonalności . Na co dzień ludzie 
bardzo rzadko podejmują decyzje w oparciu o szczegółowy rachunek potencjalnych 
korzyści czy strat, ponadto ich przekonania czy pragnienia są często sprzeczne ze 
sobą, niejednokrotnie też nie potrafią podać konkretnych przyczyn swoich wybo-
rów . Między innymi te przesłanki zasugerowały inne rozwiązania podejmowane 
na gruncie koncepcji racjonalności ograniczonej (bounded rationality), choć nie 
powstała jednolita szkoła reprezentująca ten nurt . Samo pojęcie było pierwotnie 
używane przez Herberta Simona oraz Reinharda Seltena i Heinza Sauermanna7, 
ale wiąże się także m .in . z bardzo ważnymi nazwiskami Gerda Gigerenzera, Amosa 
Tversky’ego i Daniela Kahnemana .  

Simon, wprowadzając ten termin, nakreślił dwie nowe dyrektywy dla badań do-
tyczących racjonalności: (1) powinny one obejmować zagadnienie ludzkich ograni-
czeń poznawczych oraz (2) uwzględniać kontekst sytuacyjny podczas podejmowania 
decyzji8 . Mają one sens już na poziomie biologicznym, gdyż są spójne z założeniami 

7  G . Gigerenzer, R . Shelten, Rethinking Rationality, [w:] Bounded Rationality: the Adaptive 
Toolbox, eds . G . Gigerenzer, R . Shelten, Cambridge: The MIT Press 2001, s . 4 .

8  Ibidem .
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teorii ewolucji . Jak pisze Gigerenzer: klasyczna „koncepcja stałych cech i preferencji 
nie uwzględnia adaptacyjnej natury przedstawicieli homo sapiens”9 . Innymi słowy, 
dobór naturalny sprzyjał gatunkom lepiej potrafiącym się dostosowywać do zmien-
nych warunków egzystencji, będących jednocześnie skutecznymi i ekonomicznymi 
względem wydatkowania energii .  Reguły postępowania spełniające wymogi logiki 
klasycznej oraz szczegółowa analiza możliwych działań byłyby niezwykle czaso-
chłonne i nieopłacalne . Ponadto świat jest dynamiczny, a każda sytuacja inna – 
wymagałyby zatem za każdym razem nowego procesu decyzyjnego . Żeby dokonać 
efektywnego wyboru, podczas filogenezy człowieka powinna się wykształcić umie-
jętność szybkiego podejmowania decyzji przy permanentnym niedoborze informa-
cji ze środowiska . Ocena sytuacji nie musi odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji, czyli 
być „prawdziwa”, ale jedynie wystarczająca dla skutecznego działania10 . Dlatego Gi-
gerenzer porównał umysł do skrzynki z narzędziami (adaptive toolbox) dostosowa-
nymi do rozwiązywania problemów typowych dla gatunku ludzkiego . Na podstawie 
tej metafory psycholog wyróżnił  trzy główne obszary badawcze skoncentrowane 
wokół odpowiedzi na pytania: (1) jakie zdolności zostały ukształtowane w ramach 
filogenezy, (2) jak te zdolności przejawiają się w konkretnych zachowaniach oraz 
(3) jakie w efekcie istnieją heurystyki, czyli uproszczone mechanizmy poznawcze11 . 
W świetle wcześniejszych ustaleń dwa pierwsze punkty są przejrzyste, zaś trzeci 
wymaga pewnego objaśnienia .

Gigerenzer niejednokrotnie porównuje heurystyki do intuicji lub przeczucia 
i przypisuje im następujące cechy: ich rezultaty uświadamiane są nagle, nie rozu-
miemy dokładnie ich przyczyn (choć usiłujemy je interpretować) oraz są na tyle 
wyraźne i pobudzające, że zmuszają jednostkę do działania12 . Przykładowo, kiedy 
kierowca kątem oka zobaczy duży kształt przemieszczający się ze znaczną pręd-
kością na kursie kolizyjnym z jego autem, to naciśnie hamulec . Zareaguje nagle 
i realnie bez pełnego zrozumienia, co się dzieje (kształtem mógłby być kolarz albo 
wiele liści lecących na wietrze) . Nawet jeżeli zahamował niepotrzebnie, to taka stra-
ta jest znacznie mniej kosztowna niż ewentualne potrącenie rowerzysty . W ciągle 
zmieniającym się środowisku skuteczne intuicje muszą ignorować część informacji, 
co przeważnie stanowi lepsze i szybsze rozwiązanie . Takich schematów decyzyjnych 
jest znacznie więcej i obejmują one zarówno dużo prostsze, jak i bardziej skompli-
kowane przypadki .

 Gigerenzer wymienia także bardziej abstrakcyjne heurystyki związane z ogól-
ną strategią działania organizmu (umysł należy rozpatrywać w środowisku) . Zalicza 

9  G . Gigerenzer, Intuicja. Inteligencja nieświadomości, przeł . E . Józefowicz, Warszawa 2009, 
s . 61 .

10   Idem, Adaptive Toolbox, [w:] Bounded Rationality: the Adaptive Toolbox, op . cit ., s . 38–39 .
11  Ibidem, s . 38 .
12  Idem, Intuicja . . ., op . cit ., s . 26 .
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do nich takie generalne reguły, jak: „nie wyłamuj się z szeregu” (w czasie II wojny 
światowej łatwiej było zabić na rozkaz, niż zaoponować), „rób to, co robi więk-
szość członków twojej grupy odniesienia” czy „rób to, co robi jednostka odnosząca 
sukcesy”13 . Są one przeważnie nieuświadamiane i zapewniają skuteczne działanie . 
Oczywiście ich efektywność nie zawsze sprawdza się w praktyce ani nie determinują 
one każdego zachowania człowieka . Podsumowując, wg koncepcji ograniczonej 
racjonalności heurystyki stanowią główną bazę zwierzęcych (w tym ludzkich) umy-
słów i na ich gruncie przebiega większość działań . Świadomy namysł czy analiza nie 
są od nich niezależne . Co więcej, ludzie ewoluowali w grupach, więc uproszczone 
schematy decyzyjne są silnie zakorzenione w relacjach między jednostkami . Okre-
ślone odstępstwa od norm w różnych sytuacjach mogą zostać uznane przez grupę 
za dziwne lub niesłuszne, nawet jeśli z perspektywy klasycznej racjonalności i logiki 
były jak najbardziej rozsądne, np . jak w słynnym etycznym eksperymencie myślo-
wym z wypadającym wagonem z pięcioma osobami, kiedy większość badanych 
nacisnęłaby przycisk, żeby je uratować, co zaowocowałoby śmiercią robotnika, ale 
w tym samym celu nie wyrzuciłaby osobiście na tory otyłej osoby, która musiałaby 
zginąć14 . Dlatego umysły, które są uznawane za racjonalne, muszą operować na 
poziomie nieuświadomionych heurystyk . Istnieje pewna możliwość świadomego 
korygowania instynktownego działania, ale nie jest ona nigdy autonomiczna .

Kahneman również skłania się ku nowemu ujęciu racjonalnych zachowań umy-
słu, choć rozpatruje to zagadnienie z nieco innej strony, krytykowanej przez Gigeren-
zera . Pomimo jednak pewnych różnic, wykażę, że dochodzą oni do wspólnych wnio-
sków na temat natury umysłu . Kahneman (wraz z Tverskim) swoje analizy rozpoczął 
od badań nad trafnością intuicyjnych sądów w różnych zaprojektowanych sytuacjach . 
Ku zaskoczeniu jego i współpracowników okazało się, że nawet statystycy nie wy-
kazują wyraźnej intuicji statystycznej15 . Podstawą dla wniosków były badania nad 
błędami poznawczymi . Przykładowo, naukowcy polecili ankietowanym rozwiązanie 
następującego zadania: w hipotetycznym niewielkim szpitalu jednego dnia rodzi się 
sześcioro dzieci . Która sekwencja narodzin wydaje się najbardziej prawdopodobna 
(gdzie „D” oznacza dziewczynkę, a „C” chłopca): (1) CCCDDD, (2) DDDDDD czy 
(3) CDCCDC? Większość respondentów opowiedziała się za ostatnią opcją, podczas 
gdy wszystkie trzy są potencjalnie możliwe w równym stopniu16 . Problem polega 

13  Ibidem, odpowiednio s . 195, 205 i 231 .
14  Tzw . trolley problem, znany w polskiej literaturze jako „dylemat zwrotnicy” lub „dyle-

mat wagonika” . Zob . m .in . J .J . Thomson, The Trolley Problem, „Yale Law Journal” 1985, nr 94, 
s . 1395–1415 .

15   D . Kahneman, Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux 2011 . 
Korzystam z wersji online, protokół dostępu: http://theinformationdj .com/wp-content/uplo-
ads/2012/02/Thinking-Fast-and-Slow-by-Daniel-Kahneman .pdf, s . 9, dostęp: 1 września 2012 .

16  Ibidem, s . 113 .
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na założeniu o jak największej przypadkowości narodzin, ale to nie znaczy, że (1) 
i (2) występują wedle jakiegoś wzoru (łatwiej to sobie uświadomić na przykładzie 
popularnej gry w  totalizatorze sportowym lotto: większe prawdopodobieństwo 
wylosowania np . liczb 3, 9, 14, 27, 36 niż kolejnych 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest pozorne) . 
W innym przykładzie schematycznego myślenia, które wydaje się być jak najbardziej 
racjonalne i prawidłowe, naukowcy opisują mieszkającego w Stanach Zjednoczonych 
mężczyznę X, który jest cichy i zamknięty w sobie . Zawsze jest  miły i pomocny, ale 
nieszczególnie interesują go ludzie i świat zewnętrzny . Lubi porządek i cechuje go 
umiłowanie do detalu . Zostanie bibliotekarzem czy rolnikiem?17 Oczywiście więk-
szość respondentów zaryzykowało pierwszą opcję, wpisując X w pewien schemat 
introwertycznego inteligenta . W rzeczywistości dużo bardziej prawdopodobne jest, 
że trafi do znacznie większej reprezentatywnie grupy zawodowej rolników (szcze-
gólnie, że kiedy przeprowadzano to badanie na jedną kobietę rolnika przypadało 
20 mężczyzn18) . Kahneman (z Tverskim) jako przyczynę błędu wskaże heurystyki .

Podobnie jak pisał Gigerenzer, są one uproszczonymi schematami decyzyj-
nymi . W praktyce można powiedzieć, że heurystyki sprowadzają trudne i złożone 
problemy do znacznie prostszych pytań . Procesy decyzyjne zgodnie z założeniami 
Simona zawsze wiążą się z deficytem informacji, więc w procesie adaptacji wypraco-
wały ogólne sposoby zachowania sprawdzające się w życiu codziennym . I tak pyta-
nie o to, czy macierzysty uniwersytet jest dobry, w procesie racjonalnej odpowiedzi 
jest nieświadomie sprowadzane do opinii, czy jest on lubiany przez pytaną osobę . 
Według tej samej zasady przeformułowywane są przykładowe pytania: a) z: „w ja-
kiej kwocie mogę wesprzeć zagrożony gatunek delfina?” na: „jakie emocje czuję, 
myśląc o umierających delfinach?”, b) z: „jak bardzo jestem szczęśliwy w ostatnich 
dniach?” na: „w jakim jestem akurat nastroju?”, c) z: „jak bardzo popularny jest 
prezydent właśnie teraz?” na: „jak bardzo prezydent był popularny w przeciągu 
ostatnich sześciu miesięcy?” etc .19 . Oczywiście sama procedura formułowania heu-
rystyk odbywa się poza świadomą kontrolą, a przedstawione przykłady są jedynie 
ilustrującym ją znacznym uproszczeniem .

Kahneman dodaje jeszcze jedno bardzo istotne rozróżnienie dotyczące umy-
słu, który dzieli na „umysł szybki” i „umysł wolny” . Definiowane są one ze względu 
na sposób oraz szybkość myślenia i oba występują u zdrowego człowieka . Pierwszy 
z nich wiąże się z automatyczną, emocjonalną i instynktowną sferą działań człowieka, 
obejmuje także pewne wyuczone umiejętności . Działa według heurystyk, uprasz-
czając i generalizując oceny rzeczywistości, tym samym przyczyniając się do gene-
rowania błędów poznawczych uchwytywanych w świadomej refleksji . Jest aktywny 

17  Ibidem, s . 10 .
18  Ibidem .
19  Ibidem, s . 98 .
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przez całe życie człowieka20 . „Umysł wolny” jest systemem wspartym na poprzednim, 
nieistniejącym bez niego . Umożliwia świadomą koncentrację uwagi oraz refleksję 
nad sposobem działania w środowisku społecznym . Przeważnie jest aktywowany 
w momencie jakiegoś rodzaju zakłóceń w standardowym trybie działań, np . kiedy 
ktoś podczas spaceru zapyta nagle, ile to jest 13 • 18 . Jest energochłonny i wymaga 
czasu, dlatego jednostka staje się nieefektywna przy próbie robienia kilku różnych 
rzeczy podczas reflektywnego namysłu (ciężko jest jednocześnie iść czy prowadzić 
auto i liczyć wspomniany iloczyn) . Ponadto „umysł wolny” pozwala na korygowanie 
błędów „umysłu szybkiego”, spełniając wymierną rolę adaptacyjną21 . Te dwa sposoby 
myślenia, z dominacją pierwszego, nie mają ostrych granic i razem składają się na 
ludzki umysł . Mogą być w tym samym czasie sprzeczne ze sobą, generując iluzję 
poznawczą (jak np . w przypadku słynnej iluzji Müller-Lyera lub figur Kanizsa) . Uzu-
pełniają się one nawzajem, funkcjonując w różny sposób . Zdrowa jednostka nie od-
czuwa tej swoistej odrębności umysłowej, ale refleksyjnie może ją sobie uświadomić . 

Wymienione badania pokazują, że w ramach racjonalności ograniczonej cecha 
ta jest uchwytywana w przyrodzonych i w dużej mierze nieświadomych działaniach 
umysłu . Obiektywna analiza danego zdarzenia nie jest możliwa bez ciągłego wpły-
wu heurystyk . Natura umysłu polega na ekonomicznym i ekologicznym działaniu 
(co zostanie bardziej wyeksponowane w dalszej części artykułu), którego nie można 
rozpatrywać bez jego kontekstu ewolucyjnego . Naukowcy wskazują także, że racjo-
nalne zachowania nie tyle wiążą się z rejestracją i oceną obiektywnej rzeczywistości, 
co z doborem odpowiedniej metody i ze skutecznym działaniem . Takie ujęcie po-
krywa się ze skróconą definicją ze wstępu artykułu i częściowo z (1) i (5) punktem 
klasycznego modelu racjonalności, co pozwala na afirmację założenia o racjonal-
ności umysłów . Jednocześnie jest ona jednak znacznie odmienna od pozostałych 
punktów modelu oraz nie obejmuje konieczności pełnej świadomości działań . Nie 
ma wyraźnych reguł pozwalających zadecydować o racjonalnej naturze każdego 
działania . Jak widać na przykładzie błędów bądź iluzji poznawczych, przekonania 
mogą być sprzeczne . Także akrazja znajduje o wiele bardziej adekwatne wyjaśnienie 
w postaci zróżnicowanej natury umysłu ze względu na filogenezę człowieka .

Perspektywa neuronauk

W ramach komputacjonistycznego nurtu kognitywistyki umysł jest pojmo-
wany metaforycznie jako program komputerowy (software) działający na jakimś 
nośniku fizycznym (hardware) . Procesy mentalne były początkowo tłumaczone 
w ramach syntezy podejścia informatycznego (obliczeniowego) i fizjologicznego 

20  Ibidem, s . 104–105 .
21  Ibidem, s . 23–24 .
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(cybernetyczne, samoregulujące się układy) . Poznanie traktowano jako formę ma-
nipulacji symbolami . Informacje z kolei miały być przetwarzane w oparciu o dostar-
czone dane za pomocą określonych algorytmów . Istotne były wewnętrzne sposoby 
działania umysłu, opisywane przez reguły syntaktyczne, a nie znaczenie i warstwa 
semantyczna jego komponentów . Tym samym, podobnie jak w komputerze, proce-
sy mentalne przebiegały sekwencyjnie według odpowiedniego algorytmu22 . 

Takie funkcjonalne podejście zakładało, że umysł można badać niezależnie 
od relacji z zewnętrznym środowiskiem . Co więcej, znajomość procedury sym-
bolicznego przetwarzania danych implikowała tezę o wielorakiej realizowalności 
głoszącej niezależność inteligentnego systemu od jego podłoża . Uważano, że moż-
na go zaimplementować w dowolnej strukturze, choćby opartej na bazie krzemu . 
W efekcie długo dominujące w kognitywistyce komputacjonistyczne podejście 
wspierało w dużej mierze (niekoniecznie w sposób celowy) założenia klasycznego 
modelu racjonalności . Umysły były zdolne do niezależnej analizy sytuacji, poszu-
kiwały najlepszej drogi do określonego celu za pomocą określonych reguł (algoryt-
mów), błędne decyzje polegały na nieodpowiednim przetworzeniu informacji lub 
nieadekwatnym reprezentowaniu rzeczywistości przez symbole . Choć podważono 
antropocentryczną zasadę o wyjątkowości ludzkiego umysłu, zakładano, że te same 
możliwości może mieć maszyna stworzona przez człowieka .

Komputacjonizm w miarę postępu badań naukowych często okazywał się teorią 
niewystarczającą do opisu umysłu23, ale równocześnie, z powodu licznych sukcesów 
w swojej dziedzinie, nie zanegowano wielu jego wyników . Z tego względu oraz dzię-
ki dynamicznemu rozwojowi technik neuroobrazowania (PET, MEG, fMRI i in .) 
wyłonił się nowy nurt koneksjonizmu, w ramach którego neuronauki rozwijały się 
najefektywniej . Wprowadziły one nową perspektywę – metaforę umysłu jako mó-
zgu24 . Definiowanie procesów systemów inteligentnych, jako organizacji współdzia-
łających z podzespołami funkcjonującymi wyłącznie według reguł syntaktycznych, 
zostało uznane za nieprzystające do rzeczywistości . Ze względu na fakt, że mózg 
nie działa szeregowo, ale równolegle, bardziej adekwatnym opisem miały być sieci 

22  Sz . Wróbel, Po czym poznać kognitywistę? Punkt widzenia historyka psychologii, [w:] 
Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, red . H . Kardela, Z . Muszyński, M . Rajewski, Lublin 
2005, s . 74 .

23  M .in . przez rosnące kontrowersje wokół ignorowania wartości znaczenia reprezentacji 
czy opisany przez Raya Jackendoffa tzw . mind-mind problem, czyli brak uznanego komputacjoni-
stycznego wyjaśnienia relacji między „umysłem obliczeniowym” a „umysłem doświadczającym 
(fenomenologicznym)” .

24  Jest to problematyczna metafora, choćby ze względu na problem identyczności umysłu 
i mózgu: czy te nazwy należy rozpatrywać ze względu na ich treść, zakres czy odniesienie do 
obiektu lub własności? Zob . R . Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu 
w świecie fizycznym, Wrocław 2009, s . 416 .
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neuronowe25  . Procesy przetwarzania informacji były rozproszone i działały na zasa-
dzie dynamicznego scalania aktywności różnych obszarów mózgu26 .  Kolejną ważną 
cechą koneksjonizmu, a więc koncepcji skupiającej wokół siebie neuronauki, było 
skierowanie uwagi na filogenezę człowieka . Według niej mózg ludzki rozwijał się 
analogicznie do zwierzęcego, według ewolucyjnych prawideł doboru naturalnego, 
oczywiście z uwzględnieniem specyfiki rozwoju homo sapiens . Te twierdzenia oraz 
badania prowadzone w ramach koneksjonizmu prowadziły do wniosku o modu-
larności umysłu27, uznawanego właściwie przez wszystkie neuronauki . Postulat ten 
głosi, że mózg składa się z działających w skoordynowany sposób, wyspecjalizo-
wanych modułów, przy czym każdy z nich jest choćby częściowo niezależny od 
innych28 . Ich dokładne granice i natura generują rozmaite kwestie sporne, które 
nie będą podejmowane w artykule . Istotne są zaś najogólniejsze podziały służące 
charakterystyce mózgu .

Zauważono, że określone obszary ośrodkowego układu nerwowego człowieka 
są analogiczne do zwierzęcych . Ich rozwój jest w różnym stopniu zaawansowania, 
ale rdzeń przedłużony, układ limbiczny czy kora mózgowa nie są strukturami wystę-
pującymi tylko u ludzi . Są one odpowiedzialne za różne funkcje życiowe: (kolejno) 
od automatycznych, takich jak bicie serca czy oddychanie, poprzez emocjonalne, 
aż po świadome refleksje . Wyodrębnia się odpowiednio tzw . „gadzi mózg”, „mózg 
ssaków pierwotnych” i „mózg ssaków wyższych”29 . Mogą one mieć odmienne mo-
tywacje, a więc wikłać się w konflikty . Przykładowo, zmęczony i głodny człowiek 
pragnący wrócić do domu, może jednocześnie tęsknić za spotkaniem z przyjaciół-
mi i wiedzieć, że powinien w tym momencie pójść do urzędu . Co powinien wy-
brać? Według klasycznej teorii racjonalności powinien świadomie przeanalizować 
wszystkie opcje i zadecydować, jak chce postąpić, ale w tym galimatiasie motywacji 
i aktywności modułów trudno o założenie obiektywnej analizy . Konflikt ten często 
jest ujmowany jako spór między popędami a logiką, ale logiczne myślenie nie wyga-
sza funkcjonowania popędów czy emocji, które są w nie uwikłane30 . Taka kategory-
zacja jest naiwna, co pokazują badania w zakresie racjonalności ograniczonej . Ruth 

25  U . Żegleń, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń 
2003, s . 87 .

26  H . Kardela, Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie, [w:] Mózg i jego umysły, 
red . W . Dziarnowska, A . Klawiter, Poznań 2006, s . 228 .

27   R . Poczobut, op . cit ., s . 413–414 .
28   Ibidem .
29   Zob . S . Florek, Rationality in the Light of Cognitive Science, [w:] Rationality Today: Chal-

lenges, Problems, Changes, eds . A . Kiepas, A .J . Noras, Katowice 2003, s . 108 .
30   Jak wynika z badań skupionych wokół zagadnienia racjonalności ograniczonej; zob . 

m .in . A .R . Damasio, Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, London: Publishing Mills 
1996, passim; B . Hood, Supersense: From Superstition to Religion – the Brain Science of Belief, 
London: Constable 2009, s . 259–261 .
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MacLean użyła terminu „schizofizjologii”31 na określenie konfliktu występującego 
na polu współpracy tych odmiennych ewolucyjnie struktur . Presja otoczenia może 
wywołać reakcje automatyczne, podczas gdy w innej sytuacji przewagę może mieć 
logiczny osąd (choć jest on niejednokrotnie wręcz niemożliwy, w zachowaniach 
ludzkich widać wyraźną przewagę starszych części mózgu)32 .

Teza o modularnej architekturze umysłu jest płodna eksplanacyjnie, wyjaśnia 
takie nielogiczne zachowania, jak np . dlaczego badani w eksperymentach nie chcą 
ubierać swetra należącego wcześniej do seryjnego mordercy Teda Bundy’ego (albo 
mieszkać w domach, gdzie doszło do zabójstwa), ale za to chętnie dotykają pióro bę-
dące własnością Alberta Einsteina33 . Opierają się na heurystykach wypracowanych 
w toku ewolucji w celu rozwiązywania problemów ludzkich przodków . Rozwijające 
się mózgi nauczyły się automatycznie unikać niebezpieczeństwa nawet poprzez 
unikanie rzeczy kojarzących się z nim oraz analogicznie dążyć do sukcesu . Są to 
zachowania nieświadome, które w zestawieniu z logiczną analizą sytuacji wydają 
się irracjonalne (wszak swetry nie są groźne, a pióra nie zapewniają szczęścia) . 
Z drugiej strony takie podejście ma sens, np . dotykając rzeczy chorego człowieka, 
można się zarazić, warto więc wystrzegać się zbędnego zagrożenia, nawet jeśli praw-
dopodobieństwo jego wystąpienia jest nikłe . Moduły specjalizowały się oraz formo-
wały w odpowiednie struktury w odpowiedzi na warunki środowiska, a przy tak 
złożonym mózgu nietrudno o wewnętrzne konflikty . Niemniej, pomimo dominacji 
„starszych” części mózgu, niedostosowanych do warunków życia współczesnego 
człowieka, niejednokrotnie sprawdzają się w jego działaniu i są trwałym elementem 
racjonalnych decyzji (np . układ limbiczny przy podejmowaniu decyzji34) . Umysł 
jest ponadto rozproszony na wiele podjednostek aktywujących się w określonych 
sytuacjach . Inaczej reagujemy na podobne sytuacje w pracy, szkole czy domu i za-
chowujemy się w nich . Racjonalność takiego umysłu jest uzależniona od struktury 
mózgu i filogenetycznej przeszłości . W efekcie jej charakterystyka pokrywa się 
z wymienianymi wnioskami dotyczącymi racjonalności ograniczonej .

Umysł ucieleśniony

Istotna rola środowiska zewnętrznego, adaptacji człowieka i ograniczeń po-
znawczych w racjonalności ograniczonej silnie konotują ze współczesnymi kon-
cepcjami skupionymi wokół ucieleśnionego umysłu i enaktywizmu35 . Tezy tych 

31   S . Florek, op . cit ., s . 108 .
32  Ibidem .
33   B . Hood, op . cit ., s . 36–40 .
34  Zob . A .R . Damasio, op . cit ., passim .
35  Jest to zastosowane uproszczenie z pełną świadomością zróżnicowanego charakteru 

tych koncepcji, od Edwina Hutchinsa zaczynając, poprzez Francisko Varelę, Evana Thompsona, 
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ostatnich można oprzeć na dwóch ogólnych założeniach: (1) nie istnieją procesy 
bądź własności mentalne transcendentne wobec cielesności i (2) są one uwikłane 
w interakcje ze społecznym i naturalnym środowiskiem36 . Koncepcje ucieleśnio-
nego umysłu stanowią obecnie bardzo silny i rozwijający się nurt w kognitywi-
styce, ale nie są one akceptowane przez całą społeczność naukową . W ramach ich 
rozwoju zapoczątkowano wiele nowych wątków dotyczących organizacji umysłu 
oraz uzupełniono w pewnym zakresie wcześniejsze . Najbardziej interesującą mnie 
tutaj kwestią jest wprowadzenie świeżej perspektywy poznawczej . Jak mówi Susan 
Hurley, zarówno komputacjonizm, jak i koneksjonizm można opisać jako kla-
syczny model umysłu-sandwicza (classical sandwich)37 . Jest to metafora opierająca 
się na założeniu, że poznanie ludzkie jest procesem odbywającym się pomiędzy 
percepcją a działaniem38 . Koncepcja umysłu ucieleśnionego zaś zakłada, że po-
znanie przejawia się przede wszystkim właśnie w percepcji i działaniu . Umysł nie 
miałby charakteru esencjalnego, ale egzystencjonalny, zamiast być stałą strukturą 
receptywno-reaktywną, byłby pewnym dynamicznym kompleksem określającym 
się w permanentnej relacji do aktualnej sytuacji (poznanie jest usytuowane) . Nale-
żałoby powiedzieć, że funkcjonuje przez pryzmat cielesności . 

Uzasadniając to twierdzenie od strony negatywnej, mózg nie może być względ-
nie izolowanym ośrodkiem odpowiedzialnym za poznanie, ponieważ nie znosi bez-
czynności . Po odcięciu od bodźców człowiek zaczyna szaleć – ma halucynacje i inne 
problemy umysłowe39 . Nie może „wisieć” w fizycznej próżni, zawsze musi się jakoś 
do świata odnosić ze względu na filogenetyczne uwarunkowania . Organizmy są 
ukształtowane w odpowiedzi na warunki środowiska i uczą się w nim odpowiednio 
funkcjonować . Te najbardziej ekonomiczne i przystosowane są uprzywilejowane 
w selekcji naturalnej . Struktura organizmu nie może być rozpatrywana niezależnie 
od środowiska, stopa może służyć do biegania po twardej powierzchni, chwytania 
gałęzi lub (np . w formie płetwy) pływania, ręka – chwytania, przytrzymywania 
lub latania (jako skrzydło) . Wielkość zwierzęcia wiąże się z miejscem egzystencji 

Marka Johnsona, George’a Lakoffa, na Andym Clarku, Davidzie Chalmersie i wielu, wielu innych 
kończąc . 

36   W . Glannon, Brain, Body, and Mind: Neuroethics with a Human Face, Oxford: Oxford 
University Press 2011, s . 12 . Szczegółowe podziały i charakterystyka koncepcji skupionych wokół 
umysłu ucieleśnionego i enaktywizmu można porównać m .in . w następujących monografiach: 
M . Wilson, Six views of embodied cognition,  „Psychonomic Bulletin and Review” 2002, nr 9, 
s . 625–636; T . Ziemke, What’s that thing called embodiment?, [w:] Proceedings of the 25th Annual 
Meeting of the Cognitive Science Society, Philadelphia: Psychology Press 2003 .

37   S .L . Hurley, Consciousness in Action, Cambridge: Harvard University Press 1998, 
s . 401–408 .

38  Ibidem .
39  D . Draaisma, Rozstrojone umysły: historie chorych i dzieje chorób, przeł . E . Jusewicz-

Kalter, Warszawa 2009, s . 33 .
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(od podziemi po wierzchołki drzew i szczyty górskie, środowiska zimne i ciepłe 
etc .), konkurencją gatunkową, rodzajem pożywienia etc . Podobnie sfera mentalna 
rozwijała się równolegle z fizyczną, właściwie współrozwijała na tyle ściśle, że nie 
istnieje mierzalna bądź choćby definiowalna granica rozdzielająca sferę fizyczną 
od psychicznej . Przykładowo, człowiek nie dostrzega szczegółów obserwowanych 
rzeczy, ale najpierw postrzega je jako narzędzia40 . Z ewolucyjnej perspektywy nie 
jest ważne, jak dokładnie wygląda tygrys, ale że jest to właśnie tygrys – zwierzę nie-
bezpieczne, które może zabić . Podobnie człowiek jest nastrojony do rzeczywistości, 
emocje zmieniają jego recepcję świata i kształtują poznanie . Warto odnotować, że 
teza o tym, że ludzie są bytami zamieszkującymi świat, a nie biernie go obserwują-
cymi, jest bogato reprezentowana w filozofii nowożytnej na długo przed odkryciami 
np . Jamesa Gibsona41 . Poznanie jest zawsze nakierowane na coś i to ciało stanowi 
zarazem probierz i barometr tego, co się dzieje w środowisku i prereflektywnie się 
do niego odnosi . Postrzeganie jest zawsze działaniem ukierunkowanym na coś, 
przylegającym do rzeczywistości, a nie obiektywnie ją odbierającym42 . W tym sensie 
percepcja jest aktywna, a umysł jest kształtowany w zależności od miejsca, w któ-
rym się rozwija, oraz sposobu funkcjonowania . 

Koncepcja ucieleśnionego umysłu prowadzi do bardzo ciekawych implikacji 
w kwestii języka, będącego fundamentem reflektywnej analizy typowej w modelu 
klasycznej racjonalności . Wynika z niej, że większość definicyjnych pojęć zawiera 
zwarte koncepcje spostrzeżeniowe – definiens stanowi najczęściej opis wynikający 
z doświadczeń percepcyjnych43 . Biorąc pod uwagę fakt ewolucji człowieka, ten stan 
rzeczy wydaje się jak najbardziej naturalny . Żeby zrozumieć pramowę, a co za tym 
idzie współczesny, niezwykle abstrakcyjny język, należy docenić kontekst ludzkiego 
działania, czyli środowisko, w jakim żyje, oraz jego interakcje z nim44 . Koncepcja 
ta jest szeroko rozwijana przez Lakoffa i Johnsona . Stawiają oni tezę, że metafora 
jest projekcją umysłu ułatwiającą rozumowanie, a jednocześnie stanowi ekstrapo-
lację ucieleśnionej, ludzkiej egzystencji . Przykładowo, dla człowieka naturalne są 
schematy „pudełka” (przedmioty są na zewnątrz lub wewnątrz innych), „źródło-
ścieżka-cel”, „przód-tył”, „część-całość” etc .45 Ciekawe są ich bardziej szczegóło-

40   J .J . Gibson, The Ecological Approach To Visual Perception, Boston: Houghton Mifflin 
1986, passim . Z filozoficznego punktu widzenia pisał już o tym m .in . Martin Heidegger i Maurice 
Merleau-Ponty .

41  Lista filozofów prezentujących takie stanowisko jest długa: Friedrich Nietzsche, Martin 
Heidegger, Maurice Merleau-Ponty i in .

42   F . Varela, E . Thompson, E . Rosch, The Embodied Mind. Cognitive Science and Human 
Experience, Cambridge: The MIT Press 1991, s . 173 .

43   R . Logan, The Extended Mind: The Emergence of Language, the Human Mind, and Cul-
ture, Toronto: University of Toronto Press 2007, s . 46 .

44   Ibidem, s . 49 .
45   M . Johnson, G . Lakoff, Philosophy in the Flash, New York: Basic Books 1999, s . 31–34 .
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we analizy . Tak jak dusza w wyobrażeniach przypomina ciało ludzkie, tak i inne 
alegorie wiążą się z fizycznością . Rozumienie często jest kojarzone z widzeniem, 
oddziaływanie emocji z kontaktem z drugą osobą . Coś udanego, szczęśliwego ko-
notuje z górą, smutnego – z dołem, analogicznie życie i śmierć, dobro i zło . Nawet 
kolejność słów w określonych wyrażeniach wydaje się bardziej naturalna niż inna, 
np . lepiej brzmi „w górę i w dół” niż „w dół i w górę”, „przód i tył” niż „tył i przód”, 
podobnie „czynny i bierny”, „dobry i zły” etc .46 .

