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1. Wstęp 

 

W niniejszej pracy staram się wykazać, że istnieją pewne poznawcze 

przeszkody, które powodują, że możliwości zaakceptowania bardziej szczegółowej 

wiedzy o umyśle przez społeczeństwo są mocno ograniczone. Szczególnie dobrym 

polem do obserwacji tego zjawiska są dziedziny normatywne; etyka i prawo, które 

ucieleśniają najbardziej akceptowaną społecznie wizję człowieka. Zjawisko to 

związane jest także ze znacznym ograniczeniem wpływu dynamicznie rozwijających 

się nauk poznawczych na dziedziny normatywne.  

 

W pkt 2-3 stworzę teoretyczną ramę niniejszej pracy. W pkt 2 bronię tezy, że istota 

wiedzy samej w sobie polega na ustaleniu stopnia wymuszania się określonych 

zjawisk (stanów rzeczy). W tym punkcie chcę wykazać „deterministyczny” charakter 

samej wiedzy. W pkt 3 odwołując się do mechanizmów podejmowania decyzji oraz 

mechanizmu wyparcia bronię natomiast tezy, że możliwa jest sytuacja, w której w 

wyniku konfliktu potrzeb człowiek może zaniechać przyznania określonej wiedzy 

atrybutu naukowego ze względu na zbyt duże koszty takiego działania.  

W pkt 4-5 stosuję powyższą ramę teoretyczną w stosunku do wiedzy o umyśle i 

problemach z jej aplikacją. W pkt 4 opisuję znaczący postęp nauk poznawczych, 

który dokonał się w drugiej połowie XX wieku i co za tym idzie znaczne zwiększenie 

naszej wiedzy o ludzkim umyśle. W pkt 5 wyciągam wnioski; coraz bardziej 

dostępna nam wiedza o umyśle (za pkt 4) ze względu na swój „deterministyczny 

charakter” (za pkt 1) w naturalny sposób może prowadzić do sytuacji konfliktu 

celów/potrzeb (za pkt 2), w której koszty działania polegającego na przyznaniu tej 

wiedzy atrybutu naukowego na tyle przeważają zapłatą polegającą na zaspokojeniu 

potrzeb poznawczych, że może dochodzić zaniechania takiego działania (lub jej 

wypierania).  

 

2. Wiedza w ogólności. „Deterministyczny” charakter wiedzy.  

 

W świetle dotychczasowych ustaleń nauk poznawczych wiedza jawi się jako 

sieć probabilistycznie powiązanych ze sobą, niepodzielnych jednostek informacji 

(chunks) stanowiących węzły tej sieci. Taki model organizacji wiedzy ma silne 



inspiracje neurobiologiczne wynikające z budowy sieci neuronowych oraz okazuje 

się użyteczny w podejmowanych próbach obliczeniowych symulacjach procesów 

kognitywnych (ACT-R, SOAR, LIDA, Novamente, PSI, OpenCog, Clarion, SNePS).  

 

 
 

Rys. 1 Fragment sieci semantycznej wg Collinsa i Loftus  

 

Pojedyncze relacje między pojęciami mają charakter binarny, czyli łączą tylko dwa 

węzły. Zdanie: „łosoś i rekin mają skrzela”, odnoszące się do trzech węzłów sieci, 

można rozbić na dwa prostsze zdania: „łosoś ma skrzela” oraz „rekin ma skrzela”. 

Zgodnie z pierwotnie zaprezentowaną przez Collins i Quilliana koncepcją struktury 

wiedzy semantycznej (Collins Quilliana 1969) zakładano dwa rodzaje między 

węzłami: relacja przynależności do klasy (łosoś jest rybą) oraz relacji 

predykatywnych (łosoś jest drapieżnikiem). Relacje przynależności do klasy 

obejmują dwa węzły z dwóch różnych poziomów hierarchii sieci semantycznej 

natomiast relacje predykatywne pełnią funkcje orzeczenia oraz zawierają wiedzę o 

właściwościach obiektu.  

