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1. Wstęp 

 

 Poprzednia część pracy poświęcona była rekonstrukcji obrazu człowieka 

zakładanego w prawie prywatnym. Przypomnijmy w skrócie ustalenia, które zostały 

już poczynione. Po pierwsze, przedstawione zostały argumenty na istnienie 

powyższego obrazu. Szczególny nacisk położony był na powiązanie go z wyraźną 

koncepcją podejmowania decyzji przez człowieka, która stanowi punkt wyjścia dla 

dogmatycznych rozważań dotyczących tak kluczowych zagadnień jak oświadczenie 

woli, wady oświadczeń woli, zdolność do czynności prawnych i jej brak. Po drugie, 

kolejną ważną uwagą było powiązanie założonego w prawie obrazu z wizją 

człowieka, która wyłania się z psychologii eksperymentalnej. To powiązanie było 

możliwe dzięki rozpatrzeniu racji o charakterze historycznym jak i pojęciowym, 

wskazujących na możliwość przyjęcia tezy o połączeniu tych dwóch obrazów 

człowieka. Po trzecie, zostało stwierdzone, że psychologia Wundtowska, pomimo 

jej „naukowego” charakteru, który był jej przypisywany przez jej twórców, dziś nie 

może być nazwana teorią naukową zwłaszcza z powodu przyjmowanej metodologii: 

 

„Psychology  was actually a  branch  of philosophy  until  the late nineteenth 

century,  when Wilhelm Wundt, a German  physiologist,  began  doing  

experiments  to  understand  the  way  the  mind  works  rather  than  just  

speculating about it.  He and his followers, known as introspectionists, took 

the key steps required to convert psychology into an experimental science. 

Their main topic of investigation was conscious experience, which they 

explored by examining their own experiences, attempting to break them into 

essential, irreducible elements. But  early  in  the  twentieth  century,  some  

psychologists  began  to  argue  that  this  was  no  way  to  conduct scientific  

research,  since  one’s  conscious  experiences  can  only  be  known  

personally,  and  cannot  be  verified  by others.”1 

   

                                                 
1 J. LeDoux…. s.7. 
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Po czwarte, wnioskiem o charakterze najbardziej ogólnym, który wynikał z 

części drugiej pracy jest teza, że system prawny (rozumiany jako siatka pojęć o 

charakterze normatywnym) zależy w pewnym stopniu od tez deskryptywnych – 

między innymi od tez antropologicznych przyjmowanych przez przedstawicieli 

nauk prawnych. Konsekwencją, albo przynajmniej, uzasadnionym w sposób 

dostateczny wnioskiem będzie postulat aktualizacji obrazu człowieka zakładanego 

przez system prawa prywatnego. Jeżeli prawo zakłada obraz człowieka i obraz taki 

jest „przestarzałą” strukturą, która implikuje nieadekwatne wyjaśnienie dotyczące 

podejmowania decyzji w sytuacjach relewantnych z punktu widzenia prawa, to 

należy taką wizją człowieka zaktualizować. W tej części pracy zamierzam podjąć 

się – jeżeli jeszcze nie aktualizacji sensu stricto – to poszukiwania aktualnej z 

punktu widzenia nauk przyrodniczych koncepcji człowieka i wynikającego z niej 

modelu podejmowania decyzji normatywnych. Zanim jednak przejdę do właściwej 

rekonstrukcji należy poczynić kilka uwag wprowadzających.  

Obraz człowieka we współczesnej nauce jest o wiele pojemny niż ten, który 

zamierzam tutaj przywołać. Nie interesuje mnie to (tylko jako autora niniejszej 

pracy), w jaki sposób ludzie kochają, czy na przykład to, jak funkcjonuje ich mózg 

podczas snu. Informacje pozwalające na wyjaśnienia tych sytuacji, choć dostępne, 

nie są istotne z punktu widzenia celów tej pracy. Nie będzie to więc rekonstrukcja 

kompletnej wizji, nie zamierzam podawać definicji człowieka. Proces rekonstrukcji 

będzie przebiegał dwustopniowo. Po pierwsze, zostanie przedstawiona ogólna wizja 

człowieka. Po drugie, zostanie zrekonstruowany model podejmowania decyzji, 

pozostający w zgodzie z ogólnym obrazem.  

Ustaliwszy podstawowy cel tej części pracy przejdźmy następnie do sposobu 

w jaki możemy go osiągnąć, czyli do metodologii rekonstrukcji obrazu człowieka w 

neurobiologii. W rozdziale drugim za metodę służyła teoria presupozycji połączona 

z logiką zapętleń. Teraz jednak, mówiąc o metodzie rekonstrukcji najważniejszym 

zadaniem jest przedstawienie sposobu w jaki pozyskuje się dane w neuronaukach a 

także w jaki sposób buduje się na ich podstawie teorie filozoficzne.  
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2. Metodologia neurosciences 

2.1. Problematyka pozyskiwania danych 

 

 By właściwie ocenić argumenty konstruowane na podstawie danych 

pozyskanych w badaniach neurobiologicznych, należy przynajmniej w zarysie 

zaznajomić się z podstawowymi faktami: o jakie dane chodzi, w jaki sposób są one 

pozyskiwane i z czego można je pozyskiwać. Dlatego pierwsza część rozdziału 

poświęcona będzie problemom metody neuronauk jak i sposobom interpretacji, 

nierzadko filozoficznych, faktów z zakresu neurobiologii.  

W neuronaukach mamy trzy główne źródła pozyskiwania danych.  

Pierwszą grupę źródeł, z których udaje się pozyskiwać nam informację są 

tzw. (1) behavioural data, czyli dane, które czerpiemy z obserwacji sposobu w jaki 

określone zadanie zlecone osobom biorącym udział w eksperymencie są 

wykonywane, lub obserwacji sposobu w jaki osoby biorące udział reagują na 

prezentowane bodźce. Te dane to między innymi trafność odpowiedzi na zadawane 

pytania, czas reakcji na bodziec, czy poziom stresu. Problem w tym jednak, że 

behavioural data nie mówią nam wiele o sposobie funkcjonowania mózgu, który 

traktowany jest w tym przypadku jak czarna skrzynka2. Zleca się wykonanie 

zadania uczestnikowi eksperymentu i po sposobie w jaki czynność ta została 

wykonana wnosi się o charakterze procesów, które musiały wystąpić by zadanie to 

zostało rozwiązane w ten sposób. Jak widzimy, istnieje tutaj silne założenie, że 

możemy wnioskować o wewnętrznych procesach na podstawie zachowań czysto 

zewnętrznych.   