W kwestii racjonalności umysłu koncepcje ucieleśnione podtrzymują kierunek 
definicyjnej oraz praktyczno-metodologicznej transformacji . Umysł znów przestaje 
być statyczny, w zamian okazuje się niejednolity, w znaczącej części nieświadomy 
i silnie uzależniony od swojej historii ewolucyjnej . Dodatkowo zostaje podkreślony 
szczególny wpływ środowiska oraz kategoria samego działania, konstytutywnego 
elementu poznania . Racjonalnie działający umysł ze względu na swoje własności 
podtrzymuje tendencję nauk kognitywistycznych do wyłamywania się z klasyczne-
go modelu racjonalności . Błędy poznawcze ujmowane jako akrazja wynikają z wro-
dzonego, uproszczonego, heurystycznego sposobu działania w świecie, z konfliktu 
różnych struktur umysłowych lub zwyczajnie z braku odpowiednio wyspecjalizo-
wanych funkcji poznawczych (np . kwestia aborcji czy eutanazji jest bardzo złożona 
i skupia w sobie wiele sprzecznych intuicji) . Nawet myśli ludzkie, obficie operujące 
językiem i metaforami, są zakorzenione w  sposobie cielesnego doświadczania . 
W efekcie zachowanie oceniane jako racjonalne jest uwikłane w szereg determinant 
niezależnych od ludzkiej refleksji, ale bez konieczności przyjęcia wniosku o jego 
całkowitym zdeterminowaniu47 .

Wspomniane perspektywy poznawcze obecne w kognitywistyce nie są ory-
ginalnymi myślami i pojawiały się już niejednokrotnie na gruncie filozofii, choć 
przeważnie bez wsparcia potężnych laboratoriów i narzędzi diagnostyczno-mo-
nitorujących . Mówią jednak o pewnych zmianach w podejściu do umysłu i jego 
własności . Jest on systematycznie redefiniowany, a wraz z nim koncepcja racjo-
nalności . Klasyczny model przestał być adekwatny ze względu na słabe założenia . 
Pragnienia i przekonania nie są jedyną przyczyną racjonalnych zachowań . Obok 
nich funkcjonuje szereg filogenetycznie oraz ontogenetycznie wypracowanych 
sposobów działania . Nie zawsze reguły takiego zachowania można zbadać i wy-
znaczyć, co więcej, te same reguły mogą prowadzić do odmiennych zachowań (jak 
we wspomnianym trolley problem – zabicie jednej osoby w celu uratowania pięciu 

46  Idem, Metafory w naszym życiu, przeł . T .P . Krzeszowski, Warszawa 1988, passim .
47  Warto zauważyć, że w kognitywistyce nie rezygnuje się z jakiejś ograniczonej koncepcji 

wolnej woli, zob . S . Blackmore, Conversations on consciousness, New York: Oxford University 
Press 2009 . Służą temu m .in . afirmacja jedności psychofizycznej (przyczynowanie „oddolne” 
i „odgórne”) czy teorie emergencji, systemów a agregatów, ale jest to temat na co najmniej 
oddzielny artykuł .
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innych może być całkowicie inaczej oceniane ze względu na odmienną sytuację) . 
Racjonalność nie jest też cechą specyficznie ludzką . Zdemitologizowano jej nad-
zwyczajne własności i jednocześnie wykazano jej przejawy w działaniach zwierząt . 
Służy do osiągnięcia określonych celów, ale nie zawsze jest najbardziej wydajna . 
Wiąże się z uproszczonymi schematami, na ogół sprawdzającymi się, zachowując 
w ten sposób ekonomię działania .

Umysł przestaje być jednolitym tworem . Biolodzy mówią o „starych” i „nowych” 
sferach mózgu, neurolodzy i psychologowie poznawczy o modularnej strukturze 
umysłu, Kahneman o „umyśle szybkim” i „wolnym”, Hood zaś o intuicyjnym (heu-
rystycznym) i analitycznym (logicznym)48 etc . Koncepcje związane z ucieleśnieniem 
z kolei opisują umysł jako dynamiczny kompleks usytuowany w określonym środo-
wisku, a co za tym idzie, adaptatywny i labilny . Umysł jest więc w pewnym sensie 
rozbity, filogenetycznie bardzo rozbudowany, ale raczej poprzez nawarstwienie się 
kolejnych funkcji poznawczych . W efekcie dopuszcza możliwość wewnętrznego 
konfliktu między różnymi jego sferami . Emocje mogą motywować do czegoś zu-
pełnie innego niż świadomy namysł . Z drugiej strony raczej wszyscy zwolennicy 
tych teorii podpisaliby się pod postulatem Maurice’a Merleau-Ponty’ego, że zdrowy 
człowiek nie odczuwa tego rozbicia, a nawet więcej – odbiera siebie jako pewną 
jedność, przypisując sobie osobowość czy jaźń . Nie uzmysławia sobie często nieświa-
domej natury wielu procesów poznawczych, gdyż do świadomości dociera jedynie 
rezultat myśli . Prawdopodobnie poczucie jedności spełnia określoną adaptatywną 
rolę, co sugerują m .in . badania Maurice’a Merleau-Ponty’ego nad psychopatologia-
mi i neuropatologiami49 . W praktyce jednak przeciętni ludzie są niespójni, mogą 
jednocześnie myśleć o sobie jako o wolnej autonomicznej jednostce oraz zdawać 
sobie sprawę z różnych determinant swojego zachowania50 . Z tej perspektywy nie 
można zapytać „mnie” o preferencje, bo „ja” jako takie nie istnieje; istnieją różne 
moduły, które w różnorodny sposób reagują (choć jednocześnie istnieje użyteczna 
iluzja jedności) . W efekcie racjonalność umysłu ludzkiego w świetle nauki zostaje 
podtrzymana, choć według zmodyfikowanych kategorii . Jak zostało wykazane, ko-
gnitywistyczne badania z ostatniego półwiecza nie tyle kwestionują racjonalność, 
co wskazują na jej nowe warunki .

48   Two selves .
49  M . Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł . M . Kowalska, J . Migasiński, Warszawa 

2001, passim .
50   Zob . S . Bodzak, Human without Self: From Ethics of Soul to Ethics of Embodied Mind, 

[w:]  Ethics-Society-Politics: Papers of the 35th International Wittgenstein Symposium, eds . 
G .W .  Weiss, H . Greif, Kirchberg am Wechsel: Beiträge der Österreichischen Wittgenstein  
Gesellschaft 2012, s . 34–35 .
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is The mind raTional? beTween CogniTive bias  
and The embodied mind Theories

In the last 50 years we have observed a significant increase of interest in the problematic 
aspects of mind, both in philosophy and science . Development of the scientific researches 
correlates with numerous changes in defining and describing what the mind is . Simulta-
neously, a lot of traditional opinions and statements in this matter were denied, i . e . the 
implications of folk and classic psychology . Cognitive science itself consist of a few different 
and important concepts of mind . All these transformations imply an existence of a different 
kind of characteristics of mind and its functioning . At the same time they have influence on 
the interpretation of human action and behaviour . In the paper I will analyse how classic 
rationality (as a feature) corresponds with recent researches on the topic of mind . In order to 
do that I shall show the most popular contemporary concepts and ideas: bounded rational-
ity, computationism, connectionism, neuroscience, and approaches focused on embodied 
mind or enactivism . I will prove that they introduce the totally new ways of interpretation of 
rationality . My arguments will be grounded on them and answer to the following problems: 
(1) what is the difference between a classic and  modern philosophical and scientific model 
of rationality; (2) should we or should not we call the mind and behaviour rational; (3) is 
rationality a solely human feature and eventually (4) how rationality can be described by 
cognitive science?
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Jawne i ukryte formy aktywności umysłu

Istniejący stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że w mózgu funk-
cjonują wyodrębnione struktury odpowiadające za nieświadome myślenie, tj . roz-
ległe obszary pobudzane przez czynnik wewnętrzny oraz zdolne do autonomicznej 
pracy . Możliwe dzięki nim procesy poznawcze stanowiłyby istotny komponent ar-
chitektury umysłu . Współczesne metody badawcze, stosowane w ramach paradyg-
matu interdyscyplinarnego, dają szansę nie tylko budowania modeli teoretycznych, 
ale również lokalizowania domniemanych fragmentów tak złożonych systemów 
przetwarzania treści informacji .

Zadania tego podjął się neurobiolog Marcus E . Raichle, który za pomocą 
technik neuroobrazowania odkrył domyślny tryb pracy mózgu i opisał to zjawi-
sko . Jest to wyodrębniony obszar, którego aktywność neuronalna maleje podczas 
świadomego wysiłku mentalnego, a rośnie, gdy wysiłek ten zanika . Zorganizowana 
działalność wewnętrzna mózgu analizowana przez Raichle’a i innych entuzjastów 
obserwacji czynności mózgu, stanie się punktem wyjściowym niniejszego arty-
kułu . Jeśli bowiem przyjmiemy istnienie złożonych procesów poznawczych, które 
przybierają formę ukrytą, to kluczowe staje się wyodrębnienie lub zaproponowanie 
obszaru czy podłoża materialnego stanowiącego źródło owych funkcji .

Celem dalszych rozważań będzie analiza wybranych aspektów myślenia nie-
świadomego (percepcja podprogowa, mimowolne uczenie się, nieświadomy na-
mysł) . Nowe spojrzenie na to zagadnienie wyłoniło się z dyscyplin, które tworzą 
nauki o poznaniu . Ogromna w tym zasługa Johna F . Kihlstroma, który przywrócił 
zainteresowanie nieświadomymi aspektami życia psychicznego, choć – co warto 
zaznaczyć – jego poglądy w tym względzie dalekie są od koncepcji freudowskich . 
Kognitywna teoria nieświadomości oferuje interdyscyplinarne spojrzenie na zagad-
nienie nieświadomych procesów umysłowych . Najogólniej mówiąc, życie umysłowe 
nie jest ograniczone do świadomych doznań, albowiem funkcje, takie jak percepcja, 
pamięć, złożone procesy poznawcze, angażujące wydawanie sądów i rozwiązywanie 
problemów, mogą odbywać się w obrębie nieświadomych struktur umysłowych .
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Można postawić pytanie, czy jawne i utajone procesy przetwarzania informacji 
działają w układzie synergicznym? Innymi słowy, czy sprzężenie różnych instru-
mentów poznawczych rzutuje na sprawność całego systemu? Należy zdroworozsąd-
kowo założyć, że procesy nieświadomego oraz świadomego myślenia uzupełniają 
się poprzez kooperację . Trudno natomiast określić stopnień ich zsynchronizowania . 
Oznaczałoby to, że nieświadomość odpowiada za wybrane etapy złożonych proce-
sów poznawczych, ale nie musi się to odbywać równolegle ze świadomym mani-
pulowaniem danymi . Synergiczność zorganizowanej w ten sposób pracy polega na 
osiągnięciu znacznie lepszych efektów niż w przypadku działań indywidualnych . 
W tym sensie korzystanie z nieświadomego myślenia, może wzmacniać efektyw-
ność systemu poznawczego .

Hipoteza obwodu stanu spoczynkowego według  
Marcusa E. Raichle’a

Hipoteza obwodu stanu spoczynkowego, opisywanego także jako zadaniowo-
negatywny lub w skrócie obwód domyślny, to w istocie próba zidentyfikowania na 
poziomie neuronalnym zintegrowanego systemu przetwarzania informacji . Zda-
niem Raichle’a obwód stanu spoczynkowego to „[…] zorganizowany tryb czynności 
mózgu, który jest obecny w stanie bazowym lub domyślnym i zostaje zawieszony 
podczas określonego, ukierunkowanego zachowania”1 . Zgodnie z tą hipotezą spe-
cyficzny, niesamodzielny anatomicznie obszar, integrujący fragmenty przyśrodko-
wej kory przedczołowej, tylnej kory zakrętu obręczy, płata ciemieniowego i hipo-
kampu odpowiada za stan spoczynkowy mózgu . Możemy powiedzieć, iż obwód 
stanu spoczynkowego to enklawa, w której gromadzi się neuronalna aktywność, 
gdy przedstawiciela homo sapiens nie absorbuje świadomy wysiłek mentalny . Przy 
tym praca obwodu domyślnego jest w szczególny sposób skorelowana z obwodem 
uwagi, a także niezależna od potocznie rozumianej woli .

Stan bazowy monitorowano metodami obrazowania (PET, fMRI), wychodząc 
z założenia, że każdy złożony system jest wyposażony w moduł bazowy . Bada-
no w ten sposób mózg zdrowego, odpoczywającego człowieka w stanie czuwania . 
Zgodnie z przewidywaniami zaobserwowano wzrost aktywności kory mózgowej 
podczas wykonywania prowokowanych przez eksperymentatorów zadań . W za-
leżności od rodzaju polecenia, uaktywniały się odpowiednie obszary . Co ciekawe, 
aktywność neuronalna innych rejonów kory mózgowej podczas kontrolowanej 
stymulacji bodźcami z zewnątrz ulegała osłabieniu .

1  M .E . Raichle, A .M . MacLeod, A .Z . Snyder, W .J . Powers, D .A . Gusnard, G .L . Shulman, 
A default mode of brain function, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2001, vol . 
98, nr 2, s . 676 .
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Skaner fMRI oraz tomografia PET ujawniły, w mniej ścisłym ujęciu, zapo-
trzebowanie na energię różnych struktur najbardziej gargantuicznego2 z ludzkich 
organów . Otrzymane dane wskazują bezpośrednio na stopień neurologicznej 
aktywności w odpowiedzi na kontrolowane bodźce . Zdaniem Raichle’a badania 
metodami obrazowania wykazały, że dodatkowa energia wymagana do reakcji 
na celowy stymulant jest bardzo mała w porównaniu do stałej ilość energii, którą 
mózg normalnie i nieprzerwanie zużywa . Wewnętrzna aktywność jest znacznie 
bardziej energochłonna niż przetwarzanie informacji ze środowiska zewnętrznego3 . 
Dotychczas uważano, jak podpowiadała intuicja, iż najszybciej wyczerpuje zasoby 
mentalne myślenie o absorbujących uwagę zadaniach oraz zmaganie się z nadmia-
rem bodźców zmysłowych . „Z analizy opartej na kosztach wynika, że wewnętrz-
na aktywność może być istotniejsza niż ta wywołana czynnikiem zewnętrznym 
w kontekście całościowego działania mózgu .”4 Twierdzi się zatem, że mózg nigdy 
nie odpoczywa, a większość swoich zasobów wykorzystuje do pracy niezwiązanej ze 
świadomym wysiłkiem mentalnym . Owa utajona aktywność, według omawianego 
modelu, jest rodzajem rusztowania dla procesów kognitywnych5 .

Aby to lepiej zrozumieć, warto posłużyć się dwiema metaforami . Pierwsza 
nawiązuje do kosmologii i obecnego modelu Wszechświata, natomiast druga zbu-
dowana jest w oparciu o analogie występujące między pracą jednostki centralnej 
komputera a mózgiem . W opinii Raichle’a, posługując się kategoriami astrofizycz-
nymi, można powiedzieć, że wewnętrzna aktywność mózgu stanowi odpowiednik 
ciemnej energii . To hipotetyczna i niedostępna bezpośredniej obserwacji forma 
energii . Wypełnia lukę po brakującej energii we współczesnym modelu kosmosu 
oraz tworzy, wraz z ciemną materią, szkielet Wszechświata . Ciemna energia mózgu 
nie manifestuje swojej obecności, nie jest też bezpośrednio powiązana z aktywno-
ścią, która przybiera formę świadomej myśli6 .

W innym ujęciu hibernujący lub wyłączony komputer może symbolizować 
osobę nieprzytomną, zaś rodzaj stanu bazowego osiąga maszyna po kilku minutach 
bezczynności, przechodząc w kontrolowany letarg . Jeśli komputer wyposażony jest 
w stosowne oprogramowanie bądź system operacyjny, to z pewnością automatycz-

2  Podtrzymywanie aktywności mózgu, stanowiącego 2% masy ciała, pochłania 20% wyt-
warzanej przez organizm energii .

3  M .E . Raichle, The brain’s dark energy, „Science” 2006, nr 314, s . 1249–1250 .
4  Ibidem, s . 1249 .
5  Zagadnienie funkcji obwodu stanu spoczynkowego ma przy obecnym poziomie wiedzy 

na ten temat charakter spekulacji . Niezależnie od rozwiązania energia dostarczana do obwodu 
jest tylko w małym procencie zużywana w celu podtrzymania aktywności samych komórek . 
Można założyć, że nadmiar energii ma swoje funkcjonalne zastosowanie przy wspieraniu 
pozostałych procesów poznawczych . W przeciwnym razie szokująca niegospodarność stałaby 
w sprzeczności z zasadą ekonomii .

6  K . Szymborski, Pracowity obwód spoczynkowy, „Polityka” 2010, nr 8, s . 76–77 .
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nie wyświetlony zostanie domyślny wygaszacz ekranu na potwierdzenie tego faktu . 
Wszystkie kluczowe podzespoły owego komputera są aktywne, maszyna wyko-
nuje w tle zlecone uprzednio zadania i wystarczy najmniejszy bodziec ze strony 
użytkownika, aby „ożyła” na nowo . To zaś sugeruje, że dostatecznie zaawansowany 
system jest zdolny rozpoznać, kiedy jego moc obliczeniowa i inne zasoby mogą zo-
stać wykorzystane przez wewnętrzną aktywność, niezwiązaną wprost z ingerencją 
użytkownika .

Jak twierdzi Marcus E . Raichle, struktury tworzące obwód spoczynkowy odpo-
wiadają za metodyczne zbieranie informacji, a proces ten ustaje tylko w chwilach, 
gdy skuteczne wykonanie zadania wymaga aktywacji uwagi7 . Podobny pogląd wy-
razili Michael D . Greicius i Vinod Menon: „[…] analiza aktywności obwodu stanu 
spoczynkowego dostarcza miary stopnia, dla którego zadanie angażuje badanego 
i czy jest on wystarczający, ażeby powstrzymywać procesy – przypuszczalnie ko-
gnitywne, wygenerowane wewnętrznie i angażujące pamięć krótkotrwałą – któ-
rym pośredniczy obwód stanu spoczynkowego”8 . Inaczej rzecz ujmując, pewne, 
zazwyczaj nieuaktywnione regiony mózgu, wydają się konstytuować działalność 
obwodu stanu spoczynkowego, która przeważa pod nieobecność wymagającego, 
zewnętrznego zadania . Podkreślić należy, że nie wszystkie zadania są wystarczająco 
angażujące, aby przerwać pracę obwodu domyślnego . Niewykluczone, iż wskazuje 
to na rangę nieświadomych operacji odbywających się w wymienionych powyżej 
obszarach mózgu .

Hipoteza obwodu stanu spoczynkowego jest próbą powiązania procesów odby-
wających się w sposób utajony (np . podczas spoczynku) z ich neurofizjologicznym 
podłożem . Liczne grupy badawcze koncentrowały swoją uwagę na identyfikacji ob-
szarów świadomych, intencjonalnych działań . „Odkrycie sieci obszarów w mózgu, 
częstokrotnie obniżających swoją aktywność podczas skierowanych na osiągnięcie 
celu zadań, było zarówno zaskakujące, jak i stanowiące wyzwanie . Zaskakujące, 
ponieważ zaangażowane obszary nie były uprzednio rozpoznane jak system, w ten 
sam sposób, w jaki moglibyśmy pomyśleć o systemie ruchowym albo wzrokowym . 
Wyzwanie, ponieważ początkowo nie było niejasne, jak scharakteryzować ich ak-
tywność, jako stan pasywny czy spoczynkowy .”9 Oczywiście nie wyklucza to we-
wnętrznej aktywności w innych obszarach mózgu lub podczas snu czy znieczulenia 
ogólnego . Uzyskane dane odsłaniają nowy, funkcjonalny poziom działania .

7  M .E . Raichle, A .M . MacLeod, A .Z . Snyder, W .J . Powers, D .A . Gusnard, G .L . Shulman, 
op . cit ., s . 681–682 .

8  M .D . Greicius, V . Menon, Default-mode activity Turing a passive sensory task: uncoupled 
from deactivation but impacting activation, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2004, vol . 16, 
nr 9, s . 1484 .

9  M .E . Raichle, A .Z . Snyder, A default mode of brain function: A brief history of an evolving 
idea, „NeuroImage” 2007, vol . 37, s . 1085 .
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Podsumowując, obwód zadaniowo-negatywny pośredniczy między różnymi 
obszarami mózgu . Nie jest tożsamy ze stanem bazowym utrzymującym warunki 
dla komunikacji międzyneuronalnej oraz podstawowe funkcje życiowe komórek . 
Ponadto obwód spoczynkowy jest systemem opartym na wewnętrznej aktywno-
ści mózgu . Jak wskazują Jason Mayer, Alard Roebroeck, Konrad Mauer i David 
Linden, „[…] spoczynkowa działalność to funkcja odwrotna wymagań procesów 
poznawczych, gdzie wyższe wymagania zmniejszają aktywność w obszarach spo-
czynkowych, ponieważ umysłowe zasoby używane do różnych wewnętrznych pro-
cesów są zawieszone, by dostosować się do przetwarzania związanego z bieżącymi, 
zadaniem”10 . Pokazuje to, jak zręcznie mózg rozporządza ograniczonymi zasoba-
mi . Posłuszny zasadzie ekonomii organizm wydatkuje na aktywność wewnętrzną 
większą ilość energii, niż dzieje się to na potrzeby innych systemów . Zakłada się, że 
aktywność wewnętrzna nie jest podrzędna w stosunku do świadomego, mentalnego 
wysiłku intelektualnego, ale jest raczej przejawem spontanicznej aktywności neuro-
nów . Wyjątkowy układ konstytuujący obwód stanu spoczynkowego oraz specyfika 
jego działania nie muszą być tożsame z neuronalnymi korelatami nieświadomości . 
Jeśli jednak inne obszary mózgu również posiadają wysoki poziom zorganizowanej 
aktywności spoczynkowej, to właśnie tam ulokowalibyśmy utajoną, wewnętrzną 
aktywność . Być może mózg pracuje na dwie zmiany – te same struktury wykorzy-
stuje zarówno do wykonywania operacji w tle, jak i wspomagania mechanizmów 
świadomości .

Nowy obraz nieświadomości

Zdaniem Johna F . Kihlstroma świadomość fenomenalna jest nieodzowna dla 
sprawowania kontroli wolicjonalnej, tudzież komunikowania innym własnych sta-
nów mentalnych . Zarazem jednak okazuje się ona zbędna w przypadku złożonych 
funkcji psychicznych . A ponadto pewne złożone procesy niedostępne świadomości 
fenomenalnej konstruują bieżące doświadczenie, myślenie, emocje i działanie11 . 
Kihlstrom dowodzi, że nieświadoma sfera życia znajduje się na każdym szczeblu 
procesów poznawczych . Kognitywna koncepcja nieświadomości to kompilacja 
badań nad uwagą, percepcją, czynnościami pamięciowymi, emocjami i złożonymi 
procesami poznawczymi . Zgromadzone dane nie mają służyć marginalizacji świa-
domości . Co więcej, Kihlstrom podejmuje próbę inkorporacji współczesnej teorii 
nieświadomości do głównego nurtu badań nad poznaniem .

10   J .S . Mayer, A . Roebroeck, K . Maurer, D . Linden, Specialization in the default mode: Task-
induced brain deactivations dissociate between visual working memory and attention, „Human 
Brain Mapping” 2010, vol . 31, nr 1, s . 127 .

11   J .F . Kihlstrom, The cognitive unconscious, „Science” 1987, nr 237, s . 1446–1450 .
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Wszystkie nietrwałe reprezentacje obiektu pojawiające się w umyśle są uzależ-
nione od procesów recepcji sensorycznej i percepcji umysłowej . W blokowym mo-
delu przetwarzania informacji jako nieświadome kwalifikują się te zinterpretowane 
przez percepcję dane, które z różnych powodów nie zostały przeniesione do maga-
zynu pamięci długotrwałej . Zarazem jednak ten sam status posiadać będą informa-
cje utajone, odporne na zapamiętywanie w wyniku zaniku śladu pamięciowego lub 
utraty wskazówek dostępu . Ściśle biorąc, niezakodowane percepty oraz zapomniane 
informacje nie wchodzą w kontakt ze złożonymi procesami poznawczymi, dlatego 
nie mogą w żaden sposób wpływać na świadome doznania, myślenie bądź działanie . 
Widać więc, że w takim modelu rola nieświadomości ulega marginalizacji .

Pochodzący od Gilberta Ryle’a podział wiedzy na deklaratywną i proceduralną, 
zaimplementowany do modelu pamięci ACT12, wprowadza przyczółek dla proce-
sów utajonych . Umiejętności poznawcze i wykonawcze nie są dostępne introspekcji, 
a zatem wydają się należeć do sfery nieświadomości . Analogicznie, wraz z poja-
wieniem się kolejnych koncepcji ogólnej architektury umysłu, coraz więcej uwagi 
poświęcano nieświadomym procesom umysłowym .

Z pewnością duży zakres aktywności umysłowej pozostaje nieuświadomiony 
bez względu na okoliczności . „Różnorodność dostępnych dowodów na rzecz nie-
świadomej percepcji, pamięci, namysłu i uczenia się jest ważna, ponieważ należyte 
uznanie zasięgu psychologicznej nieświadomości może zapewnić dodatkowe spoj-
rzenie na zagadnienie mocy obliczeniowej procesów nieświadomych .”13 Do pierw-
szej grupy należą automatyzmy w procesach przetwarzania informacji, albowiem 
zrutynizowane czynności pochłaniają mniej zasobów niż te angażujące uwagę . Co 
prawda reakcja na określony impuls następuje mimowolnie, ale zazwyczaj nie in-
terferuje z innymi procesami . Podmiot nie ma introspekcyjnego dostępu do zasad 
działania automatyzmu lub nawet faktu, że aktualnie działa on w tle . Drugą grupę 
nieuświadamianych aktywności tworzy percepcja podprogowa, rozumiana jako 
forma przedświadomego przetwarzania, a także podświadoma wiedza niejawna, 
nabywana w efekcie mimowolnego uczenia się14 . „Odkrycia te sugerują trójpodział 
nieświadomości na ściśle nieświadome procesy umysłowe, które operują na przed-
świadomych lub podświadomych strukturach wiedzy .”15 Wskazuje to dobitnie, że 
pewne struktury i procesy nie mogą być świadomie spostrzeżone lub zapamiętane . 
A zatem pogląd, że nieuświadomione procedury pośredniczą w niektórych aspek-

12   J .R . Anderson, ACT. A simple theory of complex cognition, „American Psychologist” 
1996, nr 51 .

13   J .F . Kihlstrom, T .M . Barnhardt, D .J . Tataryn, The psychological unconscious: fund, lost, 
and regained, „American Psychologist” 1992, vol . 47, nr 6, s . 790 .

14   Idem, Implicit Perception, [w:] Perception Without Awareness, eds . R .F . Bornstein, 
T .S . Pittman, New York: Guilford Press 1992 .

15   J .F . Kihlstrom, The cognitive unconscious, op . cit ., s . 1445 .
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tach percepcji, namysłu, posługiwania się językiem oraz kontroli motorycznej jest 
współcześnie niemal niekontrowersyjny .

Nie dziwi zatem, że naczelnym zagadnieniem koncepcji Kihlstroma jest nie-
świadomy umysł (unconscious mental life) . Konsekwencją tego jest zainteresowanie 
reprezentacjami umysłowymi, które przybierają formę perceptów, wspomnień lub 
myśli, ale egzystują poza horyzontem świadomości . Dość szerokie spektrum zjawisk 
można pofragmentować i rozważać oddzielnie w celu uzyskania jasności . Istnieją 
treści nieświadome, przechowywane w magazynie wiedzy niejawnej, a z drugiej 
strony – niezależne procesy nieświadome . Naturalnie prerogatywy drugiej z wy-
mienionych grup są znacznie szersze . Procesy nieświadome mogą generować za-
równo treści świadome, jak i nieświadome oraz operować swobodnie na pamięci 
długotrwałej . Do grupy takich procesów zalicza się percepcję podprogową, mi-
mowolne uczenie się, a przede wszystkim nieświadomy namysł (implicit thought ) .

Argumentów na rzecz nieświadomej sfery życia psychicznego Kihlstrom upa-
truje również w osiągnięciach neuropsychologii . Na gruncie tej nauki bowiem udo-
wodniono, iż treści nieświadome mogą wpływać na myślenie i działanie . Wniosek 
ten wysnuł badacz m .in . na podstawie lektury przypadków opisanych przez Sier-
gieja Korsakowa . Wydaje się, że „[…] nawet w razie poważnej utraty pamięci chory 
często potrafił jednak coś sobie utrwalić . Ślady przeżycia trafiały wprawdzie do 
warstwy pamięci niedostępnej dla świadomości, lecz wywierały wpływ na nastrój, 
skojarzenia i reakcje danej osoby”16 . Można zatem powiedzieć, że niektóre repre-
zentacje zdarzeń z przeszłości są kodowane i magazynowane w pamięci, mimo że 
same zdarzenia nie mogą być zapamiętane świadomym wysiłkiem woli .

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie komponenty kognitywnej nieświadomo-
ści są obecnie jednakowo ugruntowane w obrębie psychologii i neuronauk . O ile 
więc percepcja i pamięć są przedmiotem wnikliwego zainteresowania od wielu lat, 
to w kwestii nieświadomego namysłu pojawiają się zaledwie pojedyncze badania . 
Kontrowersje wokół psychoanalizy to nie jedyny powód powrotu do problemu 
ukrytej aktywności umysłu . „Biochemiczna aktywność mózgu, która przynajmniej 
u ludzi inicjuje świadomość, sama zachodzi nieświadomie . Takie rozważania do-
prowadziły niektórych filozofów, takich jak Edward von Hartmann, do deklaracji, 
że nieświadomość przenika wszechświat .”17 W rzeczywistości – jak uważa Kihl-

16   D . Draaisma, Rozstrojone umysły: historie chorych i dzieje chorób, przeł . E . Jusewicz-
Kalter, Warszawa 2009, s . 146–147 .

17   J .F . Kihlstrom, Revising Scientific Models of Unconscious Mental Activity, Precis of paper 
to be presented at the Vienna Conference on Consciousness 2007: Dissecting Consciousness with 
Four Questions, a symposium held at the University of Vienna, Austria, 2007 . Materiał dostępny 
online: http://socrates .berkeley .edu/~kihlstrm/Vienna07_precis .htm . Dostęp: 10 października 
2011 .
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strom – używanie pojęcia „nieświadomość” jest uprawione tylko w kontekście ak-
tywności umysłowej i tylko jako przeciwieństwo świadomości .

Nieświadomy namysł, a także nieświadome emocje i motywacje, istnieją i wpły-
wają na nasze zachowanie . Dzieje się tak, ponieważ – jak sugeruje Kihlstrom – dużą 
część życia psychicznego wypełniają z jednej strony nieświadome treści, a z drugiej – 
nieświadome procesy . Według współczesnego stanu wiedzy na temat nieświado-
mości trudno o dowody na jej prymitywny czy impulsywny charakter . Przeciwnie, 
gromadzone dane rodzą obawę przed formułowaniem przedwczesnych wniosków 
na temat rangi świadomości . Zupełnie jakby istniała obawa rewolucji na polu nauk 
o poznaniu, o czym świadczy przeniesienie zainteresowania z niemal kompulsywnej 
pogoni za neuronalnymi korelatami świadomości w obszar utajonego poznania . 
Trzymając się politycznej analogii, można powiedzieć, że zastąpiono by jeden de-
spotyzm drugim . Tak więc Kihlstorm podkreśla, iż język, inteligencja i świadomość 
to zbyt doskonałe twory ewolucyjne, aby nazwać je przykładami złej adaptacji . Jeśli 
przyznamy, że nieświadomość jest realna i dynamiczna, to te same cechy należy 
przypisać świadomości . Ten ostatni komponent umożliwia doznawanie uczucia te-
raźniejszości oraz rozważanie przeszłości w celu zaplanowania przyszłości18 .

Stosownie do tego nieświadomy namysł – zdaniem Kihlstroma – to „[…] wpływ 
pewnej reprezentacji poznawczej, która nie jest ani perceptem, ani fragmentem pa-
mięci epizodycznej, na doznania, myśli i działanie, podczas gdy świadoma uwaga 
nie jest skierowana na tę reprezentację”19 . W pewnym sensie nieświadomy namysł 
jest instrumentem myślenia produktywnego, a w sprzyjających okolicznościach 
również kreatywnego . Można zatem wskazać na inne obszary, gdzie teoria kogni-
tywnej nieświadomości okaże się pomocna . „Na przykład, podczas gdy intuicja 
może odzwierciedlać wpływ nieświadomego namysłu, inkubacja może odzwier-
ciedlać proces, w którym nieświadomy namysł odbywa się poza świadomością, 
a wgląd ustala punkt, w którym nieświadomy namysł staje się jawny i dostępny 
świadomości .”20 Ściśle biorąc, związek ten ujawnia się w obrębie myślenia intuicyj-
nego . Ta forma myślenia ma przede wszystkim charakter nieświadomy, ale także 
wielopłaszczyznowy i twórczy . Jest to mianowicie dochodzenie do nowej wiedzy na 
drodze nagłego olśnienia . Oczywiście nieświadoma sfera życia psychicznego, w tym 
nieświadomy namysł, to kategorie znacznie pojemniejsze niż myślenie intuicyjne . 
Dlatego też wiążące się z myśleniem intuicyjnym procesy inkubacji oraz wglądu 
należy uznać za interesujące aspekty teorii kognitywnej nieświadomości .