W teorii sieci wiedza reprezentowana jest w sposób najbardziej ekonomiczny, relacje 

predykatywne kodowane są w sieci na możliwie najwyższym poziomie ogólności. 

Ekonomia poznania wymusza też wprowadzenie do sieci pewnych niespójności. Na 

przykład właściwością ptaków jest to, że potrafią latać, co jak wiemy nie zawsze jest 



prawdą, chociaż zdecydowana większość ptaków umiejętność tą posiada. Jeśli 

jednak jakiś ptak nie lata, to wystarczy przypisać mu właśnie taką właściwość 

(Nęcka 2008). Jakkolwiek badania Collins i Quilliana (1969) przyniosły wiele danych 

potwierdzających model sieci hierarchicznej szybko zgromadzono dane sprzeczne z 

tym modelem, co spowodowało jego rewizję. Collins i Loftus (1975) utrzymali 

założenie o sieciowej strukturze wiedzy, lecz osłabili założenie o jej hierarchicznej 

organizacji. Za podstawowy czynnik decydujący o połączeniach między węzłami 

(elementami wiedzy) uznali siłę związku skojarzeniowego. Siła związku 

skojarzeniowego związana jest z dotychczasową częstotliwością występowania 

danego powiązania, która to z kolei pozwala na predykcję występowania tego 

związku w przyszłości z określonym prawdopodobieństwem. Dlatego też uważam, 

że bardziej zasadnym jest mówienie o probabilistycznym charakterze relacji 

pomiędzy węzłami sieci.  

 

Wydaje się również, że w dotychczasowej literaturze z zakresu psychologii 

poznawczej brakuje wyraźnego stwierdzenia, że dotychczasowe teorie schematów i 

pojęć z jednej strony a teoriami organizacji wiedzy dotyczą dokładnie tego samego 

problemu. Można bowiem patrzyć na dany fragment sieci semantycznej jako na 

powiązane wzajemnymi probabilistycznymi relacjami pojęcia lub schematy, lub 

postrzegać dany fragment sieci jako odrębne pojęcie lub odrębny schemat. Takie jak 

wyżej ujęcie pozwala na lepsze zintegrowanie przedstawionych dotychczas w 

literaturze koncepcji dotyczących pojęć, schematów i wiedzy. Zaakcentowanie 

probabilistycznego charakteru relacji harmonizuje z probabilistycznymi koncepcjami 

pojęcia (McCloskey, Glucksberg 1978) a definicyjne (a więc probabilistycznie pewne) 

relacje hierarchiczności koresponduje z analizą wymiarów prowadzoną w ramach 

teorii prototypów (Rosch 1978). Dobrze zintegrowane fragmenty sieci semantycznej 

można rozumieć jako schematy (Rumelhart, Ortony 1980) lub ramy (Minsky 1975). 

  

 

Wydaje się więc, że w świetle dotychczasowych badań nad charakterem wiedzy 

bezspornym jest fakt, że opisuje ona probabilistyczny związek określonych stanów 

rzeczy. Do tej dość oczywistej intuicyjne refleksji można też dojść w inny sposób. 

Każda bowiem uogólniona wiedza jest wynikiem wnioskowania indukcyjnego 

(przynajmniej pośrednio), które jest narzędziem tylko uprawdopodabniającym, czyli 

wskazującym na określone (w zależności od stopnia weryfikacji sądu) 

prawdopodobieństwo danego związku stanów rzeczy (relacji). Bezspornie efektem 

posiadania większej wiedzy jest więc możliwość lepszego oszacowania 

prawdopodobieństwa z jakim określony stan rzeczy determinuje (wymusza) 

występowanie innego stanu rzeczy. Wiedza jest więc niczym innym jak zbiorem 

informacji dotyczącym stopnia determinowania (wymuszania) jednych stanów 

rzeczy przez inne.  

