
Hayeka teoria umysłu i jej antynaturalistyczne implikacje 

 

Wprowadzenie 

1. Punkty do dyskusji są de facto polemiką z pomysłami Łukasza Łazarza przedstawionymi w 

tekście „Extrems  meet ..” oraz z zarzutem „antynaturalistycznych uprzedzeń” (tak go 

nazwałem dla uproszczenia) sformułowanym w tekście „Ignorance is bless”. Koncepcja jest 

taka, aby przedstawić pewną teorię umysłu, omówić jej implikacje i w jej świetle tezy Łukasza 

poddać krytyce. 

2. Spróbujmy je najpierw przypomnieć. Pierwsze powtarzam z tekstu „Extrems meet”, ostatnią 

przedstawię w wersji zinterpretowanej: 

1. Wiedza z zakresu neurokognitywistyki jest kluczowa dla jakiejkolwiek debaty 

filozoficznej w tym także w obszarze filozofii prawa. Z tezą tą rzecz jasna nie 

zamierzam polemizować – wydaje się z naszego punktu widzenia oczywista, żeby nie 

rzec trywialna. 

2. Artificial General Inteligence jest najbardziej użytecznym punktem wyjścia dla 

uświadomienia sobie silnego wpływu nauk kognitywnych na filozofie prawa. Nie jest. 

Ani najbardziej użytecznym ani najbardziej istotnym. Wpływ kolejnych modeli na 

filozofie prawa jest znikomy i nie wynika to bynajmniej z ignorancji bądź z 

antynaturalistycznych uprzedzeń. Ale tej tezy nie będę wykazywał – zostawiam to 

Bartkowi. 

3. Normy stanowią wiedzę deskryptywna (opisową) dotyczącą skuteczności strategii w 

osiągnięciu założonych celów. Ta teza jest z gruntu fałszywa. Niektóre normy mogą 

być w ten sposób interpretowane. Ale większość tych, które tworzą prawo prywatne 

i normy moralne nie są żadnymi instrukcjami opracowanymi w celu urzeczywistniania 

założonych celów jednostki czy grupy. 

4. Cele człowieka są związane z jego potrzebami i emocjami. Niewątpliwie są związane. 

Ale próba uniwersalnego skatalogowania celów jednostki, ułożenia ich w hierarchię i 

adekwatnie do niej dobierania „instrukcji postępowania” jest skazana na porażkę. 

5. Rezultaty prac badawczy w obszarze nerurokognitywistyki  nie mogą być 

zaakceptowane w naukach „humanistycznych” takich jak filozofia / teoria prawa. 

Prowadzą one bowiem do tezy o fizykalanym i mechanistycznym charakterze aparatu 

poznawczego, całkowicie zdeterminowanego w swoim funkcjonowaniu przez czynniki 

fizyczne. Taka konstatacja podważałby podstawowe założenia systemu 

normatywnego, które w jakimś sensie gwarantują jego stabilność (tożsamość osoby, 

wolna wola, odpowiedzialność, wina itp.). Teza ta jest fałszywa. Fizykalny i 

mechanicystyczny obraz człowieka przewija się nieustannie w różnego rodzaju 

teoriach naukowych i pseudo-naukowych, a współczesne koncepcje z zakresu filozofii 

umysłu są w zdecydowanej większości materialistyczne. Prawdziwa jest jednak teza 

odwrotna. Owo nieustanne poszukiwanie prostych, generalnych mechanizmów / 



algorytmów którymi rządzi się ludzki aparat poznawczy jest właśnie 

„naturalistycznym uprzedzeniem”, wynikającym wprost z konstrukcji tegoż aparatu. 

3. Porządek zmysłowy jest podzbiorem porządku fizyklanego. Neurony, synapsy oraz 

zachodzące tamże procesy mają fizyklany charakter. Hayek nie odżegnuje się całkowicie od 

dualizmu ale zupełnie w innym, nie-kartezjańskim znaczeniu. 