18   Idem, The Rediscovery of the Unconscious, http://socrates .berkeley .edu/~kihlstrm/redis-
covery .htm . Dostęp: 29 października 2012 .

19   Ibidem .
20   J .F . Kihlstrom, Conscious versus unconscious cognition, [w:] The Nature of Cognition, ed . 

R .J . Sternberg, Cambridge, Ma .: MIT Press 1999, s . 194 .
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Nieświadomy namysł dotyczy stanu, w którym podmiot jest pod wpływem treści, 
które nie są efektem aktywnej interpretacji danych zmysłowych ani zapamiętanych 
informacji . Czynnik oddziałujący na wykonanie zadania nie ma źródła w świado-
mej reprezentacji umysłowej bieżących bodźców środowiskowych, jak i reprezen-
tacji zdarzeń z przeszłości . Trzeba wręcz podkreślić, że nieświadomy namysł jest 
wprawdzie generowany wewnętrznie, ale bez udziału świadomości . Na skutek tego 
rozwiązanie problemu formuje się podczas fazy inkubacyjnej, by następnie wyłonić 
się całościowo w świadomości lub wpływać na zachowanie pod postacią czynnika 
emocjonalnego, względnie motywacyjnego . Dlatego też zdaniem Johna F . Kihlstroma 
badania w obszarze nauk o poznaniu powinny być kontynuowane, ponieważ umożli-
wiają określenie w warunkach laboratoryjnych ścisłych kryteriów identyfikacji tego, 
czym są nieświadome procesy umysłowe i nieświadome stany mentalne . Poza tym 
rozważenia wymaga zakres i ograniczenia nieświadomości, a także powiązanie wnio-
sków płynących z analizy nieświadomego namysłu z zachowaniem21 .

Intuicja nie jest wedle Kihlstroma obciążona domniemaniem irracjonalności, 
nielogiczności i w ogóle umysłowej gnuśności . To, że bywa zawodna, nie oznacza, że 
nie powinno się z niej korzystać . Pojawienie się problemu aktywuje system poznaw-
czy w celu zdobycia potrzebnych informacji i stopniowego zmierzania w kierunku 
rozwiązania . Jak pisze autor, „[…] intuicja reprezentuje naszą tendencję, jako inteli-
gentnych systemów, do rozwiązywania określonych problemów, by wychodzić poza 
informację daną wraz z problemem lub inną wskazówką . Jeśli ta podróż prowadzi 
nas niekiedy na manowce, to od czasu do czasu skierowuje nas także w nową ko-
rzystną stronę”22 . W tym sensie poznanie intuicyjne jest wyjściem poza zamknięty 
obwód dedukcji i indukcji . W szczególności generowanie konkluzji następuje przy 
zastosowaniu nieformalnego oraz nieokreślonego rozumowania . W każdym razie, 
stany mentalne odpowiadające formułowanym intuicyjnie wnioskom nazywa Kihl-
strom nieświadomym myśleniem . Status ten przysługuje im do momentu, aż prze-
kroczona zostanie krawędź świadomości . Nie należy tego rozumieć w ten sposób, 
że każdy produkt końcowy staje się dostępny dla świadomej uwagi poprzez wgląd . 
Czyniąc takie błędne założenie, neguje się istnienie automatyzmów oraz przypusz-
czalnie procesów zbliżonych do myśleniach kreatywnego, które od początku do 
końca pozostają niejawne23 . Uznanie kognitywnej nieświadomości nie pociąga 

21  Idem, Unconscious processes, korzystam z wersji online: http://socrates .berkeley .edu
/~kihlstrm/OxHBCogPsych2010 .htm . Dostęp: 10 października 2012 .

22   J .F . Kihlstrom, V .A . Shames, J . Dorfman, Intimations of memory and thought, [w:] Implicit 
Memory and Metacognition, ed . L .M . Reder, Hillsdale, N . J .: Erlbaum 1996 . Korzystam z wersji 
online: http://socrates .berkeley .edu/~kihlstrm/Metacognition96 .htm . Dostęp: 16 kwietnia  2012 .

23   J .F . Kihlstrom, The psychological unconscious, [w:] Handbook of Personality: Theory and 
Research, eds . O . John, R . Robins, L . Pervin, New York: Guilford 2008 . Korzystam z wersji online: 
http://socrates .berkeley .edu/~kihlstrm/Pervin3 .htm . Dostęp: 16 sierpnia 2012 .
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za sobą przypisania świadomości natury epifenomenu . Tak więc nie sugeruje się,  
że nieświadome przetwarzanie pozwala za każdym razem efektywniej rozwiązywać 
złożone problemy . Koncepcja kognitywnej nieświadomości umożliwia alternatyw-
ne spojrzenie na zadomowiony w naukach o poznaniu problem psychofizyczny . 
Jednocześnie skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytanie postawione już przez 
Stanisława Lema: „Czy jest możliwe myślenie bez świadomości?”24 .

Nieświadomy umysł w ujęciu kognitywnym obejmuje procesy przetwarzania 
informacji w systemie nerwowym, które są w stanie wpływać na zachowanie, po-
znanie, motywacje oraz emocje . Jednocześnie procesy te nie oddziałują na subiek-
tywne odczucia podmiotu tak, że podmiot ten nie może ich bezpośrednio odkryć, 
zrozumieć, zakomunikować ich obecność lub wyjaśnić ich naturę . Na tym właśnie 
polega działanie procesów utajonych . Nie powinien więc dziwić fakt, że nieświa-
domość jest ośrodkiem myślenia produktywnego . W tym sensie złożone procesy 
poznawcze, które przebiegają poza świadomą uwagą, mogą mieć charakter wielo-
płaszczyznowy i twórczy, a także kooperować z czynnościami jawnymi . Wniosek 
jest taki, że pewne treści generowane są wewnętrznie, ale bez udziału świadomości .

Jak wynika z powyższych ustaleń, istnieją dwa modele myślenia, które cechu-
je różna charakterystyka pracy . Nieświadomy namysł to proces myślowy, który 
odbywa się pod nieobecność uwagi bądź wtedy, gdy jest ona skierowana na inny 
przedmiot . Nieświadomość wyposażona jest w pojemną pamięć operacyjną ko-
nieczną podczas rozwiązywania złożonych problemów . Dzięki temu możliwe jest 
precyzyjne łączenie oraz porządkowanie informacji . Na tej bazie opiera się działanie 
intuicji oraz proces inkubacji .

Jako klasyczne przykłady poznania bez udziału świadomości przytoczyć moż-
na mimowolne uczenie się oraz ukrytą pamięć . W świetle współczesnych danych 
katalog ten należałoby uzupełnić o szereg nowych elementów . Ściślej rzecz bio-
rąc, ukryte myśli niedostępne świadomości introspekcyjnej funkcjonują w formie 
nieświadomych reprezentacji umysłowych . W odróżnieniu od innych stanów we-
wnętrznych nieświadome reprezentacje poznawcze są nośnikami treści . Można 
przyjąć, że ukryta myśl nie jest ani spostrzeżeniem, ani ukrytym wspomnieniem . 
Zgodnie z przyjętym w tej pracy założeniem nieświadome stany mentalne posiadają 
własności psychosemantyczne .

Część treści psychicznych funkcjonuje poza świadomością z racji specyfiki 
systemu poznawczego . Wymaga podkreślenia fakt, iż także kontrola wolicjonalna 
dotyczy wybranych aspektów życia psychicznego . Nieświadome stany umysłowe 
mogą wpływać na subiektywne doświadczenia, myślenie i działanie . Zjawisko to, 
określane w literaturze przedmiotu jako ukryte myślenie, coraz częściej trakto-
wane jest jako odrębna kategoria pojęciowa . Warto w tym miejscu przypomnieć,  

24   S . Lem, Solaris, Warszawa 2008, s . 25 .
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że ukryte myślenie występuje pod nieobecność świadomości introspekcyjnej da-
nego faktu . W doświadczeniu podmiotu może być w związku z tym obserwowalną 
zmiana, jaką zazwyczaj wywołuje świadomy sąd, wniosek czy rozwiązanie pro-
blemu . Tak więc nieświadome manipulowanie treściami mentalnymi jest formą 
myślenia, która umożliwia dochodzenie do nowej wiedzy . Proces ten cechuje wie-
lopłaszczyznowość, wielokierunkowość, niekonwencjonalność, a także dywergen-
cja . Alternatywne hipotezy nie są w stanie dać satysfakcjonującej odpowiedzi na 
pytanie, jak w umyśle pojawiają się informacje niewynikające z dotychczasowych 
doświadczeń . Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że wynikiem nieświadomego 
myślenia są presumpcje, których stopień prawdopodobieństwa wymaga weryfikacji .

Reasumując, nieświadomość nie jest rzeczywistością o wyłącznie fizjologicznej 
naturze, lecz posiada pewien potencjał intelektualny . W związku z tym procesy, 
które korzystają z magazynu pamięci i wiedzy językowej, a także odbywają się poza 
świadomością introspekcyjną, powinny być ujmowane w kategoriach stosowanych 
zwykle do opisu procesu myślenia . Nieświadoma aktywność mentalna jest nie-
zauważalna z poziomu powierzchniowego, dlatego w pewnym sensie przypomina 
górników pracujących w głębokich kopalnianych sztolniach . Zazwyczaj podmiot 
nie wie, jak myśli, ale wie, co myśli, ponieważ procedury i procesy umożliwiające 
myślenie przebiegają poza świadomością . Z punktu widzenia zreferowanych kon-
cepcji można powiedzieć, że podmiot nie zawsze wie, co myśli i co wie . Zwróćmy 
uwagę, że idea ukrytego umysłu ogranicza autonomię psychiki świadomej . Nieświa-
domość jest tą częścią psychiki, która ma charakter twórczy oraz wykracza poza 
reguły postulowane przez logikę . Pytanie brzmi, czy myślenie, a co za tym idzie 
rozumowanie, rozwiązywanie problemów, wydawanie sądów oraz podejmowanie 
decyzji, może przebiegać nieświadomie?

ConsCious and unConsCious CogniTive ProCesses

The paper presents selected issues of cognitive unconsciousness (implicit perception, 
learning without awareness, unconscious thought) and their potential, neural correlates . 
I present an interdisciplinary look at the unconscious cognitive processes and the outline 
of the theory of unconsciousness based on the study of neurobiologist, Marcus Raichle’a, 
and psychologist, John Kihlstrom . I scrutinize the issues of  the scope, form and  complex-
ity of unconscious processes . Initially, I describe the default mode of brain function, also 
called task-negative or in short the default mode, i .e . non-autonomous anatomical area of    
the brain, whose neural activity is suspended while conscious mental effort, and noticeably 
increases  when there is no  specific, targeted mental action . According to Marcus Raichle, 
the default mode, is a structure that mediates between performing distinguishable complex 
and unconscious cognitive processes . 

In the second part of the article I refer to the concept of the unconscious mental life by 
John Kihlstrom . John Kihlstrom, like Marcus Raichle, sees arguments in favor of his own 
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conception in the achievements of neuropsychology, because on the basis of this branch it 
has been demonstrated that the content of the unconscious mind can influence thinking and 
action . The wide range of unconscious phenomena John Kihlstrom divided into two classes . 
Firstly, the unconscious content, stored as implicit knowledge, and secondly, independent 
unconscious processes (e .g . implicit thought) . More attention is given to the phenomenon of 
implicit thought . I argue that it refers to the condition in which the agent is not influenced 
by a content that that is an simple interpretation of sensory data, but an active and complex 
operation of processing mental content . To sum up, I present the nature of the phenomenon 
of unconsciousness and its intellectual potential . I argue that much of mental life is filled 
with unconscious content on one hand, and on the other - unconscious processes which 
are revealed, for example, in the form of intuitive thinking and the insights phenomenon .
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Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru

Jedną z najciekawszych właściwości naszego umysłu jest zdolność do tworze-
nia i odbierania bodźców o humorystycznym charakterze . Uwielbiamy się śmiać, 
uwielbiamy, kiedy ludzie śmieją się z naszych żartów, oglądamy kabarety i komedie, 
przeglądamy ostatnie strony gazet zawierające zabawne obrazki, a potem pokazujemy 
je innym . Trudno wyobrazić sobie życie bez poczucia humoru, a jednak zazwyczaj 
nie zastanawiamy się nad tym, co nas rozbawiło . Rozwój wiedzy o ludzkim systemie 
poznawczym pozwala pogłębić dotychczasowe rozumienie tworzenia i odbierania 
bodźców humorystycznych . Postaram się znaleźć odpowiedź na pytania: jakie cechy 
naszego umysłu pozwalają na percepcję humoru i czy teorie ucieleśnionego umysłu 
mogą stanowić podstawę opisu intelektualnych i emocjonalnych aspektów humoru .

Humor można rozpatrywać w różnych aspektach: jednostkowym, interperso-
nalnym i społecznym . W pierwszej z tych perspektyw poczucie humoru stanowi 
stałą cechę człowieka, która oznacza gotowość do reagowania śmiechem na bodź-
ce humorystyczne1 . Humor może zwiększać odporność na stres oraz pozytywnie 
wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne . W relacjach interpersonalnych stanowi 
bardzo cenną umiejętność2, może mieć jednak również destrukcyjne właściwo-
ści, jeżeli służy zdyskredytowaniu drugiej osoby . Analizując humor w najszerszej 
perspektywie, należy zwrócić uwagę na to, że jest on zależny od warunków kultu-
rowych, w których powstaje (z czego innego śmiali się starożytni Grecy, a z czego 
innego śmieją się współcześni Indianie) . Różnice dotyczą przede wszystkim treści, 
natomiast forma pozostaje w dużym stopniu niezmienna . Do pełnego zrozumie-

1  J . Tomczuk-Wasilewska, Psychologia humoru, Lublin 2010, s . 10 .
2  R .A . Martin, Sense of humor, [w:] Positive Psychological Assessment: A Handbook of Mod-

els and Measures, red . S .J . Lopez, C .R . Snyder, Waszyngton: American Psychological Associa-
tion 2003 . Korzystam z wersji online, protokół dostępu: http://humoursummerschool .org/01/
articlesNhandouts/PosPsych .pdf . Dostęp: 22 sierpnia 2012 .
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nia opowiadanego dowcipu niezbędna jest pewna wspólnota rozumienia3 . Żar-
ty mają niebagatelny wpływ na życie polityczne i kulturowe w czasach kryzysu . 
Dzięki swojej zdolności rozładowywania napięcia, pozwalają uczynić zabawnym 
to, co w rzeczywistości jest przerażające – ponurą rzeczywistość zamieniają w coś 
godnego kpiny, a przez to łatwiejszego do zniesienia4 .

Istnieją trzy grupy teorii tłumaczących zjawisko humoru . Koncepcje wyższości5 
za sedno dowcipu uznają poczucie przewagi nad jego ofiarą, psychoanalityczne uję-
cie6 opisuje przede wszystkim rolę, jaką dowcipy pełnią w rozładowywaniu napięcia 
związanego z treściami stanowiącymi tabu . Poznawcze koncepcje7  koncentrują się 
natomiast na formie dowcipu i są odpowiednie do opisu przede wszystkim jego 
jednostkowego charakteru . Stanowią też bazę do tego, by rozpatrywać go w dwóch 
pozostałych, szerszych ujęciach .

Do zrozumienia humoru niezbędne jest uwzględnienie jego treści i jej relacji 
do całokształtu poglądów, przekonań i postaw jednostki . Taka analiza jest, moim 
zdaniem, możliwa w ramach koncepcji schematów poznawczych, o ile będą one 
uwzględniać stosunek słuchacza do kwestii poruszanych w dowcipie . Zwraca na 
to uwagę między innymi Artur Koesler, który podkreśla, że rozbawienie pojawia 
się, o ile temat dowcipu dotyczy tego, co wywołuje w nas emocje8 . Nie chodzi tu 
jedynie o treści represjonowane przez społeczeństwo (jak zakłada Zygmunt Freud), 
ale o wszystkie obszary życia, które są nam dobrze znane i w pewien sposób dla 
nas ważne . Koncepcja ucieleśnionego umysłu w połączeniu z teorią rozwiązywania 
niespójności pozwala zrozumieć, w jaki sposób emocjonalne nastawienie do treści 
dowcipu wpływa na poziom rozbawienia powstałego w wyniku jego odbioru .

Kognitywne teorie humoru

Do teorii kognitywnych zalicza się podejścia, które za sedno dowcipu uznają 
rozwiązywanie niespójności pojawiającej się w humorystycznym tekście9 . Według 
tych teorii humor jest zjawiskiem intelektualnym, a jego analiza koncentruje się na 

3 Zob . J .P . Piguet, Struktury logiczne dowcipu, [w:] Humor europejski, red . M . Abramowicz, 
D . Bertrand, T . Stróżyński, Lublin 1994, s . 164 .

4  Zob .  O . Galatanu,  Ośmieszanie jako strategia obronna w państwach totalitarnych: dowcip 
rumuński, [w:] Ibidem, s . 187–188 .

5  Do ich przedstawicieli zalicza się między innymi Henri Bergsona, Tomasza Hobbesa 
a także Platona .

6  Psychoanalityczne ujęcie jest reprezentowane przede wszystkim przez Zygmunta Freuda .
7  Do ich przedstawicieli zalicza się między innymi Jerrego Sulsa, Immanuela Kanta, Artura 

Schopenhauera i Arystotelesa .
8  J . Tomczuk-Wasilewska, op . cit ., s .24 .
9  D .H . Monro, Theories of Humor, [w:] Writing and Reading Across the Curriculum, red . 

L . Behrens, L .J . Rosen, Glenview, IL: Scott, Foresman and Company 1988, s . 351 .
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cechach strukturalnych zabawnego bodźca, uwarunkowaniach procesu percepcji 
oraz wpływie humoru na procesy poznawcze10 . Przedstawiciele teorii poznawczych 
zakładają, że przyczyną rozbawienia jest gra intelektualna, a jego warunkiem prze-
życie zaskoczenia, pojawiającego się wraz z puentą11. Pierwszym myślicielem, który 
zwrócił uwagę na zaskoczenie jako warunek konieczny dowcipu był Arystoteles . 
Według greckiego filozofa podczas słuchania dowcipu człowiek układa sobie w gło-
wie zakończenie, jednak jeśli puenta okaże się z nim sprzeczna, to słuchacz wybucha 
śmiechem. To rozumienie humoru w swoich głównych zarysach pozostaje aktualne, 
pomimo upływu ponad dwóch tysięcy lat12.

Współcześnie coraz więcej wiemy o tym, jak działa umysł . Poznajemy zasady 
jego funkcjonowania i sposoby magazynowania wiedzy o świecie . Dzięki temu mo-
żemy o wiele dokładniej niż Arystoteles poznać mechanizmy powstawania humoru . 
Najnowsze odkrycia stanowią jednak raczej rozwinięcie i pogłębienie tez starożyt-
nego myśliciela niż ich zaprzeczenie .

Victor Raskin twierdzi, że skoro możemy rozróżnić teksty humorystyczne 
i niehumorystyczne, to istnieje możliwość ustalenia koniecznych i wystarczających 
warunków lingwistycznych zabawności tekstu13 . Materiał badawczy, którym posłu-
giwał się Raskin, to żarty słowne . Sam skonstruował metodę badawczą – semantykę 
skryptów . Pozwala ona na przedstawienie sekwencji słownych jako jednostek w ich 
polu znaczeniowym oraz na przeprowadzenie analizy semantycznej treści żartów14 .

Według Raskina zabawność tekstu polega na tym, że występują w nim dwa 
opozycyjne wobec siebie schematy, zgodne ze sobą w części lub w całości15 . Kiedy 
w dowcipie pojawia się puenta, słuchacz, za pomocą tak zwanego semantic script – 
switch – tigger16, przechodzi od jednego rozumienia do zupełnie innego . Role owych 
wyzwalaczy pełnią dwuznaczności lub sprzeczności17 .

10  J . Tomczuk-Wasilewska, op . cit ., s . 22 .
11  A . Kucharski, Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych, 

Lublin 2009, s . 24 .
12  J . Tomczuk-Wasilewska, op . cit ., s . 22 .
13   V . Raskin, Semantic mechanism of humor, Dordrecht: D . Riedel Publishing Company 

1985, s . 47 .
14  A . Awdiejew, Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Viktora Raskina), 

„Język i kultura” (Wrocław) 1992, nr 8, s . 279 .
15  A . Kucharski, op . cit ., s .26–27 .
16  Na język polski nazwę tą można przetłumaczyć jako „wyzwalacz zamiany schematów 

semantycznych” . Może nim być słowo lub wyrażenie, które powoduje zmianę rozumienia otrzy-
mywanych informacji . Kiedy pojawia się w tekście, nie można już pozostawać przy pierwotnej 
interpretacji .

17   V . Raskin, op . cit ., s . 114 .



88

Justyna Rynkiewicz

Najlepiej będzie przedstawić to na przykładzie, którym posługuje się Alosza 
Awdiejew w swoim artykule Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką hu-
moru Viktora Raskina):

Jaś i Małgosia żyli szczęśliwie 20 lat, potem się spotkali.
Możemy tutaj wyróżnić dwa skrypty: S1 – szczęśliwe małżeństwo i  S2 – rozpo-

częcie wspólnego życia . Mamy zatem dwa rozumienia: S1 – Jaś i Małgosia znali się 
20 lat i  S2 – Jaś i Małgosia nie znali się przez 20 lat . Właśnie ten kontrast zmusza 
odbiorcę do reinterpretacji tekstu, czyli do analizy przeciwstawnych skryptów . Żeby 
rozwiązać sprzeczność, trzeba w tym wypadku anulować S118 .

Krytyka teorii kognitywnych

Główny zarzut czyniony koncepcjom intelektualnym dotyczy tego, że pomijany 
jest w nich aspekt emocjonalny oraz indywidualny charakter odbiorcy dowcipu . 
Krytycy zwracają uwagę na fakt, że żarty posiadające ten sam szkielet mogą nas 
bawić w różnym stopniu w zależności od treści19 . Awdiejew zarzuca Raskinowi, że 
ten, podając warunki konieczne dowcipu (kontrast między skryptami i pułapka 
semantyczna), nie bierze pod uwagę czynnika ludzkiego – tego, co, kto i komu 
opowiada20 .

Zarzuty te są poniekąd słuszne, bowiem uznanie humoru za zjawisko czysto 
intelektualne, oparte jedynie na zaskoczeniu, wynikającym ze zmiany skryptu, nie 
wydaje się być uprawnione . Jeżeli badacz chce pozostać tylko przy analizie po-
znawczej, to musi się pogodzić z faktem, że jego rozważania dotyczyć będą jedynie 
bodźców humorystycznych, a nie humoru w całej jego złożoności . Wątpliwym jest 
jednak, by zabawność tekstu mogła wynikać z samej jego struktury . Gdyby tak było, 
wszystkie żarty bawiłyby w jednakowym stopniu wszystkich odbiorców zdolnych 
do rozwiązania tkwiącej w nich niespójności . Żarty są zabawne, ponieważ dotyczą 
naszego życia, naszej codzienności i spraw, które w jakiś sposób nas obchodzą . 
Nie powoduje to jednak tego, by należało koncepcje rozwiązywania niespójności 
odrzucić . Sugeruje raczej, by rozważyć również aspekt treści dowcipów i jej znacze-
nia dla odbiorcy . Taka analiza może zostać dokonana w ramach teorii schematów 
poznawczych . Zanim jednak do niej przejdę, omówię pokrótce proces powstawania 
śmiechu, co pozwoli na głębsze ujęcie problemu .

18   A . Awdiejew, op . cit ., s . 280 .
19   J . Lippitt, Humour and incongruity, „Cogito” (Hatfield) 1994, vol . 8, nr 2 . Korzystam z wer-Korzystam z wer-

sji online, protokół dostępu: https://uhra .herts .ac .uk/dspace/bitstream/2299/3989/1/900211 .pdf . 
Dostęp: 22 sierpnia 2012 .

20   A . Awdiejew, op . cit ., s . 280 .
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Śmiech w teorii ucieleśnionego umysłu

Konstytutywnym aspektem humoru, oprócz zabawy intelektualnej, jest przy-
jemność pojawiająca się wraz z wybuchem śmiechu . Spróbujmy zatem odpowie-
dzieć na pytanie, jak według poznawczych teorii humoru powstaje śmiech i czemu 
służy . Według przedstawicieli tych koncepcji (między innymi Jerrego Sulsa, Johna 
Lippsa, Artura Koeslera) przyczyną śmiechu, podobnie jak w psychoanalitycznej 
teorii Zygmunta Freuda, jest uwolnienie nadmiaru energii . Uważają oni, że była ona 
zarezerwowana na walkę ze spodziewanym zagrożeniem . Jeżeli umysł dostrzega, 
że coś jest nie w porządku, automatycznie włącza się mechanizm alarmowy (in-
truder alarm) . Jest on aktywowany przy nowych, niespodziewanych lub sprzecz-
nych z oczekiwaniami bodźcach . Wiąże się to ze  znaczeniem, jakie dla naszego 
przetrwania miały wieloznaczności, niezgodności i anomalie – każda z nich mogła 
oznaczać zagrożenie21 . Wskazuje to na fakt ewolucyjnego znaczenia humoru . Im 
częściej trenujemy się w wyszukiwaniu niespójności, tym łatwiej radzimy sobie 
z poznawaniem i rozumieniem rzeczywistości . Istotne jest tutaj znaczenie obszaru, 
w którym zachodzi niespójność między oczekiwaniami a rzeczywistością . Jeżeli 
przykładowo odkrywamy, że brakuje nam telefonu komórkowego, który spodzie-
waliśmy się mieć ze sobą, to reagujemy o wiele silniej niż w wypadku odkrycia 
braku chusteczek higienicznych . W pierwszym przypadku niezgodność dotyczy 
przedmiotu umożliwiającego komunikację, który zazwyczaj posiada sporą wartość, 
w drugiej sytuacji mamy do czynienia z obiektem, którego zgubienie (najczęściej) 
nie powoduje znacznych utrudnień czy strat finansowych .

Kiedy wszystko przebiega jak zazwyczaj, nasz umysł działa na zasadzie „auto-
pilota” . Nieustannie pozostaje jednak aktywny mechanizm chroniący, który reagu-
je zwiększeniem uwagi, gdy napotkamy sprzeczności lub gdy nasza interpretacja 
rzeczywistości wydaje się nie być pewna . Właśnie taką reakcję powoduje niespój-
ność zawarta w bodźcu humorystycznym . Organizm mobilizuje siły do reakcji na 
ewentualne niebezpieczeństwo, kiedy jednak, po rozwiązaniu niespójności, okazuje 
się, że zagrożenia nie było, alarm zostaje wyłączony . Posiadamy sporo energii zare-
zerwowanej na ewentualne włączenie programu „walcz lub uciekaj”, której nadmiar 
zostaje uwolniony w śmiechu22 . Ilustruje to pewna zależność: jeśli zobaczymy, jak 
ktoś upada, to może nas to rozśmieszyć; jeśli rozbije przy tym głowę, to raczej nie 
będziemy się śmiać .

21   M . Sutherland, „False Alarm Theory: How Humorous Ads Work” . 2005 . Online . Protokół 
dostępu: http://www .sutherlandsurvey .com/Columns_Papers/False%20Alarm%20Theory%20
-%20How%20Humorous%20Ads%20Work .pdf . Dostęp: 23 sierpnia 2012 .

22  Ibidem .
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Icek prosi swojego kolegę mechanika o naprawienie samochodu. Ten zagląda do 
silnika, przykręca jedną śrubkę i uruchamia pojazd. Kiedy Icek dostaje rachunek na 
100 zł, jest zaskoczony, więc czyta dokładniej:

Naprawa: 100 zł.
Przykręcić śrubkę: 5 zł.
Wiedzieć, która: 95 zł23 .
W tym dowcipie pojawiają się dwie niespójności: pierwsza – między niską ceną 

spodziewaną za niewielką usługę a proporcjonalnie wysokim rachunkiem, druga – 
między opłatą za czynność i za fachową wiedzę . Rozwiązanie pierwszej niespójności 
znajduje się w samym dowcipie: rachunek wyjaśnia, dlaczego Icek musi zapłacić 
aż 100 zł ., rozwiązanie drugiej odnosi się do żydowskiej rzeczywistości, wraz z jej 
stereotypowym skąpstwem24 . Mamy dwa schematy: S1 – wizyta u znajomego me-
chanika, S2 – twardy świat interesów .

Salwy śmiechu po udanym dowcipie należy interpretować w kategoriach ucie-
leśnienia emocji . Ucieleśnienie to stany ciała (ekspresja twarzy, postawa czy wyda-
wanie dźwięków), które powstają podczas doświadczania emocjonalnego bodźca 
oraz przetwarzania informacji emocjonalnych25 . Reakcje te są bardzo szybkie, ale 
zarazem niespecyficzne i niezależne od woli26 . Dostrzeżona w tekście niespójność 
powoduje, że nasz organizm reaguje tak, jak na oczekiwane zagrożenie . To, że nie 
odczuwamy strachu podczas słuchania może tłumaczyć koncepcja Antonio Da-
masio . Według niego emocje powstają w podkorowych częściach naszego mózgu 
i mogą pozostać niedostępne dla naszej świadomości27 . Pojawienie się zagrożenia 
i jego odwołanie w trakcie słuchania dowcipu przebiega zazwyczaj zbyt szybko, 
by je sobie uświadomić . Co więcej, nasza uwaga nakierowana jest wtedy na treść 
dowcipu . W tym krótkim odcinku czasu nasze mięśnie napinają się, a następnie 
rozluźniają wraz z wybuchem śmiechu . Jeżeli jednak świadomie skupimy się na 
swoich odczuciach, zauważymy, że podczas słuchania dowcipu pojawia się napięcie, 
które znika wraz z puentą .

Nasze emocje nie tylko wyrażają się w stanach ciała, ale są również z niego 
odczytywane . Przyjmowanie określonej postawy czy mimiki oraz używanie tonu 
głosu powoduje powstanie emocji adekwatnej do danej ekspresji 28 . Jeżeli ktoś chce 
przekonać się o tym na własnej skórze, wystarczy, że przez kilka minut (powiedzmy 
podczas czytania dwóch kolejnych stron) będzie się sztucznie uśmiechał . Informa-

23   J .C . Piguet, op . cit ., s . 158 .
24   Ibidem .
25   L . Feldman-Barrett, P . Niedenthal, P . Winkielman, Emotion and consciousness, Nowy 

Jork, Londyn: The Guilford Press 2007, s . 23 .
26   A . Damasio, Błąd Kartezjusza, przeł . M . Karpiński,  Poznań 1999, s . 157 .
27   Idem, Tajemnice świadomości, przeł . M . Karpiński, Poznań 2000, s . 59–60 .
28   L . Feldman-Barrett, P . Niedenthal, P . Winkielman, op . cit ., s . 26–30 .
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cje z proprioreceptorów (receptorów czucia wewnętrznego) w kącikach ust zostaną 
przekazane do mózgu, który zinterpretuje je jako wyraz zadowolenia i w efekcie tak 
właśnie poczuje się uśmiechająca się osoba .

Teoria ucieleśnionych emocji pozwala na wytłumaczenie relaksacyjnych wła-
ściwości humoru . Załóżmy, że ktoś jest zdenerwowany podczas rozmowy o pracę . 
Jego mięśnie będą napięte, postawa ciała zamknięta . Jeżeli jednak opowiedziany 
zostanie zabawny dowcip, to reakcja śmiechu pociągnie za sobą rozluźnienie mię-
śni, które umysł zinterpretuje jako zniknięcie zagrożenia związanego z całą sytuacją, 
a nie tylko tego wywołanego niespójnością zawartą w dowcipie . Dzięki temu osoba 
będzie mogła poczuć się swobodniej . Niektóre techniki relaksacyjne opierają się na 
podobnej zasadzie i polegają na napinaniu i rozluźnianiu mięśni, w celu przekona-
nia umysłu, że zagrożenie minęło .

Poziom wzbudzonego w dowcipie napięcia jest związany ze znaczeniem, jakie 
ma dla nas jego treść . Jeśli dotyczy kwestii nam nieznanych lub dla nas nieistotnych, 
to rozbawienie będzie niewielkie lub zupełnie się nie pojawi . Podobnie zbyt duży 
ładunek emocjonalny, związany z treściami bardzo dla nas ważnymi (religia, przy-
należność rasowa, poglądy polityczne) lub negatywnymi doświadczeniami (śmierć, 
przemoc, zdrada), może sprawić, że nie będziemy się śmiać nawet z dobrze skom-
ponowanego dowcipu .

O tym, że humor jest nie tylko sposobem na zabawę, ale ma również znaczenie 
dla naszego poznawczego funkcjonowania pisze również Alstair Clarke . Według 
Clarke`a człowiek jest najbardziej ze wszystkich istot zdany na informacje, jakie 
otrzymuje od innych przedstawicieli swego gatunku . Z tej racji jest w bardzo du-
żym stopniu narażony na próby oszustwa czy dezinformacje pojawiające się niemal 
wszędzie . Każdy z nas potrzebuje zatem narzędzia, które pozwoli mu na analizę 
i ocenę informacji . Według autora The Eight Patterns of Humour narzędziem tym 
jest nasze poczucie humoru oparte o zdolność rozpoznawania wzorców (pattern) . 
Dzięki tej umiejętności potrafimy analizować i manipulować danymi, które do nas 
docierają . Kiedy napotykamy na niespójność, którą uda nam się rozwiązać, pojawia 
się rozbawienie i śmiech, stanowiące swoistą nagrodę dla naszego umysłu29 .

