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Od neuronu do zawrotu głowy
Katarzyna Kobos
Bernard Korzeniewski, Od neuronu do (samo) wiadomo ci,
Prószy ski i S-ka, Warszawa 2005.

Na polskim rynku wydawniczym Czytelnik bez problemu znajdzie liczne
publikacje po wi cone tematyce umysłu i jego zale no ci od struktur mózgowych
(100 sposobów na zgł bienie tajemnic umysłu tandemu autorskiego Toma Stafforda i
Matta Webba1, Natura umysłów Daniela Dennetta2, by wymieni tylko par ).
Równie Internet obfituje w ciekawe omówienia teorii wiadomo ci, m.in.
zagadnienia sztucznej inteligencji czy relacji mi dzy procesami psychicznymi i
budow fizjologiczn o rodka nerwowego (artykuły i wykłady opracowane przez
Włodzisława Ducha, Marka Kasperskiego, Marka Hetma skiego3).
Jakkolwiek dost p do pi miennictwa kognitywistycznego nie nastr cza adnych trudno ci, tylko niewielki jego odsetek powstał z my l o polskim odbiorcy,
a j zyk przyswojonych polszczy nie artykułów lub ksi ek jest odrobin nieporadny i niekonsekwentny (np. nie wiadomo, czy w teorii sztucznej inteligencji
nale y mówi o sieciach neuronowych, neuronalnych czy neuropodobnych). Tym
bardziej nale y wi c doceni inicjatyw Bernarda Korzeniewskiego, który pod
patronatem wydawnictwa Prószy ski i S-ka podzielił si z polskim Czytelnikiem
refleksjami na temat

wiadomo ci i jej neurofizjologicznych uwarunkowa .

Ksi ka nosi obiecuj cy tytuł Od neuronu do (samo) wiadomo ci i si gaj cy po ni
Czytelnik ma prawo oczekiwa od Autora nie tylko wyczerpuj cych wyja nie
naukowych, ale i przekonuj cych argumentów filozoficznych. Niestety, tylko
pierwsza połowa tytułu doczekuje si satysfakcjonuj cego rozwini cia w ksi ce.
1

T. Stafford i M. Webb, 100 sposobów na zgł bienie tajemnic umysłu, Wyd. Helion, Gliwice 2006.

2

D. Dennett, Natura umysłów, tłum. W. Turopolski, Wyd. Cis, Warszawa 1997.

3

http://www.kognitywistyka.net.pl, http://www.fizyka.umk.pl/~duch/refpl.html, 28.06.2006.
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Faktycznie, autor z powodzeniem wprowadza w tematyk neurofizjologiczn .
Omawia kolejno budow pojedynczej komórki nerwowej, rodzaje neuronów i
neuroprzeka ników, struktur mózgu i mechanizmy jego działania. Funkcjonowanie sieci nerwowych tłumaczy „aktywacj , tworzeniem i modyfikacj struktur
asocjacyjnych wy szego i ni szego rz du”4. W sposób zwi zły i przyst pny
pokazuje ró nic

mi dzy szlakami i obwodami neuronalnymi5, opisuje efekt

zachodz cego w mózgu pobudzenia w skali globalnej i lokalnej6, a tak e uzmysławia,

e kor

sze

warstw komórek. Co wi cej, podstawowe zjawiska mózgowe odpowie-

nerwow

mo na według kryterium funkcjonalnego podzieli na

dzialne za powstanie procesów poznawczych i warunkuj ce doznania wiadome
udaje si Korzeniewskiemu zarysowa bez nadmiernych uproszcze i bez zb dnej
metaforyki.
Jednak tam, gdzie ko czy si opis zjawisk neuronalnych i zaczynaj próby
wyja nienia „zagadki relacji ducha i materii”, czyli problemu psychofizycznego,
autor traci nerw. W pierwszej cz ci ksi ki Korzeniewski buduje suspens, zapowiadaj c, e niebawem rozstrzygnie kwesti psychofizyczn . W newralgicznym
punkcie wywodu dotychczas

cisłe rozwa ania zostaj

zdominowane przez

nieuzasadnion metaforyk , której ofiar padło ju wielu filozofów i naukowców.
Jakie zdziwienie mo e ogarn

Czytelnika na wie , e wiadomo

zawdzi -

czamy zjawisku „samonakierowania” struktur mózgowych. Wydawałoby si , e
wła nie owa zdolno
wyja nienia. Do

samonakierowania systemu poznawczego sama wymaga

nieoczekiwanie, autor powołuje si

rozwi zanie. Nie ulega w tpliwo ci cz stkowo

jednak na ni

i iluzoryczno

jako na

zapropono-

wanego rozstrzygni cia problemu relacji mi dzy umysłem i mózgiem, aczkolwiek
sam Autor wydaje si przekonany o warto ci eksplanacyjnej postawionej przeze
hipotezy o samonakierowaniu systemu poznawczego. Dlaczego w takim razie
zamyka swój wywód rozdziałem zatytułowanym „Ograniczenia poznawcze
człowieka”? By mo e ywi jednak podejrzenie, e jego teoria ma charakter ad hoc.
4

B. Korzeniewski, Od neuronu do (samo) wiadomo ci, Prószy ski i S-ka, Warszawa 2005. s. 130.

5

Tam e, s. 52-53.