 



3. Poznawcze ograniczenie akceptacji wiedzy w sytuacji konfliktu 

celów/potrzeb 

 

Zjawisko konfliktu celów związane jest z istnieniem obok siebie 

przeciwstawnych motywacji do dalszego działania. Bezspornym wydaje się być fakt, 

stanowiący że człowiek dąży do maksymalizacji szeroko rozumianych pozytywnych 

stanów emocjonalnych oraz do minimalizacji szeroko rozumianych negatywnych 

stanów emocjonalnych. Już nawet w tym twierdzeniu warto podkreślić dwukrotne 

użycie pojęcia „szeroko rozumianych”. Związane to jest z faktem, że używana 

terminologia jest w tej materii bardzo niespójna. Spowodowane jest to z 

dynamicznym rozwojem kognitywistyki i faktem, że domena psychologiczna stała 

się wspólna dla specjalistów odrębnych dotychczasowo rak różnych dziedzin jak 

informatyka (AI), filozofia (filozofia umysłu), czy neurobiologia 

(neurokognitywistyka). Tą bezsporną biegunowość stanowiącą motywację dla 

podejmowanych działań filozofowie opisują za pomocą: wartości lub emocji, 

psychologowie: emocji, informatycy: utylitarności, zapłaty lub celów. Jeszcze inni jak 

Doerner głównej motywacji upatrują w potrzebach (urges) a emocje stanowią  dla 

nich tylko regulator procesów poznawczych (Doerner 1999, 2002). Dla celów 

niniejszego opracowania przyjęcie terminologii wydaje się jednak bez większego 

znaczenia.  

 

Nabywanie wiedzy, w tym uznanie pewnego fragmentu wiedzy za wystarczająco 

pewnego (jako dobrze empirycznie zweryfikowanego lub wywnioskowanego za 

pomocą uznanych wcześniej interferencji) aby przypisać mu atrybut naukowości jest 

takim samym działaniem jak każdo inne. Podjęcie decyzji dotyczące takiego 

działania można, tak samo jak każda inną decyzję, rozpatrywać w kontekście jej 

motywacji opisywanej zapłatą, celami, użytecznością czy potrzebami. Co do zasady 

nabywanie wiedzy jest motywowane zapłatą w postaci zaspokajania potrzeb 

poznawczych, w szczególności poznawczą potrzebą wiedzy (Maslow 1954)  czy też 

kompetencji (Doerner 1999, 2002).  

 

Dla prowadzonych w niniejszej pracy rozważań istotne aby odpowiedzieć sobie na 

pytanie, czy potencjalnie istnieje taka możliwość, że nabywanie wiedzy, czy też 

ściślej przypisanie jakiemuś fragmentowi wiedzy atrybutu naukowości może mieć 

miejsce w sytuacji takiego konfliktu celów (czy też potrzeb), że z jednej strony 

jednostka uzyskuje zapłatę w postaci zaspokajanie potrzeb poznawczych a z drugie 

ponosi koszt związany z działaniem wbrew innej, nie mniej istotnej potrzebie. A 

jeszcze ściślej: czy powyższa sytuacja jest możliwa ze względu na sam charakter 

wiedzy (a nie na przykład ze względu na fakt, że w danym momencie bardziej 

istotnym jest zaspokojenie innej potrzeby a nie potrzeby poznawczej) oraz koszty są 

na tyle przeważające nad zapłatą, że dochodzi do zaniechania nabywania, czy też 

uznania danego fragmentu wiedzy za wiedzę naukową.  

 



Wydaje się, że potencjalnie taka sytuacja jest możliwa. Łatwo sobie bowiem 

wyobrazić, że istnieje jakaś wiedza, której nabycie będzie związane z jednej strony z 