Umysł wesoły, bo skąpy

Jak to się dzieje, że nasz umysł – tak dobrze przystosowany do działania w skom-
plikowanej, wielowymiarowej rzeczywistości – daje się wciągać w pułapki dowcipu? 
Odpowiedź może stanowić zasada ekonomii poznawczej, która kieruje sposobem 
organizacji i funkcjonowania naszego systemu poznawczego . Według Susan Fiske 
i Shelley Taylor człowiek jest „skąpcem poznawczym” . Oznacza to, że nasz umysł 

29   A . Clarke, The Eight Patterns of Humour, Cumbria: Pyrrhic House 2009, s . 15 .  
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działa w sposób umożliwiający jak najmniejsze zużywanie jego zasobów30 . Strategia 
ta ma zapobiec przeładowaniu systemu poznawczego przez wpływ na nasze procesy 
uwagi i sposób magazynowania wiedzy o świecie . Uwaga jest niezwykle cennym 
zasobem, jej zakres wpływa na funkcjonowanie innych procesów poznawczych31, 
dlatego też umysł – w stanie względnego spokoju – zużywa zmniejszone ilości uwagi, 
by być przygotowanym na sytuacje ekstremalne32 . Ekonomia poznawcza możliwa 
jest również dzięki temu, że nasza wiedza o otaczającej rzeczywistości jest reprezen-
towana w umyśle przez pojęcia, tworzące zorganizowaną, hierarchiczną strukturę33 .

Pojęcia są schematycznymi reprezentacjami poznawczymi i stanowią kategorię 
nadrzędną dla zbioru obiektów . Można je definiować jako zestaw istotnych cech 
obiektu . Dzięki temu nie ma potrzeby, by zdobywać i zapamiętywać informacje 
o każdym obiekcie z osobna . Zdolność do traktowania nieidentycznych bodźców 
jako równoważnych pozwala umysłowi pomijać zbędne szczegóły34 . Jeżeli wiemy, 
że pies należy do kategorii zwierząt, to przypisujemy mu wszystkie konstytutywne 
cechy zwierzęcia, niezależnie od tego, jakie są własności szczególne danego kon-
kretnego psa .

Obecnie wielu naukowców podkreśla rolę danych zmysłowych w procesach 
poznawczych i kwestionuje zasadność tezy o wyłącznie pojęciowym charakterze 
reprezentacji umysłowych35 . Czyni to między innymi Lawrence Barsalou, który 
w swojej teorii systemu percepcyjnych symboli stara się opisać działanie umysłu,  
uwzględniając jego ucieleśniony charakter i związki z otoczeniem zewnętrznym . 
Według niego pomijanie aspektu modalności pojęcia nie pozwala na ujęcie złożo-
ności ludzkiej wiedzy i doświadczenia36 . Drugi zarzut Barsalou polega na tym, że 
samo wymienianie własności obiektu nie wskazuje jeszcze na relacje między nimi . 
Przykładowo, uznanie skrzydeł za cechę ptaków nie zawiera informacji o tym, że 
skrzydła są przymocowane po przeciwległych stronach ciała37 . Inne zarzuty dotyczą 
tego, że pojęcia są związane z całym bogactwem ludzkiego doświadczenia i mogą 
stanowić zewnętrzną manifestację bardzo bogatej mikrostruktury, a nie pojedyn-
czą jednostkę informacji . W rzeczywistości pojęcie byłoby rozproszone pomiędzy 
wieloma jednostkami, które uczestniczą także w tworzeniu innych pojęć . Żadna 

30   S . Fiske, S . Taylor, Social cognition, Nowy Jork: McGraw-Hill 2008, s . 13 .
31  T . Maruszewski, Psychologia poznawcza, Warszawa 1996, s . 111 .
32   M . Sutherland, op . cit ., s . 2 .
33   T . Gureckis, R . Goldstone, Schema, [w:] The Cambridge Encyclopedia of the Language 

Sciences, ed . P . Hogan, Cambridge: Cambridge University Press 2010, s . 725 .
34  E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2006, s . 99–101 .
35   N . Stillings, S . Welsler, Ch . Chase, M . Feinstien, J . Garfiels, E . Rissland, Cognitive Science. 

An introduction, Cambridge: The MIT Press 1998, s . 74 .
36   T . Gureckis, R . Goldstone, op . cit ., s . 726 .
37   N . Stillings, S . Welsler, Ch . Chase, M . Feinstien, J . Garfiels, E . Rissland, op . cit ., s . 96 .
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jednostka nie byłaby przypisana konkretnemu pojęciu skrzydeł i w dużej mierze 
pojęcie skrzydeł nie byłoby powiązane z żadnym konkretnym wzorcem aktywacji38 .

Jak ma się to do teorii Raskina? Otóż wieloznaczność pojęć jest jednym ze script – 
switch – tigger . Za przykład może posłużyć dowcip:

- Muszę powiedzieć, że moja żona jest wspaniała! – oświadcza Rosenbaum na 
przyjęciu urodzinowym małżonki. Matka odciąga go na bok i mówi:

- Jak mogłeś powiedzieć, że ta twoja ruda, wredna wiedźma jest wspaniała?
- Ależ mamusiu, ja nie powiedziałem, że jest wspaniała. Ja powiedziałem, że 

muszę tak powiedzieć39.
Tutaj mamy dwa rozumienia słowa „musieć”:  pierwsze oznacza bycie zmu-

szonym przez własne chcenie (tutaj niezwykłe walory żony bohatera powodują, 
że czuje on nieodpartą chęć wyrażenia swego podziwu), drugie – bycie zmuszo-
nym przez czynniki zewnętrzne (urodziny żony i związane z nimi konwenanse) . 
W tradycyjnym podejściu nasze rozumienie „bycia zmuszonym” opierałoby się 
o definicję tego stanu składającą się z serii twierdzeń (propositions) na jego temat 
i byłoby reprezentowane w sieci semantycznej przez jedną jednostkę40 . W teorii 
Barsalou pojęcie to byłoby natomiast ugruntowane w całej złożoności związanego 
z nim doświadczenia, zarówno zmysłowego, jak i płynącego z czucia wewnętrz-
nego41 . Żadne z tych spojrzeń na pojęcia nie wyklucza ich roli jako wyzwalaczy 
zamiany schematów . Czy jednak to nowe rozumienie tego, czym jest pojęcie, nie 
stoi w sprzeczności z teorią sieci i schematów poznawczych?

Specyfikę budowy i działania tych struktur poznawczych starają się wyjaśnić 
zwolennicy modeli koneksjonistycznych, znanych także jako PDP (parallel distri-
buted processing – modele równoczesnego rozproszonego przetwarzania) . Twór-
cami teorii sieci są naukowcy z grupy MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
działający pod kierunkiem Jamesa McCellanda i Davida Ruhemlharta . Modele 
koneksjonistyczne czerpały inspirację ze sposobu, w jaki pracuje ludzki mózg42 . To 
podobieństwo między sieciami neuronowymi a sieciami, w których przetwarzane są 
informacje ma uczynić wspomniany model bardziej „wiarygodnym biologicznie”43 .

Sieci semantyczne złożone są z punktów węzłowych (pojedynczych jednostek 
przetwarzających informacje) i wiążących te punkty relacji . W punktach węzłowych 

38  Ibidem, s . 74 .
39  J .C . Piguet, op . cit ., s . 160 .
40  E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, op . cit ., s . 54 .
41   L . Barsalou, Perceptual symbol system, „Behavioral and Brain Sciences” (Atlanta) 1999, 

nr 22, s . 577 .
42   J . McClelland, A . Cleeremans, Connectionist Models, [w:] Oxford Companion to Con-

sciousness, red . T . Byrne, A . Cleeremans, P . Wilken, New York: Oxford University Press 2009 . 
Korzystam z wersji online, protokół dostępu: http://psych .stanford .edu/~jlm/papers/McCCle-
eremans09CnxMdlsOCC .pdf . Dostęp: 22 sierpnia 2012 .

43  E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, op . cit ., s . 54 .
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kodowane są reprezentacje pojęciowe, łączące się ze sobą relacjami semantycznymi, 
które wyrażają się sumą wszystkich połączeń pomiędzy desygnatami reprezentacji 
pojęciowych i ich właściwościami . Analogicznie do połączeń neuronowych, ścieżki 
sieci mają różną wagę . Im silniejsze połączenie, tym większa jest jego waga, a co za 
tym idzie, tym łatwiej dwa pojęcia aktywują się nawzajem44 .

Założenie o równoczesnym rozproszonym przetwarzaniu stanowi punkt wyj-
ścia dla semantycznej teorii poznania McClellanda . Podstawowe założenia tej kon-
cepcji są następujące: (1) działania poznawcze wyłaniają się z interakcji pomiędzy 
dużą liczbą prostych jednostek przetwórczych i rozprzestrzeniają się zarówno we-
wnątrz konkretnych obszarów mózgu, jak i pomiędzy nimi; (2) pojedyncze repre-
zentacje mogą powodować aktywność wielu jednostek w różnych obszarach mózgu, 
zawierających neurony odpowiadające za odbiór odmiennych typów informacji 
(kształtów, kolorów, zapachów, ruchów i dźwięków itp .); (3) umysł ma możliwość 
dostosowywania informacji do posiadanej wiedzy, przechowywanej w  postaci 
wzorców wag połączeń między neuronami; (4) wzory wag połączeń są nabywane 
poprzez doświadczenie, stopniowo zwiększa się ilość szczegółów, jakie jesteśmy 
w stanie przywołać na myśl odnośnie konkretnego obiektu45 .

Sieci zawierają bardziej złożone, wyspecjalizowane fragmenty . Struktury te to 
schematy poznawcze . Dzięki temu, że cechują się one bardzo dużą siłą połączeń, 
w jednym momencie aktywują się wszystkie węzły, które do nich należą46 . Schematy 
reprezentują wiedzę jednostki o przedmiotach, osobach (w tym schemat samego 
siebie – autoschemat) lub sytuacjach (skrypty) . Wiedza ta dotyczy atrybutów i rela-
cji zachodzących między nimi47 . Schematy zawierają wyabstrahowane przez umysł, 
ważne i stałe komponenty naszego wcześniejszego doświadczenia48 . Dotyczą wiedzy 
ze wszystkich poziomów ogólności – zarówno reprezentacji pojedynczych pojęć, 
jak i rozbudowanych ideologii49 .  

Podstawowe zadania schematów to organizacja posiadanej wiedzy i tworzenie 
podstawy do interpretowania nowych sytuacji50 . Pierwsza z tych funkcji polega na 
tym, że schematy pozwalają nam upraszczać rzeczywistość poprzez odzwiercie-
dlanie ogólnych prawidłowości panujących w świecie . Kierują sposobem, w jaki 

44   Ibidem, s . 127 .
45   J . McClelland, T . Rogers, K . Dilkina, K . Patterson, M . Ralph, Semantic Cognition: Its 

Nature, Its Development, and Its Neural Basis, [w:] The Cognitive Neurosciences IV, Boston: MIT 
Press 2009 . Korzystam z wersji online, protokół dostępu: http://psych .stanford .edu/~jlm/papers/
McCEtAl09SemCogGazzVolProofs .pdf . Dostęp: 22 sierpnia 2012 .

46  E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, op . cit ., s . 128–129 .
47   S . Fiske, B . Morling, Schematy, [w:] Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna, red . 

A .S .R . Manstead, M . Hewstone et al . (pol . red . J . Czapiński), Warszawa 2001, s . 549 .
48   T . Gureckis, R . Goldstone, op . cit ., s . 726 .
49  E . Nęcka, J . Orzechowski, B . Szymura, op . cit ., s . 129 .
50   T . Gureckis, R . Goldstone, op . cit ., s . 725 .
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przyjmujemy nowe informacje, dzięki nim wiemy, jakich bodźców możemy się 
spodziewać i możemy odnieść szczegółowe informacje do ogólnej wiedzy na temat 
danego obiektu czy sytuacji51 . Można powiedzieć, że schematy posiadają „przestrze-
nie” (slots), wypełnione różnymi rodzajami informacji wymaganych do reagowania 
na znane sytuacje52 . Dzięki nim wiedza o rzeczywistości staje się łatwiej dostępna 
i bardziej zrozumiała .

Druga funkcja polega na tym, że aktywowane schematy zaczynają stanowić 
kontekst dla napływających informacji53 . Jeżeli jesteśmy w restauracji i mamy ak-
tywowany odpowiedni do tej sytuacji skrypt, to osobę podchodzącą do nas z menu 
uznamy za kelnera . Weźmiemy od niego kartę, wybierzemy i zamówimy posiłek . 
Jeśli natomiast jakaś osoba podejdzie do nas z kartą dań na przystanku autobuso-
wym, najprawdopodobniej uznamy to za jakąś formę żartu lub przejaw zaburzenia 
psychicznego i jest raczej mało prawdopodobne byśmy próbowali zamówić u niej 
posiłek .

Pojawia się jednak problem . Według Barsalou trudno sobie wyobrazić tak dużą 
sieć będącą równomiernie aktywowaną w pamięci roboczej54 . Przy jednoczesnej 
aktywacji całego schematu umysł mógłby nie odnaleźć istotnych danych . Powstaje 
pytanie, w jaki sposób pożądana informacja jest aktywowana w odpowiednim cza-
sie . Prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że kontekst pomaga wydobyć istotne 
aspekty pojęcia . Jeżeli jakieś pojęcie jest przedstawione w izolacji, jak w ekspery-
mentach laboratoryjnych, to tylko najsilniejsze ścieżki otrzymają znaczne ilości 
aktywacji . W sytuacjach z życia pojęcia występują jednak w kontekście, który może 
przyczyniać się do dodatkowej aktywacji słabszych, ale bardziej istotnych skoja-
rzeń55 .

Biorąc pod uwagę, że klasyczna teoria sieci jest w stanie uwzględnić formę 
kontekstowej zmienności pojęć, spór o przedstawienie pojęć może faktycznie po-
legać bardziej na określeniu reprezentacji jako percepcyjnych lub niepowiązanych 
z modalnością sensoryczną . Głównym celem krytyki teorii sieci dokonanej przez 
Barsalou jest ujęcie na nowo relacji między pojęciowym i obrazowym przetwarza-
niem informacji oraz pokazanie, jak struktury mentalne – podobne do schematów 
poznawczych – mogą powstawać na bazie percepcji56 . Teoria schematów poznaw-
czych leżąca u podstaw koncepcji Raskina, zostaje zatem nienaruszona . Zmieniają 

51   Ibidem, s . 725 .
52   W . Brewer, G . Nakamura, The nature and functions of schemas, [w:] Technical reports, 

Cambridge: Bolt Beranek and Newman 1984, s . 26 .
53   S . Derry, Cognitive schema theory in constructivism debate, „Educational Psychologist” 

(Minneapolis) 1996, nr 31, s . 167 .
54   N . Stillings, S . Welsler, Ch . Chase, M . Feinstien, J . Garfiels, E . Rissland, op . cit ., s . 96 .
55   Ibidem, s . 96 .
56   T . Gureckis, R . Goldstone, op . cit ., s . 726 .
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się co prawda elementy, z których składają się sieci i schematy, jednak ogólna zasada 
równoczesnego rozproszonego przetwarzania nie zostaje zakwestionowana . Zało-
żenie o kontekstowej aktywacji schematów pokazuje także, jak powstaje pierwot-
ne nastawienie w dowcipie . Opowiadana w dowcipie historia pojawia się pewnej 
„kontekstowej próżni”, więc aktywują się najsilniejsze ścieżki w związanym z nią 
schemacie, przez co umysł nie analizuje innych możliwości interpretacji i wpada 
w semantyczną pułapkę .

Powiedz mi, co cię bawi, a powiem ci, kim jesteś

Dokładniejsza analiza schematów poznawczych pozwala odpowiedzieć na py-
tania o to, czemu coś bawi nas w mniejszym lub większym stopniu . Dla działania 
tych struktur poznawczych istotna jest nie tylko ich forma, ale także zawartość, 
a poprzez nią znaczenie, jakie poszczególne schematy mają w naszym codziennym 
funkcjonowaniu . Każdy człowiek posiada unikalny zestaw własnych schematów 
poznawczych, które różnią się nie tylko treścią i  poziomem złożoności, ale także 
siłą, z jaką się aktywują . W oparciu o koncepcję ucieleśnionego umysłu uczynione 
zostaje tu założenie, że zwiększona aktywacja obecnych w dowcipie schematów po-
ciąga za sobą większe rozbawienie . Silnie aktywowane schematy powodują większe 
napięcie mięśni, zatem mocniej odczuwane jest rozluźnienie nadchodzące wraz 
z rozwiązaniem niespójności .

Część z czynników sprzyjających korzystaniu naszego systemu poznawczego 
z konkretnych schematów jest w dużej mierze niezależna od doświadczenia jed-
nostki . Można tu wymienić ogólność i zasięg samego schematu . Schematy ról spo-
łecznych są łatwiej aktywizowane niż schematy cech57, dlatego bawią nas dowcipy 
o policjantach, a prawie nie spotykamy żartów o ekstrawertykach czy nudziarzach . 
Co więcej, najchętniej posługujemy się schematami o średnim stopniu ogólności58 . 
Często opowiadamy o Szkotach, a prawie wcale nie ma dowcipów o ludziach w ogó-
le . Ważny jest też bodziec, który prowadzi do użycia schematu – częściej używa się 
schematów aktywowanych przez bodźce wzrokowe (rasa, płeć, wiek, kolor wło-
sów)59 . Wyjaśnia to serię dowcipów o czarnoskórych, blondynkach, mężczyznach 
i kobietach .

Bardziej interesujące w perspektywie tej pracy są cechy aktywizacji schematów 
wiążące się z osobistymi doświadczeniami, systemem wiedzy i przekonań oraz spo-
łecznymi relacjami jednostki . Łatwiej aktywowane są schematy dostępne, używane 
regularnie lub te, którymi posługiwaliśmy się ostatnio60 . Schemat nie musi dotyczyć 

57   S . Fiske, B . Morling, Schematy, op . cit ., s . 552 .
58   Ibidem .
59   Ibidem .
60   Ibidem .
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obiektu, z którym spotykamy się bezpośrednio . Nie musimy mieć teściowej, by 
mieć pewien schemat tego, jak ona się zachowuje .  Bardziej bawią nas dowcipy 
o Rosjanach i Niemcach (i  innych narodowościach, których stereotypy są nam 
znane) niż popularne w Norwegii dowcipy o brzydkich Dunkach . Co więcej, ce-
chą dobrego kawalarza jest to, że potrafi opowiedzieć dowcip pasujący do sytuacji . 
Strategią – zapewne intuicyjnie – stosowaną przez opowiadających jest zaznaczenie, 
co będzie tematem dowcipu, pozwala to słuchaczowi na pewnego rodzaju „wejście 
w sytuację” i mocniejsze  rozbawienie . Ostatnią istotną właściwością schematów 
jest to, że mamy lepiej ukształtowane schematy ludzi, od których zależy nasz los, 
czyli polityków, szefów, policjantów, współmałżonków itp .61 . Jest nam to koniecznie 
potrzebne do skutecznego reagowania w relacjach z nimi . Napięcie, które może 
pojawiać się w relacji z naszych zwierzchnikiem czy stróżem prawa znika, jeśli 
możemy się z takich osób pośmiać .

Koncepcja schematów poznawczych pozwala także ująć społeczne i kulturowe 
zakorzenienie treści dowcipów . Osoby żyjące w różnych warunkach kulturowych 
tworzą odmienne schematy poznawcze .

Jak brzmiały ostatnie słowa generała Custera?
“No cóż, lepsze to niż powrót do Dakoty Północnej.”62

Jeżeli ubawił Cię ten dowcip, to najprawdopodobniej jesteś Indianinem . Skryp-
ty dotyczące Custera i Dakoty Północnej są u Indian o wiele bardziej wyraźne niż 
u Polaków . Możemy jednak zrozumieć, co jest zabawnego w tym dowcipie, ponie-
waż wspólny jest nam skrypt śmierci jako czegoś najgorszego, co może nas spotkać . 
Mimo to nie wybuchniemy raczej tak głośnym śmiechem, jak słuchający żartu 
Indianin . Powyższy przykład ma pokazać, że sama analiza formy nie wystarcza do 
zrozumienia specyfiki humoru .

Ekonomia poznawcza, jako zasada działania umysłu, zapewnia nam możliwość 
posiadania poczucia humoru . Gdyby ktoś aktywował nieustannie cały swój umysł 
do analizy napływających informacji, to zapewne interpretowałby je w  prawie 
wszystkich możliwych kontekstach i znaczeniach . Słysząc zdanie: Jan i Katarzyna 
żyli szczęśliwie 20 lat, od razu spytałby, czy żyli razem czy osobno i cały dowcip nie 
miałby sensu .

Główne założenia poznawczych teorii humoru pokrywają się z tym, co współ-
cześni kognitywiści sądzą na temat budowy i działania ludzkiego systemu poznaw-
czego . Zmiana w rozumieniu charakteru reprezentacji umysłowych, od amodalnych 

61   Ibidem .
62   V . Deloria Jr ., Custer died for your sins. An Indian Manifesto, New York: Macmillan 1969 . 

Korzystam z wersji online, protokół dostępu: http://indianie .eco .pl/litera/indian_humor .htm . 
Dostęp: 23 sierpnia 2012 . Fragment rozdziału w tłumaczeniu M . Nowocienia .
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zbiorów cech do pojęć związanych z całym bogactwem naszego doświadczenia, 
nie wyklucza ujmowania naszej wiedzy jako systemu sieciowego z wyróżnionymi 
strukturami, takimi jak schematy poznawcze .

Teoria ucieleśnionego umysłu tłumaczy funkcję śmiechu i pozwala na wyja-
śnienie relaksacyjnych właściwości humoru . Koncepcje poznawcze są odpowiednie 
do analizy humoru nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale tłumaczą również 
pewne jego emocjonalne aspekty . Ze względu na łatwość aktywacji schematu i zna-
czenie obszarów, w których pojawia się niespójność, możemy analizować poczu-
cie humoru u poszczególnych osób . Sama analiza bodźców humorystycznych nie 
wystarcza do ujęcia głębi zjawiska, stanowi jednak jego podstawę, umożliwiającą 
dalsze badania .

Poczucie humoru wskazuje na to, że nasz umysł jest w stanie rozumieć infor-
macje na wiele różnych sposobów i dostosowywać interpretacje do napływających 
danych . Postrzeganie schematyczne ma miejsce tylko do chwili, kiedy jest sku-
teczne; jeżeli coś nam nie pasuje, natychmiast przechodzimy do wnikliwej anali-
zy sytuacji . Słuchanie dowcipów stanowi trening dla naszego umysłu, ponieważ 
przestajemy polegać na pierwszej narzucającej się interpretacji zjawisk . Dowcipy 
uczą, by zbyt łatwo nie ulegać pierwszemu wrażeniu, gdyż posłużenie się utartym 
schematem może nas sprowadzić na intelektualne manowce .

Jedną z najbardziej niezwykłych właściwości humoru jest jego zdolność do 
wytwarzania dystansu wobec treści, których dotyczy . W swojej rozwiniętej for-
mie humor może świadczyć o krytycznym czy wręcz filozoficznym podejściu do 
rzeczywistości . Śmianie się z własnych wad lub własnego nieszczęścia pozwala na 
spojrzenie na nie z innej perspektywy . Dzięki humorowi nie przejmujemy się tym, 
co wcześniej wydawało nam się straszne lub przygnębiające .

The CogniTive views on a sense of humour

Humour is a multifaceted and complex phenomenon, but the theories of humour seem 
to focus only on the selected aspects: the superiority theories on the feeling of advantage, 
psychoanalysis on releasing psychic energy, and cognitive theories on the structure of 
humorous stimuli . The cognitive theories reflect in the best way the essence of humour, 
however, they are also criticized for omitting emotional aspects . Although it is a fair criti-
cism, it should lead to building up cognitive theories and not to rejecting them . Cognition 
and emotion do not exist independently, so that their analysis should not be carried out 
separately . The concept of cognitive schemas in conjunction with the theory of embodied 
mind allows to complement the formal description of jokes with the aspects of content . 
Thus, it is also possible to analyse individual and cultural differences in the perception of 
humorous texts .
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Claude Lévi-Strauss i strukturalna analiza mitu 
a przyczynek do badań kognitywnych

Rozpoczynając lekturę niniejszego artykułu, czytelnik może się zastanawiać, po 
co opisywać strukturalizm – szkołę, która nie tylko nie zyskała statusu paradygmatu 
w nauce, ale i swoje lata świetności ma już za sobą . Po pierwsze, dlatego że ciągle 
znajduje zastosowanie w wielu dyscyplinach naukowych i, podobnie jak wiele in-
nych przełomowych teorii, ciągle uściślany i doprecyzowywany pomaga coraz lepiej 
opisywać rzeczywistość . Ponadto jest on elementem większej myśli, która pozwoliła 
odrzucić wcześniejsze przeświadczenia w kwestii różnic pomiędzy myślą człowieka 
„dzikiego” i „cywilizowanego” .

Teoria bricolage’u

Istotnym wkładem Lévi-Straussa tak w rozwój antropologii, jak i badania nad 
mitem jest zniwelowanie, uznawanej dotychczas w kręgach naukowych, przepa-
ści pomiędzy umysłowością człowieka nowożytnego i tzw . kultur tradycyjnych . 
Dokonał tego, wprowadzając termin bricolage’u1, za pomocą którego likwidował 
stosunek podrzędności, w jakim stawiali członków społeczności niepiśmiennych 
przedstawiciele funkcjonalizmu, socjologizmu czy ewolucjonizmu . Poszukując od-
powiedzi na pytanie o podobieństwo kultur odległych od siebie tak historycznie, 
jak i geograficznie, doszedł do wniosku, że jest ono wynikiem tych samych struktur 
myślowych łączących wszystkich ludzi, zaś odmienność to efekt przekształceń tych-
że struktur . Mamy tutaj do czynienia z niezwykle istotną tezą Lévi-Straussa, zakła-
dającą, iż tak umysłowość tradycyjna, jak i nowożytna to jedynie warianty, formy 
przekształceń wspólnego umysłu, który funkcjonuje tutaj jako określenie mające 
oddawać jedność gatunku ludzkiego i tożsamość ogólnych struktur myślowych 
wszystkich jego przedstawicieli . Różnią się one jedynie techniką, którą w przypadku 

1  C . Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł . A . Zajączkowski, Warszawa 1969 .



100

Anna Szabelska

kultur aliterackich Lévi-Strauss wzbogacił wspomnianą teorią bricolage’u . Mówi 
ona o majsterkowiczach, posługujących się w myśleniu gotowymi obrazami repre-
zentującymi pewne pojęcia . Szczególnie w mitach do wyrażenia rozmaitych treści 
używa się symboli, które z kolei nie zawsze będą używane zgodnie z przyjętą funk-
cją, np . u Pueblo ziemia utożsamiana jest z macicą, zaś ich antropogeneza zakłada 
wyłonienie się ludzi z tejże macicy . Myśl tradycyjna posługuje się pewnymi kon-
struktami myślowymi, z których wybiera się przydatne w danej chwili, podczas gdy 
człowiek współczesny w nowych dla siebie sytuacjach tego nie robi . Inaczej mówiąc, 
jedni operują znanym sobie i czasem nawet osobiście przeżytym doświadczeniem, 
podczas gdy drudzy je antycypują . Często przywołuje się tu przykład nauki, gdzie 
nierzadko konstruuje się nowe twory w postaci hipotez czy teorii, które wyprzedza-
ją ewentualne zdarzenia . Różnica w dobieraniu pojęć w społecznościach tradycyj-
nych i współczesnych jest jedyną, gdyż wytwarzanie z nich schematów jest już takie 
samo . Jednak różnica ta na długie lata zaowocowała teoriami o niższości umysłów, 
w których nie ma miejsca na innowacje, a które posługują się tylko tym, co znają, 
prawdopodobnie dlatego, iż istnienie owej „skrzynki z narzędziami”, w której te 
idee się znajdują, implikuje ich ograniczoną ilość, a co za tym idzie, budowanie 
względnie prostych kodów . Dopiero Lévi-Strauss uświadomił nam, iż kryją one 
równie złożone struktury myślowe, jak te, które przypisujemy sobie .

Strukturalizm – zarys podejścia

Przejęty z językoznawstwa i opracowany dla potrzeb antropologii strukturalizm 
jest jedną z prób zbadania, czy też raczej ustalenia, pewnych ogólnych praw rządzących 
ludzkim umysłem i jego wytworami . Lingwistyka strukturalna wiąże się z nazwiskiem 
Ferdinanda de Saussure’a i jego sposobem rozumienia języka oraz rozróżnienia języ-
ka jako systemu i jego realizacji jednostkowej (mowa) . Język to, według niego, system 
„znaków wzajemnie ze sobą powiązanych . Te z kolei składają się z tego, co oznaczające 
[…] i oznaczane […]”2, ponadto „język jako system (langue) stanowi, będąc nieświado-
mą strukturą, podstawę indywidualnego sposobu używania języka przez jednostki (la 
parole) […] . Język w ujęciu de Saussure’a okazuje się samodzielnym uporządkowaniem 
wewnętrznych powiązań elementów (znaków), które przez swoje konkretne formy wy-
razu muszą zostać dopiero wyjaśnione”3 .

Język zatem jest zastanym systemem znaków i konwencji ich użycia, z których 
jednostka może dowolnie wybierać potrzebne jej elementy, ale nigdy nie użyje wszyst-
kich ani też nie pozna całości języka, co przywodzi na myśl opisywaną wcześniej teorię 
bricolage’u . Mowa, będąca realizacją języka, jest równocześnie spętana jego zasadami, 

2  P . Kunzmann, F .-P . Burkard, F . Wiedmann, Atlas filozofii, przeł . B .A . Markiewicz, Warsza-
wa 1999, s . 239 .

3  Ibidem .
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zatem w celu skutecznego porozumiewania się musimy trzymać się reguł . Badanie 
języka, podobnie jak realizowane później przez Lévi-Straussa badanie mitów, musi 
uwzględniać rozpatrywanie poszczególnych elementów nie jako wyizolowanych 
części, ale jako fragmentów całości . Najważniejsze zaś jest ich miejsce w ramach 
całości oraz wzajemne powiązania . Kolejnym ważnym założeniem jest postulat ahi-
storyczności – należy badać język jako system, nie zaś jako produkt swego rodzaju 
ewolucji . Badacza nie interesują zatem dokonujące się na przestrzeni czasu zmiany 
czy innowacje w zakresie języka . Interesuje go forma, którą zastaje tu i teraz, bez 
względu na to, w jaki sposób się wykształciła .

Bardzo ważną cechą wychwyconą przez strukturalistów jest oparcie systemu 
językowego na występujących w nim różnorakich opozycjach . Jednostki połączone 
są bowiem w pary według zasady, w myśl której łącząca tę parę cecha konkretnych 
fonemów istnieje lub nie . Przykładem może tu być dźwięczność lub bezdźwięcz-
ność głosek: jeżeli weźmiemy pod uwagę parę t – d w systemie języka polskiego, to 
zmiana fonemu spowoduje zmianę znaczenia danego słowa, np . z „tom” na „dom”4 .

Strukturalizm w ujęciu Lévi-Straussa

Podobnie jak język (z  tym, że zamiast komunikatów wymieniamy dobra/
przedmioty) Lévi-Strauss rozumie kulturę, lecz tutaj rolę systemu komunikacyj-
nego pełni system wymiany dóbr . Ponownie dochodzimy do miejsca, w którym 
należy podkreślić, że wszystkie systemy są równoprawne i są jedynie przejawami 
działalności wspólnego wszystkim ludziom modelu umysłu, która wynika z takiej 
samej jego konstrukcji . Dla myśli Lévi-Straussa niezwykle istotny jest też fakt, że 
uniwersalne zasady czy struktury myślenia zasadniczo są dla wszystkich takie same, 
jednak u człowieka współczesnego zostały one stłamszone i zasłonięte poprzez to, 
co można nazwać dziedzictwem kulturowym . Na te pierwotne, podstawowe struk-
tury nałożyły się schematy myślenia niezbędne do życia w dzisiejszym społeczeń-
stwie . Według części antropologów jedynie badanie kultur historycznie, geograficznie 
i genetycznie odległych od kultury uczonego pozwoli na poznanie mechanizmów ich 
działania oraz życia zbiorowego5 .