Drugim równie ważnym źródłem informacji są tzw. (2) lesion data. Studia 

polegające na badaniu uszkodzeń fizycznych różnych części mózgu, będących 

wynikiem wypadku, zmian w funkcjonowaniu spowodowanych chorobą, a także 

dane uzyskiwane z analizy budowy mózgu u ludzi, u których wystąpiły zaburzenia 

na etapie rozwoju. Lesion data były bardzo cennym źródłem informacji na 

wczesnym etapie neurosciences, zwłaszcza wtedy, gdy próbowano zidentyfikować 

obszary w naszym mózgu odpowiadające za język, czy za procesy emocjonalne3. 

                                                 
2 Wada, z której behawioryści uczynili zaletę. 
3 O.R. Goodenough, K. Prehn,… s. 1715. 
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Badania skupiające się na analizie uszkodzeń struktury mózgu mają jednak poważne 

ograniczenia. Najpoważniejszymi z nich są ograniczenia natury etycznej. Mówimy 

bowiem tutaj o poddawaniu skomplikowanym badaniom ludzi, którzy są w 

mniejszym, lub większym stopniu mentalnie upośledzeni. Co więcej, do momentu 

zanim wypracowano techniki obrazowania mózgu, które pozwalają na stwierdzenie 

deficytów strukturalnych w mózgach ludzi żyjących, większość badań 

prowadzonych była pośmiertnie. Jak widać powyższe metody, mimo swoich nie 

wątpliwych zalet, miały jednak swoje ograniczenia.4   

Możliwość pozyskiwania informacji o sposobie funkcjonowania mózgu u 

ludzi żyjących, z jednoczesnym „wglądem” w pracę żywego, pracującego mózgu 

doprowadziły do właściwej rewolucji neurobiologicznej. Trzecie źródło danych to 

przede wszystkim nieinwazyjne metody obrazowania odpowiednich części mózgu, 

podczas wykonywania zleconych przez badaczy czynności. Dwie najważniejsze z 

metod to PET i fMRI. Nie ma potrzeby by opisywać szczegółowe działanie tych 

mechanizmów, wystarczy powiedzieć, że dzięki tego rodzaju technikom możemy 

zaobserwować aktywność (ujawniającą się jako podświetlenie części mózgu), lub 

brak tej aktywności, podczas wykonywania określonych zadań (na przykład, 

podczas rozwiązywania dylematów moralnych, zadań matematycznych, czy prób 

przypominania sobie wydarzeń z wczesnego dzieciństwa).  

Na pierwszy rzut oka widać już, jaką przewagę mają techniki obrazowania 

mózgu nad behavioural i lesion data. W przeciwieństwie do danych płynących z 

analizy tych pierwszych, mamy większe pojęcie o procesach zachodzących w 

naszym mózgu, (mózg nie jest już dla nas „czarną skrzynką”), z kolei przewaga nad 

studiami płynącymi z analizy lesion data, polega na tym, że możemy dokonywać 

naszych analiz na osobach żyjących, a także możemy uniknąć pewnych sytuacji o 

wątpliwym statusie etycznym.  

Niestety, w przypadku interpretacji obrazów pracy mózgu, również musimy 

pamiętać o kilku rzeczach, o których część entuzjastycznie nastawionych 

przedstawicieli nauk humanistycznych zdaje się zapominać. Przede wszystkim, 

należy pamiętać, że wszystkie obszary naszego mózgu są cały czas aktywne5, ergo 

cały czas są podświetlone. Dlatego też, gdy dokonujemy obrazowania i naszym 

                                                 
4 Tamże, s. 1715. 
5  O.R. Goodenough, K. Prehn… s.1776 
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oczom ukazują się „świecące” tylko pewne części naszego mózgu, to dzieje się tak 

dlatego, że statystycznie w tych obszarach mózgu następuje wzrost np. ciśnienia 

krwi, przez co wnosi się o udziale tej części mózgu w wykonaniu pewnego zadania 

mentalnego.  

Nie jest więc, tak, że „pytając” nasz mózg o to jak funkcjonuje, dostajemy 

bezpośrednie, jasne odpowiedzi.6 Co więcej, „te kolorowe plamki” na mózgu, które 

jesteśmy w stanie zaobserwować mogą wskazywać na różne rzeczy, w zależności od 

tego jaką hipotezę chcemy sprawdzić. Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że z 

technicznego punktu widzenia również pojawiają się trudności, bowiem mimo tego, 

że rozdzielczość zdjęć, na których możemy obserwować aktywność poszczególnych 

części naszego mózgu, nie pozwala ciągle na identyfikację konkretnych grup 

neuronów. 

Pomimo tych wszystkich problemów, musimy mieć świadomość, że jesteśmy 

dopiero na początku naszej drogi jeżeli chodzi o próby łączenia neurosciences i 

prawa. Neurolaw jest dyscypliną o charakterze bezdyskusyjnie pionierskim, dlatego 

nie powinniśmy poddawać się bez walki i już na początku naszej przygody 

rezygnować z dalszych dociekań.  

 

2.2. Argument filozoficzny. Proces budowy 

 

Dotychczas pierwsze stadium budowy teorii miało swój początek w 

doznaniach ludzi, którzy na co dzień np. orzekają o tym co dobre, a co złe, co 

powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy (przypadek konstruowania teorii 

odnoszących się do sądu normatywnego). Ten rodzaj doświadczeń i opisów to 

przede wszystkim deskrypcje o charakterze czysto introspekcyjnym, często zresztą 

wzajemnie ze sobą sprzeczne. W przeszłości były one przedmiotem intensywnych 

badań prowadzonych przez filozofów i teologów. Dzięki nim mogły powstać 

filozoficzne teorie dotyczące np. sądu normatywnego7, które wykazywały już 

                                                 
6 Tamże, s. 1776. 
7 Zagadnienie sądu normatywnego nie znalazło się tutaj przypadkiem. Będzie ono przewijać się przez 
dalszą część pracy z dwóch powodów, po pierwsze ma ono znaczenie dla nauk prawnych. Po drugie, 
zostało ciekawie opracowane w literaturze z zakresu neuronauk. Dlatego też, gdy będę powoływał się na 
przykłady związane z zagadnieniami z zakresu neurolaw, często nawiązywał będę właśnie do sądów 
normatywnych, które pozwolą wypełnić treścią przykłady, które będą się pojawiać. 
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większy stopień obiektywności. Obecnie sytuacja ulega zmianie, pierwszym 

stadium jest przede wszystkim interpretacja danych uzyskanych z (może być 

alternatywnie): (a) analizy skutków uszkodzeń strukturalnych mózgu (lesion data), 