zapłatą w postaci zaspokajania potrzeb poznawczych a z drugiej strony z 

ponoszeniem kosztów w postaci działania wbrew znacznie wyżej stojącej w 

hierarchii potrzeb potrzebie bezpieczeństwa (Maslow 1954). Przykład: zgodnie z 

dzisiejszym stanem wiedzy jedynym narzędziem, które zostało dane człowiekowi do 

budowy jakichkolwiek sądów o charakterze ogólnym (a tylko z takich można 

dokonywać jakiejkolwiek predykcji) jest wnioskowanie indukcyjne. Tak więc 

jakakolwiek posiadana przez nas ogólna wiedza ma charakter tylko 

uprawdopodobniony. Jeśli uświadomimy sobie skalę czasu, który dany był 

ludzkości do indukcyjnej weryfikacji tej uogólnionej wiedzy z czasem istnienia 

wszechświata, trudno nie odczuć jak ułomna jest nasza wiedza i jak bardzo ułomna 

zawsze ona będzie. Człowiek nie ma bowiem żadnych narzędzi do budowania 

absolutnych sądów, a jednak potrzeby bezpieczeństwa czy też pewności motywują 

go nieustannie do szukania tych absolutnych prawd. Taki oczywisty fragment 

wiedzy mówiący o niemożliwości dostępu do jakichkolwiek absolutnych prawd jest 

skutecznie „usuwany w kąt” w naszej nauce i kulturze, ponieważ silno 

uświadomiony może spełniać funkcję demotywującą i naruszającą potrzeby 

związane z poczuciem bezpieczeństwa. Powyższy przykład, podobnie jak 

enigmatycznie nazwane w tej pracy działanie polegające na przyznaniu danemu 

fragmentowi atrybuty naukowości, związane są raczej z działaniem świadomym. 

Jednak przyjmuje się, że funkcjonujący w zakresie zachowań nieświadomych 

mechanizm wyparcia w sposób ciągły przechodzi w funkcjonujący w zakresie 

zachowań świadomych mechanizm tłumienia. Dlatego opisane wyżej zjawisko 

można także tłumaczyć mechanizmem wypierania wiedzy  polegającym na obronie 

przed emocjami o znaku negatywnym (Maruszewski 2006).  

 

Poniżej postaram się pokazać, że ze względu na charakter wiedzy o umyśle 

człowieka wynikający ze współczesnych nauk poznawczych nauki te mogą napotkać 

na znaczny „opór”, który to szczególnie mocno będzie odczuwalny na gruncie 

dziedzin normatywnych, w tym prawa.  

 

4. Wiedza o umyśle. Bardziej deterministyczny obraz człowieka jawiący się w 

świetle kognitywistyki.  

 

Ludzki umysł był od zawsze jednym z najważniejszych obiektów zainteresowań 

różnych nauk, min. Filozofii, psychologii, antropologii. W toku rozwoju nauk 

dochodziły nowe dyscypliny: socjologia, lingwistyka, logika, literaturoznawstwo.  

Wraz z rozwojem nauk komputerowych na przełomie wieku do nauki o umyśle 

przebojem wdarł się pogląd, że umysł można traktować w kategoriach jednostki 

obliczeniowej.  

Claude Shannon w pracy dyplomowej z 1937 roku oraz w klasycznym dziele A 

Mathematical Theory of Communication (Shannon, Weaver 1948) rozwinął podstawy 



teorii informacji binarnej. W 1948 w Hixon miało miejsce interdyscyplinarne 

sympozjum, które przeszło do historii nauki. Matematycy, informatycy, między 

innymi John von Neumann, Norbert Wiener Warren McCulloch dyskutowali na 

temat „korowych mechanizmów zachowania”. W 1956 roku w MIT odbyły się 

warsztaty poświęcone zagadnieniu informacji. Udział w nich brali min. Noam 

Chomsky i George Miller. Chomsky mówił o swoim projekcje gramatyk 

generatywnych, Miller przedstawił badania na temat pamięci krótkotrwałej, za 

pomocą której można zapamiętać mniej więcej siedem rzeczy naraz (7+/-2). 