W tym miejscu należy doprecyzować, czym charakteryzują się społeczności 
tradycyjne, gdyż samo pojęcie może wydawać się dość szerokie . Andrzej Szyjewski, 
konstruując weberowski „typ idealny” kultur tradycyjnych i stawiając go w opozycji 
do społeczeństwa „typu zachodniego”, proponuje następujące wyróżniki: prostą 
i przejrzystą organizację, pełnię wiedzy o własnej kulturze, jedność obrazu ideal-
nego i rzeczywistego, anonimowość, aliterackość, ahistoryczność, małą dynamikę 

4  Za: J . Swolkień, Ł . Trzciński, Wprowadzenie do etnologii religii, Kraków 1987 .
5  Zob . A . Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2008 .
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rozwoju, wielofunkcyjność działań ludzkich i podmiotowy stosunek do rzeczywi-
stości6 . W umysłowości tradycyjnej nie istnieje bowiem rozróżnienie na człowieka 
i otaczający go świat . Jest on jego częścią, elementem, nie zachodzi zatem stosunek 
podmiot – przedmiot, nie ma tu miejsca na przyrodzone i nadprzyrodzone, wszyst-
ko bowiem jest jednym i tym samym, człowiek jest częścią świata postrzeganego 
jako podmiot7 . Skrótowo rzecz ujmując, chodzi o społeczności o mniejszym stopniu 
złożoności struktury8, w których każdy członek jest w posiadaniu wiedzy o cało-
ści struktury bez rozróżniania na to „jak jest” i „jak powinno być” . W kulturach 
tych obowiązuje także anonimowość twórców rozmaitych dóbr czy innowacji oraz 
ustny przekaz dotychczasowych tradycji, co z kolei pociąga za sobą brak poczucia 
historyczności w naszym rozumieniu, czyli uporządkowania zdarzeń w porządku 
chronologicznym . W umysłowości tradycyjnej wydarzenia minione zlewają się 
w jedną całość z rzeczywistością mityczną . Chodzi tutaj tak o wydarzenia z od-
ległej przeszłości, jak i te bliższe . Członkowie społeczności tradycyjnych, będąc 
niepiśmiennymi, dysponują jedynie ustnym przekazem własnej historii . To z kolei, 
w połączeniu z zawodnością ludzkiej pamięci, sprawia, że nawet wydarzenia, w któ-
rych uczestniczyli ludzie żyjący dwa, trzy pokolenia wstecz zaczynają się rozmywać 
i w konsekwencji mogą zostać włączone w rzeczywistość mityczną . Zatem wydaje 
się, że najprostszą drogą do poznania struktur umysłu jest prześledzenie mitów 
opisywanych społeczności . Można mieć jednak wątpliwości co do jakości prze-
kazów, z którymi badacz ma do czynienia . Zastrzeżenia te trafnie ubiera w słowa 
Edmund Leach w swoim opracowaniu dotyczącym Lévi-Straussa: „Opowieści te 
są na ogół przekazywane w językach egzotycznych i w bardzo rozwlekły sposób . 
Zanim dojdą do […] badacza, zostają już zapisane i […] przetłumaczone na któryś 
z […] języków europejskich . W trakcie tego procesu zostają zupełnie pozbawione 
swego oryginalnego kontekstu religijnego”9 . Tu jednak dochodzimy do ważnego 
założenia w metodzie Lévi-Straussa, według którego wszystkie warianty danego 
mitu – pomimo różnic – zachowują najważniejsze struktury, które zostały im nada-
ne w momencie powstawania . Jeśli zatem tak jest, to porównanie ich tak w całości, 
jak i we fragmentach powinno doprowadzić badacza do odkrycia pewnych cech 
„uniwersalnej nieracjonalnej logiki pierwotnej”10 . Powyższe wnioskowanie dotyczy 
również ludzi współczesnych, jako że cechy te są przypisane gatunkowi ludzkiemu 
jako całości11 .

6  Ibidem, s . 47–54 .
7  Ibidem, s . 48 .
8  W porównaniu do społeczeństw współczesnych .
9  E . Leach, Lévi-Strauss, przeł . P . Niklewicz, Warszawa 1973, s . 64 .

10   Ibidem .
11   Ibidem, s . 16 .
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Wróćmy jednak do strukturalizmu Lévi-Straussa, który z całą mocą objawił mu 
się po spotkaniu z rosyjskim językoznawcą Romanem Jakobsonem . To spotkanie 
z lingwistyką zaowocowało przeniesieniem teorii na grunt antropologii oraz jej 
rozwinięciem  . Założenia teorii strukturalnej są następujące: o świecie wiemy tylko 
to, co pojmujemy zmysłami, to z kolei, co postrzegamy jest porządkowane i inter-
pretowane przez nasz umysł . Stąd prosty wniosek, że cechy przedmiotów nie są 
immanentne, lecz przypisane przez człowieka . Porządkując sobie czas i przestrzeń, 
dzielimy je na pewne kategorie i następnie według nich organizujemy, co z kolei 
przekłada się na fakt, że postrzegamy rzeczywistość jako podzieloną na rozmaite 
klasy, zaś czas widzimy jako swoistą sekwencję zdarzeń . To, co stworzymy sami, 
podlega podobnym procesom, zatem wytwory kultury również są poklasyfikowane .

Według Lévi-Straussa celem analizy strukturalnej jest odkrycie, w jaki spo-
sób związki obserwowane przez człowieka w przyrodzie służą mu do tworzenia 
produktów kultury . Leach jako przykład podaje system sygnalizacji ulicznej, ale 
można to też ogólnie odnieść do znaczenia kolorów . W przyrodzie to, co jaskrawe 
(np . czerwone) oznacza niebezpieczeństwo i konieczność zachowania ostrożności 
(stąd w komunikacji drogowej czerwień jest używana w znakach zakazujących), zaś 
zieleń jest poniekąd odwrotnością . Sądzę, że można tutaj pójść o krok dalej i zesta-
wić lot ptaka z późniejszą konstrukcją samolotu . Teza o związkach praw przyrody 
z wytworami kultury jest niezwykle ważna dla myśli Lévi-Straussa, wynika z niej 
bowiem, iż jeśli uda nam się odkryć, jak umysł klasyfikuje naturę, dowiemy się także 
tego, jakie prawa nim rządzą . Jest tu również niezbędne założenie, że rozum ludzki, 
będący częścią natury, wykorzystuje analogiczne wzory działania . Podobnie będzie 
z badaniem struktury zjawisk kulturowych, które powstały w oparciu o działanie 
zjawisk przyrody .

Strukturalizm a analiza mitów

Szczególnym wyróżnikiem, czy też elementem oddzielającym kulturę od na-
tury, jest mowa lub – szerzej – język . „Kategorie werbalne są mechanizmem trans-
formacji uniwersalnych cech strukturalnych umysłu ludzkiego w uniwersalne cechy 
strukturalne kultury ludzkiej .”12 Założenie o istnieniu tych uniwersalnych kategorii 
implikuje też myśl, że są one w jakiejś mierze biologicznie uwarunkowane . Jeśli 
tak jest, to musiały one zostać przyswojone przez człowieka, co z kolei wiąże się 
z wyspecjalizowaniem części mózgu biorących udział w formowaniu i odbiorze 
dźwięków13 .

12   Ibidem, s . 43
13   C . Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, przeł . A . Steinsberg, Warszawa 1998 .
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Wytworem ludzkiego umysłu wyrażonym właśnie w mowie są mity . Według 
Lévi-Straussa do ich analizy niezbędne jest, dokonane przez Jakobsona, rozróżnie-
nie między metaforą i metonimią . Jak pisze Leach, „zasady są proste […]: meta-
fora (system, paradygmat) polega na rozpoznawaniu podobieństwa, a metonimia 
(syntagma) na rozpoznawaniu styczności i wzajemnego powiązania”14 . Szczególnie 
ważna jest tutaj metonimia, gdyż znając system językowy, w którym się poruszamy, 
słysząc zdanie ukazujące część pewnej całości, możemy dopowiedzieć sobie resztę . 
Leach posługuje się tutaj przykładem króla, o którym możemy powiedzieć, że nosi 
koronę . Słuchacz zaznajomiony z kodem, którym operujemy, będzie wiedział, jakie 
jeszcze atrybuty zostaną przypisane monarsze .

Według Lévi-Straussa na pierwszy rzut oka mity wyglądają jak zbieranina bła-
hych zdarzeń, w której przewijają się pewne podstawowe tematy (np . ojcobójstwo, 
kazirodztwo czy ludożerstwo), gdzie na dodatek mamy do czynienia z często i, 
na pozór chaotycznie, wplatanymi powtórzeniami . Jednak wydaje się niemożli-
we, aby nie istniał jakiś ukryty przekaz, który objawi nam się w toku prawidłowej 
interpretacji . O charakterze tej interpretacji Lévi-Strauss wnioskuje na podstawie 
dwóch teorii: Freuda, zgodnie z którym twierdzi, iż mity to nic innego jak wyraz 
podświadomych pragnień nurtujących ludzi, ale niedających się pogodzić z etyką, 
porządkiem społecznym czy przyjętą przez nich moralnością . Mity są też próbą 
rozwikłania zakotwiczonych w naszym życiu i niedających się pogodzić podstawo-
wych sprzeczności, do których należy np . dychotomia życia i śmierci . Jeśli bowiem 
istnieje śmierć, to nie może równocześnie istnieć życie . Dlatego też w przekazach 
śmierć jest przedstawiana jako początek, brama życia, właściwie niezbędna dla jego 
zaistnienia . Jednak rozwiązanie sprzeczności jest zaciemnione właśnie przez ciągłe 
powtórzenia czy równie częste dwuznaczności . Pomimo iż Lévi-Strauss, podąża-
jąc za Freudem, opiera się na dychotomii natura – kultura i akceptuje istnienie 
podświadomego, naturalnego id i świadomego kulturowego ego, to jednak, dążąc 
do ustalenia uniwersalnych prawd rządzących ludzkim umysłem, podąża drogą 
lingwistyki, nie zaś psychoanalizy .

Inną teorią mającą wspomóc interpretacje mitów jest tzw . ogólna teoria in-
formacji . Bardzo ważną jest zmiana postrzegania mitów jako zwykłych opowieści 
i przywrócenie należnej im pozycji jako swoistym nośnikom informacji . Nadaw-
cami w tym przypadku są przodkowie plemienia kultywującego daną tradycję, zaś 
odbiorcami obecne pokolenie, nowi członkowie społeczności, którzy dołączają do 
niej w chwili słuchania przekazu po raz pierwszy . Są oni na swój sposób indoktry-
nowani przez starszych członków plemienia, którzy nie tylko już znają mit, ale też 
mogą go powtarzać . Jednak pewne okoliczności, jak świadome lub nie przekształ-
cenia w treści mitu, sprawiają, że do odbiorców nie dociera konkretny i dosłowny 

14   E . Leach, op . cit ., s . 53–54 .
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przekaz, lecz jego zasadniczy korpus . Choć w Opowieści o Asdiwalu Lévi-Strauss 
analizuje jeden określony kompleks mitów występujący w konkretnym regionie15, 
to jednak zazwyczaj stara się ukazać istotę jego treści nie dla jednej kultury czy 
regionu geograficznego, ale dla całej ludzkości, aby pokazać owe uniwersalne struk-
tury ludzkiego umysłu . Przykładowo, analizuje rytuał wygaszania i ponownego 
rozpalania ognisk obecny w dawnej Europie, starożytnych Chinach czy wśród nie-
których społeczności indiańskich16 . Do swego celu dochodzi świadomie, ignoru-
jąc i pomijając bariery historyczne i geograficzne . Wybierając rozmaite przykłady 
z różnych miejsc świata, pokazuje ich podobieństwo i wyciąga wnioski .

Analiza mitów

Jak zatem wygląda wzorcowa strukturalna analiza mitu według Lévi-Straussa? 
Badacz zaczyna od podziału przekazu na pewne fragmenty, które odnoszą się do 
statusu bohaterów czy też stosunków między nimi . Wybór jest w zasadzie arbitral-
ny, należy jednak starać się uchwycić wszystkie istotne wydarzenia i odfiltrować 
te, które zdają się być ich wariantami czy powtórzeniami . Tak otrzymane części 
dzieli się na kategorie, przykładowo Lévi-Strauss, analizując mit o Edypie, wyróżnił 
cztery: brato- lub ojcobójstwo, kazirodztwo, zabijanie potworów przez ludzi oraz 
kategorię ludzi mieszczących się w jakiś sposób w pojęciu „potworów” (np . pół-
ludzie, pół-zwierzęta) . Po wyodrębnieniu tych kategorii ustala się wszelkie możliwe 
między nimi permutacje . Przykładowo, analizując wyselekcjonowane przez siebie 
części dla mitologii południowoamerykańskich, Lévi-Strauss dochodzi do wniosku, 
iż stosunki międzyludzkie (np . pokrewieństwo, przyjaźń czy wrogość) mogą być 
manifestowane dosłownie lub w innej formie . Mamy tu do czynienia z rozmaity-
mi stosunkami międzygatunkowymi (ludzie, zwierzęta, istoty nadprzyrodzone), 
stosunkami między kategoriami dźwięków i ciszy, zapachu i smaku, zwierzętami 
i roślinami, kategoriami krajobrazu, klimatu, pór roku oraz wszelkimi wariacjami 
pomiędzy nimi17 .

Analizy te pokazują, że wszelkie transformacje dokonywane w mitach, m .in . 
kamuflowanie pewnych spraw czy przenoszenie ich na inne płaszczyzny, nie są 
przypadkowe ani nie są też wytworem swoistej poetyki nosicieli mitu, lecz opie-
rają się na logicznych zasadach . Leach przywołuje tu analogie pomiędzy miodem 
a krwią menstruacyjną, gdyż obie te substancje są przetworzone, zmianie ulega 
jedynie „pojemnik”, w jakim się to dokonuje . Interpretacje mitów mają nam przy-
nieść nie tylko rozmaite analogie, ale również, jak już to zostało wspomniane, dać 

15   C . Lévi-Strauss, The Story of Asdiwal, [w:] Sacred Narrative – Readings in the Τheory of 
Μyth, ed . A . Dundes, Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press 1984 . 

16   Idem, From Honey to Ashes, Chicago: University of Chicago Press 1983 .
17   E . Leach, op cit, s . 75–76 .
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odpowiedź na pytanie, jakie struktury umysłu kryją się za „sumą tego, o czym 
mówią wszystkie mity”18 oraz obnażyć pewne nieuświadamiane przez nas na co 
dzień paradoksy, będące immanentną cechą każdego sposobu myślenia . Mogą to 
być również wszelkie spychane do nieświadomości sprawy niebędące w zgodzie 
z wyznawaną przez nas moralnością, jak np . fakt, iż „jeśli społeczeństwo ma iść 
naprzód, córki muszą być nielojalne wobec swoich rodziców, a synowie muszą 
niszczyć (zastępować) swych ojców”19 .

Opozycje binarne

Równie ważną kategorią dla Lévi-Straussa i  jego analizy mitów jest system 
opozycji binarnych, które wyznaczają podstawowe struktury myślenia ludzkiego . 
W świecie istnieją naturalne pary, zarazem podobne i niepodobne do siebie, takie 
jak: mężczyzna i kobieta, noc i dzień, życie i śmierć . Poszczególne człony tych relacji 
określają się wzajemnie . Na przykład człowiek jako konkretny osobnik jest zawsze 
mężczyzną lub kobietą, lecz mężczyzna jest mężczyzną, ponieważ istnieje kobieta, 
a kobieta jest kobietą, ponieważ istnieje mężczyzna . Owe opozycje binarne są cha-
rakterystyczne dla świata mitycznego, gdzie kosmos strukturyzowany jest poprzez 
ustalanie przeciwstawnych par . Pozostałością tego świata w naszym są wszelkie 
kostrukty hybrydalne, które ciągle budzą lęk z nie do końca uświadamianych po-
wodów (np . nietoperz)20 . Według Lévi-Straussa takie naturalne opozycje stały się 
prototypami symboli dobra i zła, tego, co dozwolone i zakazane . Należy zatem pod-
kreślić, iż podstawową jednostką kultury nie są wymienione wyżej poszczególne 
elementy . Dopiero ułożenie ich w pary sprawi, że badacz będzie miał do czynienia 
z tym, co ową kulturę konstytuuje . Są one niezwykle ważne dla zobrazowania, jak 
człowiek kategoryzuje świat, a to z kolei jest przyczynkiem do poznania postulo-
wanej przez Lévi-Straussa jednolitej ludzkiej natury .

Lévi-Strauss a kognitywiści

Jakie są powiązania Lévi-Straussa z myślą kognitywną? Na pewno nie jest to 
bezpośredni wpływ czy związek, jaki często obserwujemy w nauce typu mistrz – 
kontynuujący i rozwijający jego myśl i metodę uczeń . Można jednak zaryzykować 
porównanie oraz zestawienie spojrzenia Lévi-Straussa na mity ze spojrzeniem Ge-
roge’a Lakoffa i Marka Johnsona na metaforę i metonimię . Badaczy tych można 
włączyć do szerokiego kręgu naukowców próbujących dociec, jakie prawa rządzą 

18   Ibidem, s . 80 .
19   C . Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł . K . Pomian, Warszawa 2009 .
20   A . Szyjewski, op . cit ., s . 74 .
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ludzkim umysłem oraz jak ludzie kategoryzują zastaną rzeczywistość . Ponadto łą-
czy ich wiele innych, bardziej konkretnych pomysłów i podejść .

Na pewno trzeba wspomnieć o zwróceniu uwagi na fakt, że struktury men-
talne mogą być badane poprzez rozmaite kulturowe manifestacje, w szczególności 
wytwory werbalne . Istotna jest również kwestia metody operowania kategoriami 
metafory i metonimii przejętej przez Lévi-Straussa od Jakobsona, którą rozwinął 
na gruncie antropologii . Ponadto oba te podejścia mają na celu spojrzenie na tekst 
czy przekaz kulturowy nie jak na historię, w której ważne są sekwencje zdarzeń czy 
bohaterowie, ale jak na korpus kryjący w sobie pewne struktury . Jednak dla Lakoffa 
i Johnsona struktury te to metafory, które składają się z powiązanych ze sobą domen 
pojęciowych21 . Ich początkowe spojrzenie na metaforę jako zjawisko jednokierun-
kowe również przywodzi na myśl koncepcję Lévi-Straussa . Bazowym miałoby być 
tutaj doświadczenie fizyczne – człowiek obserwując przyrodę, wykorzystuje zaob-
serwowane powiązania do kreowania własnych wytworów kulturowych .

Trzeba pamiętać, że to Lévi-Strauss zauważył pewne nowe możliwości lepszego 
poznania umysłu ludzkiego . I mimo że strukturalizm był często krytykowany i wie-
le z jego postulatów nie znajduje już zastosowania, to na uwagę zasługuje choćby 
z tego powodu, że pokazał sposób, w jaki można interpretować ludzkie pojmowanie 
świata . Na wskazaniach tych opiera się nowoczesna nauka . Również zniwelowanie 
rozróżnienia między umysłowością tradycyjną i nowoczesną sprawia, że badając 
nasze kategorie pojęciowe, możemy się zarówno odwoływać do współczesnych 
wypowiedzi, jak i do mitów, w których – podobnie jak w dzisiejszych metaforach 
pojęciowych – również jedne stosunki zastępowały inne (por . opis Lévi-Straussa 
dotyczący zastępowania stosunków międzyludzkich stosunkami innego rodzaju 
zamieszczony w części „Analiza mitów”22) .

Jak wynika z powyższych przykładów, Claude Lévi-Strauss wypracował nowy 
sposób analizy przekazów sformułowanych w konkretnym kodzie językowym i – co 
najważniejsze – udowodnił, że umysłowość społeczności tradycyjnych i współcze-
snych to jedynie warianty wspólnego całej ludzkości, jednorodnego biologicznie 
umysłu . Jednak, według uczonego, wspólne nam wszystkim struktury zostały 
przesłonięte przez to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym . Możemy je jednak 
odsłonić przez umiejętną analizę mitów, które, pomimo licznych przekształceń, 
nawet w obecnie znanej badaczom formie zachowały swoje najważniejsze cechy 
strukturalne. Niezwykle ważna jest też obserwacja, że w przypadku mitów mamy 
do czynienia nie tylko, jak to się zwykło uważać, z opowieścią, ale przede wszystkim 
z przekazem informacji mającym tak nadawcę, jak i konkretnego odbiorcę . Zatem 
odpowiednio przeprowadzona analiza porównawcza powinna te własności wydo-

21   G . Lakoff, M . Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł . i wstępem opatrzył T .P . Krze-
szowski, Warszawa 1988 .

22   E . Leach, op cit, s . 75–76 .
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być, gdyż kategorie językowe to nic innego jak efekt transformacji uniwersalnych 
cech strukturalnych ludzkiego umysłu w uniwersalne kategorie kulturowe . Myśl 
Lévi-Straussa koncentruje się na próbach odkrycia praw rządzących ludzkim umy-
słem i – oprócz powyższych analiz – proponuje badanie mające na celu ustalenie, 
w jaki sposób człowiek przekształca związki obserwowane w naturze w produkty 
kultury . Należy też pamiętać, że podstawową jednostką kultury są nie jej poszcze-
gólne elementy, ale opisywane wcześniej opozycje binarne .

 Lévi-Strauss jest jednym z tych badaczy, którzy niekoniecznie dokonują wiel-
kich rewolucji w nauce, ale inicjują powolne jej przekierowanie na inne tory, po-
dążają śladem dopiero kiełkujących, ale już obiecujących idei, biorą je na warsztat 
i opracowują na swój niebanalny sposób, przy okazji dodając nowatorskie metody 
czy sposoby badania zjawisk, o których wydawało się, że wiemy już wszystko . Za-
tem odpowiadając na pytania, czy Lévi-Strauss miał bezpośredni wpływ na ko-
gnitywistów lub czy bez niego rozwinęłaby się idea metafory i metonimii, należy 
odpowiedzieć „nie” . Jednakże nie wolno tego wpływu nie doceniać . Był on bowiem 
jednym z pionierów ujęć synkretycznych i niewątpliwie pokazał, iż badania interdy-
scyplinarne to nie tylko zwykłe połączenie elementów zaczerpniętych z rozmaitych 
dziedzin ale, przede wszystkim, ich twórcza synteza . Nie można pominąć także 
wkładu Lévi-Straussa we współczesne religioznawstwo, a szczególnie badania mitu, 
które coraz bardziej zaczynają kierować się w stronę kognitywistyki . Ale nie tylko 
na tym polega doniosłość jego myśli . Jak to już było wspomniane, jest on jednym 
z tych badaczy, który wziął na warsztat pewne idee i, uznając za obiecujące, opra-
cował je, co w rezultacie zaowocowało ich dynamicznym rozwojem .

Claude lévi-sTrauss’ sTruCTural sTudy of myTh  
and an inTroduCTion To CogniTive researCh

The aim of this paper is to present the connections between two theories: the first 
one formulated by Claude Lévi-Strauss and the second one by George Lakoff and Mark 
Johnson . It is not just a simple comparison of  two views by pointing out the direct influ-
ences and all similarities between them, but an attempt to show the general direction in 
which contemporary studies on structures of human mind is heading . The author tries to 
show the contribution which Lévi-Strauss  made to the humanities and some of his novel 
ideas, and to compare them with those introduced in Lakoff and Johnson’s work, especially 
with the issue of metaphor and metonymy, which reveal how the human mind  perceives 
and categorizes reality . The article  focuses  also on the fact that a human uses connections 
observed in nature to create similar cultural structures .
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W stronę neurobiologicznej teorii piękna1

Tłumaczenie: Sebastian Bodzak, Barbara Tatar

Abstrakt

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy działanie określonego obszaru (lub obszarów) 
mózgu towarzyszy pochodzącemu z różnych źródeł doświadczaniu piękna . W eks-
perymencie skanowania mózgu wzięło udział 21 badanych, podczas którego do 
obrazowania użyto funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI, functional 
magnetic resonance imaging – przyp . tłum .) . Przed eksperymentem oglądali oni 
zdjęcia i słuchali fragmentów muzycznych, które mieli ocenić w skali 1–9, gdzie 
9 oznaczało najpiękniejszy . Pozwoliło nam to wyróżnić trzy zestawy bodźców – 
pięknych, obojętnych i brzydkich – które badani w skanerach oglądali i słuchali, 
a na końcu każdej prezentacji oceniali . Wyniki analizy koniunkcyjnej (conjunction 
analysis) aktywności mózgu pokazują, że z kilku obszarów aktywnych podczas sty-
mulacji przez każdy bodziec wyłącznie jeden obszar korowy, zlokalizowany w przy-
środkowej oczodołowo-czołowej korze (medial orbito-frontal cortex) (mOFC), był 
aktywny podczas słuchowego i wzrokowego doświadczania piękna, przy czym 
aktywności wytwarzane przez doświadczenie piękna pochodzące z  obu źródeł 
zachodziły w nim na siebie niemal całkowicie . Siła aktywności tej części mOFC 
była proporcjonalna do siły deklarowanej intensywności doświadczanego piękna . 
Wnioskujemy, że o ile rozważana jest aktywność mózgu, to zdolność do odczuwania 
piękna nie jest zależna od rodzaju zmysłu, poprzez który jest przekazywana, ale któ-
ra może być aktywowana przez przynajmniej dwa źródła – muzyczne i wzrokowe – 
a także prawdopodobnie przez inne zmysły . To prowadzi nas do sformułowania 
neurobiologicznej teorii piękna .

1  Artykuł ukazał się pt . Toward a brain-based theory of beauty, „PLoS One” 2011, vol . 6, nr 
7, e21852 . Składamy serdeczne podziękowania profesorowi Semirowi Zekiemu oraz doktorowi 
Tomohiro Ishizu za wyrażenie zgody na tłumaczenie i publikację niniejszego artykułu .
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Wprowadzenie

W prezentowanej pracy odpowiadamy na pytanie, na które na przestrzeni wie-
ków próbowano odpowiadać już wiele razy, mianowicie: co konstytuuje piękno . 
Było ono szczególnie dobrze sformułowane, w przystępny neurobiologicznie spo-
sób, przez Edmunda Burke’a . W Dociekaniach filozoficznych o pochodzeniu naszych 
idei wzniosłości i piękna napisał, że „piękno jest w przeważnej mierze jakąś jakością 
ciał działającą mechanicznie na ludzki umysł za pośrednictwem zmysłów”2 . Ta de-
finicja sugeruje, że posiadamy wyjątkową zdolność do odczuwania piękna, która 
może być stymulowana przez którykolwiek ze zmysłów lub przez wszystkie . W ten 
sposób powstaje ważne pytanie: czy pochodzące z różnych zmysłów doświadczenia 
piękna, powiedzmy: wzrokowe i słuchowe, korelują z aktywnością tych samych czy 
różnych obszarów mózgu? Jeśli różnych, to wyraźną implikacją byłoby, że układy 
w mózgu (brain systems) korelujące z doświadczeniem piękna są funkcjonalnie wy-
specjalizowane, doświadczenie wzrokowe piękna towarzyszy aktywności jednego 
obszaru bądź pewnemu ich układowi, a słuchowe innym . Ale tematyczna literatura 
humanistyczna, zbyt liczna, żeby ją wypunktować, sugeruje, że badacze zajmujący 
się tym zagadnieniem preferowali tę pierwszą alternatywę, mianowicie, że istnieje 
pojedyncza zdolność odczuwania piękna, zasilająca zmysły różnego rodzaju . Jest 
ona odzwierciedlona w definicji Burke’a .

 W ten sposób staraliśmy się nauczyć czegoś, jakkolwiek niewiele, o tym jak 
mogłaby być organizowana aktywność mózgu podczas doświadczania piękna .  
Burke, a  także wielu innych, wliczając Immanuela Kanta, Anthony’ego Ashley- 
-Coopera (trzeci książę Shaft esbury) i Josepha Addisona, odróżniał piękno od wznio- (trzeci książę Shaftesbury) i Josepha Addisona, odróżniał piękno od wznio-
słości, charakteryzowanej przez nich jako „zachwyt”, „groza”, „wstręt” i „strach” . 
W tym artykule zajęliśmy się samym pięknem, bez wzniosłości . Przeprowadziliśmy 
eksperyment obrazowania ludzkiego mózgu, używając funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego (fMRI), w którym poprosiliśmy badanych o obejrzenie reprodukcji 
obrazów oraz wysłuchanie krótkich fragmentów muzycznych i ich oceny według 
stopnia piękna, jakie odczuli, jednocześnie przeprowadzając obrazowanie aktyw-
ności ich mózgów . Zgodnie z roboczą hipotezą, skłanialiśmy się bardziej w stronę 
naszej neurobiologicznej interpretacji definicji Burke’a i przypuszczaliśmy, że powi-
nien istnieć pojedynczy obszar mózgu bądź ich pewien układ, którego aktywność 
koreluje z doświadczeniem piękna, niezależnie od tego, czy pochodzi ono ze źródła 
słuchowego czy wzrokowego .

2  E . Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, War-
szawa 1968, s . 127 .
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Poprzednie prace w  tym i  innych laboratoriach3 wskazywały na aktywność 
w mOFC – w tak zwanym ośrodku przyjemności4 – podczas wzrokowego bądź mu-
zycznego doświadczania piękna, ale nie odnotowano żadnych podobnych badań do-
tyczących doświadczania piękna wywodzącego się z dwóch różnych zmysłów u tych 
samych badanych . Jest to ważne, gdyż mOFC jest dużą przestrzenią kory mózgowej 
i różne, choć czasem pokrywające się, jej fragmenty były aktywowane przez różne 
zadania5 . Postawiliśmy tezę, że aktywność w tej samej części mOFC mogłaby korelo-
wać z pięknem w bardziej abstrakcyjnym sensie, inaczej mówiąc, niezależnie od tego, 
czy jest pochodzenia słuchowego bądź wzrokowego . Okazało się tak być w istocie 
i poprowadziło nas to do sformułowania neurobiologicznej teorii piękna .

Materiały i metody

Badani

W badaniach uczestniczyło 21 zdrowych, praworęcznych ochotników (9 męż-
czyzn, 12 kobiet, średnia wieku 27,5 lat) . Wszyscy mieli zdrowy albo skorygowany 
wzrok i żaden z nich nigdy nie miał zaburzeń neurologicznych bądź psychicznych . 
Od wszystkich uzyskano pisemną zgodę a badania zostały zatwierdzone przez 
Ethics Committee of the Institute of Neurology . Wszystkie dane są anonimowe . 
Badani pochodzili z następujących grup kulturowych: 10 z Europy Zachodniej, 
2 Amerykanów, 4 Japończyków, 3 Chińczyków i 2 Hindusów . Z wyjątkiem jednego 
badanego, nikt nie był artystą czy muzykiem .

Testy psychofizyczne

Przed skanowaniem mózgu zostały przeprowadzone testy psychofizyczne 
w celu dobrania bodźców; pozwoliło to badanym poklasyfikować bodźce w trzy 

3  H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates of beauty, „J Neurophysiol” 2004, nr 91, 
s . 1699–1705; O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paint-
ings, „Neuroreport” 2004, nr 15, s . 893–897; C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, The golden 
beauty: brain response to classical and renaissance sculptures, „PLoS One” 2007, nr 2, e1201; 
A .J . Blood, R .J . Zatorre, P . Bermudez, A .C . Evans, Emotional responses to pleasant and unpleasant 
music correlate with activity in paralimbic brain regions, „Nat Neurosci” 1999, nr 2, s . 382–387; 
T . Tsukiura, R . Cabeza, Shared brain activity for aesthetic and moral judgments: implication for the 
Beauty-is-Good stereotype, „Soc Cogn Affect Neurosci” 2011 [nr 6, s . 138–148 – przyp . tłum .] .

4  F . Grabenhorst, E .T . Rolls, Value, pleasure and choice in the ventral prefrontal cortex, 
„Trends Cogn Sci” 2011, nr 15, s . 56–67 .

5  A .J . Blood i in ., Emotional responses…, op . cit .; K . Kornysheva, D .Y . von Cramon, T . Ja-
cobsen, R .I . Schubotz, Tuning-in to the beat: Aesthetic appreciation of musical rhythms correlates 
with a premotor activity boost, „Hum Brain Mapp” 2010, nr 31, s . 48–64 .
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grupy – piękne, obojętne i brzydkie, które następnie pokazywano podczas sesji 
skanowania . Najpierw testowaliśmy 30 badanych (15 mężczyzn, 15 kobiet, średnia 
wieku 25,8 lat), którzy nie uczestniczyli w skanowaniu . Każdy obejrzał 60 repro-
dukcji i wysłuchał 60 fragmentów muzycznych . Bodźce wzrokowe stanowiły por-
trety, pejzaże oraz martwa natura, większość ze sztuki zachodniej, trzy ze sztuki 
orientalnej . Bodźce słuchowe obejmowały fragmenty muzyki klasycznej i współcze-
snej, głównie zachodniej oraz dwóch utworów japońskich . Wszystkie bodźce były 
prezentowane przez 16 sekund z dwusekundową przerwą pomiędzy nimi . Każdy 
bodziec był oceniany w skali od 1 do 9 . Ocenione w skali 1–3 zostały zakwalifiko-
wane jako brzydkie, 4–6 jako obojętne, zaś 7–9 jako piękne . Bazując na tym teście, 
wybraliśmy 10 pięknych, 10 obojętnych oraz 10 brzydkich bodźców we wzrokowej 
i słuchowej kategorii do użytku w sesji skanowania, w rezultacie osiągając 60 bodź-
ców (po 30 reprodukcji obrazów i fragmentów muzycznych) .

Podczas pierwszej wizyty w laboratorium, jeden – dwa tygodnie przed skano-
waniem, każdy badany został poinstruowany o zasadach eksperymentu i sposobie 
oceniania bodźców, jak opisano powyżej . Tylko badani klasyfikujący bodźce w trzy 
kategorie w mniej więcej równych proporcjach zostali wybrani do eksperymentu 
skanowania (zobacz „Informacje dodatkowe”: Tabela 1 . Dane behawioralne zebrane 
we wstępnym teście behawioralnym) . Jeden badany, który zaklasyfikował wszystkie 
bodźce wzrokowe jako brzydkie lub obojętne, został wykluczony .

Tab . 1 . Dane behawioralne zebrane podczas badań fMRI

Rodzaj bodźca Piękny Obojętny Brzydki
Wzrokowy 40 .00 % 25 .09 % 34 .91 %
(zakres) (56 .7–30 .0) (46 .7–16 .7) (50 .0–26 .7)
Muzyczny 42 .24 % 25 .44 % 32 .32 %
(zakres) (58 .7–30 .0) (43 .3–13 .3) (43 .7–23 .30

Rozkład behawioralnych wskazań podczas eksperymentu skanowania wg modalności bodźca; 
uśredniony dla wyników wszystkich badanych . Zakres pokazuje maksymalny i  minimalny 
odsetek badanych .