(b) analizy sposobu w jaki osoby biorące udział w eksperymencie reagują na 

zlecone im zadania, albo w jaki sposób je wykonują (behavioral data), (c) analizy 

funkcjonowania mózgu podczas wykonywania zleconych zadań (imaging data). Te 

odpowiednio zinterpretowane dane pozwalają na postawienie pewnych tez 

odnoszących się, na przykład, do roli emocji w procesie rozwiązywania dylematów 

moralnych, czy prawnych. Tak właśnie powstaje uproszczony model emocji, który 

określa formalną rolę procesów emocjonalnych uwikłanych w konkretną aktywność 

ludzką. Możliwość budowy modelu oznacza, że korzystając ze zinterpretowanych 

danych jesteśmy w stanie zaproponować zestaw połączonych, spójnych, 

niesprzecznych ze sobą tez, a także przetestować taki model.  

Dokładając do modelu emocji, model rozumowań dedukcyjnych, oraz 

intuicyjnych, otrzymujemy uproszczony, neurofilozoficzny obraz tego, jak wygląda 

w świetle neuronauk zagadnienie sądu normatywnego. Następnie, konfrontuje się 

tak uzyskany obraz z istniejącymi już tradycjami filozoficznymi. Dla przykładu, z 

Kantowską, w której w rozumowaniach normatywnych główną rolę odrywały 

procesy o charakterze racjonalnym, oraz Humowską, gdzie aspekt emocjonalny był 

z kolei aspektem dominującym. Trzecim stadium jest przeprowadzenie sprzężenia 

zwrotnego pomiędzy filozoficznymi teoriami sądu normatywnego, a teorią 

neurofilozoficzną. Sprzężenie takie kończyć się ma odrzuceniem teorii 

filozoficznych jawnie sprzecznych z argumentem neurofilozoficznym, oraz 

modyfikacją innych teorii filozoficznych, lub propozycją nowej, opisującej 

interesujące nas zagadnienie w sposób znacznie bogatszy od koncepcji 

wcześniejszych. 
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3. Rekonstrukcja obrazu człowieka  

3.1. Wstęp 

 

You are your synapses. 

Joseph LeDoux 

 

 

 Poszukiwanie obrazu człowieka w naukach neurobiologicznych nie jest 

zadaniem łatwym. Ogromna ilość dostępnych informacji sprawia wrażenie, że 

wypracowanie jednego, stosunkowo spójnego obrazu człowieka w neuronaukach 

jest niemożliwe, a przynajmniej, wysoce skomplikowane. Jest to jednak tylko część 

prawdy, ponieważ pierwsze ogólne teorie zawierające – na odpowiednim poziomie 

ogólności -  charakterystykę człowieka zostały już opracowane. Konstruując obraz 

człowieka możemy przyjąć jedną z dwóch strategii. Pierwsza, to budowa ogólnego 

obrazu w oparciu o jak największą liczbę źródeł. Druga, to relacja z opracowanych 

już ogólnych wizji człowieka – dotychczas powstały takie dwie: M. Gazzanigi8 i J. 

LeDoux9. W swojej pracy postaram się połączyć te dwie strategie. Rdzeniem 

przedstawionej analizy będzie zmodyfikowana teoria Josepha LeDoux w połączeniu 

z argumentami innych autorów.  

 Joseph LeDoux w swojej pracy Synaptic Self: How our brains become who 

we are? próbuje odpowiedzieć na pytanie o naturę pojęcia osoby. Jak widzieliśmy 

w pierwszym rozdziale posługiwanie się pojęciem <osoby> nie sprzyja precyzji 

dociekań. Rzecz ma się podobnie w przypadku pracy LeDoux, dlatego ważnym jest 

by pozbyć się zbędnego bagażu filozoficznego z analiz neurobiologa. Najważniejszą 

modyfikacją jaka zostanie tutaj poczyniona będzie więc wzięcie w nawias 

filozoficznych rozważań związanych z pojęciem osoby z jednoczesnym położeniem 

nacisku na podstawową argumentację w zakresie tez antropologicznych. Tego 

rodzaju modyfikacja wydaje się być dopuszczalna w świetle uwag poczynionych w 

rozdziale pierwszym. Poniekąd jednak sam autor Synaptic Self – być może 

nieświadomie – dopuszcza taką zmianę akcentów przy interpretacji jego tez. Dzieje 

się tak ze względu na wzajemną przemienność pytań: o naturę osób; o to, co czyni 
                                                 
8 M. Gazzaniga, Human: The Science Behind What Makes Us Unique, Harper Collins 2008.  
 
9 J. LeDoux, Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are,  Viking Adult 2002. 



8 

 

człowieka wyjątkowym (czyli o pewien obraz człowieka). Dlatego też – przyjmując 

powyższe uwagi – można interpretować pytania o osobę, jako pytania o aktualny 

obraz człowieka w neuronaukach. Przywołajmy w tym elu jedną z pierwszych tez, 

które można odnaleźć w pracy LeDoux: 

 

„<What makes us who we are?> Neuroscience  hasn’t  yet  delved  deeply  

into  this  puzzling  issue.  It  has,  for  good  reason,  focused  on  how 

specific processes, like perception, memory, or emotion, work in the brain, 

but much less on how our brains make us who we are. I’d venture a guess 

that if a random sample of neuroscientists were ed, <What do we know about 

the brain mechanisms of the self and personia1ity?> the predominant answer 

would be <Not much.> But maybe we know more than we think. Maybe 

some or even many pieces of the puzzle have already been discovered, and 

just have to be assembled into a coherent whole. Actually, I believe this 

might be the case. A lot of information is available about how the brain 

works, and while it may not yet be sufficient to fully explain persons, it 

should certainly encourage us to begin thinking about the problem.”10 

 

Z powyższego fragmentu możemy wyróżnić kilka podstawowych uwag. Po 

pierwsze, neuronauki nie są jeszcze dyscypliną, która wykonała swoje zadanie, gdy 

przychodzi do opisania wszystkich możliwych (z punktu widzenia nauk 

przyrodniczych) cech charakteryzujących to, czym jest człowiek i jak funkcjonuje. 