6

Tam e, s. 56-58.
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Wspomniana relacja samonakierowania lub samostosowalno ci miałaby według
Korzeniewskiego polega

na sczytywaniu przez system poznawczy zarówno

bezpo rednich impulsów nerwowych pochodz cych z receptorów i zapisów
pami ciowych, jak i zwrotnych impulsów wygenerowanych wewn trz samego
systemu. Zdaniem Korzeniewskiego, to obecno

zamkni tego obiegu pobudze

w sieci poł cze mi dzy komórkami nerwowymi decyduje o powstaniu prze y
wiadomych. Trzeba jednak zauwa y ,

e Autor ustanawia jedynie korelacj

mi dzy strukturaln p tl w budowie mózgu a procesami poznawczymi i ani nie
opisuje, ani nie wyja nia genezy

wiadomo ci. Relacji samozwrotno ci i

problemowi autoreprezentacji modelu po wi cono wiele rozpraw naukowych,
zarówno filozoficznych, jak i logicznych. Niemniej, autor markuje rozstrzygni cie
kwestii

psychofizycznej

poprzez

powołanie

si

na

abstrakcyjne

poj cie

„samonakierowania”, z grubsza równowa ne poj ciu mechanizmu sprz enia
zwrotnego. Mo na wi c powiedzie ,

e Korzeniewski dopuszcza si

bł du

definiowania ignotum per ignotum. Problematyczne zagadnienie relacji mi dzy
umysłem i mózgiem stara si

wyja ni

„samonakierowania”.

prze ledzi

Zamiast

za pomoc
etapy

niezrozumiałego poj cia
wyłaniania

si

prze y

wiadomych z pierwotnych zjawisk polaryzacji i depolaryzacji błony komórek
nerwowych, poprzez przepływ impulsów w zło onych układach neuronowych,
a

po globaln

synchronizacj

fal elektromagnetycznych wytwarzanych w

ró nych obszarach mózgu, Korzeniewski przechodzi do nieoczekiwanej konkluzji,
e w wyniku samopobudzenia „[w]spomniany o rodek poznawczo-decyzyjny,
oprócz obrazu wiata zewn trznego, utworzył w swoim obr bie tak e obraz
samego siebie”7. Wprawdzie Autor drobiazgowo charakteryzuje architektur
funkcjonaln mózgu na wszystkich szczeblach jego budowy, lecz potrafi wskaza
tylko domniemany zwi zek mi dzy zło ono ci
upakowania sieci synaps a wyst powaniem prze y

sieci neuronalnej i g sto ci
wiadomych. Nie udaje mu

si natomiast wyja ni , na czym miałby polega postulowany zwi zek. Poprzestaje na deklaracji: „ wiadomo

wyłania si , kiedy od działania pojedynczych

neuronów przechodzimy do funkcjonowania odpowiednio zorganizowanych sieci
7

Tam e, s. 130.
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ogromnej ilo ci neuronów, tak jak strzałka czasu w termodynamice [...], nieobecna
w układzie jednego lub dwóch atomów, wyłania si stopniowo, kiedy przechodzimy do dziesi ciu, stu, tysi ca, miliona, miliarda (i tak dalej) atomów”8. Sugestia
o samonakierowaniu systemu poznawczego nie jest nowa i wielu my licieli zdołało odkry , e trudno wesprze j dowodami. Jednak Autor, zamiast dostarczy
adekwatnych racji na rzecz swej tezy, w dwóch kolejnych rozdziałach uzasadnia
braki argumentacyjne powodami technicznymi (jeszcze nie zdołali my stworzy
zadowalaj cego modelu systemu poznawczego in silico) oraz epistemologicznymi
(wspomniane ju ograniczenia ludzkiego aparatu poznawczego).
Autor ksi ki wcze niej zasłyn ł jako pomysłodawca cybernetycznej
definicji ycia. Przytacza j tak e na stronach Od neuronu do (samo) wiadomo ci:
„[...] osobnik biologiczny mo e by zdefiniowany jako sie sprz e