Spotkanie to stworzyło możliwość połączenia ujęć psychologii eksperymentalnej, 

lingwistyki teoretycznej i komputerowej symulacji procesów kognitywnych. W tym 

samym roku Shannon, Marwin Minsky i John McCarthy zorganizowali warsztaty w 

Dartmouth, która w zamiarze miało doprowadzić do rozwoju sformalizowanych 

form myślenia. Szybko dostrzeżono, że nowa perspektywa badania umysłu zdaje się 

otwierać nowe, dziewicze dotąd obszary wiedzy o samym umyśle. Towarzyszące 

powstaniu nauk poznawczych optymizm powodował, że wierzono, że 

algorytmizowanie wszystkich czynności poznawczych człowieka jest kwestię 

nieodległego czasu. Z czasem optymizm osłabł, napotkano na znaczne techniczne 

trudności w symulowania poszczególnych zdolności poznawczych, pojawiły się 

także poważne zarzuty natury filozoficznej co do możliwości całkowitego ich 

zalgormizowania (Penrose 2001, Searle 1980).  

 

Wszystko to jednak nie zmieniło faktu, że nauka o umyśle po 1956 nigdy miała nie 

być już taka sama. Powstała nowa gałąź nauki nazwaną sztuczna inteligencją, która z 

wieloma sukcesami zalgorytmizowała prostsze czynności poznawcze co od wielu lat 

znajduje zastosowanie inżynieryjne. Sam termin Artificial Intelligence został 

stworzony na warsztatach w Dartmouth przez McCarthiego. Przedstawiciele 

bardziej radykalnego kierunku Generalnej Sztucznej Inteligencji (Artificial Genral 

Intelligence) budują architektury kognitywne, które według przedstawicieli  tego 

kierunku badań już na dzisiejszym ich poziomie prawidłowo modelują 

najważniejsze (rdzeniowe) czynności poznawcze (Franklin 1995). Po rewolucji 

poznawczej psychologia całkowicie odwróciła się od paradygmatu behawioralnego, 

zgodnie z którym traktowano umysł jak czarną skrzynkę. Już w latach 

osiemdziesiątych trzy czwarte psychologów  na terytorium Stanów Zjednoczonych 

identyfikowało się z psychologią poznawczą, co w sposób znamienny pokazuje 

dominującą pozycję nurtu kognitywistycznego w obrębie nauk psychologicznych. 

Postępująca informatyzacja stworzyła nowe, techniczne możliwości w zakresie 

neurobiologicznego poznania struktury mózgu. Dynamiczny rozwój wiedzy o 

umyśle spowodował, że kognitywistyka wywarła znaczący wpływ na wszystkie 

dziedziny naukowe zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu problematyką 

czy to mózgu, czy umysłu jako takiego. Dotyczy to w szczególności matematyki, 

logiki, statystyki, informatyki, sztucznej inteligencji, biocybernetyki, antropologii, 

filozofii umysłu, psychologii, neuropsychologii, biofizyki, neurobiologiii, czy też 

samej biologii.    



 

Zgodnie z ustaleniami, nomen omen również przeprowadzonymi z perspektywy 

kognitywistycznej w punkcie pierwszym tej pracy, wiedza o naturze umysłu 

ludzkiego, tak samo jak każda inna wiedza opisuje probabilistyczne związki 

pomiędzy danymi stanami rzeczy, ich wzajemny determinizm, czyli inaczej jak jedne 

stany rzeczy wymuszają występowanie innych. Jak pokazałem wyżej, po rewolucji 

kognitywnej ta wiedza o wymuszaniu/determinowaniu pewnych stanów rzeczy 

przez inne stany rzeczy a dotycząca naszego umysłu uzyskała znaczący wpływ na 

wiele innych dziedzin nauki.  

 

Ostatnim bastionem relatywnie najmniej „zainfekowanym” tą kognitywistyczną 

perspektywą są nauki normatywne, jako zajmujące się najbardziej złożonymi 

procesami poznawczymi, które z powodu swojej złożoności nie wydają się być tak 

łatwo sprowadzalne do algorytmizowanej formy. Jednak współcześnie coraz częściej 

nauki kognitywne przekraczają i tę granicę podejmując problematykę 

„zarezerwowaną” dotychczas dla etyków i filozofów. Powstaje więc pytanie czy 

tylko sama złożoność przedmiotu badania powoduje, że dziedziny normatywne są 

najbardziej odporne na wyniki nauk kognitywistycznych? Czy nie ma dodatkowych 

powodów, które szczególnie na gruncie dziedzin normatywnych powodują, że 

akceptacja wiedzy dotyczącej natury umysłu jest najbardziej powolna? Czy wierząc, 

że “prawda nas wyzwoli” istnieje jednak na gruncie dziedzin normatywnych jakaś 

psychiczna bariera, chroniąca nas przed zbyt głębokim wnikaniem w swój umysł.?” 