Po drugie, metodologia neurobiologii nie pozwala na „zaatakowanie” problemu 

człowieka wprost. Podobnie zresztą jak fizyka nie odpowiada nam na pytania 

najogólniejsze, a jedynie skupia się na rozwiązywaniu cząstkowych zagadnień. Tak 

właśnie postępuje się również w neuronaukach, odkrywając po trosze mechanizmy 

kryjące się za pamięcią, percepcją, podejmowaniem decyzji, emocjami, 

rozumowaniami dedukcyjnymi etc. Dzięki takiemu podejściu było możliwe w ogóle 

„ruszenie z miejsca”, co w efekcie zaowocowało dużą liczbą wyników 

teoretycznych, pozwalających – zdaniem LeDoux – na pierwsze próby ich 

systematyzacji w pewien uporządkowanych, spójnych zbiór. Ten dobrze 

                                                 
10 J.LeDoux…s. 1. 
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zinterpretowany zbiór pozwoli nam z kolei na uzyskanie ogólnego obrazu 

człowieka.  

   

3.2. Mentalna trylogia 

  

 Podział funkcji mentalnych, którym posługuje się LeDoux na trzy odrębne 

elementy jest raczej zabiegiem heurystycznym niż właściwym opisem tego, w jaki 

sposób funkcjonujemy. Jest jednak o tyle przydatny, że chociaż w sposób pobieżny 

jesteśmy w stanie zrozumieć podstawową mechanikę naszego mózgu i dlatego 

warto przy nim pozostać. Trzy kluczowe elementy, czyli rozumowania, emocje i 

motywacje tworzą skomplikowaną sieć zależności, gdzie każda zmienna ma 

znaczenie dla działania całego systemu. Jednakże przedstawienie tego w tak wierny 

sposób przekracza możliwość niniejszej pracy. Dlatego też, użyteczny podział, 

którym posługuje się LeDoux, a który zajmuje poczesne miejsce w psychologii, 

zostanie zachowany. Zanim mentalna trylogia zostanie pokrótce przedstawiona 

koniecznym jest wprowadzenie kilku uwag. Poniższa charakterystyka może 

wydawać się zbyt ogólna, jednakże sam jej przedmiot jest odpowiedzią na bardzo 

ogólne pytanie – jak funkcjonuje człowiek? Zważywszy na rozmiary i cele tej pracy 

nie ma miejsca na opisywanie sposobu w jaki funkcjonuje kora przedczołowa, 

pamięć robocza czy mechanizm uwagi, ponieważ celem jest przede wszystkim 

podsumowanie samych wniosków, które wyprowadza LeDoux w swoim badaniu. 

Co więcej, także neurobiolog stara się jak najmniej pisać o biologii naszego mózgu 

a raczej skupiać się już na zinterpretowanych wynikach badań i tylko tam gdzie to 

konieczne, nawiązywać do biochemii czy biologii.  

 W pierwszym akapicie poświęconym mentalnej trylogii można zapoznać się 

z założeniem, które przejawia się w całej pracy LeDoux: 

  

„Throughout much of  history, the mind  has  been  viewed  as  a  trilogy;  a  

tripartite  amalgam  that  includes cognition, emotion,  and  motivation)  For  

some,  the  trilogy  was  a  description of different aspects of a single  mental 

faculty;  whereas for  others, it represented three distinct, separate capacities. 

During most of the  twentieth century, both versions of the mental trilogy 
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were out of favor. When the behaviorists reigned, psychology ignored the 

mind altogether, making the mental trilogy moot. Later, the cognitive 

revolution brought the mind back to psychology, but thinking and related 

cognitive processes were (and for the most part still are) emphasized at the 

expense of emotion and motivation. Clearly, however, it is important to 

understand not just how we attend to, remember, or reason, but also  why  we  

attend  to, remember, or reason about some things rather than others. 

Thinking  cannot be  fully comprehended if emotions and motivations are 

ignored.”11  

 

Z powyższego cytatu wynika, że każde przedsięwzięcie mające na celu opis 

człowieka, rozumiane stricte kognitywnie, musi być przedsięwzięciem 

niekompletnym, ponieważ izoluje ono rozumowania od emocji i motywacji. Jeżeli 

chcemy, powiada LeDoux, mówić o tym kim jest człowiek i jak funkcjonuje żaden z 

elementów nie może być pominięty. Ta zmiana paradygmatu w mówieniu o 

człowieku jest chyba najbardziej znaczącą. Nie sam rozsądek (i wola, jak chcieli 

psychologowie XIXwieczni) stanowi o sposobie naszego „właściwego” 

postępowania, ale ciągła gra pomiędzy rozumem, emocjami i motywacją stanowi 

obecnie o obrazie człowieka oraz tego w jaki sposób podejmuje decyzje. W 

zasadzie LeDoux mówi znacznie więcej – myślenie nie może być właściwie 

zrozumiane jeżeli nie interesują nas emocje ani motywacje. Przejdźmy zatem do 

wyjaśnienie kolejnych elementów teorii mentalnej.  

Pierwszym składnikiem mentalnej trylogii są rozumowania. Bardzo ciekawie 

wygląda sama definicja rozumowań, ponieważ LeDoux utożsamia je początkowo z 

myśleniem, a następnie używa jeszcze innego pojęcia – pamięci roboczej. Pamięć 

robocza dzieli się z kolei na dwa systemy: werbalny i niewerbalny. Mówiąc ogólnie, 

system werbalny jest zaangażowany  z rozumowania językowe (czyli jesteśmy w 

stanie opowiedzieć o czym myślimy, czy jak doszliśmy do naszego wnioski), oraz 

rozumowania niewerbalne, które są swego rodzaju rozumowaniami tła. Nie 

uświadamiamy sobie ich dopóki ktoś inny nie zwróci na nie uwagi. Na drugim, 

niejako wyższym poziomie mamy do czynienia z systemem wyższego rzędu, 

                                                 
11 J. LeDoux…, s. 43. 
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którego główną funkcją jest integracja informacji z systemów werbalnego (który 

dzieli się na inne podsystemy), oraz niewerbalnego (podobnie, dzieli się na 

wielepodsystemów) oraz tzw. funkcje wykonawcze, czyli np. podejmowanie decyzji 

( LeDoux twierdzi, że jest to najważniejsza funkcja wykonawcza pamięci roboczej).  