4. Porządek zmysłowy jest narzędziem klasyfikacji bodźców. Na niektóre bodźce / 

oddziaływania fizyczne reaguje, a na niektóre nie. Te na które jest wrażliwy klasyfikuje. Akt 

percepcji jest zatem aktem klasyfikacji bodźców. Klasyfikacja polega na tym, że na poziomie 

porządku zmysłowego spośród szeregu bodźców oddziaływujący fizykalnie na zmysły, reakcja 

obejmuje tylko wybrane bodźce, na które reagują wybrane / wrażliwe grupy zmysłów. 

5. Reakcji (klasyfikacja) jest procesem dynamicznym i nigdy nie przebiega w ten sam sposób. 

Porządek zmysłowy nie jest statycznym aparatem klasyfikacji, który zawsze w określonych 

warunkach reaguje tak samo. Na sposób klasyfikacji wpływ ma zarówno zestawienie 

bodźców (w jakim „towarzystwie” występują te na które aparat jest wrażliwy), siła ich 

oddziaływania jak też „aktywność” samego aparatu w danym momencie percepcji. 

6. Sposób klasyfikacji nie jest stabilny. Pierwotnie jest on określony przez genotyp jednostki i jej 

ewolucyjny dorobek. W toku jej indywidualnego rozwoju podlega on jednak modyfikacji, 

adekwatnie do jej osobniczych doświadczeń i mechanizmu zwrotnego, wyłapującego 

niekonsystencje aparatu i dostosowującego go odpowiednio w celu jej wyeliminowania. 

7. Aparat klasyfikacji służy osobniczemu przetrwaniu, albo inaczej mówiąc realizuje pewne 

biologiczne założenia. Klasyfikacji bodźców musi być zatem w jakimś sensie adekwatna do 

klasyfikowanej rzeczywistości. Adekwatność wyraża się w tym, że relacje w jakich pozostają 

impulsy wewnątrz aparatu klasyfikacyjnego odpowiadają relacjom w jakich pozostają do 

siebie bodźce, które owe impulsy wywołały. Struktura zatem impulsów w aparacie 

klasyfikacyjnym odpowiada strukturze bodźców, a poprzez nie, strukturze świata 

zewnętrznego. Odpowiedniość ta jednak jest niedoskonała i nie izomorficzna. Można 

powiedzieć że stale aktywny aparat zmysłowy podtrzymuje poprzez nieustanną klasyfikacje 

bodźców pewien obraz / model rzeczywistości w organizmie. W ten model 

wkomponowywane są kolejne bodźce, które poprzez niego lokalizowane są czasowo-

przestrzennie. Poznanie zatem polega na w istocie na odpowiednim sklasyfikowaniu 

docierających bodźców, a poprzez zdarzenia mentalne, na odtworzeniu relacji pomiędzy 

bodźcami w porządku zmysłowym. 

Hayeka teoria umysłu w zarysie 

Bliskie implikacje teorii 

1. Spór między empirystami i natywistami, co do sposobu poznawania świata nie ma sensu. Seśli 

szukać gdzieś podobieństw to najbliżej Hume’a i Kanta. U Hume’a będzie to fakt postrzegania 

rzeczywistości w kontekście relacji między zdarzeniami (styczność, podobieństwo i 

przyczynowość) oraz postrzeganie związku przyczynowego li tylko jako przyzwyczajenia. U 

Kanta to aprioryczne formy naoczność. Aparat poznawczy jest w pierwszej kolejności 

produktem ewolucji. Podstawowe klasyfikacje bodźców, które pozwalają na zbudowanie 



czasowo-przestrzennego modelu rzeczywistości wydają się uwarunkowane genetycznie. 