(Duch 1998). Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć w następnym punkcie.  

 

5. Poznawcze ograniczenia wpływu kognitywistyki na dziedziny 

normatywne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

 

Dziedziny normatywne opisują szczególny fragment rzeczywistości. Ten 

normatywny fragment rzeczywistości odgrywa w społeczeństwie szczególnie 

wrażliwą funkcję regulatora zachowań społecznych. Ta szczególna funkcja związana 

z zaspokajaniem całej skali potrzeb jednostek wchodzących w skład tego 

społeczeństwa determinuje treść i sposób ujmowania problematyki normatywnej i 

stanowiącą dla niej podstawę określoną wizję człowieka, czyli de facto jego umysłu. 

Powstaje pytanie czy możliwa jest taka sytuacja, w której zaakceptowanie i 

zaaplikowanie wiedzy o umyśle, którą przynoszą nam nauki poznawcze, na grunt 

normatywny może być działaniem w takich warunkach konfliktu celów/potrzeb, że 

finalnie działanie polegające na uznaniu bardziej niż dotychczas deterministycznej 

wizji człowieka staje się niemożliwe lub co najmniej trudne?    

 

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie zarówno z niszowej perspektywy 

przedstawicieli radykalnej AGI jak i zarówno z perspektywy kognitywistycznego 

mainstreamu.  

 



Jeśli założyć, że prawdziwe są twierdzenia zwolenników AGI twierdzących, że 

istnieje już dziś wystarczająca baza naukowa do budowy ściśle zalgorytmizowanych 

mechanizmów co najmniej symulujących (lub mocniej: stanowiących) rdzeń ludzkich 

zdolności poznawczych, musielibyśmy dokonać znaczących zmian w wizji umysłu 

człowieka, która stanowi podstawę dla dziedzin normatywnych. Sensowność wielu 

podstawowych instytucji dziedzin normatywnych, w szczególności związanych 

problemem woli, tj. odpowiedzialności, zdolności prawnej, wad oświadczenia woli, 

itp. zostałaby mocno podważona. W ramach architektur kognitywnych nie ma 

miejsca na wolną wolę, decyzje podejmowane są w oparciu o kalkulację zysków i 

kosztów oraz różnego rodzaju czynniki losowe typu noise (Hogewoning 2007, Lovett 

1998). Wydaje się, że powszechna akceptacja tak wyrażonej wiedzy o naturze umysłu 

ludzkiego wyrażona w ewentualnym przyzwoleniu zastosowania jej jako podstawy 

do budowy systemu normatywnego byłaby początkiem końca efektywnie 

działającego systemu normatywnego. Zachwianie się porządku etycznego, 

moralnego czy prawnego jest jednym z najpoważniejszych naruszeń najważniejszej 

po potrzebach fizjologicznych potrzebie człowieka- potrzebie bezpieczeństwa. Jak 

widać koszt uznania takiej wiedzy jest w wymiarze społecznym zbyt duży.  

 

Jednak w tej pracy chciałbym zająć się przede wszystkim oceną wzajemnych relacji 

kognitywistycznego mainstreamu i dziedzin normatywnych. Bezsprzecznie wraz z 

coraz większą popularnością poznawczego paradygmatu powstają coraz to nowe 

ośrodki zajmujące się badaniami związanymi z wzajemnym wpływem różnych form 

cognitive science (psychologii, neuronauk, biologii) i dziedzin normatywnych. 

Szczególnie interesuje mnie pytanie na ile dziedziny normatywne mogą 

zaabsorbować deterministyczną wiedzę o umyśle człowieka, czyli taką, w której 

dokładnie potrafimy określić stopień w jaki określone stany rzeczy wymuszają 

pewne zachowania społeczne.  