Drugą bardzo ważną cechą rozumowań jest ich związek ze świadomością. 

Świadomość z kolei nie jest tym samym co pamięć robocza. Oczywiście nie 

znajdujemy w pracy neurobiologa nowej definicji  świadomości, a raczej jedynie 

wzmiankę czym może być świadomość: 

 

„The stuff were are conscious of is the stuff that working memory is working 

on.”12    

 

Zważywszy na fakt, że LeDoux przyjmuje możliwość występowania 

rozumowań poznawczych (cognitive reasoning) niejako w tle pamięci roboczej (gdy 

np. prowadzimy samochód), z jednoczesną nieświadomością ich zachodzenia, 

okazuje się, że człowiek jest wstanie myśleć racjonalnie nawet wtedy, gdy sobie 

tego nie uświadamia.  

 

„As neuroscience pioneer Karl Lashley pointed out in the early 1950s, we are 

never aware of processing, but only of the consequences of processing. Like 

the Wizard of Oz, executive processes work behind the scenes.”13      

 

Ta uwaga podważa w dużym stopniu paradygmat racjonalistyczny, zgodnie z 

którym rozumowania są kosztowne kognitywnie, zawsze uświadamiane 

podmiotowi, czasochłonne. Nie jest to jednak ostatnia teza, która podważa 

dotychczasowe, dawno przyjęte spostrzeżenia w psychologii.   

 Drugim składnikiem mentalnej trylogii składającej się na obraz człowieka są 

emocje, a konkretnie, procesy emocjonalne. Literatura zajmująca się problematyką 

procesów emocjonalnych i powiązanych z nimi uczuć jest bardzo obszerna, pomimo 

tego, że stosunkowo niedawno emocje stały się pełnoprawnym obiektem badań 

neurobiologicznych. Początkowo to właśnie strona kognitywna ludzkiego mózgu 

                                                 
12 Tamże, s. 47. 
13 Tamże, s. 48. 
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pozostawała na pierwszym planie. Przede wszystkim dlatego, że nauki kognitywne 

(jak sama nazwa wskazuje) poświęcały najwięcej miejsca i czasu na badanie 

procesów odpowiadających za rozumowania sensu stricto. Emocje14 nie zawsze 

więc były zaliczane do elementów konstytutywnych człowieka. Były one często 

uznawane czasami za element naszej natury, który przeszkadzał w prawidłowym 

funkcjonowaniu, niż za element o kluczowym znaczeniu dla obrazu człowieka. W 

świetle najnowszych badań perspektywa, z której badamy i oceniamy procesy 

emocjonalne leżące u podstaw naszych zachowań, czyli na przykład u podstaw 

podejmowania decyzji prawnych diametralnie się zmienia: 

 

“Emotions  can,  as  Wilde  says,  lead  us  astray.  But  their  inclusion  in  

the  mental  trilogy  by  great  thinkers through  the  ages  comes  less  from  

their  distracting  qualities  than  from  their  contribution  to  defining  who  

we  are.  A purely cognitive view of the mind, one that overlooks the role of 

emotions, simply won’t do.”15 

 

 Wynika z tego, że do pełnego obrazu człowieka potrzebujemy uwzględnienia 

procesów emocjonalnych. Pytanie jakie należy tutaj postawić brzmi, co właściwie 

mamy na myśli, gdy mówimy o emocjach? Oczywiście nie ma jednej, ważnej 

powszechnie definicji emocji. Dla przykładu, dla Antonio Damasio, emocje to 

przede wszystkim ewolucyjnie wykształcone, złożone odruchy mające umożliwić 

nam przetrwanie w sytuacjach zagrożenia. Tego rodzaju ujęcie emocji zapewne 

może znaleźć swoje zastosowanie, szczególnie wtedy, gdy chodzi o wyjaśnienie 

genezy procesów emocjonalnych. Z punktu widzenia tej pracy jest jednak dla nas 

niewiele pomocne. O wiele ciekawszą propozycją odnajdziemy w The Synaptic Self: 

 

„Specifically, from this point of view, emotion can be defined as the process 

by which the brain determines or computes the value of a stimulus.  Other 

aspects of emotion then follow from this computation. First, emotional 

reactions occur. These overt bodily responses and associated changes in 

internal body physiology are the advance guard of emotional responsivity. 

                                                 
14 Emocje nie są tym samym co uczucia. Por. A. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy…. 
15 LeDoux, p. 95 
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Subsequently (at least in humans), a feeling emerges as we become aware 

that our brain has determined  that  something  important  is  present  and  we  

are  reacting  to  it.  In  addition,  given  that  we  are  in  an emotionally 

arousing situation, we often take action. That is, we do things to cope with or 

capitalize on the event that is causing us to be emotionally aroused. 

Emotional actions, in other words, occur when emotions motivate us to do 

things.”16 

 

 Powyższe słowa wymagają kilku słów komentarza.  Emocje są wynikiem 

swoistej oceny konkretnej sytuacji dokonanej przez organizm. Ocena taka wpływa 

na dalsze funkcjonowanie całego organizmu, stanowi punkt wyjścia dla dalszych 

działań.  Ta perspektywa, może przez niektórych zostać uznana za zbyt 

behawioralną, jednakże, to co jest ważne, to procesy neuronalne stojące za tego 

rodzaju zachowaniem. Zanim jednak powiemy o nich coś więcej, warto jeszcze 

przypomnieć w tym miejscu, że zmienił się paradygmat w myśleniu o emocjach. 

Nie są one uznawane za treść czynności mentalnych, za które odpowiedzialne są 

procesy kognitywne, ale także modelują one wszelkie procesy mentalne: 

 

„Emotional  arousal  has  powerful  influences  over  cognitive  processing.  