Założenia fenomenologii oraz pozytywizmu również są fałszywe. Nie ma czegoś takiego jak 

akt czystej percepcji lub akt poznania fenomenu, który jest stabilny (zawsze taki sam) i 

wspólny jednostkom. Akt percepcji jest zawsze aktem interpretacji poprzez stosowną 

klasyfikację bodźców. System klasyfikacji jest uwarunkowany zarówno gatunkowo jak i 

osobniczo. Niekonsystencje w systemie powodują jego nieustanną  rekonstrukcję. System 

zrekonstruowany zaś, klasyfikuje inaczej. Innymi słowy nasza wiedza (genetycznie 

uwarunkowany i osobniczo nabyty system klasyfikacji bodźców) warunkuje nasz obraz 

(model) świata. 

2. Ponieważ poznawanie świata dokonuje się przez nieustanne klasyfikowanie bodźców ze 

względu na określone regularności (regularnie występujące atrybuty), aparat ma naturalna 

tendencję do wychwytywania li tylko regularności w oddziaływujących bodźcach. Zdarzenia 

pojedyncze, nieklasyfikowalne oraz zdarzenia chaotyczne będą dyskryminowane. Aparat 

poznawczy będzie miał tendencje do ich ignorowania. Do tej tezy jeszcze powrócę pod 

koniec. 

10.  Tzw. wyjaśnienie naukowe polegać będzie na takim dostosowaniu aparatu klasyfikacji aby w jego 

ramach nastąpiło odtworzenie modelowej struktury wyjaśnianych zdarzeń ze świata zewnętrznego, 

odpowiedniej do wychwyconych przez aparat regularnych relacji („praw natury”) pomiędzy 

wyjaśnianymi zdarzeniami. 

11.  Granicą wyjaśnienia jest wyjaśnienie modelu samego w sobie – a zatem modelowe wyjaśnienia 

aparatu klasyfikacji, który konstytuuje porządek zmysłowy. Aby skonstruować model wyjaśnianego 

mechanizmu klasyfikacji, model w którym konstruujemy wyjaśnienie musi posiadać złożoność 

wyższego stopnia niż model wyjaśniany. Wyjaśnienie naszego umysłu nigdy nie wyjdzie zatem poza 

ogólne zasady. Nie ma możliwość, na wzór fizyki lub chemii, skonstruowania takiego modelu 

wyjaśnianego zjawiska, który może być rozwijany z dowolną szczegółowością, prowadząc w granicach 

błędu pomiaru do trafnych predykcji. 

Dalsze implikacje teorii i odniesienie do tez Łukasza 

AGI 

12.  AGI to nic innego jak różne próby skonstruowania modelu funkcjonowaniu ludzkiego aparatu 

poznawczego. Z tego punktu widzenie AGI nie jest żadną rewolucją. Takie próby podejmowane są od 

początku refleksji nad mechanizmami naszego poznawania świata – czyli od umownego Arystotelesa. 

Ewentualne nowatorstwo polega na tym, że w konstruowanie modelu zaprzęgamy współczesną 

wiedzę z zakresu informatyki, matematyki oraz z zakresu psychologii teoretycznej i 

eksperymentalnej. Modele są silnie uwarunkowane założeniami teoretycznymi, żeby nie powiedzieć 

filozoficznymi. Istotna uwaga! To nie jest tak, że AGI implikuje fizykalny (mechanicystyczny) oraz 

algorytmizowalny model funkcjonowania aparatu poznawczego. Sest odwrotnie – fizykalność i 

algorytmizowalność jest założeniem modelu. 

13.  Do tego momentu teoria umysłu Hayeka w żaden sposób nie jest kontradyktoryjna z wysiłkami w 

kierunku modelowania aparatu poznawczego, a nawet jest z nim zbieżna. Seśli porządek zmysłowy 

jest szczególnym, złożonym aparatem klasyfikacji bodźców to nic nie stoi na przeszkodzie aby 



podejmować badania, eksperymenty mające na celu identyfikację sposobu w jaki ta klasyfikacja 

dokonuje się na różnych poziomach oraz próby opisu tego aparatu w kategoriach informatycznych 

(algorytm) i matematycznych. 