 

Nie wchodząc w szczegóły wizja człowieka stanowiąca podstawę dla dziedzin 

normatywnych zakłada racjonalność działania człowieka i mniej lub bardziej 

zakrojoną wolną wolę i wynikającą z niej możność postępowania. Współczesna 

psychologia poznawcza nie stawia tak jak programy AGI „kropki nad i” twierdząc, 

że określone deterministyczne mechanizmy są jedynymi warunkującymi 

podejmowanie decyzji, w tym decyzji moralnych, jednak wzajemne podobieństwa są 

wyraźnie zauważalne. Coraz częściej teorie psychologiczne stają się podstawą do 

budowy architektur kognitywnych (Anderson, Doerner). Z kolei aktualnie 

prowadzone badania nad normatywnością z perspektywy neurokognitywistycznej 

prowadzą jednak do wniosku, że założenie o całkowitej racjonalności działania 

człowieka jest założeniem zdecydowanie na wyrost.  Chociaż nie ma żadnych 

konkretnych uogólnień prowadzonych badań powoli staje się jasne jak bardzo nie 

doceniano do tej pory wagi czynnika emocjonalnego. Badania nad poznaniem 

moralnym z perspektywy neurokognitywistycznej pokazują zaangażowanie 

określonych struktur płata czołowego oraz ciała migdałowatego (Casaebeer, 



Churchland 2003, Greene, Nystrom, Engell, Darley, Cohen 2004).  Jeśli w przypadki 

rozwiązywania dylematów nieosobistych zaobserwowano aktywność w obszarach 

grzebietowo-bocznej kory przedczołowej i dolnych obszarów płata ciemieniowego 

odpowiedzialnych za racjonalne podejmowanie decyzji, kalkulację i procesy 

pamięciowe to już w  przypadku rozwiązywania osobistych dylematów moralnych 

zaobserwowano aktywność ośrodków odpowiedzialnych za emocje moralne: 

przyśrodkową korę przedczołową, ciało migdałowate, górną bruzdę skroniową i 

tylną cześć zakrętu obręczy. Reakcje emocjonalne są zautomatyzowane, 

nieświadome, cechują się wąską subiektywną różnorodnością, warunkują proces 

sądzenia oddolnie a nie są efektem reakcji na świat. Deterministyczna perspektywa 

zachowania człowieka znajduje się być dobrze potwierdzona w zakresie niższych i 

zautomatyzowanych czynności poznawczych badaniami neurobiologicznymi. W 

wyniku badań w dziedzinie neurobiologii nad procesami decyzyjnymi, pojawiło się 

nowe pojęcie wskazujące na rolę cielesności w zachowaniu kulturowej i fizycznej 

tożsamości: - “marker/znacznik somatyczny” – zaproponowane przez Antonio 

Damasio (Damasio 1994), nawiązującego do badań T. Shallice’a (Shallice1993). Jego 

zdaniem pojęcie markera ogólnego może służyć dla wyjaśnienia mechanizmu 

podejmowania decyzji.  

Chociaż prowadzone współcześnie neurobiologiczne długo nie zostaną uogólnione 

do formy pozwalającej na wyciągnięcie przydatnych filozofii wniosków, nie trudno 

zauważyć, że nawet neurobiologia odsłania coraz to nowe deterministyczne 

zależności podejmowania decyzji. Słynny przypadek Gage’a przywołuje się jako 

jeden z pierwszych udokumentowanych dowodów na to, że uszkodzenie płatów 

czołowych wpływa na osobowość i interakcje społeczne jednostki, w szczególności 

podejmowane decyzje. Staje się oczywistym faktem, że takie potencjalne 

uszkodzenia mogą być stopniowalne, a za tym stopniowalny będzie ich wpływ na 

zachowanie człowieka (podejmowane przez niego decyzje). Jakie powyższe ustalenia 

mogą mieć na dziedziny normatywne, w szczególności na prawo?  