Bodźce

Bodźce zostały wygenerowane przy użyciu zestawu narzędzi programistycz-
nych Cogent 2000 (http://www .vislab .ucl .ac .uk/cogent_2000 .php) działającego 
w MATLAB (MathWorks, Natrick, MA, USA) . Analogicznie do rozwijającej się 
i w ten sposób dynamicznej natury bodźców muzycznych, każdy bodziec wzro-
kowy był stale przybliżany w tempie 3° secˉ¹, przy użyciu programów do edycji 
obrazów (Adobe® Photoshop CS3®, Premiere Pro CS3®) . Bodźce wzrokowe zostały 
ponownie wyświetlone na ekranie przy użyciu rzutnika LCD z lusterkiem kątowym . 
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Rozdzielczość ekranu wynosiła 1400×1050 pikseli . Uczestnicy słuchali fragmentów 
muzycznych przez słuchawki (MR Confon, Magdeburg, Germany) .

Sesję rozpoczęto, pokazując badanym płaski, czarny ekran przez 20 sekund, po-
zwalając, żeby efekt ekwilibracyjny czasu T1 zaniknął (odpowiadające temu pierw-
sze sześć skanów mózgu zostało odrzucone) . Potem punkt zogniskowania wzroku 
został zaprezentowany w centrum czarnego ekranu przez jedną sekundę . Później 
nastąpiła prezentacja wzrokowych bądź słuchowych bodźców, w przypadkowej 
kolejności, przez 16 s każdy, z następującą po nich 1-sekundową przerwą . Kiedy 
były prezentowane bodźce słuchowe, punkt zogniskowania pojawiał się w centrum 
czarnego ekranu i uczestnicy byli proszeni o skupienie na nim wzroku . Po każdym 
zaprezentowanym bodźcu badani byli proszeni o przyporządkowanie go do jednej 
z trzech kategorii – pięknego, obojętnego lub brzydkiego – przez naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku prawą ręką . Jak przy klasyfikacji przed skanowaniem, wyraźnie 
poprosiliśmy badanych, żeby ocenili swoje doświadczenie z całego 16-sekundowego 
odcinka czasu, podczas którego prezentowano im bodźce . Na czas reakcji zostało 
przeznaczonych 5 sekund, podczas których uczestnicy mogli dokonać oceny . Cała 
sesja kończyła się wolną od bodźców pięciosekundową przerwą, podczas której 
skaner kontynuował zbieranie sygnałów BOLD (blood oxygen level-dependent)6 . 
Bodźce były prezentowane w pięciu sesjach, gdzie każda składała się z 12 bodźców, 
z których pierwsza połowa była słuchowa, a druga wzrokowa, zaprezentowanych 
w pseudolosowym porządku . Każda sesja zawierała 3 wzrokowe i 3 słuchowe bodź-
ce7 . Przed skanowaniem badani przeszli krótką sesję praktyczną przy użyciu innych 
niż w sesji skanowania bodźców słuchowych i wzrokowych .

Szczegóły skanowania

Dane ze skanowania pozyskano przy pomocy skanera MRI 3-T Siemens Magne-
tom Trio (Siemens, Erlangen, Germany) z zamontowaną 12-programową głowicą . 
W sekwencji EPI8 stosowanej w skanowaniu funkcjonalnym w celu uzyskania sygnału 

6  Określa on zależność intensywności sygnału fMRI od poziomu natlenienia krwi, wska-
zując na wzrost aktywności neuronalnej w skanowanych obszarach mózgu . Wszystkie przypisy 
wyjaśniające w artykule pochodzą od tłumaczy .

7  Dostrzegamy tutaj pewien błąd autorów w tekście . Skoro wykonano pięć sesji i w każdej 
zaprezentowano 12 bodźców – po równo wzrokowych i słuchowych, to każda z sesji zawierała 
sześć bodźców wzrokowych i sześć słuchowych .

8  Echo-planar imaging to bardzo szybki rezonans magnetyczny (MR) techniki obra-
zowania zdolny do nabycia całego obrazu rezonansu magnetycznego w ułamku sekundy . 
Zaletą EPI w porównaniu z konwencjonalnymi MR jest np . skrócenie czasu przetwarzania 
obrazu, zmniejszenie cieni powstających podczas ruchu i zdolność do obrazowania szybkich 
procesów fizjologicznych w organizmie człowieka . Zob . na ten temat: M . Poustchi-Amin, 
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BOLD9 (czas echo TE=30 ms, czas powtórzenia TR=70 ms, czas natężenia 3,36 s) za-
stosowano 48 przekrojów obejmujących cały mózg . Rozdzielczość wokseli była równa 
3 mm × 3 mm w płaszczyznowej rozdzielczości, z 2 mm grubością przekroju i 1 mm 
przerwą między przekrojami . Obrazy anatomiczne zależne od T1 zostały pozyskane 
dla każdego badanego pod koniec sesji eksperymentalnej (176 przekrojów, rozdziel-
czość 1 × 1 × 1 mm, TE=2,48 ms, TR = 7,92 ms) . Dodatkowo nagrywaliśmy reakcje 
fizjologiczne, akcję serca i częstotliwość oddychania każdego z badanych .

Analiza

Wszystkie dane były analizowane przy użyciu SPM8 (Statistical Parametric 
Mapping http://www .fil .ion .ucl .ac .uk/spm/software/spm8/) . Obrazy EPI dla każ-
dego badanego były korygowane10 i normalizowane na terenie Instytutu Neurologii 
w Montrealu (MNI), wygładzone przez nałożenie maski Gaussowskiej11 9 × 9 × 
9 mm i przefiltrowane z zastosowaniem górnoprzepustowego odcięcia (highpass 
cutoff) (128 s), żeby usunąć odchylenia (drift terms) .

Bodźce dla każdego badanego były przedstawione jako zbiór regresorów w ge-
neralnym modelu liniowym (GLM) (general linear model) pierwszopoziomowej 
analizy (dotyczące badanego) . Do zdefiniowania funkcji bodźca użyto schematu 
blokowego i funkcji typu boxcar, tworząc model obejmujący początek i czas trwania 
każdego z prezentowanych wzrokowych i muzycznych bodźców . Naciskanie przyci-
sku [w momencie klasyfikowania bodźca – przyp . tłum .], modelowane jako funkcja 
delta, stworzyło dodatkową zmienną . Parametry ruchu głową obliczono w ramach 
korekcji ruchów głowy badanego podczas obróbki wstępnej (pre-processing) a rejestry 
fizjologiczne włączone jako regresory pominięto . Funkcje bodźca zostały powiąza-
ne z kanoniczną funkcją odpowiedzi hemodynamicznej (Hemodynamic Response 
Function) (HRF), żeby uzyskać regresory dla GLM . Przeprowadziliśmy dwie od-
dzielne analizy, kategoryczną i parametryczną, kodujące te same dane na dwa różne 
sposoby . Dla analizy kategorycznej użyto oddzielnych funkcji bodźca dla bodźców 
pięknych, obojętnych i brzydkich (opartych na specyficznych odpowiedziach ba-
danych) dla każdego rodzaju zmysłu (wzrokowego i muzycznego) . Obrazy kontra-
stywne [uzyskane podczas skanowania – przyp . tłum .] dla prezentacji muzycznych 

S .A . Mirowitz, J .J . Brown, R .C . McKinstry,T . Li, Principles and applications of echo-planar 
imaging: a review for the general radiologist, „Radiographics” 2001, nr 21 (3), s . 767–779 .

9  Podczas tej sekwencji rejestruje się zmiany aktywności mózgu podczas wykonywanego 
zadania bądź prezentacji bodźców .

10  Korygowanie ruchów głowy badanego podczas skanowania .
11  Gaussian smoothing lub Gaussian blur to proces wygładzania, dokonywany przy użyciu 

maski Gaussa (Gaussian kelner) . Element analizy danych fMRI uzyskiwanych podczas obróbki 
wstępnej .
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i wzrokowych oraz oceny piękna zostały użyte w drugopoziomowych t-testach (na 
poszczególnych badanych), żeby wytworzyć mapy statystyczne na poziomie grupy . 
Przeanalizowaliśmy również nasze dane dla celów modulacji parametrycznej, dla 
których bodźce wzrokowe i muzyczne, które uzyskały ocenę piękna, zostały użyte 
jako regresory, z oceną piękna jako modulatorem parametrycznym . Oceny zostały 
zakodowane jako -1, 0 i 1 dla brzydki, obojętny, piękny i zostały zawarte jako rozwi-
nięcie wielomianu pierwszego stopnia .

Analizy koniunkcyjne12 zostały użyte, aby scharakteryzować aktywacje mózgu 
wspólne dla doświadczeń wzrokowych i muzycznych określonych jako piękne lub 
w inny sposób .

Odnotowujemy poziom aktywacji klastrów, które były istotne statystycznie dla 
p<0 .05 skoryg ., aczkolwiek niektóre z nich były również istotne na poziomie woksela 
dla progu p<0 .05 FWE (Family Wise Error), skoryg . W przypadkach, w których mie-
liśmy wiedzę a priori dotyczącą zaangażowania obszaru, użyliśmy korekcji niskiego 
poziomu (small volume correction) (SVC) 16 mm, p<0 .01, skoryg . na poziomie wok-
seli, używając współrzędnych przytoczonych we wcześniejszych pracach .

Rezultaty

Dane behawioralne

Tabela 1 pokazuje dane behawioralne zebrane podczas eksperymentu skano-
wania . Zaprezentowany został odsetek bodźców, które badani określili jako pięk-
ne, obojętne lub brzydkie w obu, zarówno wizualnych, jak i słuchowych formach . 
Jako że byliśmy zainteresowani doświadczeniami badanych z całej 16-sekundowej 
ekspozycji na działanie bodźca, wyraźnie poinstruowaliśmy ich, żeby odpowiadali 
tylko po zakończeniu okresu stymulacji . Badani mogli odpowiedzieć w dowolnym 
momencie podczas pięciosekundowego czasu na odpowiedź .

Piękno > brzydota

Tym, co nas najbardziej zainteresowało, było określenie aktywności kory, któ-
ra koreluje z doświadczeniem zakwalifikowanym przez badanych jako piękne lub 
brzydkie . Dlatego użyliśmy następujących zestawień kontrastywnych: (a) piękno > 
brzydota dla bodźców wzrokowych i muzycznych; (b) piękno > brak piękna, inaczej 
mówiąc piękno > obojętność + brzydota dla bodźców wzrokowych i muzycznych; 
(c) piękno > obojętność dla bodźców wzrokowych i muzycznych . Wyniki tych zesta-

12   C .J . Price, K .J . Friston, Cognitive conjunction: a new approach to brain activation experi-
ments, „Neuroimage” 1997, nr 5, s . 261–270 .
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wień są podane w Tabeli 2, która pokazuje, że (a) zestawienie kontrastywne wzro-
kowe piękno > wzrokowa brzydota prowadzi do aktywności w mOFC, w regionie 
o współrzędnych -6 41 -11, podczas gdy muzyczne piękno vs . muzyczna brzydota 
prowadzi do aktywności w mOFC w -3 41 -8 (Rycina 1); (b) zestawienie kontra-
stywne wzrokowe piękno > wzrokowa obojętność + wzrokowa brzydota prowadzi 
do aktywności w mOFC, w -3 35 -11 i -3 38 -11 (przy użyciu 16 mm SVC), podczas 
gdy zestawienie kontrastywne muzyczne piękno > muzyczna obojętność + muzycz-
na brzydota prowadzi do aktywności w OFC w 0 38 -5 (przy użyciu 16 mm SVC); 

Tab . 2 . Aktywowane obszary mózgu podczas doświadczania piękna

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota

jądro ogoniaste L -9 -1 25 6 .33 208
mOFC L -6 41 -11 5 .42 178

muzyczne piękno > muzyczna brzydota
mOFC L -3 41 -8 5 .32 83

wzrokowe piękno > obojętność + brzydota
mOFC (SVC) P 3 35 -11 5 .13 102
mOFC (SVC) L -3 38 -11 4 .89 102

jądro ogoniaste L -12 -1 28 5 .27 92
jądro ogoniaste L -6 20 -5 5 .11 92

muzyczne piękno > obojętność + brzydota
mOFC 0 38 -5 3 .70 26

wzrokowe piękno > obojętność
mOFC P 6 32 -5 3 .70 26

wzrokowa brzydota > obojętność
Brak klastrów powyżej progów pobudzenia p

muzyczne piękno > obojętność
mOFC (SVC) P 3 38 -5 3 .17 21

muzyczna brzydota > obojętność
zakręt nadbrzeżny P 66 -34 34 6 .72 101

Lokalizacja [L – lewa część, P – prawa część – przyp . tłum .], współrzędne MNI, rozmiar 
klastrów oraz wartości wywoływane przez zestawienia kontrastywne: wzrokowe piękno > 
wzrokowa brzydota, muzyczne piękno > muzyczna brzydota, wzrokowe piękno > wzrokowa 
obojętność + brzydota, muzyczne piękno > muzyczna obojętność + brzydota, wzrokowe piękno > 
wzrokowa obojętność, wzrokowa brzydota > wzrokowa obojętność, muzyczne piękno > muzyczna 
obojętność oraz muzyczna brzydota > muzyczna obojętność . W tej i kolejnych tabelach wszystkie 
aktywacje są znaczące na poziomie klastrów powyżej progu p < 0 .05 (skoryg .), chociaż niektóre 
z nich były również znaczące na poziomie wokseli . Tam, gdzie wiedzieliśmy a priori o wpływie 
określonego obszaru, zastosowaliśmy 16 mm SVC .
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(c) zestawienie kontrastywne wzrokowe piękno > wzrokowa obojętność prowadzi 
do aktywności mOFC w 6 32 -5 (przy użyciu 16 mm SVC), podczas gdy zestawienie 
kontrastywne muzyczne piękno > muzyczna obojętność prowadzi do aktywności 
w mOFC w 3 38 -5 (przy użyciu 16 mm SVC) .

Ryc . 1 . Aktywacja korowa podczas doświadczania piękna
Mapowanie parametrów statystycznych wykonanych na średnich przekrojach anatomicznych 
(średnia z 21 badanych) pokazująca statystykę T dla zestawień kontrastywnych (A) wzrokowe 
piękno > wzrokowa brzydota, (B) muzyczne piękno > muzyczna brzydota i (C) wyniki analizy 
koniunkcyjnej dla: wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota oraz muzyczne piękno > muzyczna 
brzydota . Górny szereg zdjęć pokazuje aktywność w przekrojach środkowostrzałkowych, a środ-
kowe przekroje mózgu w położeniu horyzontalnym . Zdjęcia (D) pokazują zachodzenie na siebie 
obszarów w  przyśrodkowej oczodołowo-czołowej korze (mOFC) aktywowanej przez bodźce 
powodujące odczucie piękna wzrokowego (kolor czerwony) i muzycznego (kolor zielony) oraz 
nałożenie na siebie tych dwóch aktywacji (kolor żółty) . Losowe wyniki analizy 21 badanych . Wy-
świetlany próg p<0 .001 (nieskoryg .) . Współrzędne aktywacji MNI: A: w (-6 41 -11), B: w (-3 41 -8) 
i C: w (-3 41 -8) . Współrzędne w (D) są takie same, jak w (C) .
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Wymieniony mOFC było jedynym obszarem kory, który był wspólny dla 
wszystkich wymienionych zestawień kontrastywnych, pomimo że każde zestawie-
nie pokazywało także inne obszary aktywacji (podsumowane w Tabeli 2) . Prowadzi 
nas to naturalnie do sedna naszych dociekań, które miało wykazać, poprzez zasto-
sowanie analizy koniunkcyjnej, czy aktywność w tej samej części mOFC jest powią-
zana z doświadczeniem wzrokowego i muzycznego piękna . Użyliśmy następującego 
zestawienia kontrastywnego dla naszej analizy koniunkcyjnej: [wzrokowe piękno > 
wzrokowa brzydota] i [muzyczne piękno > muzyczna brzydota] . To prowadzi do 
znaczącej koniunkcji w mOFC w -3 41 -8 (p<0 .05, skoryg .), używając 16 mm SVC . 
Wyniki są podane w Tabeli 3 . Nałożenie aktywności wywodzących się z zestawienia 
kontrastywnego wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota i muzyczne piękno > mu-
zyczna brzydota (przy użyciu MRIcron: http://www .cabiatl .com/mricro) pokazało, 
że obszary aktywności wywodzące się z tych dwóch zestawień znacznie na siebie 
zachodzą, jeśli nie całkowicie .

Tab . 3 . Obszary aktywacji w analizie sumy

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowe piękno + muzyczne piękno > wzrokowa brzydota + muzyczna brzydota

mOFC L -6 41 -11 7 .17 1153
mOFC L -3 26 4 5 .38 1153

jądro ogoniaste L -12 -1 25 5 .30 126
[wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota] i [muzyczne piękno > muzyczna brzydota]

mOFC (SVC) L -3 41 -8 4 .81 54

Aktywacja dla zestawienia kontrastywnego wzrokowe piękno + muzyczne piękno > wzrokowa 
brzydota + muzyczna brzydota i  analizy koniunkcyjnej dla wzrokowe i  muzyczne piękno > 
wzrokowa i muzyczna brzydota .

W ten sposób jedyny wspólny obszar aktywowany przez bodźce określone jako 
piękne, bez względu na to, czy były wzrokowe, czy muzyczne, był zlokalizowany 
w mOFC . Odnosimy się do tego obszaru jako części A1 mOFC (zobacz Rycina 
1 i Dyskusja) .

Żeby sprawdzić, czy zachodzi możliwość wywodzącego się z jednego źródła 
dłuższego procesu odczucia czy doświadczenia piękna w porównaniu do innego 
dalej analizowaliśmy dane z jednego reprezentatywnego badanego pod względem 
różnego czasu oglądania . Dane od tego badanego zostały podzielone na cztery 
okresy, odpowiadające 4, 8, 12, 16 s po zaprezentowaniu bodźca . Analizując dane 
z każdego segmentu czasowego oddzielnie, używając funkcji boxcar, wykryliśmy 
aktywność mOFC w pierwszych trzech segmentach, licząc od początku stymu-
lacji bodźcem muzycznym, podczas gdy przy bodźcach wzrokowych aktywność 
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mOFC została wykryta w  trzech ostatnich segmentach (p<0 .001 nieskoryg .) . 
W związku z tym obszar mOFC był aktywny podczas większości czasu prezentacji 
bodźca zarówno dla modalności wzrokowej, jak i słuchowej, nawet jeśli aktywacja 
wywołana przez muzyczne piękno była odrobinę wcześniejsza (4 s) niż wywołana 
przez piękno wzrokowe . Wnioskujemy, że 16-sekundowy model, którego użyli-
śmy przy pomocy funkcji boxcar, jest adekwatnym modelem w przedstawionych 
badaniach .

Siła aktywacji w mOFC

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy siła aktywacji w mOFC jest proporcjonalna 
do siły zadeklarowanego doświadczenia piękna podczas oglądania bądź wysłu-
chiwania bodźców wzrokowych i muzycznych . Analiza parametryczna zależności 
między intensywnością doświadczenia i sygnału BOLD pokazała, że aktywność 
była parametrycznie przekształcana w mOFC, dla bodźców wzrokowych w -6 41 
-11 (p=0 .03) i dla bodźców muzycznych z zastosowaniem 16 mm SVC, w -3 41 -11 
(p=0 .003) (Rycina 2) .

Ryc . 2 . Modulacja aktywności korowej podczas estetycznej oceny
Średni parametr szacowania pokazuje modulację oceny piękna (piękny, obojętny, brzydki) 
w mOFC dla (A) bodźców wzrokowych (w -6 41 -11) i (B) bodźców muzycznych w -3 41 -8 . 
Linearną zależność z oceną piękna zaobserwowano w obu przypadkach .



124

Tomohiro Ishizu, Semir Zeki

Pozostałe aktywacje w zestawieniu kontrastywnym piękno > brzydota

Poza mOFC ciało jądra ogoniastego, którego aktywność została wykazana 
w wielu stanach emocjonalnych, włączając oglądanie ukochanego partnera13 i do-
świadczenie piękna14, było również znacząco aktywne (Tabela 2) .

Brzydota > Piękno

Odwrotne zestawienie kontrastywne, brzydota > piękno, prowadziło do aktywa-
cji kilku obszarów, podsumowanych w Tabeli 4 . Zestawienie kontrastywne wzrokowa 
brzydota > wzrokowe piękno prowadziło do aktywności w lewej i prawej części ciała 
migdałowatego [w obszarach o współrzędnych – przyp . tłum .] -18 -4 -14 i 36 2 -11; 
w korze wzrokowej w 42 -40 -20, odpowiadająca prawemu zakrętowi wrzeciono-
watemu, w -24 -97 -11, odpowiadająca lewemu dolnemu zakrętowi potylicznemu, 
i w lewym górnym przyśrodkowym zakręcie czołowym w -9 62 25 . Z zastosowaniem 
16 mm SVC znaczącą aktywację odnotowaliśmy w lewej korze somatyczno-moto-
rycznej w -42 -10 61 i w lewym zakręcie zaśrodkowym w -51 -16 52 . Ta pierwsza była 
bliska miejsca aktywności bodźców brzydkich w badaniach Kawabaty i Zekiego15 .

Tab . 4 . Aktywowane obszary mózgu podczas doświadczania brzydoty

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno
ciało migdałowate L -18 -4 -14 7 .87 471
ciało migdałowate P 36 2 -11 6 .45 446
zakręt wrzecionowaty P 42 -40 -20 6 .22 385
dolny zakręt potyliczny L -24 -97 -11 5 .71 549
górny zakręt przyśrodkowy L -9 62 25 5 .76 118
kora somatyczno-motoryczna (SVC) L -42 -10 61 5 .00 16
zakręt zaśrodkowy (SVC) L -51 -16 52 4 .48 16
muzyczna brzydota > muzyczne piękno
Brak klastrów powyżej progów pobudzenia p

Aktywacje dla zestawień kontrastywnych wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno, muzyczna 
brzydota > muzyczne piękno .

Nie było aktywności na skorygowanym znaczącym poziomie w zestawieniu 
kontrastywnym muzyczna brzydota > muzyczne piękno . Zastosowanie analizy 
koniunkcyjnej, używając zestawienia kontrastywnego wzrokowa brzydota > wzro-

13   S . Zeki, J .P . Romaya, The brain reaction to viewing faces of opposite- and same-sex roman-
tic partners, „PLoS One” 2010, nr 5, e15802 .

14   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
15   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates of beauty, op . cit .
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kowe piękno vs . muzyczna brzydota > muzyczne piękno, nie przyniosło żadnej 
znaczącej aktywacji .

Ilościowa zależność pomiędzy doświadczeniem brzydoty a aktywacją korową

Analiza parametryczna dla bodźców wzrokowych pokazuje negatywną liniową 
zależność pomiędzy sygnałem BOLD a zadeklarowaną intensywnością doświad-
czeń w najbardziej znaczących wokselach w lewej i prawej części ciała migdałowa-
tego w -24 -4 -17 i 27 -4 -14 i w korze wzrokowej w -24 -97 -11, odpowiadającej 
lewemu dolnemu zakrętowi potylicznemu . Z zastosowaniem 16 mm SVC podobna 
zależność została również zaobserwowana w lewym zakręcie zaśrodkowym w -51 
-16 52 (p<0 .01, skoryg .) (Rycina 3) .

Odpowiednia analiza bodźców muzycznych nie wykazała żadnej znaczącej 
aktywności .

Ryc . 3 . Aktywacja korowa podczas doświadczania brzydoty
Mapowanie parametrów statystycznych wykonanych na średnich anatomicznych przekrojach 
koronalnych (średnia z 21 badanych) pokazuje statystykę dla T w zestawieniach kontrastywnych 
wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno . Losowe efekty analizy z 21 badanych: wyświetlany próg 
p < 0 .001 (nieskoryg .), (A) przekroje koronalne pokazują aktywacje w lewej i prawej części ciała 
migdałowatego (-18 -4 -14) i w (36 2 -11) . W (B) lewa strona somatyczno-motorycznej kory (-42 
-10 61 SVC) . Średni parametr szacowania pokazuje modulację oceny piękna (piękny, obojętny, 
brzydki) w lewej części ciała migdałowatego i lewej strony kory somatyczno-motorycznej . Li-
nearną zależność z oceną piękna zaobserwowano we wszystkich wokselach .
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Dyskusja

Aktywność w mOFC podczas doświadczenia piękna

mOFC jest dużym obszarem kory mózgowej, który ma kilka obszarów architek-
tonicznych (włączając obszary Brodmanna 10, 11, 12, 32 i 25) . Bez wątpienia odbiera 
kilka bezpośrednich danych sensorycznych, ale ma też silne połączenia ze zwojami 
podstawy mózgu16 oraz jej podrejony są ze sobą mocno powiązane17 . mOFC była ak-
tywowana w wielu badaniach wykrywania zależności między nagrodą, przyjemnością 
i sądem18, jak również doświadczeniach piękna19 i wartości20 w stosunku do aktyw-
ności kory . Biorąc pod uwagę różnorodność warunków mających doprowadzić do 
aktywacji mOFC, naszym głównym celem było ustalenie, czy te same, czy też różne 
podrejony tego wielkiego połacia kory mózgowej są aktywne podczas doświadczenia 
piękna pochodzącego z różnych źródeł . Przyjęte podejście jest podobne do stosowa-
nego przez nas wcześniej do określenia aktywności kory mózgowej, które koreluje 
z doświadczeniem czasowo asynchronicznych wzorców pochodzących z rożnych źró-
deł21 . Wynik pokazał, że każde ze źródeł czasowo asynchronicznych aktywuje inną 
sferę kory czołowej z dodatkową, wspólną sferą aktywowaną przez wszystkie . W ni-
niejszej pracy doświadczenie piękna pochodzące ze źródeł wzrokowych i muzycznych 
koreluje z dużą częścią tego samego obszaru mOFC, pokrywanie się wyników z tych 
dwu źródeł jest rozległe i możliwe, że całkowite .

Związek z poprzednimi badaniami

Wiele, jeżeli nie wszystkie, prac, które dotyczyły neuronalnych korelatów do-
świadczenia piękna wykazały aktywność w mOFC, chociaż czasem region ten jest 
nazywany inaczej . Przykładowo Vartanian i Goel22 powołują się na miejsce aktywa-
cji znajdujące się w przedniej części zakrętu obręczy lub podsystemie kolanowym 

16   A . Bechara, H . Damasio, A .R . Damasio, Emotion, decision making and the orbitofrontal 
cortex, „Cereb Cortex” 2000, nr 10, s . 295–307 .

17   D .S . Margulies, A .M . Kelly, L .Q . Uddin, B .B . Biswal, F .X . Castellanos et al ., Mapping the 
functional connectivity of anterior cingulate cortex, „Neuroimage” 2007, nr 37, s . 579–588 .

18   F . Grabenhorst, E .T . Rolls, Value, pleasure…, op . cit .
19   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, 

The golden beauty…, op . cit .; A .J . Blood et al ., Emotional responses…, op . cit .; T . Tsukiura, R . Ca-
beza, Shared brain activity…, op . cit .

20   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human orbitofrontal cortex in value 
comparison for incommensurable objects, „J Neurosci” 2009, nr 29, s . 8388–8395 .

21   S . Zeki, O .J . Hulme, B . Roulston, M . Atiyah, The encoding of temporally irregular and 
regular visual patterns in the human brain, „PLoS One” 2008, nr 3, e2180 .

22   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
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przedniej części zakrętu obręczy, chociaż umiejscowienie ich aktywacji w -10 42 -6 
jest bliskie lokalizacji w pracy Kawabaty i Zekiego, Kirka i in .23 i niniejszej . Podobnie 
Tsukiura i Cabeza przypisują miejsce aktywności podczas reakcji na atrakcyjność 
twarzy i dobro moralne do przedniej części obręczy, ale miejsce aktywności w -4 
44 124 jest bardzo bliskie odnotowanemu w niniejszej pracy i – w naszej opinii – 
przynależy bardziej do mOFC . Miejsce aktywacji odnotowane przez Di Dio i in . 
w uzupełniającym materiale do ich pracy o pięknie znajduje się w mOFC w (-6 36 
-6 i 8 52 -6)25, tak jak aktywność odnotowana przez Kranza i Ishai, Cloutiera i in . 
i O’Doherty’ego i in .26 w reakcji na atrakcyjność twarzy . Aktywność we wszyst-
kich badaniach wskazywała pomyślnie na pole A1 wewnątrz mOFC, jak pokazano 
w sekcji Wyniki . Badania dotyczące związków wartości z aktywnością kory mó-
zgowej również implikowały mOFC27 . Nawet badania Jacobsena i in ., które różniły 
się nieco od prac wspomnianych powyżej ze względu na włączenie sądów o relacji 
piękno a symetria, odnotowano aktywność w mOFC, chociaż na nieco bardziej 
grzbietowym poziomie (dorsal level) (w 1 23 32 i 1 54 26)28 . Istnieje jeden wynik, 
otrzymany metodą magnetoencefalografii (MEG)29 . Najprawdopodobniej może to 
być związane z faktem, że aktywność w środkowo usytuowanej korze mózgowej nie 
jest łatwo wykrywalna przez MEG .

Reasumując, wiele wyników jest zgodnych co do tego, że doświadczenie pięk-
na koreluje z aktywnością w mOFC . Aby uniknąć jakiejkolwiek dwuznaczności 
i odnieść obszar wyznaczony tutaj do obszaru w mOFC zasugerowanego w innych 
pracach, szczególnie tych związanych z sądami, oceną, nagrodą i pragnieniami, 
wstępnie odnosimy je do obszaru, który opisaliśmy jako pole A1 mOFC . To z powo-
du tej oczywistej zgody, że pole A1 mOFC jest aktywne w większości eksperymen-
tów, które badały związek między aktywnością kory mózgowej i doświadczeniem 

23   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; U . Kirk, M . Skov, O . Hulme, M .S . Chris-
tensen, S . Zeki, Modulation of aesthetic value by semantic context: an fMRI study, „Neuroimage” 
2009, nr 44, s . 1125–1132 .

24   T . Tsukiura, R . Cabeza, Shared brain activity…, op . cit .
25   C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, The golden beauty…, op . cit .
26   F . Kranz, A . Ishai, Face perception is modulated by sexual preference, „Curr Biol” 2006, 

nr 16, s . 63–68; J . Cloutier, T .F . Heatherton, P .J . Whalen, W .M . Kelley, Are attractive people re-
warding? Sex differences in the neural substrates official attractiveness, „J Cogn Neurosci” 2008, 
nr 20, s . 941–951; J . O’Doherty, J . Winston, H . Critchley, D . Perrett, D .M . Burt et al ., Beauty in 
a smile: the role of medial orbitofrontal cortex in facial attractiveness, „Neuropsychologia” 2003, 
nr 41, s . 147–155 .

27   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human…, op . cit .
28   T . Jacobsen, R .I . Schubotz, L . Hofel, D .Y . Cramon, Brain correlates of aesthetic judgment 

of beauty, „Neuroimage” 2006, nr 29, s . 276–285 .
29   Np . C .J . Cela-Conde, F .J . Ayala, E . Munar, F . Maestu, M . Nadal et al ., Sex-related similari-related similari-

ties and differences in the neural correlates of beauty, „Proc Natl Acad Sci” USA 2009, nr 106, 
s . 3847–3852 .
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piękna, na którym koncentrujemy się w tej dyskusji . Zasięg i granice pola A1 muszą 
być na razie orientacyjne . Umieszczamy jego centrum w -3 41 -8 i szacujemy jego 
średnicę między 15–17 mm . W jego obrębie mogą być dalsze funkcjonalne pod-
rejony .

Biorąc nasze aktualne wyniki – a także wszystkie powyższe badania – pod 
uwagę, wnioskujemy (a) że doświadczenie piękna pochodzące ze wzrokowych 
i muzycznych źródeł koreluje z aktywnością w mOFC; (b) że wewnątrz mOFC 
doświadczenie to koreluje bardziej szczegółowo z aktywnością w polu A1 i (c) 
że doświadczenie piękna pochodzi z co najmniej dwóch modalności, wzrokowej 
i muzycznej, współdzieli korowe umiejscowienie w polu A1 mOFC . Zmodyfiko-
waliśmy zatem definicję Burke’a z 1757 roku podaną powyżej i mówimy, że ‘piękno 
jest w przeważnej mierze jakąś jakością ciał, która koreluje z aktywnością w mOFC 
przy ingerencji zmysłów’ .

Pole A1 mOFC, wartość i sąd

Paradygmat, którego użyliśmy w tych badaniach jest, z pewnością, osądza-
jący i oceniający i dlatego czyni je interesującymi do dyskusji naszych wyników 
w relacji do aksjologii i wcześniejszych wyników, które badały relację wartości do 
aktywności mózgu . Zgadzamy się z D .W . Gotshalk30, że „piękno jest wartością” 
i powszechnie wyzwala pragnienie i że cokolwiek wywołuje pragnienia, ma wartość, 
jakkolwiek zamierzamy umiejscawiać piękno bardziej w odbiorcy niż w obiekcie, 
bez zaprzeczania, że obiekt może posiadać właściwości, które kwalifikują go jako 
piękny dla jednego lub więcej badanych . To zasadniczo implikuje, że musi być 
bliski związek z korowym przetwarzaniem, które jest powiązane z wartościami, 
pragnieniami i pięknem . Dlatego interesujące do odnotowania jest to, że aktyw-
ność w A1 mOFC, którą tu opisujemy, prawie pokrywa się z aktywnością opisaną 
w poprzednich publikacjach dotyczących neuronalnych korelatów pragnień31 i są-
dów wartościujących32 . To z kolei odzwierciedla nie tylko to, co jest dobrze znane 
o relacjach wartości, sądów, piękna i pragnień w aksjologii i dyskursie filozoficznym 
ogólnie, ale także implikuje, że w mózgu może istnieć system przypisywania war-
tości, który jest albo nadrzędny wobec zmysłów (supra-modal), czyli niepowiązany 
z wartościami żadną poszczególną domeną, albo ma w swoim obrębie specjalizacje 
związane z różnymi wartościami (zobacz poniżej) .