14.  Podstawowa rozbieżność pojawia się wówczas, kiedy entuzjaści badań nad AGI (Łukasz) dokonują 

niczym nieuprawnionej ekstrapolacji tych badań i nie bacząc na dość, jak na razie skromne efekty, 

konstruują nową teorię w oparciu o silne założenie, że badania te wcześniej czy później zakończą się 

stworzeniem kompletnego modelu funkcjonowania ludzkiego umysłu, na wzór modeli fizycznych. 

Model pozwoli na kompletna identyfikację wszystkich czynników determinujących nasze decyzje i 

ujawniane zachowania. Otóż w myśl prezentowanej teorii Hayeka, uzupełnionej także jego 

przemyśleniami dot. roli wiedzy w społeczeństwie oraz sposobem kształtowania się wzorców 

zachowań (norm) to się stać nie może. O ograniczeniach w poznaniu umysłu był mowa powyżej. 

Poniżej refleksje dot. wiedzy i norm. 

Wiedza 

15.  Na poziomie jednostki (indywidualnym), wiedza to nic innego jak zorganizowany system 

klasyfikacji bodźców zewnętrznych wobec aparatu poznawczego, który w obrębie tego aparatu 

tworzy określony model poznawanej rzeczywistości. To jaki jest ten model (jaka jest nasza wizja 

świata) zależy zarówno od genotypu jak i od jego następczych modyfikacji związanych z 

doświadczeniami indywidualnymi. Sednym z istotnych elementów wpływających na następcze 

modyfikacje są oczywiście relacje z innymi jednostkami. Tak rozumiana wiedza jest dynamiczna 

(podlega nieustannym zmianom) i indywidualna (wizja świata u każdej jednostki jest nieco inna- na 

tyle inna, że generuje różnorodność zachowań zewnętrznych). 

16.  Zrozumienie wszystkich determinantów zachowania konkretnej jednostki wymaga, poza 

identyfikacją determinantów zewnętrznych wobec jej aparatu poznawczego, identyfikacji jej 

„wiedzy” w tym rozumieniu, ustalonej dokładnie na chwilę, w której podejmowana jest określona 

decyzja. Nawet jeśli teoretycznie byłoby to możliwe (a w myśl tego co powiedziano wyżej nie jest to 

możliwe), praktycznie jest to nieosiągalne (brak back-up-u tworzącego kopie naszej „wiedzy” w 

każdej dowolnie krótkiej chwili). 

17.  Nieosiągalność ta jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku, gdy chcemy zidentyfikować grupę 

mechanizmów rządzących społecznością, po to aby stosownie zaprojektować normy rozumiane jak 

instrukcje postępowania zmierzające do osiągnięcia określonego celu. Po pierwsze instrukcje te będę 

inne dla każdego (bo muszę uwzględniać stan jego indywidualnej „wiedzy”), a co gorsza, z chwilą w 

której instrukcja się pojawia, stan tej wiedzy się zmienia, zmienia się też sposób aplikowania samej 

instrukcji. 

18.  Żaden potencjalny decydent ani projektant norm nie dysponuje i nigdy nie będzie dysponował 

wiedzą absolutną, a zatem wiedzą na temat wiedzy wszystkich jednostek układu. Demon Laplaca jest 

sprzeczny sam w sobie. Argument jak wyżej. Demon nie ma niezależnego punktu odniesienia tylko 

jest elementem układu. Demon który posiadł wiedzę absolutną dot. układu jednocześnie w tej samej 

chwili zmienił zasób tej wiedzy i zmodyfikował układ. To jest coś co w ekonomii za Frydmanem i 

Goldbergiem określam jako inherent two –way interdependence. 

 



Normy 

19.  Wg Łukasza rozpoznanie mechanizmów decyzyjnych poprzez trafny model AGI prowadzi do 

możliwości takiego projektowania norm, które stanowić będą doskonałe instrukcje prowadzące nas 

do określonego celu. Błąd tkwi w także w owym celu. Zakłada się bowiem, że jest on możliwy do 

zidentyfikowania i wytyczenia – a zatem, że działania jednostek z założenia są celowe. To jest silne 

założenie teorii, a nie jej implikacja. Tak jednak nie jest. 