zwrotnych

ujemnych (mechanizmów regulacyjnych zapewniaj cych prze ycie) podporz dkowanych naczelnemu sprz eniu zwrotnemu dodatniemu, czyli pop dowi do
samopowielania tej e sieci (równowa nej cybernetycznej to samo ci osobnika)”9.
Pierwotne wyja nienie fenomenu ycia postanowił ekstrapolowa na zagadnienie
wiadomo ci, które w jego uj ciu jest to same z zagadnieniem samo wiadomo ci10.
Eseistyczno-analityczna formuła wywodu Korzeniewskiego ka e zastanowi si nad klasyfikacj gatunkow jego ksi ki. W swym dziele Autor nie tylko
przybli a zagadnienie wiadomo ci, dzi ki czemu mo na by go zaliczy w poczet
popularyzatorów nauki. Korzeniewski wysuwa postulaty filozoficzne. Przyjmuje
równie

filozoficzne zało enia, milcz ce zało enia

wiatopogl dowe. Jako

e

Autor nie deklaruje otwarcie przekona filozoficznych i wr cz stara si zdyskredytowa celowo

filozoficznych bada nad wiadomo ci , Czytelnik zmuszony

jest samodzielnie okre li

charakter głoszonych przez Korzeniewskiego tez.

Pogl dy Autora nosz znamiona radykalnego redukcjonizmu metodologicznego i
funkcjonalistycznej teorii umysłu. Zakres narz dzi badawczych Korzeniewski
8

Tam e, s. 95.

9

Tam e, s. 133.

10

Tam e, s. 130.
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zaw a do rodków empirycznych, natomiast zjawisko wiadomo ci tłumaczy
stopniem i rodzajem zło ono ci o rodka nerwowego (lub neuropodobnego). Pod
wzgl dem metodologicznym jest wi c redukcjonist . W kwestii genezy prze y
wiadomych stoi na emergentystycznym, holistycznym stanowisku, e doznania
powstaj w wyniku interakcji powi zanych przyczynowo-skutkowo (=funkcjonalnie) elementów centralnego o rodka nerwowego. Oba przekonania s s dami
filozoficznymi, chocia Korzeniewski od egnuje si od uprawiania filozofii. Jego
tezy

zawdzi czaj

swój

filozoficzny

charakter

odwołaniom,

jakkolwiek

antagonistycznym, do teorii filozoficznych. Autor ignoruje konsekwencje zabrania
głosu w dyskusji filozoficznej i nie zaprz ta swej uwagi faktem,

e krytyka

jednego stanowiska dotycz cego genezy wiadomo ci oznacza zaj cie stanowiska
przeciwstawnego. „Na kartach niniejszej ksi ki kwesti

t

przedstawiłem z

perspektywy nauk biologicznych; jednak e dla filozofii ten punkt widzenia jest
niew tpliwie w du ej mierze jednostronny”. Niepodobna obala pogl dów filozoficznych z pozycji zewn trznej wzgl dem filozofii. Niemniej, Korzeniewskiemu
wydaje si , e wadliwo

jednej teorii filozoficznej odbiera prawomocno

całej

dziedzinie. W rzekomym ataku na filozoficzne uj cia wiadomo ci ujawnia tylko
sw

niech

do materializmu biologicznego i ró nego rodzaju dualizmów.

Korzeniewski bezwiednie daje wyraz pogl dom funkcjonalistycznym w polemice
z Searlowskim argumentem Chi skiego Pokoju, który kpi co okre la jako
„bałamutny”11. Szkoda,

e w swym wywodzie nie powołuje si

na ustalenia

metodologiczne wypracowane w nurcie filozofii umysłu, gdy dzi ki temu zabiegowi jego pogl dy zyskałyby wiarygodno . Z kolei stosowane przeze autorskie
terminy nabrałyby zrozumiało ci po osadzeniu w kontek cie klasycznych tekstów
filozoficznych i cybernetycznych. J zyk, którym operuje Korzeniewski, został
zaczerpni ty z dziedziny filozofii, aczkolwiek Autor nie podaje ródeł inspiracji
ani definicji, zmuszaj c

yczliwego Czytelnika do samodzielnego ustalenia

znacze poszczególnych terminów i dalszego wysiłku interpretacji tez sformułowanych za pomoc
które
11

autor

tych terminów. Na przykład, niepewna jestem znaczenia,

przypisuje

poj ciom

„epifenomenu”,

Tam e, s. 140.
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„materializmu”12. Sposób ich u ycia odbiega od normy przyj tej w pi miennictwie
filozoficznym dotycz cym zagadnienia umysłu. Zastrze enia wobec spójno ci
terminologicznej omawianej ksi ki zilustruj niekonsekwencj , której dopu cił
si sam Autor w nadawaniu nazwy swym pogl dom. Z wypowiedzi Korzeniewskiego wynika,