Interesującym do odnotowania w tym kontekście jest to, że powyższy sąd, 
o którym mówimy, odnosi się do pozytywnych sądów mocno powiązanych z na-
gradzaniem i  przyjemnością . Nie znaleźliśmy aktywności w  A1 mOFC, która 

30   D .W . Gotshalk, Beauty and Value, „The Journal of Philosophy” 1935, nr 32, s . 604–610 .
31   H . Kawabata, S . Zeki, The neural correlates of desire, „PLoS One” 2008, nr 3, e3027 .
32   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human…, op . cit .
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korelowałaby pozytywnie z doświadczeniem bodźca brzydoty, mimo że brzydota 
także wiąże się z sądem . Zamiast tego parametrycznie modulowana aktywność 
z doświadczeniem brzydoty ogranicza się do ciała migdałowatego i lewej soma-
tyczno-motorycznej półkuli . To implikuje, że w mózgu mogą istnieć funkcjonalne 
specjalizacje dla przynajmniej dwóch różnych rodzajów sądów, związanych z po-
zytywnymi, nagradzającymi doświadczeniami i z negatywnymi . Przyszłe badania 
mogą jednak ujawniać kolejne specjalizacje sądów w różnych domenach .

Inne aktywacje

A: Kory wzrokowe i słuchowe . Zestawienie kontrastywne wzrokowe piękno > 
muzyczne piękno doprowadziło do szeroko rozprzestrzenionej aktywności w korze 
wzrokowej, podczas gdy zestawienie kontrastywne muzyczne piękno > wzrokowe 
piękno doprowadziło do szeroko rozprzestrzenionej aktywności w korze słuchowej . 
Nie jest zaskakujące, że taka duża przestrzeń kory wzrokowej i słuchowej powinna 
być aktywna, ponieważ bodźce, wzrokowe czy słuchowe, mają wiele różnych właści-
wości; np . wzrokowy bodziec składał się z portretów, krajobrazów, martwych natur 
(w kolorze), podczas gdy bodziec muzyczny miał różne stopnie melodii i harmonii 
i niektóre pochodziły z dużych występów orkiestrowych, a inne z mniejszych . Ak-
tywacja tych obszarów sensorycznych w połączeniu z aktywacją mOFC jest ważna 
dla teorii, którą rozwijamy poniżej .

B: Jądro ogoniaste . Jedna z bardziej interesujących aktywacji znajdowała się 
w jądrze ogoniastym, które było także aktywowane we wcześniejszych badaniach 
opracowujących wykresy neuronalnych korelatów stanów emocjonalnych33 . Ak-
tywacja jądra opisana tutaj ma dwie cechy: (a) ich lokalizacja jest taka sama, jak 
lokalizacja aktywności obserwowana w poprzednich pracach o pięknie34 i w pra-
cach o neuronalnych korelatach miłości erotycznej (romantic love)35 i (b) aktywacja 
ta jest proporcjonalna do intensywności zadeklarowanego doświadczenia piękna . 
To bliskie zestawienie stanowi interesujący neuronalny komentarz do kładzionego 

33   L . Carretie, M . Rios, B .S . de la Gandara, M . Tapia, J . Albert i  in ., The striatum be-
yond reward: caudate responds intensely to unpleasant pictures, “Neuroscience” 2009, nr 164, 
s . 1615–1622; A . Bartels, S . Zeki, The neural basis of romantic love, „Neuroreport” 2000, nr 11, 
s . 3829–3834 .

34   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
35   S . Zeki, J .P . Romaya, The brain reaction …, op . cit .; A . Bartels, S . Zeki, The neural basis…, 

op . cit .; A . Aron, H . Fisher, D .J . Mashek, G . Strong, H . Li et al ., Reward, motivation, and emotion 
systems associated with early-stage intense romantic love, „J Neurophysiol” 2005, nr 94, s . 327–337 . 
Frazę romantic love tłumaczymy jako miłość erotyczna z dwóch powodów: po pierwsze, w ję-
zyku polskim sformułowanie miłość romantyczna ma zupełnie inne konotacje niż sugerowane 
w tekście, po drugie – do określenia tego, o czym piszą autorzy, zgodnie z terminologią z zakresu 
psychologii, używa się sformułowania miłość erotyczna .
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tradycyjnie w literaturze światowej nacisku na związek między miłością i pięknem . 
Kolejnym interesującym punktem aktywności jądra jest jego widoczność jedynie 
podczas doświadczenia wzrokowego piękna, bez równoległej aktywacji podczas 
doświadczenia piękna muzycznego . Aktualnie nie mamy dla tego wytłumaczenia .

Linearny związek między siłą aktywności korowej i siłą zadeklarowanego 
doświadczenia piękna

Potwierdzając poprzednie badania tego i  innych laboratoriów36, gdzie ak-
tywność mOFC była parametrycznie modulowana, sygnał BOLD był wyższy dla 
bodźców ocenianych jako piękne niż neutralne czy brzydkie . Tak było również 
w przypadku jądra ogoniastego, choć jedynie podczas doświadczenia wzrokowego 
piękna . Analiza porównawcza wykorzystująca wyniki otrzymane ze słuchowych 
i wzrokowych skanów raz jeszcze pokazała, że ten sam rejon (A1) mOFC był pa-
rametrycznie modulowany przez bodźce wzrokowe i muzyczne, tym samym do-
dając dodatkowo do wniosków, że aktywność w jednej i tej samej sferze mózgu 
koreluje w ten sam sposób z doświadczeniem piękna pochodzącym z tych dwóch 
różnych źródeł . Z drugiej strony doświadczenie bodźców wzrokowych brzydkich 
korelowało z aktywnością w ciele migdałowatym i (przy zastosowaniu SVC) w lewej 
somatyczno-motorycznej półkuli, pośród innych sfer (zob . Tabela 4) . Ta aktywność 
także była proporcjonalna do zadeklarowanej intensywności doświadczenia . Kiedy 
szukaliśmy modulacji spotęgowanej (quadratic modulation), nie mogliśmy znaleźć 
zwiększonej aktywności w ciele migdałowatym podczas obydwu doświadczeń – 
piękna i brzydoty . Rzeczywiście, nie mogliśmy wykryć żadnych sfer, które miałyby 
spotęgowany (quadratic) związek z bodźcami (tzn . były aktywne podczas doświad-
czeń piękna i brzydoty, ale nie podczas bodźców obojętnych) . W tym nasze wyniki 
różnią się od Winstona i in ., którzy odkryli, że atrakcyjne i nieatrakcyjne twarze, 
ale nie te osądzone jako neutralne, prowadziły do aktywacji ciała migdałowatego37 . 
Powód tej różnicy nie jest znany .

Razem wzięte, wyniki te sugerują, że subiektywne doświadczenia piękna i brzy-
doty mogą być obiektywnie ustalone i zmierzone .

W stronę neurobiologicznej definicji piękna

Biorąc dwa główne rezultaty tych badań, mianowicie, że aktywność w poje-
dynczym rejonie (pole A1) mOFC koreluje z obydwoma doświadczeniami – wzro-

36   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical 
correlates…, op . cit .; J . O’Doherty et al ., Beauty in a smile…, op . cit .

37   J .S . Winston, J . O’’Doherty, J .M . Kilner, D .I . Perrett, R .J . Dolan, Brain systems for assessing 
facial attractiveness, „Neuropsychologia” 2007, nr 45, s . 195–206 .
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kowego i muzycznego piękna i że jest w tym linearna zależność między sygnałem 
BOLD i zadeklarowaną intensywnością doświadczenia piękna, prowadzą nas one 
ku sformułowaniu neurobiologicznej definicji piękna .

Pytanie, czym jest piękno nie doczekało się odpowiedniej definicji na prze-
strzeni wieków . Niektórzy, jak Witruwiusz, Alberti i Leonardo da Vinci, starali się 
zrozumieć piękno w kategoriach właściwości ujmowanego obiektu . W sztuce wizu-
alnej i architekturze może być ono zredukowane do symetrii, proporcji, harmonii 
itd ., podczas gdy w muzyce może to być uderzenie, harmonia i rytm . Ale jakie są 
właściwości, które nadają piękno bardziej złożonym scenom, takim jak teatralne, 
operowe czy filmowe? I jakie będą właściwości piękna moralnego?

Problemem, który nurtuje wielu doświadczonych filozofów sztuki i  estetyki 
i wkracza w każdą dyskusję o pięknie, jest związek piękna i sztuki . Podczas gdy sztuka 
była tradycyjnie związana z pięknem zarówno w myśli powszechnej, jak i wcześniej-
szych filozoficznych i artystycznych spekulacjach, pogląd, że sztuka i piękno mogą 
być utożsamiane był oczywiście kwestionowany w przeszłości i otrzymał śmiertelny 
cios, kiedy Marcel Duchamp na wystawie sztuki zaprezentował swój pisuar, który 
eufemistycznie nazwał Fontanną; potem śmiertelnym ciosem był jego Readymades, 
który Duchamp uznał za stanowiący „sztukę bez artysty” . Odtąd koncepcje sztuki 
uległy zmianie i wielu współcześnie przyzna, że coś uznawanego za dzieło sztuki 
nie musi być postrzegane jako piękne, dobrym przykładem są niektóre z obrazów 
Francisa Bacona lub akty Lucjana Freuda, co nie znaczy, że prace te nie mają znacznej 
wartości artystycznej, zarówno w ich stylu malarskim, jak i projektowaniu prawdy, 
w tym prawdy o rozkładzie i brzydocie . Ale każda praca, uznana za sztukę czy nie, 
może być subiektywnie doświadczona jako piękna przez jednostkę . To prowadzi nas 
do rozdzielenia sztuki i piękna w tej dyskusji i skoncentrowania się wyłącznie na 
pięknie . W naszych badaniach byliśmy zasadniczo obojętni, czy bodziec wzrokowy 
czy słuchowy stanowi dzieło sztuki, naszą jedyną troską było, czy konkretny badany 
podczas skanowania doświadcza tego dzieła jako pięknego czy nie .

Próbując dostarczyć odpowiedzi, zostaliśmy zainspirowani przez krytyczne 
pytanie zadane przez angielskiego historyka sztuki – Clive’a Bella – w jego książce 
zatytułowanej Art38, myśląc mniej o odpowiedzi, którą dał . Bell był skoncentrowany 
w głównej mierze na pięknie wzrokowym, ale my rozszerzamy naszą argumentację 
na piękno w ogóle . Napisał: „Jeśli możemy odkryć jakieś jakości wspólne i specy-
ficzne dla wszystkich obiektów, które wywołują to [piękno], powinniśmy rozwiązać 
to, co traktuję jako centralny problem estetyki” . W przeciwieństwie do Hume’a, któ-
ry umiejscowił piękno całkowicie w odbiorcy, Bell szukał tej „specyficznej jakości” 
w ujmowanych obiektach, jednocześnie dając prymat odbiorcy . Pisał: „Wszystkie 
systemy estetyczne muszą bazować na osobistym doświadczeniu – to znaczy, muszą 

38   C . Bell, Art, London: Chatto and Windus 1921, s . 292 .



132

Tomohiro Ishizu, Semir Zeki

być subiektywne”39 . Jakie jakości, pytał, „są wspólne dla Św . Zofii i okien w Chartres, 
meksykańskich rzeźb, perskich mis, chińskich dywanów, fresków Giotta w Padwie 
i arcydzieł Poussina, Piero della Francesca i Cézanne’a?” – lista, która wyklucza mu-
zykę . My modyfikujemy jego pytanie nieznacznie przez dodanie muzyki i pytamy: 
co było wspólne dla wszystkich doświadczeń piękna, które miał każdy z naszych 
badanych, kiedy odbierał różne wzrokowe i słuchowe bodźce? Nasze wyniki inspi-
rują nas do dostarczenia, spekulatywnej i wstępnej, i może nawet prowokacyjnej, 
nowej, neurobiologicznej odpowiedzi na zmodyfikowane przez nas pytanie Bella, 
odpowiedzi bazującej raczej tylko na odbiorcy niż na obiekcie, co nie znaczy, że 
obiekty nie mogą mieć właściwości, które kwalifikują je jako piękne .

Odpowiedzią, którą dał Bell jest to, że pojedynczą właściwością, która defi-
niuje wszystkie dzieła sztuki, jest „znacząca forma” . Taka definicja ma wiele wad, 
z których główną jest zdefiniowanie, czym znacząca forma może być w malarstwie, 
muzyce, modzie, designie, filmie, operze i wielu innych sferach, w których do-
świadczamy piękna, włączając piękno moralne . Istotnie, sam Bell był nieprecyzyjny 
w wyjaśnianiu, czym może być „znacząca forma” nawet w zakresie elementarnych 
atrybutów wizualnych, takich jak kolor i linia . Termin ten jest odporny na defini-
cję, którą stosuje do wszystkich obszarów, w których doświadczamy piękna, tym 
samym staje się niemożliwym do pomiaru i oceny ilościowej . Dlatego my w zamian 
proponujemy definicję neurobiologiczną, która czyni niekoniecznym definiowanie 
„znaczącej formy” czy wręcz żadne inne właściwości ujmowanych prac, definicję, 
która jest podatna na pomiar i ocenę ilościową i która opiera się wyłącznie na po-
strzegającym . Postulujemy, że wszystkie prace, które jawią się odbiorcy jako piękne 
posiadają pojedynczą neurobiologiczną właściwość, która koreluje z doświadcza-
niem zmiany siły aktywności wewnątrz mOFC i, szczegółowiej, w ramach pola 
A1 . Nasza propozycja przesuwa definicję piękna bardzo na rzecz percypującego 
podmiotu i oddala od właściwości ujmowanego obiektu i daje dodatkową siłę ła-
cińskiemu przysłowiu, że De gustibus non est disputandum . Podkreślamy ponownie, 
że nie chcemy implikować, że obiekt zaklasyfikowany jako piękny nie posiada pew-
nych właściwości pomocnych w tej klasyfikacji, aczkolwiek czym są te właściwości 
było i nadal jest przedmiotem dyskusji .

Nasza definicja więc nie tylko wyraźnie rozróżnia wartość artystyczną i este-
tyczną, ale jest również obojętna na to, czy coś jest sztuką, czy nie . Prawie wszystko 
może być uznane za sztukę, ale tylko dzieła, których doświadczanie wykazuje, jako 
korelację, aktywność w mOFC mieszczą się w klasyfikacji sztuki pięknej . To, że 
aktywność w mOFC jest proporcjonalna do intensywności doświadczanego piękna 
dodaje siły naszej teorii, gdyż siła aktywacji jest związana z intensywnością samego 
doświadczenia, niezależnie od stopnia, w jakim praca może być zaklasyfikowana 

39  Ibidem .
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jako dzieło sztuki lub nie . Malarstwo Francisa Bacona może być wykonane w stylu 
malarskim i mieć wielką wartość artystyczną, ale może się nie kwalifikować jako 
piękne dla badanego, ponieważ doświadczenie oglądania nie koreluje z aktywno-
ścią w jego mOFC . Definicja, którą proponujemy, traktuje estetykę jako bardzo 
subiektywną, choć wymierną, dziedzinę: odnosi się ona tylko do indywidualno-
ści w określonym czasie i miejscu, gdyż to, co jest sądzone i doświadczane jako 
piękne w jednym czasie i kontekście przez jednego badanego może nie być tak 
doświadczone przez drugiego w innym kontekście . Inaczej mówiąc, dla jednostki, 
która doświadcza piękna w malarstwie Francisa Bacona, przy jednoczesnej zmianie 
aktywności w ramach mOFC, dzieło może być zakwalifikowane jako piękne . Na-
sza definicja więc czyni niekoniecznym rozważanie innych czynników, takich jak 
wychowanie, kultura, kontekst, koneserstwo i wartość pieniężna w definiowaniu, 
co konstytuuje estetyczny wygląd dzieła sztuki, choć czynniki te mogą przyczyniać 
się do doświadczania piękna . Istotnie, z tego właśnie powodu do grona badanych 
włączyliśmy ludzi różnych kulturowo i etnicznie . Oczywiście jest wiele ikonicznych 
dzieł sztuki, jak muzyka Beethovena lub Pieta Michała Anioła, które są doświadcza-
ne jako piękne przez osoby należące do różnych kultur, środowisk (backgrounds) 
i grup etnicznych . To może być wyjaśnienie, jakie podał Immanuel Kant w Kryty-
ce władzy sądzenia40, zakładając istnienie sensus communis, to znaczy organizacji 
umysłowej, która jest podobna dla wszystkich ludzi i kultur, których takie prace 
stymulują . Obecnie rozwiązujemy to bardziej szczegółowo .

Jesteśmy oczywiście świadomi, że aktywność w mOFC koreluje z doświadcze-
niem przyjemności i nagradzania – obojętne realnego czy wyobrażonego – oraz 
oczekiwaniami na nie41 . To naturalnie podnosi, na poziomie neurobiologicznym, 
problem długo dyskutowany w naukach humanistycznych, określany jako związek 
doświadczenia estetycznego z przyjemnością (zob . G . Gordon, The Philosophy of 
Art42) . Można stwierdzić, że Preludium Wagnera do Tristana i Izoldy jest nieskoń-
czenie bardziej subtelne i piękne niż np . kompozycja artysty rockowego . Ale ten 
argument ma więcej wspólnego z kwestią, co jest sztuką, a co nią nie jest niż z tym, 
co jest odbierane jako piękne i satysfakcjonujące, a co nie . Wielu, którzy podziwiają 
i są usatysfakcjonowani słuchaniem muzyki rockowej, którą uważają za piękną, 
miałoby mało czasu na Wagnera i odwrotnie . Spodziewamy się, że u badanych, któ-
rzy uważają muzykę rockową za satysfakcjonującą i piękną, doświadczenie piękna 

40  I . Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł . J . Gałecki, Warszawa 1986, passim .
41   S . Bray, S . Shimojo, J .P . O’Doherty, Human medial orbitofrontal cortex is recruited during 

experience of imagined and real rewards, „J Neurophysiol” 2010, nr 103, s . 2506–2512; J . Peters, 
C . Buchel, Neural representations of subjective reward value, „Behav Brain Res” 2010, nr 213, 
s . 135–141; W . Schultz, Subjective neuronal coding of reward: temporal value discounting and risk, 
„Eur J Neurosci” 2010, nr 31, s . 2124–2135 .

42   G . Gordon, Philosophy of the Arts, London: Routledge 1997, s . 193 .
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muzyki rockowej będzie korelowało z aktywnością w ich mOFC . Nasza definicja 
dotyczy tego, czego indywidualny podmiot doświadcza jako piękne w danym mo-
mencie, niczego więcej .

Interesujące do odnotowania jest, że – w przeciwieństwie do doświadczenia 
piękna – nie zlokalizowalibyśmy, przez nasze analizy koniunkcyjne, wspólnej sfery, 
w której aktywność koreluje z doświadczeniem muzycznej i wzrokowej brzydoty, 
na której negatywny wynik nie mamy obecnie wytłumaczenia .

Koaktywacja mOFC i obszarów percepcyjnych

Jedynym zastrzeżeniem do naszej hipotezy jest to, że – obecnie – aktywność 
mOFC może być związana z innymi doświadczeniami, jak sądy, ewaluacja, po-
dejmowanie decyzji i satysfakcja w innych domenach – tych, które nie są bezpo-
średnio związane wyłącznie z pięknem . Dla jasności i z powodu złożonej budowy 
architektonicznej mOFC oznaczyliśmy w tym badaniu sferę aktywną jako obszar 
A1 mOFC . Aktywacja mOFC w innych zadaniach związanych z satysfakcją, jak 
satysfakcja pieniężna, angażuje inny ogólny wzór aktywności mózgu niż ten, który 
tu sprawozdajemy . Ponadto takie zadania satysfakcji mogą aktywować lub nie pole 
A1 mOFC . Najnowsze badania43 z sokiem i nagrodami pieniężnymi donoszą o na-
kładających się aktywnościach w rejonie odpowiadającym A1 mOFC, aczkolwiek 
wyniki tych badań, bazując bądź na nieskorygowanych statystykach przy p<0 .005, 
bądź skorygowanych statystykach przy p<0 .05, ale przy użyciu 8 mm SVC, są nieco 
słabe i wymagają dalszych badań . Dzieje się tak zwłaszcza odkąd inne badania ba-
zujące na nagrodach pieniężnych umieszczają aktywność w oczodołowo-czołowej 
korze poza A144 i w znacznie bardziej przedniej pozycji niż w studium Kim i in . 
Stąd potrzeba bardziej precyzyjnej definicji związków aktywności pochodzących 
z różnych rodzajów eksperymentów z nagradzaniem (reward tasks) z zasięgiem 
pola A1 mOFC .

W istocie specjalizacja wewnątrz mOFC może istnieć ze względu na trasę ko-
rową prowadzącą do niej . W naszym badaniu, pomimo aktywności tylko w jed-
nym obszarze korowym, A1 mOFC, skorelowanym z doświadczeniem muzycznego 
i wzrokowego piękna, ścieżka prowadząca do mOFC przez te dwie domeny była 
inna . W trakcie muzycznego doświadczenia piękna obszary słuchowe mózgu były 
koaktywne z A1 mOFC, natomiast nie wykryliśmy żadnej aktywności w jądrze ogo-
niastym . W trakcie wzrokowego doświadczenia piękna jądro ogoniaste było bardzo 
koaktywne z A1 mOFC, tak jak obszary wzrokowe (używamy terminu koaktywne, 

43   H . Kim, S . Shimojo, J .P . O’Doherty, Overlapping responses for the expectation of juice and 
money rewards in human ventromedial prefrontal cortex, „Cereb Cortex” 2011, nr 21, s . 769–776 .

44   G . Sescousse, J . Redoute, J .C . Dreher, The architecture of reward value coding in the human 
orbitofrontal cortex, „J Neurosci” 2010, nr 30, s . 13095–13104 .
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ponieważ ograniczenia czasowe metody fMRI nie pozwalają wyizolować sekwencji 
aktywności w tych obszarach) . Stąd, bazując bardziej na definicji piękna Burke’a po-
danej powyżej, jako opartej na zmysłach (mediated by the senses), uważamy, że nie 
sama aktywacja mOFC jest determinantem piękna; to raczej koaktywacja pola A1 
mOFC z wyspecjalizowanym obszarem (lub obszarami) sensorycznym i percep-
cyjnym i ewentualnie (w przypadku bodźca wzrokowego) również z jądrem ogo-
niastym . Dlatego poszerzyliśmy naszą neurobiologiczną definicję piękna podaną 
powyżej, aby włączyć nie tylko aktywność mOFC, ale także jej koaktywność ze sferą 
zmysłową, która ją zasila (that feed it) . Interakcje między tymi sferami zmysłowymi 
a innymi rejonami – takimi, jak jądro – i A1 mOFC, a tym, jak aktywność w tym 
ostatnim jest modulowana przez aktywność w poprzednich, pozostaje bardzo cie-
kawą łamigłówką na przyszłość .

Podkreślamy, że nasza teoria jest wstępna; jest wiele innych doświadczeń, któ-
re mogą być uznane za piękne poza wzrokowymi i muzycznymi . Nasza teoria się 
utrzyma lub upadnie w zależności od tego, czy kolejne badania dotyczące doświad-
czenia piękna w innych domenach pokażą, jak w tych dwóch, że doświadczenie 
koreluje z aktywnością w A1 mOFC .

Informacje uzupełniające

Tabela 1. Dane behawioralne zebrane we wstępnym badaniu [teście] beha-
wioralnym . Rozkład ocen zachowania podczas badania wstępnego wg modalności 
bodźca, uśredniony dla wszystkich badanych . Zakres pokazuje maksymalny i mi-
nimalny procent wśród badanych . (DOCX)
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„Via Mentis” 1 (1/2012)

Anna Adamczyk

Bronić czy nie bronić? – oto jest pytanie. Kwestie 
immunologiczne (i nie tylko) w czasopiśmie 

awangardy filozoficzno-naukowej „Avant” (1/2012)

Drugi tegoroczny numer czasopisma „Avant” (1/2012), wydawanego przez 
Ośrodek Badań Filozoficznych, został poświęcony interdyscyplinarnej debacie nad 
układem odpornościowym . Redaktorzy tomu zamieścili artykuły w ten sposób, by 
zaprezentować doniosłość podjętej problematyki oraz kontrowersje, które wiążą się 
z pojęciem immunologicznego „ja” i odpornością . Pismo składa się z sześciu działów, 
z których pierwszy jest najbardziej obszerny i dotyczy głównego tematu podjętego 
w numerze . Pozostałe części to: Wywiady filozoficzne, Gość numeru, Recenzje ksią-
żek, Badania nad praktyką muzyczną, Artyści numeru .

We wprowadzającym tekście Bartłomieja Świątczaka System odpornościowy, 
ja immunologiczne, autor wskazuje na istotę badań immunologii, odwołując się do 
prac z dziedziny nauk humanistycznych, w których ten dział biologii jest podawany 
jako przykład istotnej zmiany paradygmatu w historii nauki . Przede wszystkim jed-
nak zauważa, iż w humanistycznych badaniach nad immunologią perseweruje za-
gadnienie immunologicznego „ja” . Kwestia ta jest rozwijana w kolejnych artykułach . 

Jacek S . Podgórski (Kto stoi na straży harmonii? O harmonii, fagocytach i toż-
samości immunologicznej) nakreśla ramy historyczne i teoretyczne współczesnej 
immunologii, podkreślając, iż jest to dyscyplina, której głównym celem jest wy-
jaśnienie zróżnicowanych zjawisk decydujących o integralności organizmu, który 
należy rozpatrywać jako strukturę złożoną, wielosystemową, podlegającą ewolucji . 
W konkluzji autor podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na trzy kwestie 
w historii immunologii . Są to: 1) stwierdzenie przez Iljia Miecznikowa, że układ od-
pornościowy pełni dwie funkcje – utrzymuje integralność organizmu oraz określa 
jego tożsamość; 2) sformułowanie przez Franka Macfarlane’a Burneta mechanizmu 
rozróżniania w kategoriach „swój – obcy”; 3) ujęcie zjawiska odporności przez  
Nielsa Karna Jerne’a jako zjawiska „elastycznego” i „dyskursywnego” . Przeglądu 
historii immunologii dopełnia w  tekście Pluripotencjalna historia immunologii 
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Neeraja Sankaran, skupiając się na odwoływaniu się do pozycji naukowych publi-
kowanych od 1999 roku . 

Yair Neuman (Ja immunologiczne: tworzenie znaczenia in vivo) skupia się na 
przybliżeniu własnego poglądu na temat „ja” immunologicznego, podkreślając, iż 
jest to „zreifikowany opis procesów, dzięki którym układ odpornościowy utrzymuje 
wyodrębnioną tożsamość organizmu i siebie samego” (s . 269) . Autor rozpatruje to 
pojęcie, uwzględniając aspekty kulturowej ewolucji, w trakcie której kwestii „ja” 
nadawano różne znaczenia . Z jego rozważań wynika, iż aby rozpoznać prawdziwą 
naturę układu odpornościowego, należy połączyć tradycję hermeneutyczną pytania 
o naturę interpretacji ze współczesnym rozumieniem układu immunologicznego, 
ale również „z przyszłymi technologiami do badania systemów oraz zaawansowa-łymi technologiami do badania systemów oraz zaawansowa-ymi technologiami do badania systemów oraz zaawansowa-
nymi narzędziami obliczeniowymi analizującymi dane sensoryczne” (s . 269) .

 Wymienione artykuły stanowią znakomite wprowadzenie do tekstów zamiesz-
czonych na końcu pierwszego działu czasopisma, w którym znajdują się poszerzona 
wersja wprowadzenia do książki A Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics and 
the Apotheosis of the Modern Body autorstwa Eda Cohena oraz artykuł w formie ko-
mentarzy Alfreda I . Taubera . Są one poprzedzone krótkimi zapowiedziami, w któ-
rych zostały zamieszczone najważniejsze informacje biograficzne oraz skrótowy 
przegląd poglądów . W pierwszym z nich – Autor wart obrony – Monika Włudzik 
podkreśla, że Cohen wyprowadza we wspomnianej publikacji genealogię ludzkiej 
odporności z podwójnego prawno-biologicznego rodowodu pojęcia immunizacji 
(s . 270) . Posługując się argumentami historycznymi, wskazuje on na kluczową rolę 
„odporności” w naukach biomedycznych i jednocześnie zwraca uwagę na to, że 
przyjęcie „metaforycznego paradygmatu obronności jako racjonalnego i norma-ęcie „metaforycznego paradygmatu obronności jako racjonalnego i norma-cie „metaforycznego paradygmatu obronności jako racjonalnego i norma-ści jako racjonalnego i norma-ci jako racjonalnego i norma-
tywnego wpłynęło na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immu-łynęło na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immu-ynęło na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immu-ęło na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immu-o na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immu-
nologii” (s . 271) . Istotną funkcję we wspomnianej publikacji Cohena pełni słowo 
‘apoteoza’ (w znaczeniu: ubóstwienie/idealizacja ludzkiego ciała, wydzielonego 
w sposób sztuczny ze świata innych organizmów żywych) . Badacz, opisując natu-świata innych organizmów żywych) . Badacz, opisując natu-wiata innych organizmów żywych) . Badacz, opisując natu-żywych) . Badacz, opisując natu-ywych) . Badacz, opisując natu-
ralizację „wrodzonej obronności”, łączy kilka różnych nauk: medycynę, biologię, 
ekonomię, politykę, filozofię i historię . W jego ujęciu „nowoczesna immunologia 
jest konsekwencją postrzegania potrzeby obrony przed zewnętrznym zagrożeniem 
w  kategoriach niezbywalnego prawa i  stanowi podstawę budowania relacji we 
współczesnym świecie” (s . 271) . Zdaniem Cohena, metafora układu immunologicz-łczesnym świecie” (s . 271) . Zdaniem Cohena, metafora układu immunologicz-czesnym świecie” (s . 271) . Zdaniem Cohena, metafora układu immunologicz-świecie” (s . 271) . Zdaniem Cohena, metafora układu immunologicz-wiecie” (s . 271) . Zdaniem Cohena, metafora układu immunologicz-ładu immunologicz-adu immunologicz-
nego dotyczy nie tylko procesów zachodzących w organizmach żywych . Znajduje 
ona również zastosowanie w przypadku kształtowania współczesnej rzeczywistości 
społecznej i politycznej . We wprowadzeniu do książki A Body Worth Defending…, 
którego przekład znajduje się w omawianym numerze „Avantu”, Cohen skupił się na 
nakreśleniu problemu, mającego na celu odpowiedź na pytanie, w jaki sposób im-
munologia wpływa na postrzeganie zarówno ludzkiego ciała, jak i bytów politycz-ływa na postrzeganie zarówno ludzkiego ciała, jak i bytów politycz-ywa na postrzeganie zarówno ludzkiego ciała, jak i bytów politycz-ła, jak i bytów politycz-a, jak i bytów politycz-
nych . W tym celu ukazał współczesne konceptualizacje tych zjawisk, podkreślając, 
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że są one wzajemnie od siebie zależne . Posługując się terminem ‘odporność’, badacz 
skupia się na tym, w jaki sposób medycyna modernizuje ciało, „wcielając w życie 
teoretyczną praktykę, która określa ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-ą praktykę, która określa ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto- praktykę, która określa ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-ę, która określa ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-, która określa ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-śla ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-la ludzi jednocześnie […] jako organizmy i akto-śnie […] jako organizmy i akto-nie […] jako organizmy i akto-
rów politycznych, […] tworząc z biopolityki jeden z […] najbardziej nowoczesnych 
wymiarów” (s . 278) . W efekcie różnych działań powstaje „unowocześnione ciało”, 
będące artefaktem „wytężonego zainteresowania i zaangażowania ludzi” (s . 279) . 
Podlega ono naukowej i defensywnej apoteozie dopiero od momentu, w którym 
nadeszła biologiczna odporność, dlatego Cohen w swojej publikacji przybliża – 
jak sam pisze – „nowoczesne przemiany ciała od połowy XVII wieku aż do końca 
XIX stulecia, aby rozważyć, jak zmiany te dotknęły naszych komórek i tkanek oraz 
instytucji i wyobrażeń” (s . 279) . Jednocześnie wskazanie owych przeobrażeń ma 
ułatwić zrozumienie „indywidualizującego procesu transsubstancjacji” . Badacz, 
zainspirowany myślą Michela Foucaulta, próbuje odtworzyć biopolitykę odpor-ę odpor- odpor-
ności, wychodząc od starorzymskiego immunitetu i kończąc na militarystycznym 
postrzeganiu odporności jako obrony . Cohena interesuje to, w jaki sposób „odpor-ści jako obrony . Cohena interesuje to, w jaki sposób „odpor-ci jako obrony . Cohena interesuje to, w jaki sposób „odpor-
ność-jako-obrona, metaforycznie przechodzi z polityki do natury […] z powrotem” 
(s . 295) . Zastanawia się także nad „immunofilozofią” . W swojej książce omawia 
„wiedzę, wyobrażenia, etykę, politykę i wartości, które przyspieszyły nowoczesne 
biologiczne ucieleśnianie się odporności, aby wyjaśnić jak nowoczesna medycyna 
w defensywny sposób namaściła »ciało nowoczesne« na swoją najświętszą ikonę” 
(s . 295) . 