 

Wydaje się, że współczesna wiedza o umyśle powinna zmuszać nas przede 

wszystkim do rewizji instytucji prawnych związanych z odpowiedzialnością, 

zdolnością prawną, wadami oświadczeń woli oraz innymi instytucjami związanymi 

z przyznaniem człowiekowi atrybutowi względnie szerokiej możności 

postępowania, czyli takiego postępowania na które ma on „jakiś” wpływ. Nawet jeśli 

nie przyjmować tak radykalnych postulatów jakie głoszą przedstawiciele AGI (co 

prowadziłoby do  podważenia sensu tych instytucji) to i tak wydaje się, że ustalenia 

współczesnych nauk składających się na kognitywistykę powinno prowadzić do 

uwzględnienia w ramach dziedzin normatywnych faktu, że jedne jednostki są 

bardziej a drugie mniej „przymuszane” do popełnienia jakiegoś działania. Jeśli to 

przymuszenie jest stopniowalne to stopniowalna powinna być np. także i sama 

instytucja odpowiedzialności. Oczywiście w ramach obowiązującego systemu 

prawnego można mówić o wielu instytucjach, które realizują postulat brania pod 

uwagę różnych czynników determinujących zachowanie człowieka (np. pełna i 



ograniczona zdolność prawna, widełkowy wymiar kary) jednak sytuacje takie są 

wyjątkowe. Współczesna wiedza, a na pewno przyszła wiedza o umyśle powinna tą 

relacje odwrócić; instytucje prawa powinny z zasady brać pod uwagę ciągłość i 

stopniowalność naszego „zniewolenia” czynnikami determinującymi nasze 

zachowanie. Jednak czy tak wizja człowieka i przede wszystkim taka wizja prawa 

jest czymś opłacalnym?  

 

Czy społeczeństwo zaakceptowałoby sytuację, której każdy z zasady ponosiłby inną 

odpowiedzialność za popełnione czyny zgodnie z nabytą uprzednio indywidualną 

wiedzą o jego umyśle i czynnikach wymuszających na nim określone zachowanie? 

Takie zaszufladkowanie jednostek w obrębie danego społeczeństwa i akceptacja 

„determinuzującej” jego wizji byłaby w konflikcie z podstawową funkcją prawa jaką 

jest skuteczna regulacja zachowań społecznych. Ta funkcja z kolei ma na celu 

zaspokojenie wcześniej już wspomnianej, stojącej tylko za potrzebami 

fizjologicznymi potrzeby bezpieczeństwa. Nie wydaje mi się, że były możliwe jakieś 

znaczące zmiany w zakresie założeń, na których opiera się prawo. Nie jest istotne czy 

założenia te będą zgodne z ustaleniami naukowymi. Zgodnie z ustaleniami 

dokonanymi w punkcie drugim tego opracowania pewien fragment wiedzy może 

mieć taką właściwość, że jego uznanie i ewentualnie praktyczne zastosowanie może 

mieć miejsce w warunkach takiego konfliktu celów (w tym wypadku potrzeby 

kompetencji i bezpieczeństwa), że doprowadzi do zaniechania takiego uznania i 

praktycznego zastosowania. Jak wspomniałem wyżej takie zachowanie można też 

tłumaczyć mechanizmem wyparcia (tłumienia).  Dlatego też uważam, że szczególnie 

na gruncie normatywnym istnieją naturalne przeszkody (ograniczenia), które 

warunkują nas jeszcze silniej do odrzucenia ewentualnych wniosków wynikających z 

nauk o umyśle. Właśnie na gruncie normatywnym w sposób jak najbardziej widać tą 

naturalny barierę psychiczną chroniąca nas przed zbyt głębokim wnikaniem w swój 

umysł (Duch 1998). Szczególnie na gruncie dziedzin normatywnych widać jak ludzie 

realizują myśl o zrozumieniu umysłu ludzkiego, która przy okazji recenzji nowej 

książki Rogera Penrose'a wyraził znany fizyk, prof. Łukasz Turski"...bardzo chcę, by 

się to nam nigdy nie udało".  
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