e opowiada si on za funkcjonalistyczn

teori

wiadomo ci,

aczkolwiek w rozdziale „Ograniczenia poznawcze człowieka” okre la swe
stanowisko jako materialistyczne.
Jak na samozwa czego reformatora kwestii samo wiadomo ci, Autor
wykazuje niewielk

wiadomo

kontekstu i konotacji stosowanych przez siebie

terminów. Bez za enowania wykorzystuje termin „istota” wzi ty w sensie potocznym: „Poj cie bł kitu po prostu posiada inne relacje z cał reszt sieci poj ciowej
[...], ni na przykład poj cie czerwieni, i to wła nie stanowi o istocie bł kitno ci”13.
Potrafi tonem nie znosz cym sprzeciwu odmówi

cisłego znaczenia poj ciu

„absolutu”, daj c jednocze nie wyraz absolutystycznym pogl dom na natur
samego absolutyzmu14. Wywód nie jest wolny od niezr czno ci j zykowych i
ogólników nie wspartych stosown

argumentacj

przykładem. Nie zamierzam wypunktowa
Korzeniewskiego. Wymieni

lub cho by adekwatnym

wszystkich potkni

tylko kilka, aby unikn

formalnych

zarzutu gołosłowno ci.

Autor niepoprawnie mówi o „działalno ci” (sugeruj cej czynno

podmiotu

wiadomego), a nie działaniu, mózgu. W sposób nieuprawniony uto samia
„autonomiczn aktywno
si

nadu y

kory mózgowej” z „procesami my lenia”15. Dopuszcza

logicznych, gdy

usiłuje zdefiniowa

samego „osobnika biolo-

gicznego”, a nie jego poj cie16. Mówi o „nazwie j zykowej”, jakby mogły istnie
nazwy pozaj zykowe17. W próbie opisu genezy

wiadomo ci przedstawia jej

absurdalny przebieg. Posługuje si bowiem oksymoronicznym stwierdzeniem, e
wiadomo

wyłania si

12

Tam e, s. 146.

13

Tam e, s. 106.

14

Tam e, s. 144-169.

15

Tam e, s. 130.

16

Tam e, s. 133.

17

Tam e, s. 58.
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jednocze nie okre la j

jako epifenomen i emergentn

systemu poznawczego, czyli implikuje, e wiadomo

powstaje nagle

i skokowo. Zdołałam tak e wychwyci bł d merytoryczny. W ksi ce podano
bł dne informacje na temat procesu akwizycji pierwszego j zyka i cezur wiekowych wyznaczaj cych okres kształtowania si o rodków mózgowych odpowiedzialnych za przyswajanie i przetwarzanie mowy. Korzeniewski stwierdza, e po
upływie szóstego roku

ycia nie sposób opanowa

j zyka19. To nieprawda.

Hipoteza o istnieniu okresu krytycznego w nabywaniu j zyka zakłada, e ko czy
si on w wieku dwunastu-trzynastu lat.
Jednak główny zarzut wobec ksi ki dotyczy tre ci w niej pomini tych. Na
niekorzy

omawianych tez przemawia mianowicie nieobecno

refleksji metodo-

logicznej nad prezentowanymi przez Korzeniewskiego koncepcjami. Autor usiłuje
wyprowadzi tezy filozoficzne o genezie wiadomo ci z faktów zaobserwowanych w badaniach neurobiologicznych. Tote jego wnioskom mo na przypisa
warto

perswazyjn , a nie argumentacyjn .
Pomimo swych mankamentów formalnych i teoretycznych, ksi ka

znakomicie spełnia funkcj informacyjn . Jako zapis przemy le

zawodowego

biotechnologa, osoby wyspecjalizowanej w dziedzinie neurobiologii, dla filozofów
umysłu jest nieocenion pomoc w konstruowaniu argumentów adresowanych do
przedstawicieli nauk przyrodoznawczych i cybernetycznych. W neuronauce, jak
obecnie zwykło si okre la dziedzin bada nad procesami psychicznymi, uzaadnione i po

dane jest podej cie interdyscyplinarne, pozwalaj ce na dogł bn i

wieloaspektow rekonstrukcj mechanizmów znajduj cych si u podstaw ycia
psychicznego. Ksi ka Korzeniewskiego unaocznia jednak potrzeb nieustannego
moderowania dyskusji przez filozofów. Bez konsultacji z zawodowymi krytykami
naukowcy mogliby nie zauwa y , e miejsce prawomocnych, weryfikowalnych
teorii zaj ły postulaty bez pokrycia. Ka de kolejne odkrycie z zakresu neurobiologii lub cybernetyki aspirowałoby do statusu rozstrzygni cia zjawiska
wiadomo ci.
18

Tam e, s. 95.

19

Tam e, s. 109.
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