20.  Norma u Hayeka w dużym uproszczeniu to przyjęty społecznie wzorzec zachowania. Nie 

wchodząc w detale istotnym jest podział na dwa rodzaje norm: purpose dependent i purpose 

independent. Tylko te pierwsze mogą być interpretowane jako instrukcje postępowania zmierzające 

do osiągnięcia określonego celu. Ich źródło, zdaniem Hayeka, tkwi w sposobie kształtowania się i 

sprawowania władzy administracyjnej. Kłopot w tym, że wbrew wyobrażeniom, są one w 

zdecydowanej mniejszości. 

21.  Normy, które zapewniają stabilność układu społecznego są „niezależne od celu”. Wykształciły się 

w toku 500 tys. lat ewolucji gatunku. Można się spierać czy są one rozszerzeniem naturalnych 

biologicznych preferencji (Załuski) czy też, raczej, jak chce Hayek, mogą one w toku ewolucji 

kulturowej modyfikować nasze preferencje biologiczne. Ważne jest to, że powstają one 

spontanicznie w sposób zbliżony do genowych mutacji, choć ich dalszy transfer ma charakter 

lamarkiański. Spontanicznie oznacza, bez żadnego, wyraźnego, zamierzonego celu, a czasami wbrew 

identyfikowanemu celowi. Seśli z jakiś powodów, na danym etapie ”wiedzy” jednostek  i w danym 

otoczeniu fizycznym i biologicznym, będą sprzyjały przetrwaniu ich „nosicieli” to będę trwały i 

rozpowszechniały się. W przeciwnym przypadku zanikną. 

22.  Próba projektowania lub interpretowania norm przez pryzmat ich domniemanych celów, które 

mają osiągnąć, mniej więcej odpowiada próbie twierdzenie, że nasza ewolucja biologiczna ma 

określony cel, który możemy zidentyfikować lub wytyczyć i że pod tym kątem możemy sobie ją sami 

zaprojektować. 

Chaos, złożoność i teza Wolframa 

23.  Suż widzę potencjalny zarzut adwersarzy: Nie musimy wszak poznawać funkcjonowania naszego 

umysłu w sposób doskonały (kompletny) jak też nie musimy mieć kompletnej wiedzy na temat 

osobniczej wiedzy jednostek, aby móc rekonstruować generalne prawidłowości i w oparciu o nie 

identyfikować determinanty zachowania i projektować „instrukcje”. Będą one cechowały się pewnym 

stopniem ogólności i przybliżeniem, ale będą funkcjonować tak jak funkcjonują zasady dynamiki 

Newtona choć w kontekście teorii względności są co najmniej niedoskonałe. Otóż nie. 

24.  Problem tkwi w chaosie i złożoności, a zatem w „chmurach i zegarach”. Umysł ludzki rozumiany 

jako aparat klasyfikacji oraz struktury społeczne stanowią najwyższy stopień znanej nam złożoności. 

Według teorii Hayeka, nawet jeśli istnieją wyższe stopnie, to nie mamy możliwości ich poznawania. 

Rzecz nie w tym, że nie mamy stosownej mocy obliczeniowej. Rzecz w tym, że w strukturach 

złożonych / chaotycznych aproksymacja prowadzi do fałszywych wyników, a próby liczenia bez 

aproksymacji są ograniczone czasowo i przestrzennie.  Ogólnie można powiedzieć, że jest to 

przysłowiowy „efekt motyla”. Struktury złożone, dyssypatywne (nieograniczone czasowo i 

przestrzennie) rozwijają się według rozpoznanego schematu. Wraz ze wzrostem tzw. wykładnika 



Lapunowa określającego stopień złożoności, złożona struktura uporządkowana wpada w fazę 

chaotyczną, której nie jesteśmy w stanie opisać żadnymi równaniami czy modelami matematycznymi. 