Attention,  perception,  memory, decision-making, and the conscious 

concomitants of each are all swayed in emotional states. The reason for this 

is simple:  emotional  arousal  organizes  and  coordinates  brain  activity.”17  

  

Wracając na chwilę do tematyki stricte prawniczej. Gdy zastanawiamy się 

czy jakieś działanie było podjęte racjonalnie, czy „świadomie” i leżące u podstaw 

takiego działania oświadczenie woli było niewadliwe, nie możemy odnosić się tylko 

do tego, co potocznie nazywamy myśleniem racjonalnym, ponieważ każdy proces 

podejmowania decyzji odbywa się pod wpływem, albo z udziałem procesów 

emocjonalnych.  

Z tych właśnie powodów mówienie o obrazie człowieka bez uwzględnienia 

procesów emocjonalnych jest niemożliwe. Nie są one już tylko treścią procesów 

                                                 
16 LeDoux, 101 
17 LeDoux, 111. 
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mentalnych, nie wpływają one jedynie negatywnie na procesy kognitywne. Antonio 

Damasio pozwala sobie wręcz na powiązanie obecnego kształtu systemów 

normatywnych z wpływem emocji: 

 

„Podejrzewam, że przy braku emocji i uczuć społecznych, nawet jeśli 

przyjąć mało prawdopodobne założenie o nienaruszeniu innych zdolności 

intelektualnych, narzędzia kulturowe, takie jak zachowania etyczne, 

wierzenia religijne, prawo, sprawiedliwość i organizacja polityczna, Abo by 

nie powstały, albo byłyby dziś zupełnie inną inteligentną konstrukcją.”18 

 

Okazuje się, że emocje nie tylko mają kluczowe znaczenie dla nowego 

obrazu człowieka, ale mogą mieć również kluczowe znaczenie dla obecnego 

kształtu systemu prawa. Najważniejszą jednak zmianą w postrzeganiu emocji jest 

jej rozumienie quasikognitwnie, o którym wspomina autor Synaptic Self. Emocje 

wcale nie muszą być jedynie ślepym refleksem, czy nawet oceną bodźca 

dokonywaną przez organizm bez naszej wiedzy. Silny wpływ na nie mają, zdaniem 

LeDoux, rozumowania, które niejako programują nasze zachowania emocjonalne. O 

kognitywnym rozumieniu emocji powiemy sobie więcej przy okazji omawiania 

modelu racjonalistycznego sądów normatywnych.  

Kolejnym elementem mentalnej trylogii pełniącej funkcję 

neurobiologicznego świata są tzw. motywacje: 

 

„Motivation has many definitions. I use the term here to refer to neural 

activity that guides us toward goals, outcomes  that  we  desire  and  for  

which  we  will  exert  effort,  or  ones  that  we  dread  and  will  exert  

effort  to  prevent, escape from, or avoid. Goals direct action, and can be as 

concrete as a specific stimulus (for example, a particular consumer product) 

or as abstract as a belief or idea (for example, the belief that hard work will 

lead to success, or the idea that freedom is worth dying for).”19 

 

                                                 
18 Damasio, 144, 145. 
19 LeDoux 116. 
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 Taka definicja motywacji jest ważna z punktu widzenia celów tej pracy, 

ponieważ w sposób bezpośredni wiąże ona motywację do działania z istnieniem 

konkretnego celu.  Wyjaśnienie neuronalnych mechanizmów odpowiedzialnych za 

procesy motywacyjne na przykład związane z podejmowaniem decyzji prawnych 

ma kluczowe znaczenie dla obrazu człowieka. Wyróżnić można dwa główne ujęcia 

motywacji. Pierwsze, przyjmowane między innymi przez McLellanda, akcentuje 

procesy motywacyjne niewerbalne, które wyróżnić możemy nie tylko u ludzi. Nie 

tylko wtedy jednak mamy do czynienia z motywacyjnym charakterem naszych 

działań, ponieważ znacznie częściej w sytuacjach społecznych jesteśmy w stanie 

wypowiedzieć co zmotywowało nas do określonych działań. Ten typ werbalnych 

systemów motywacyjnych jest jak gdyby dopełnieniem procesów motywacyjnych 

działających poza naszą świadomością. Nie ma potrzeby rozpisywania się szerzej o 

procesach motywacyjnych, neuronalne struktury odpowiadające za nie są na tyle 

skomplikowane, że opisywanie ich tutaj nie jest potrzebne. Wystarczy pamiętać, że 

to dzięki procesom motywacyjnym emocje i procesy kognitywne przejawiają się w 

naszych działaniach. Motywacje są więc czynnikiem sprawczym w naszej mentalnej 

trylogii. Stanowią one instancję wyższego rzędu; ciągła „walka” pomiędzy 

rozumem a emocjami w przypadku działania funkcji wykonawczych pamięci 

roboczej np. w przypadku podejmowania decyzji, ma miejsce na polu bitwy 

zwanym procesami motywacyjnymi. Podsumowując, nasz świat mentalny nie jest 

jedynie przeliczalnym mechanizmem. Procesy emocjonalne w równym stopniu jak 

procesy kognitywne odpowiedzialne są za funkcjonowanie naszego umysłu. 

Człowiek to zintegrowany system obwodów neuronalnych odpowiadających za 

poznanie, czucie i działanie.     

 

4. Rozumowania. Nowy model procesów decyzyjnych   

 

4.1. Wstęp 

 

Poniżej zostaną omówione trzy propozycje modelu podejmowania decyzji, 

które opracowane zostały z użyciem danych z zakresu nauk biologicznych. 

Właściwie należy powiedzieć, że to interpretacje wyników nauk biologicznych 
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stanowią główny powód ich powstania. Te filozoficzne modele, jak się okaże, 

różnią się znacznie od modelu racjonalistyczno - woluntarystycznego obecnego w 

psychologii klasycznej. Zauważalne różnice występują jednak również pomiędzy 

nimi, co je jednak łączy, jednocześnie dystansując od modelu wcześniejszego, to 

rola emocji i intuicji, która jest znacznie większa i niekoniecznie negatywna. Nowe 

spojrzenie na człowieka jest przede wszystkim skutkiem zupełnie nowych 

propozycji rozumienia emocji i ich roli w jego życiu społecznym, a także procesów 

motywacyjnych wpływających na sposób funkcjonowania jednostki, także w 

przestrzeni społecznej.  