Tekst Taubera, uznanego za autorytet w kwestii filozofii immunologii, zapowia-
da artykuł Janusza Guzowskiego Alfred I. Tauber: Przekraczając, w którym autor 
podkreśla, że dokonania wspomnianego badacza należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście, „w którym fi lozofi a nauki napotyka jego epistemologię moralną”, po-ście, „w którym fi lozofi a nauki napotyka jego epistemologię moralną”, po-cie, „w którym filozofia nauki napotyka jego epistemologię moralną”, po-ę moralną”, po- moralną”, po-ą”, po-”, po-
nieważ zawsze „istnieje dyskretne oddziaływanie wzajemne między wartościami 
wyznawanymi przez społeczeństwo a jego nauką” (s . 312) . Tauber w szkicu Od 
immunologicznego „ja” do działania moralnego. Komentarze komentuje zmiany, 
które zaszły w filozofii immunologii od momentu opublikowania jego książki The 
Immune Self: Theory or Metaphor? . Ponadto wskazuje na istniejące w tej dziedzinie 
zagrożenia, nieporozumienia i oczekiwania, ale też przedstawia własne ujęcie dzia-żenia, nieporozumienia i oczekiwania, ale też przedstawia własne ujęcie dzia-enia, nieporozumienia i oczekiwania, ale też przedstawia własne ujęcie dzia-łasne ujęcie dzia-asne ujęcie dzia-ęcie dzia-cie dzia-
łania moralnego, odwołując się do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-ania moralnego, odwołując się do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-ąc się do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-c się do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-ę do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie- do własnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-łasnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-asnych publikacji . Podkreśla, że wciąż wie-
rzy w to, iż „metafora jaźni kieruje praktyczną i teoretyczną orientacją większości 
praktykujących immunologów, natomiast obszerne granice »swojego« i »obcego« 
są nadal przełamywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-ą nadal przełamywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio- nadal przełamywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-łamywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-amywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-ępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-powane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-
waniu odpowiedzi immunologicznej, które nie mieszczą się w szerokich ramach 
podziału »swoje – obce«” (s . 313) .

W pozostałych działach czasopisma moją szczególną uwagę przykuł wywiad 
z gościem numeru – Markiem Rowlandsem . Z profesorem filozofii na University 
of Miami rozmawiał Tadeusz Ciecierski, głównie na temat książki Filozof i wilk, 
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ponieważ ostatnio ukazało się na polskim rynku wydawniczym tłumaczenie tej 
publikacji . Rowlands – jak sam przyznaje – kontynuuje w tej pracy Nietzscheańską 
tezę, w myśl której to, co w człowieku jest najlepsze, wywodzi się z tego, co najgor-ę z tego, co najgor- z tego, co najgor-
sze . Głównym zamierzeniem profesora było nie negowanie pozytywnych, godnych 
podziwu i pochwały cech ludzkich, ale sprawdzenie, „co można znaleźć, dokopując 
się do ich korzeni” (s . 339) . Frapujący tytuł książki należy odczytywać dosłownie . 
Jest ona historią lat, jakie Rowlands spędził ze swoim wilkiem Brenanem, choć 
przede wszystkim stanowi „filozoficzne badanie tego, w jaki sposób odróżniamy 
siebie od innych zwierząt – historii, które opowiadamy w celu utwierdzenia sie-ąt – historii, które opowiadamy w celu utwierdzenia sie-t – historii, które opowiadamy w celu utwierdzenia sie-
bie w swojej wyższości . Każda z przedstawianych przeze mnie historii ma ciemną 
stronę – każda z nich rzuca cień . W każdej z nich najbardziej odkrywcza jest nie 
historia sama w sobie, lecz fakt, że w nie wierzymy i uznajemy za istotne” (s . 341) .

Zdecydowanie polecam lekturę drugiego numeru pisma „Avant” . Kolejność 
zamieszczonych artykułów sprawia, że czytelnik znakomicie odnajduje się w pre-
zentowanym temacie . Dodatkowo na końcu części pierwszej została zamieszczona 
wybrana literatura na temat odporności, co sprawia, że bardziej dociekliwy odbior-
ca, zainteresowany prezentowanymi kwestiami, w łatwy sposób może poszerzyć 
zdobytą wiedzę, zwłaszcza że przy każdej z wymienionych pozycji autor przeglądu 
daje krótki opis podejmowanych problemów . W dziale Gość numeru znajduje się 
nie tylko bardzo interesujący wywiad z Markiem Rowlandsem, ale także jego ar-
tykuł Reprezentowanie bez reprezentacji oraz tekst Andreasa Elpidorou Gdzie jest 
mój umysł? Mark Rowlands o nośnikach poznania . Interesująca jest także recenzja 
książki Marca Lemana Embodied Music Cognition and Mediation Technology autor-
stwa Jakuba Matyji . Rekomenduję ponadto ciekawy szkic Witolda Wachowskiego 
„Immunologia muzyki”? Krótkie wprowadzenie do kognitywistyki muzycznej im-
prowizacji .
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Kontrowersyjna odpowiedź na odwieczne pytanie – 
koncepcja działania woli  według Wiesławy Sotwin

Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się książką Wiesławy Sotwin Jak działa wola, 
czyli dynamika umysłu1, zaintrygowała mnie obietnica odpowiedzi zawarta w tytule . 
Niecałe dwieście stron – czy na takiej ilości papieru można rozwiązać problem, który 
od ponad dwóch tysięcy lat spędza filozofom sen z powiek? Czytelnik nie może jed-
nak czuć się zawiedziony, na końcu książki rzeczywiście znajduje odpowiedź – może 
kontrowersyjną i bardzo odważną, ale zarazem jasną i klarowną . Autorka wprost głosi 
swoje tezy, z pełną świadomością tego, że nie łatwo będzie ich dowieść .

Zainteresowania Wiesławy Sotwin2 dotyczą głównie problemu podmiotowości, 
wolnej woli oraz ucieleśnionego umysłu . W swojej książce zadaje pytania: o to, jak 
możliwa jest ludzka wolność, w jaki sposób człowiek dokonuje wyboru i kieruje 
swoim zachowaniem, jak należy badać tajemnice umysłu . Szukając odpowiedzi 
na te i inne pytania, autorka łączy ze sobą informacje z wielu dziedzin, między 
innymi psychologii, neurobiologii, antropologii, kognitywistyki, a nawet fizyki oraz 
filozofii .

Sotwin, jak sama zaznacza, analizuje funkcje woli w świetle stosunkowo no-
wych koncepcji w nauce, tj . teorii ucieleśnionego umysłu oraz teorii złożoności . 
Pierwsza część książki ma charakter opisowy, przedstawione zostały w niej prototy-
powe oraz pozaprototypowe czynności ludzkiej woli . Pierwsze z nich to dokonywa-
nie wyboru i „stanowienie początku”(wytwarzanie nowych treści intelektualnych), 
do drugich Sotwin zalicza inicjowanie działania i sprawowanie kontroli zarówno 
nad sobą, jak i otoczeniem . Pierwsza część książki kończy się zapowiedzią wyjaśnie-
nia wspomnianych funkcji przy pomocy koncepcji „sił”, którymi dysponuje wola . 
Druga część zaczyna się od opisu i krytyki mechanistycznych koncepcji umysłu . 
Autorka porównuje asocjacjonizm ze współczesną psychologią poznawczą i wycią-

1  W . Sotwin, Jak działa wola, czyli dynamika umysłu, Warszawa 2010 .
2  Dr Wiesława Sotwin pracuje w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej . Doktorat obroniła 

w 2002 roku na Papieskiej Akademii Nauk . 
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ga wniosek, że obie dziedziny starają się wytłumaczyć umysł w sposób analogiczny 
do tego, jak mechanika klasyczna stara się opisać świat fizyczny . Takie podejście 
uniemożliwia opisanie działania woli, ponieważ jej funkcje i sposób działania nie 
dają się uzgodnić z deterministyczną wizją świata .

Jako alternatywę dla koncepcji mechanistycznych Sotwin przedstawia koncep-
cję umysłu ucieleśnionego, która według niej pozwala na uwzględnienie zarówno 
afektywnych, jak i poznawczych elementów procesów mentalnych . Sotwin twier-
dzi – z czym trudno się nie zgodzić – że każdy akt czy proces fizyczny ma charakter 
zarówno deskryptywny, jak i ewaluatywny . Umysł jest według niej „indywidualnym 
systemem znaczeń”, „organem”, który służy organizmowi do regulowania stosun-
ków z otoczeniem za pomocą rozpoznawania znaczenia docierających do niego 
bodźców .

W kolejnym fragmencie książki Sotwin, opierając się na odkryciach współ-
czesnej fizyki i biologii, poddaje analizie pojęcie energii, która według niej jest 
podstawą funkcjonowania umysłu, woli i całego wszechświata . Powołując się na 
prawo zachowania energii i odrzucając kartezjański dualizm, stara się wyjaśnić 
czym jest „energia mentalna” . Kolejny fragment okazuje się zaskakujący . Według 
autorki reprezentacje analogowe, emocje, nastroje i poczucia oraz znaki językowe 
są analogiczne odpowiednio do ciał stałych, cieczy, gazów i plazmy . Różne stany 
skupienia materii to w rzeczywistości różne formy energii . Jak byty fizyczne po-
siadają pewną energię, tak wspomniane byty mentalne posiadają pewną walencję; 
materii odpowiada natomiast treść pojęć . Autorka sama zauważa, że jest to odważna 
i kontrowersyjna teza .

Warto w tym miejscu poczynić kilka krytycznych uwag . Po pierwsze, nawet je-
żeli główna teza jest słuszna (obiekty mentalne analogicznie do obiektów fizycznych 
posiadają pewną „masę”, czyli deskrypcję, oraz „energię”, czyli walencję), to nie 
można z góry zakładać, że energia mentalna ma formy skupienia odpowiednie do 
tych spotykanych w świecie fizycznym . Jest to zbyt daleko idące założenie . Co wię-
cej, taki sposób rozumowania narzuca analizie obiektów mentalnych sztywne ramy 
(podział na cztery formy), które zamykają drogę do innych interpretacji . Autorka 
nie bierze pod uwagę takich obiektów mentalnych, jak uczucia, afekty, sentymenty, 
namiętności (są one zazwyczaj traktowane jako coś różnego od emocji) . Wątpli-
we zdaje się też, by należało poczucia i nastroje umieszczać w jednej kategorii . 
Pierwsze z nich dotyczą konkretnych aspektów życia i często utrzymują się przez 
dłuższy czas, drugie mają bardziej ogólny charakter i trwają zazwyczaj krócej . Co 
więcej, same poczucia są na tyle zróżnicowane (na przykład poczucie winy, które 
jest stanem emocjonalnym, poczucia sprawstwa czy kontroli będące przekonania-
mi, poczucie humoru stanowiące umiejętność), że umieszczenie wszystkich ich 
rodzajów w jednej kategorii może być wątpliwe . Powstaje seria pytań o zasadność 
tego podziału . W argumentacji na jego rzecz autorka nie odwołuje się zupełnie do 
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analizy działania mózgu czy przejawów aktywności umysłowej człowieka, opiera się 
jedynie na samej analogii do fizycznych form materii/energii . Wydaje się, że Sotwin 
najpierw wyselekcjonowała te obiekty mentalne, które najbardziej przypominają 
znane nam stany skupienia, a dopiero później starała się udowodnić, że jest to 
sensowny wybór .

W dalszej części książki analiza równań nieliniowych, geometrii fraktalnej, 
entropii, układów dynamicznych i przejść fazowych prowadzi Sotwin do uznania, 
że umysł jest zjawiskiem emergentnym wobec mózgu i całego organizmu . Nie jest 
to teza nowa (wcześniej głosił ją między innymi John Searle), autorka tworzy jed-
nak własną argumentację, by tezę tę uzasadnić . Sotwin konkluduje, że złożoność 
ludzkiego umysłu pozwala na opisywanie go w kategoriach analogicznych do teorii 
złożoności i odrzucenie mechanistycznych koncepcji jego funkcjonowania .

Autorka porusza także kwestię czasoprzestrzeni umysłu . Jest to jej kolejny 
argument przeciwko kartezjańskiemu dualizmowi, według Sotwin, res cogitans 
również jest „rozciągła” i nie różni się radykalnie od res extensa . Skoro mamy do 
czynienia z obiektami, to muszą one mieć możliwość „poruszania się” w czterech 
znanych nam wymiarach . Wymiary te to kierunki, z których nadchodzą bodźce: 
ciało, rzeczywistość fizyczna i świat idei . Wymiar czasu jest jeden, analogicznie do 
świata fizycznego . Równocześnie autorka zaznacza, że czasoprzestrzeń mentalna 
nie jest identyczna z fizyczną, a tylko analogiczna do niej . Tutaj Sotwin posługuje 
się podobną metodą, jak przy podziale obiektów mentalnych . Najpierw wychodzi 
od potocznego pojmowania świata fizycznego, według którego rzeczywistość jest 
czterowymiarowa, by następnie znaleźć analogiczne do nich wymiary mentalne . 
Po raz kolejny pojawia się pytanie, czy jest to odpowiedni sposób kategoryzacji . 
Jak w takim podziale ująć bodźce pochodzące ze sfery interpesonalnej? Inaczej 
reagujemy na podobne bodźce, w zależności od tego, co jest ich przyczyną . Przy-
kładowo, ból pochodzący z niefortunnego kontaktu z ciałem fizycznym jest trak-
towany inaczej niż ból zadany przez inną osobę . Ważną – jeśli nie kluczową – rolę 
w odbiorze bodźców pochodzących od innych osób pełni intencja przypisywana 
sprawcy . Na  ujęcie tego elementu nie ma jednak miejsca w koncepcji prezentowanej 
przez Sotwin .

Pytanie, czym jest i jak działa wola według Wiesławy Sotwin pozostawię bez 
odpowiedzi, zachęcając jednocześnie do przeczytania książki . Już na samym po-
czątku lektury w oczy rzuca się klarowny język oraz swobodny styl wypowiedzi . 
Autorka powtarza i wyjaśnia pewne kwestie dokładnie w tych miejscach, w których 
jest to potrzebne, aby książkę można było czytać bez konieczności powracania do 
poprzednich fragmentów . Książka Jak działa wola, czyli dynamika umysłu nadaje 
się zarówno dla specjalistów, jak i dla laików . Dzięki streszczeniom rozdziałów i glo-
som (tabelom zawierającym wyjaśnienia trudniejszych pojęć naukowych) fachowcy 
w danej dziedzinie nie muszą przyswajać znanych sobie informacji, pozostali na-
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tomiast mogą odświeżyć lub uzupełnić swoją wiedzę . Na uznanie zasługuje rów-
nież umiejętność prowadzenia zrozumiałego i konsekwentnego wywodu . Autorka 
argumentuje w jasny sposób: wypunktowuje i uzasadnia swoje racje, dzięki czemu 
jej praca pozostaje przejrzysta pomimo korzystania z bardzo szerokiego zakresu 
wiedzy .

Sposób, w jaki Sotwin tworzy swoją teorię rozumu, wskazuje na to, że najwy-
raźniej stara się spełnić postulat Karla Poppera, który radzi naukowcom stawiać 
śmiałe hipotezy, o ile są one możliwe do sfalsyfikowania (posiadają konsekwencje 
empiryczne) . Odważnie stawiając wnioski i przewidując ewentualne zarzuty, au-
torka stara się od razu z nimi uporać, jednak z różnym skutkiem . Ważna jest w tym 
wszystkim jej świadomość ograniczeń, zarówno tych, które dotyczą możliwości 
rozwiązania poruszanych problemów, jak i kwestii ogólnych granic poznania .

Narzucającym się pytaniem jest to, dlaczego umysł miałby działać i dawać się 
opisywać tak jak świat fizyczny? Autorka przyznaje, że nie może wyczerpująco uza-
sadnić tej tezy . Powołuje się jedynie na przydatność matematyki do opisu świata 
fizycznego . Świat umysłowy nie przypomina jednak świata fizycznego, jest dużo 
bardziej płynny, plastyczny i zmienny . Kartezjusz stał się współcześnie najczęściej 
krytykowanym filozofem, trudno znaleźć tekst traktujący o  umyśle, który nie 
rozpoczynałby się obaleniem kartezjańskiego dualizmu, jednak pomijanie różnic 
między tym, co materialne, a tym, co umysłowe może prowadzić do równie dużych 
problemów, jak te, które napotkał francuski filozof. Nawet jeżeli uzna się metodę 
Sotwin za słuszną, bez odpowiedzi pozostaje pytanie o granicę stosowania analogii, 
nie mówiąc już o tym, że wnioskowanie przez analogię samo w sobie nie może 
stanowić dowodu .

Tym, czego brakuje w tej książce jest głębsza analiza zjawiska woli . Nie znaj-
dziemy także w pracy Sotwin odpowiedzi na pytania: jaką rolę w tym „dynamicz-
nym systemie znaczeń”, jakim jest nasz umysł, pełni pamięć? do jakiego zjawiska 
fizycznego pamięć mogłaby być porównana? jaką rolę pełnią procesy nieświadome 
i czym – w ramach teorii Sotwin – różnią się od procesów świadomych? Moż-
na odnieść wrażenie, że książka jest pewnym wstępem, zarysem pomysłu, który 
w przyszłości będzie rozwijany i dopracowywany . Publikację Jak działa wola, czyli 
dynamika umysłu warto przeczytać – jeśli nie dla zaskakujących konkluzji, to po 
to, by w szybki i przyjemny sposób zapoznać się z historią i najnowszymi osiągnię-
ciami z zakresu psychologii, fizyki i kognitywistyki . Warto także poznać metodę 
rozumienia umysłu, jaką stosuje Sotwin . Jest to metoda nowatorska i intrygująca . 
Książka skłania do refleksji nad wadami i zaletami idei integracji osiągnięć z róż-
nych dziedzin nauki, przyświecającej badaniom kognitywistycznym .
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Marcin Trybulec

Kultura, komunikacja i poznanie. Konferencyjne 
debaty nad poznawczo-kulturowymi funkcjami 

mediów i komunikacji

W dniach od siódmego do dziewiątego maja 2012 roku na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana 
Culture Communication and Cognition. Konferencję współorganizował Zakład Onto-
logii i Teorii Poznania IF UMCS wraz z Zakładem Antropologii Słowa IKP UW oraz 
Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym . W skład komitetu naukowego konfe-
rencji weszli: D .R . Olson (University of Toronto, Kanada), J . Meyrowitz (University 
of New Hampshire, USA), L . Strate (Fordham University, USA) oraz G . Godlewski 
(Uniwersytet Warszawski), U . Żegleń i T . Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika), Z . Muszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) . Honorowy patronat 
nad konferencją objęła Ambasada Kanadyjska . 

Podczas konferencji referaty wygłosiło pięćdziesięciu dwóch prelegentów 
z Polski i zagranicy . Organizatorzy mieli przyjemność gościć badaczy z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Portugalii, Hiszpanii, Holandii oraz 
Finlandii i Ukrainy . Zaproponowana problematyka kulturowego oddziaływania 
mediów i komunikacji jest popularnym i doniosłym tematem poruszanym w ra-
mach szczegółowych dyscyplin humanistyki . Jednym z głównych celów konferencji 
było filozoficzne pogłębienie i ugruntowanie rozdrobnionych analiz prowadzonych 
w tak różnorodnych metodologicznie dziedzinach, jak medioznawstwo, kulturo-
znawstwo, literaturoznawstwo, psychologia, socjologia czy antropologia .

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się plenarnym wykładem Davida R . Olsona 
z University of Toronto . Podczas wykładu zatytułowanego Literacy and the Lan-
guages of Rationality  zaprezentował on oryginalne badania dotyczące pojęciowych 
i poznawczych konsekwencji piśmienności . Argumentował, iż dzięki użyciu pi-
sma możliwe staje się rozwinięcie swoistej metalingwistycznej postawy poznaw-
czo-komunikacyjnej . Metalingwistyczna świadomość językowa pozwala poddać 
bezpośredniej refleksji zjawiska z różnych poziomów organizacji mowy (fonemy, 
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morfemy, leksemy, wypowiedzenia) . Dzięki procesowi uświadamiania sobie zjawisk 
językowych zmienia się nie tylko sposób rozumienia języka, ale również sposób 
interpretowania rzeczywistości pozajęzykowej . To ogólne twierdzenie uzasadniono 
szczegółową analizą sposobów użycia słów odnoszących się do relacji logicznych – 
tj . „nie”, „lub”, „i” – przez niepiśmienne dzieci i piśmiennych dorosłych . 

Problematyka poruszona przez Olsona była kontynuowana w kolejnych sek-
cjach tematycznych m .in . przez Georga Theinera (Villanova University), Manuelę 
Ungureanu (University of British Columbia Okanagan) oraz przez Grzegorza Go-
dlewskiego (Uniwersytet Warszawski) i jego współpracownice: Agatę Sikorę, Olgę 
Kaczmarek, Martę Rakoczy i Agnieszkę Karpowicz (UW) . 

Georg Theiner, austriacki kognitywista pracujący w USA, zaprezentował nowa-
torską propozycję uzupełnienia antropologicznych dociekań, prowadzonych w obrę-
bie teorii piśmienności, badaniami z zakresu kognitywistycznych teorii rozszerzonego 
umysłu i poznania usytuowanego . Wygłoszony przez Ungureanu referat zatytułowany 
Representations of the Literate Minds bezpośrednio i krytycznie nawiązywał do zapre-
zentowanej przez Olsona koncepcji kompetencji metalingwistycznych, proponując jej 
oryginalne rozwinięcie . Referat Godlewskiego podejmował problematykę opozycji 
między kulturą oralną i piśmienną z perspektywy antropologii kulturowej, sygnali-
zując poważne przeszkody epistemiczne, stojące na drodze do pełnego zrozumienia 
sposobu funkcjonowania umysłu ludzi niepiśmiennych . 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem plenarnym Jana Sleutelsa 
z Leiden University zatytułowanym Help, My Parents are Guttenborgs! . Celem wy-
kładu było wykazanie teoretycznej i metodologicznej doniosłości Szkoły z Toronto 
dla współczesnej psychologii poznawczej oraz filozofii umysłu . Autor argumento-
wał również, iż teoria umysłu rozszerzonego pomaga w zrozumieniu złożonych 
zależności istniejących między ludzkim umysłem a technologiami komunikacyjny-
mi . Problematyka „technologii intelektu” oraz „praktyk epistemicznych” powróciła 
po krótkiej przerwie w postaci dyskusji panelowej zatytułowanej Between Writing 
Thinking and Knowing: World on the Paper or World in the Mind?, którą poprowa-
dził Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) . 

W czasie konferencji zarysowało się kilka zwartych tematycznie grup badaw-
czych skupionych wokół problematyki języka i  sposobów reprezentacji wiedzy 
w aspekcie ich funkcji poznawczych . Na uwagę zasługują grupy reprezentujące 
filozofię nauki (W . Sady, A . Koterski, A . Siitonen, J . Palomäki), filozofię języka 
(M .  Tałasiewicz, N . Pietrulewicz, M . Witek) socjologiczne studia przypadków 
(A . Łaska-Formejster, K . Kubala, M . Kotras, K . Mesyasz) . Dokładny program kon-
ferencji oraz szersze informacje dotyczące wybranych autorów znaleźć można na 
stronie konferencji: http://culturecommcog .wordpress .com . 

Zapoczątkowana podczas konferencji współpraca jest kontynuowana w celu 
przygotowania specjalnego numeru czasopisma „Dialogue and Universalism”, wy-
dawanego przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk . 
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Zbysław Muszyński – profesor w Zakładzie Logiki i Filozofii Nauki UMCS, 
zainteresowania naukowe: filozofia języka, filozofia umysłu, semiotyka, kognitywi-
styka; autor m .in . publikacji, Rewolucja kognitywistyczna: gdzie i jaka?, [w:] RRR 
Kognitywistyka 1: Kognitywistyka: problemy i perspektywy, red . H . Kardela, Z . Mu-
szyński, M . Rajewski, Lublin 2005; „Widzenie jako” jako metareprezentacja i podo-
bieństwo, [w:] RRR Kognitywistyka 2: Podobieństwo, red . H . Kardela, Z . Muszyński, 
Lublin 2006; Koncepcja podmiotu w kognitywistyce, [w:] Podmiot w języku i w kul-
turze, red . J . Bartmiński, A . Pajdzińska, Lublin 2008; Problem referencji i znaczenia 
referencyjnego wyrażeń fikcjonalnych w świetle przyczynowej teorii odniesienia. Esej 
o naturalizacji semantyki, „Przegląd Filozoficzny” 2010, nr 3, s . 17–34; Empatia, 
metareprezentacja i symulacja, [w:] Empatia, obrazowanie, kontekst jako kategorie 
kognitywne, red . H . Kardela, Z . Muszyński, M . Rajewski, Lublin 2012; Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz członek m .in . Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego .

Semir Zeki – profesor University College London (Research Department of 
Cell and Developmental Biology), specjalista w zakresie neuroestetyki, jego badania 
(wykonywane przy użyciu technik obrazowania i psychofizycznych) koncentrują się 
wokół problemu mózgu wzrokowego (visual brain), związku między aktywnością 
mózgu a doświadczeniem estetycznym i twórczością artystyczną, w swoich pracach 
wykazuje podejście interdyscyplinarne (neurobiologia, kognitywistyka, humani-
styka); autor czterech książek i ponad stu pięćdziesięciu artykułów, od pracy Inner 
Vision: an exploration of art and the brain (1999), pionierskiej w poruszanej tema-
tyce, zaczęła się rozwijać nowa dziedzina badań – neuroestetyka, ostatnia z książek 
(Splendours and Miseries of the Brain, 2008) została w tym roku przetłumaczona 
na język polski; laureat wielu nagród, m .in . Prix Science pour l’Art (LVMH, Paryż 
1991) czy King Faisal International Prize in Science 2004 (King Faisal Foundation) . 
Więcej na: http://www .ucl .ac .uk/cdb/research/zeki . 
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Tomohiro Ishizu – ukończył studia w zakresie sztuki, doktor filozofii, zdobył 
swój tytuł w Waseda University, obecnie pracuje w Research Department of Cell 
and Developmental Biology (University College London), w zespole współpracuje 
między innymi z Semirem Zekim; autor artykułów publikowanych w takich pre-
stiżowych czasopismach, jak: „Brain Research”, „Neuroscience Research”, „Interna-
tional Journal of Neuroscience”, „Neuroscience” czy „PLoS One” .

Anna Adamczyk – absolwentka filologii polskiej, doktorantka w Instytucie 
Filologii Polskiej UMCS; redaktor stylistyczno-językowy, współredaktor edytor-
skiego opracowania nowelistyki Zygmunta Niedźwieckiego, interesuje się antro-
pologią literacką, badaniami kulturowymi, geopoetyką; opublikowała kilkanaście 
artykułów w  tomach pokonferencyjnych i w czasopismach oraz kilka recenzji . 
W latach 2010–2011 była sekretarzem czasopisma Koła Naukowego Doktorantów 
WH UMCS „Acta Humana” .

Sebastian Bodzak – absolwent filozofii, doktorant w Zakładzie Ontologii i Teo-
rii Poznania UMCS, zainteresowania naukowe: kognitywistyka, filozofia umysłu, 
epistemologia, zagadnienie cielesności, filozofia współczesna, autor m .in . artyku-
łów: Human without Self: From Ethics of Soul to Ethics of Embodied Mind, [w:] 
Weiss G .W ., Greif H . (eds .), Ethics-Society-Politics: Papers of the 35th International 
Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel 2012; Czy ograniczona racjonal-
ność podmiotu wyklucza jego odpowiedzialność w podejmowaniu społecznych decy-
zji?, [w:] Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red . Zbigniew Drozdowicz, 
Sławomir Sztajer, Poznań 2012, zastępca przewodniczącego Koła Kognitywistyki 
UMCS w roku 2011/2012 .

Bartosz Janik – absolwent prawa i filozofii, doktorant w Zakładzie Kognitywi-
styki Wydziału Filozoficznego oraz w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowania 
naukowe: filozoficzne aspekty psychiatrii, nauki kognitywne w psychiatrii, analiza 
Bayesowska, logika filozoficzna, teoria prawa .

Michał Kamiński – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, zainteresowania naukowe: analiza Bayesowska, teoria prawa, 
feministyczna teoria prawa, gender studies .

Liliana Kozak – absolwentka malarstwa, doktorantka w Zakładzie Estetyki 
UMCS, zainteresowania naukowe: teoria sztuki współczesnej, estetyka pragma-
tyczna, neuroestetyka, enaktywizm, fizyka kwantowa, autorka kilku artykułów do-
tyczących sztuki współczesnej, m .in . Sztuka współczesna – nowe miejsca, „Kresy” 
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2008, nr 73–74, Performance i odbiorca, „Kra” 2012, nr 1, członek Klubu młodych 
krytyków sztuki „Koło Labiryntu” (Galeria Labirynt), członek ZPAP w Lublinie .

Michał Makowski – absolwent filozofii i prawa, doktorant w Zakładzie Onto-
logii i Teorii Poznania UMCS, zainteresowania naukowe: filozofia umysłu, kogni-
tywistyka, filozofia prawa, autor artykułu Racjonalność ograniczona czy ograniczona 
świadomość? Udział ukrytych form myślenia w podejmowaniu decyzji społecznych, 
[w:] Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red . Zbigniew Drozdowicz, Sła-
womir Sztajer, Poznań 2012 oraz prelekcji na sympozjum w Austrii All Truths are 
not to be Told. An Epistemological Reflection on the Concept of Legal Truth, 35th 
International Ludwig Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 
2012, członek Koła Kognitywistyki UMCS .

Krzysztof Rojek – absolwent filozofii, doktorant w Zakładzie Filozofii Współ-
czesnej UMCS, zainteresowania naukowe: aksjologia, etyka, metafizyka, współpra-
ca przy organizacji konferencji „Sex i filozofia” 24–25 kwietnia 2012, prowadzenie 
paneli dyskusyjnych podczas konferencji „Sex i filozofia” oraz „Wampir w zwier-
ciadle sztuki” 14 maja 2012, członek Koła Kognitywistyki UMCS .

Justyna Rynkiewicz – absolwentka filozofii, studentka psychologii, doktorant-
ka w Zakładzie Filozofii Współczesnej UMCS, zainteresowania naukowe: podmio-
towość, teoria wartości, psychologia poznawcza, filozofia człowieka, przewodniczą-
ca Koła Kognitywistyki UMCS w roku 2011/2012, organizatorka konferencji „Sex 
i filozofia” 24–25 kwietnia 2012 .

Anna Szabelska – absolwentka socjologii UJ, studentka religioznawstwa UJ, 
zainteresowania: teoria mitu, zastosowanie teorii kognitywnych w badaniach reli-
gioznawczych, herezje średniowieczne, współpracowała przy redakcji periodyku „Ex 
nihilo” oraz organizacji międzynarodowej konferencji „Potęga bajki” (2012 rok) .

Barbara Tatar – absolwentka filologii polskiej, doktorantka w Zakładzie Es-
tetyki UMCS, studentka studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka 
polskiego jako obcego, zainteresowania naukowe: krytyka sztuki, estetyka, neuro-
estetyka, literatura drugiej połowy XIX i początku XX wieku, malarstwo, autorka 
artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych (m .in . 
Jaka jest przyszłość Witkacego?, „Akcent” 2011, nr 2; Legenda Fryderyka Chopina 
na przełomie XIX i XX wieku – recepcja poetycka, [w:] Наука и культура эпохи 
Шопена (к 200-летию со дня рождения), Брест 2011; Problem nienasycenia w hi-
storiozofii i teorii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Podteksty . Czasopismo 
kulturalno-naukowe” 2012, nr 1–2), redaktor naczelna czasopisma „Acta Humana” 
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w latach 2010–2011, uhonorowana Nagrodą Rektora – „Nagroda indywidualna za 
wyróżniającą pracę w roku 2010/2011”, nagroda przyznana po zajęciu przez czaso-
pismo „Acta Humana” pierwszego miejsca w konkursie ogólnopolskim „StRuNa 
2011”, w kategorii „Publikacja 2011 Roku”, objętym patronatem Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego prof . Barbary Kudryckiej .

Marcin Trybulec – doktor w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania UMCS, 
zainteresowania naukowe: filozofia kultury, filozofia języka, filozofia umysłu, filo-
zoficzne konteksty teorii mediów i komunikacji, autor artykułów: Niewspółmierność 
a relatywizm językowy, „Filozofia Nauki” XVII, nr (3) 67, 2009, s . 33–56; Racjonal-
ność między relatywizmem a etnocentryzmem. Znaczenie technologii komunikacyj-
nych dla problematyki racjonalności, [w:] O racjonalności w nauce i życiu społecznym, 
red . Z .  Drozdowicz, Z . Melosik, S . Sztajer, Poznań 2009; Pojęcie podmiotu poznania 
w szkole komunikacji społecznej z Toronto, [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. 
Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej,  red . W . Chyła, M . Kamińska, 
P . Kędziora,  Poznań  2010; Medium Theory and Technological Determinism. Taking 
Accusations of Technological Determinism  Seriously, [w:] McLuhan’s Philosophy of 
Media,  eds . Y . Van Den Eede, J . Bauwens, J . Beyl, Brussels, Free University Press  
(forthcomig), członek Media Ecology Association .