Sesteśmy jednak w stanie dla danych, niektórych struktur wskazać poziom złożoności (wykładnik) 

powyżej którego dojdzie do fazy chaotycznej. Odwrotnością wykładnika Lapunowa jest tzw. czas 

Lapunowa. Dla niektórych struktur jesteśmy w stanie wskazać w jakim czasie dojdzie do owej fazy 

chaotycznej. Po każdej fazie chaotycznej następuje przejście fazowe i nowa faza uporządkowana. Tą 

jesteśmy w stanie badać i modelować – ale na etapie chaotycznym nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

jak będzie wyglądała. 

25.  Seśli teoria Hayeka jest trafna, to fakt, że w ogóle uświadamiamy sobie istnienie struktur 

chaotycznych jest wielkim sukcesem. Nasz aparat poznawczy ma bowiem naturalną tendencję do 

wychwytywania bodźców regularnych, nadających się do klasyfikowania. Bodźce chaotyczne, 

nieuporządkowane będą dyskryminowane, o czy jeszcze poniżej. 

26.  Seśli faza chaotyczna byłaby w ogóle rozpoznawalna, to uprawniona jest hipoteza, że może być 

ona algorytmicznie nieścieśnialna. Mówiąc krótko nie będzie istniała żadna droga „na skróty” która 

poprzez jakiś model lub zespół równań umożliwi nam poznanie zasad działania struktury chaotycznej. 

Sedyną drogą ku temu jest dokładane replikowanie występujących w obrębie tego układu relacji. To 

jednak prowadzi do konstatacji, że wynik uzyskany w modelu, zostanie uzyskany dokładnie w tym 

samym czasie, w którym sam układ przejdzie w fazę uporządkowaną. 

27.  Najdalej idąca hipoteza Wolframa, która koresponduje z teorią Hayeka, mówi, że postrzegany 

przez nas uporządkowany świat, dający się opisać matematycznymi równaniami, lub ścieśnianymi 

algorytmami jest zdecydowanym wyjątkiem. Dominujące struktury mają charakter chaotyczny i 

nieścieśnialny. Tyle tylko, że nie chcemy ich zauważać. 

„Naturalistyczne uprzedzenie” 

28.  Na tym właśnie polega „naturalistyczne uprzedzenie”. Świat postrzegany jako zespół 

algorytmizowanych procesów, możliwych do rozpoznania przez nasz aparat poznawczy, jest 

naturalną projekcją tego aparatu, pochodną sposobowi, w jaki aparat ów dokonuje selekcji bodźców. 

Sposób ten jest wystarczająco dobry do względnie sprawnego funkcjonowania w biologicznym 

środowisku, ale niedoskonały. Obraz świata, który w ten sposób powstaje, jako model w naszym 

umyśle, siłą rzeczy musi być uporządkowany. 

29.  Model ten rzutujemy na wszystkie obszary rzeczywistości, na której skupiamy naszą uwagę. Seśli 

przedmiotem naszego poznania będzie umysł sam w sobie, to będziemy ekstrapolować ten 

uporządkowany model także na struktury tego umysłu stając się tym samym impregnowanymi na 

tezy odmienne. 

30.  Paradoksalnie taka uporządkowana wizja umysłu przewija się zarówno w koncepcjach 

dualistyczny (dusza i ciało) jak i w koncepcjach materialistycznych, zakładających tożsamość stanów 

mentalnych i fizyklanych. Te drugie zresztą, tak jak zaznaczyłem wcześniej wydają się dominować. 

Wcześni mechanicyści w wydaniu LaMetrie, czy późniejsi pozytywiści, twórcy socjologii (Comte, 

Durkheim), czy jeszcze późniejsi apologeci zastosowania teorii gier do opisu relacji międzyludzkich, 

wszyscy skażeni byli tym samym „naturalistycznym uprzedzeniem”. Polecam w tym względzie 

znakomitą monografię Hayeka: „Nadużycie rozumu”. Ale to już inna bajka. 