Zanim przejdziemy do krótkiej charakterystyki trzech modeli sądów 

normatywnych należy poczynić kilka ustaleń pojęciowych. Używam zamiennie 

pojęć „sąd moralny”, „sąd normatywny” czy „podejmowanie decyzji” dlatego, że 

bliższa analiza terminów „sąd moralny” i „podejmowanie decyzji”, które występują 

najczęściej w pracach z zakresu neuroscience wskazują na ich wymienność. Jedynie 

kwestią smaku jest posługiwanie się którymkolwiek z nich. Jeżeli chodzi o pojęcie 

sądu normatywnego to posługują się nim przede wszystkim autorzy piszący o 

modelu konsensualnym - O.R. Goodenough i K. Prehn. Termin ten będzie w użyciu 

w niniejszej analizie. Sąd normatywny jest decyzją podejmowaną w sytuacjach 

regulowanych konkretnymi regułami postępowania, może on przyjmować formę 

sądu moralnego wtedy, gdy orzekamy, że coś jest zgodne lub nie z regułami 

moralnymi. Może mieć formę decyzji prawnej w sytuacji, gdy orzekamy o czymś w 

odniesieniu do jasno wyeksplikowanych norm prawa stanowionego. Może  w końcu 

przyjąć formę decyzji społecznej (social decision-making), gdy rozstrzygamy jakąś 

sytuację w świetle reguł konwencjonalnych panujących w danej sytuacji. Kluczową 

kwestią jest jednak tutaj istnienie tła normatywnego dla podejmowanych decyzji, 

wydawanych sądów. Tło normatywne to z kolei systemy reguł moralnych, 

prawnych lub społecznych.  

Jak już zostało zaznaczone powyżej mamy trzy modele sądów 

normatywnych. Pierwszym z nich, również jeżeli wziąć pod uwagę porządek 

chronologiczny, a także najsilniej oddziałującym jest tzw. social intuitionist model 

(SIM) Johnatana Haidta, drugim model racjonalistyczny J. Kennett i C. Fine, które 

opracowały swój model w jawnej opozycji do SIM. A ostatnim, model  
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konsensualny O.R. Goodenough i K. Prehn próbujący godzić intuicje stojące za 

modelem Haidta i modelem racjonalistycznym20.   

 

4.2. Model SIM 

 

Johnatan Haidt, amerykański psycholog piszący przede wszystkim na tematy 

z zakresu etyki deskryptywnej, a konkretnie z psychologii moralnej, opracował 

model sądu normatywnego podważający dotychczas obowiązujący w psychologii 

moralnej paradygmat racjonalistyczny21. Model Haidta jest jednak ograniczony, 

jednym ważnym założeniem: 

 

„The social part of the social intuitionist model proposes that moral 

judgment should be studied as an interpersonal process.”22 

 

 Oznacza to ograniczony zakres oddziaływania propozycji Haidta do 

przypadków podejmowania decyzji jedynie w odniesieniu do innych członków 

społeczeństwa. To ograniczenie, jak się zresztą okaże później, bardzo mocno 

wpłynie na antyracjonalistyczną wymowę SIM. Sam jego autor zauważa, że jego 

propozycja podważa paradygmat racjonalistyczny w tym sensie jedynie, że zakłada 

znikomą rolę rozumowań w procesie podejmowania decyzji rozumianych jako 

przyczyny tychże. Kazualna rola rozumowań racjonalnych była dotychczas 

wyolbrzymiana, powiada Haidt, dlatego czas najwyższy zmienić sposób myślenia (i 

wartościowania) sądów normatywnych. Sądy racjonalne, które dotychczas uważano 

za jedyne właściwe (zwłaszcza w przypadku dogmatyki prawniczej i sfery 

stosowania prawa) są najczęściej sądami, w których to emocje odgrywają 

dominującą rolę, a rola rozumowań polega jedynie na tworzeniu racjonalizacji. By 

                                                 
20 Dla porządku należy zaznaczyć, że mimo iż model racjonalistyczny J. Kennett i C. Fine jest propozycją 
najpóźniejszą z chronologicznego punktu widzenia, to propozycja O.R. Goodenougha i K. Prehn godzi nie 
konkretne modele, ale intuicje stojące za nimi, albo innymi słowy, rozkłada akcenty równomiernie na 
składniki sądów normatywnych, podczas gdy Haidt i jego „przeciwniczki” skłaniają się wyraźnie za 
konkretnymi, wyraźnymi akcentami w opisie sposobu w jaki podejmujemy decyzje w sytuacjach 
normatywnych. 
21 Por.  
22 J. Haidt, …. S. 814. 
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zrozumieć to stwierdzenie należy przejść do przedstawienia podstawowego 

szkieletu modelu społeczno-intuicionistycznego. 

 Haidt określa główne założenia modelu SIM pisząc: 

 

„The central claim of the social intuitionist model is that moral judgment is 

caused by quick moral intuitions and is followed (when needed) by slow, ex 

post facto moral reasoning.”23 

  

W powyższym stwierdzeniu występuje duża liczba pojęć o stosunkowo 

niejasnym znaczeniu. Na szczęście autor antycypuje tę uwagę i w dalszej części 

pracy tłumaczy pojęcia „sądu moralnego”, „rozumowania moralnego i „moralnej 

intuicji”. Sądem normatywnym jest każda ocena działania albo charakteru osoby 

poczyniona w odniesieniu do norm obowiązujących w danej kulturze. Każdy z 

członków społeczności, który nie zastosuje się do norm tła normatywnego narażony 

jest na ostracyzm, krytykę albo inny rodzaj kary24. Jak widać, definicja sądu 

moralnego jest bardzo szeroka – z czego autor zdaje sobie sprawę – używa jej mimo 

wszystko, ponieważ poszukiwanie kryteriów pozwalających odróżnić sąd moralny 

od, na przykład, sądu estetycznego nie pozwoliłoby mu na wyjście poza 

skomplikowane rozważania pojęciowe. Jeżeli definicja sądu moralnego jest 

definicją w dużym stopniu nieobciążoną założeniami modelu SIM, to już definicja 

rozumowań moralnych25 nie jest już tak neutralna. Definiuje on rozumowania 

normatywne używając metafory naukowca. Rozumowania te są skomplikowanym 

procesem wynikania odbywającym się w kilku kolejnych krokach. Mamy tutaj do 

czynienia z procesem ważenia argumentów, stawiania hipotez, poszukiwania 

dowodów właściwych dla danego przypadku, wiązania ich oceny z istniejącymi 

teoriami z zakresu moralności czy filozofii, wszystko to kończy się wydaniem sądu: 

 

                                                 
23 Tamże, s. 817. 
24 Tamże, s. 817. 
25 Pod pojęciem rozumowań moralnych można rozumieć rozumowania normatywne, tak jak pod pojęciem 
sądu moralnego skrywa się sąd normatywny. 



19 

 

„To say that moral reasoning is a conscious process means that the process is 

intentional, effortful, and controllable and that the reasoned is aware that it is 

going on.”26  

 

Pojawia się tutaj jednak pewien problem. Pomimo faktu definiowania sądu 

moralnego opartego na procesach interpersonalnych, definicja rozumowania 

moralnego, którą posługuje się Haidt takiego ograniczenia ze sobą nie niesie. W 

związku z tym taka charakterystyka procesów racjonalnych (rozumowań 

normatywnych) jest co najmniej nieadekwatna w świetle badań biologicznych. 

Wspomniany wcześniej Jospeh LeDoux pisał o automatyzacji rozumowań, które 

stanowią nieodłączny element naszych rozumowań a wcale nie muszą mieć 

charakteru intencjonalnego, kosztownego kognitywnie, świadomego nawet. 

Wystarczy prześledzić kazus prowadzenia pojazdów. Czy fakt, ze jestem w stanie 

rozmawiać z pasażerem siedzącym obok mnie i jednocześnie prowadzić samochód 

nie uświadamiając sobie każdego kroku, który wykonuje by samochód jechał 

odpowiednią prędkością,  odpowiednim pasem, bym stosował się do przytłaczającej 

liczby przepisów drogowych obserwując jednocześnie znaki drogowe i zachowanie 

innych uczestników ruchu drogowego – samochodów, pieszych, rowerzystów, 

tramwajów, oznacza, że moje zachowanie na drodze nie jest wynikiem rozumowań? 

Rozumowań, które dzięki stałemu procesowi treningu zostały zautomatyzowane w 

sposób, który sprawia, że niekoniecznie każdy ich krok musi być kosztowny 

kognitywnie i świadomy? Wyjaśnimy jedną rzecz, nie jest to krytyka wprost modelu 

Haidta, ponieważ autor wyraźnie zaznacza, że jego model można stosować jedynie 

do rozważań interpersonalnych (innym pytaniem jest pytanie o stopień tej 

interpersonalności). Jednakże, gdy autor SIM definiuje rozumowania normatywne w 

tak ogólny sposób, ponieważ nic w definicji Bargha nie wskazuje na to by można je 

było ograniczyć jedynie do norm moralnych w postaci „nie należy zabijać”, to być 

może należy zadać pytanie czy rzeczywiście model SIM jest tak 

antyracjonalistyczny jak chce jego autor. Być może, amerykański psycholog 

wybiera sobie arbitralnie wroga, w którego łatwiej atakować. Mianowicie, 

krytykując przywiązanie niektórych psychologów do wyników rewolucji 

                                                 
26 J. Haidt, s. 818, za Bargh, 1994. 
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kognitywnej w XX wieku, atakuje ich przewartościowany racjonalizm przyjmując 

ich archaiczny sposób rozumienia rozumowań, ignorując jednocześnie badania z 

zakresu rozumowań normatywnych w świetle neuroscience. Zawieśmy tę dyskusję 

w tym miejscu. Do tego tematu wrócimy jeszcze na końcu tej części pracy; z kolei 

teraz przejdźmy trzeciego tajemniczego pojęcia, składającego się na definicję sądu 

moralnego, do intuicji moralnej.27 

Najważniejsze cechy intuicji moralnej opisywanej przez Haidta to przede 

wszystkim  jej natychmiastowość. Nie ma w przypadku poznania intuicyjnego 

świadomie podejmowanych kroków, które prowadzą nas do wydania jakiegoś 

konkretnego sądu, czy podjęcia decyzji. Sąd, decyzja pojawia się tutaj niejako 

gotowa, dopracowana. W takiej końcowej formie jest ona dopiero dostępna naszej 

świadomości. Co ważne, intuicja jest formą poznania taką samą jak rozumowania, 

czy element wartościujący w emocjach. Nie jest więc ona gorszym źródłem 

poznania, aniżeli rozumowania, jedynie innym jeżeli chodzi o sam proces 

dochodzenia do konkluzji; proces ten nie jest intencjonalny, ma charakter 

automatyczny, jest szybki i niekosztowny kognitywnie, wspólny dla wszystkich 

ssaków.28  

Tak zdefiniowane pojęcie sądu moralnego (normatywnego) przy pomocy 

pojęć wyjaśnionych jak powyżej, w modelu SIM jest oparte na czterech głównych i 

dwóch pomniejszych tezach. Pierwszą z nim jest  

(1) the intuitive judgment link – sądy moralne pojawiają się w świadomości 

automatycznie i niejako “bez wysiłku”; są wynikiem wrodzonej moralnej intuicji.  

 (2) the post hoc reasoning link – rozumowania są kognitywnie kosztowne i 

służą jedynie uzasadnianiu podjętych wcześniej decyzji. Zasadą jest więc, że 

rozumowania nie mają charakteru kazualnego w przypadku podejmowania decyzji 

normatywnych. 

(3) the reasoned persuasion link – rozumowania uzasadniające wcześniej 

podjęte sądy są ujmowane werbalnie w celu przekonania innych członków danej 

społeczności nie do swoich racji, ale do swoich moralnych intuicji. Jeżeli proces 

przekonywania zakończy się sukcesem, to dlatego, że zostały uruchomione intuicje  

innych osób. 

                                                 
27 Tamże, s. 817-818. 
28 Tamże, s. 818. 
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 (4) the social persuasion link – bardzo duży wpływ na wydawane sądy ma  

dominująca statystycznie treść sądów innych członków społeczności. W zasadzie 

sam fakt występowania jakiejś dominującej oceny moralnej danej sytuacji w 

konkretnym społeczeństwie może wystarczać do wydania  przyjęcia przez osoby, 

które jeszcze nie zajęły stanowiska w tej kwestii, pozycję większości tylko dlatego, 

ze treść ich sądów moralnych jest dominująca.  

 Te cztery główne tezy stanowią o sile i charakterze modelu społeczno-

intuicjonistycznego zaproponowanego przez Johnatana Haidta.  Jednakże ten hard 

core modelu jest modyfikowany nieznacznie przez dwie następne tezy: 

 (5) the reasoned judgment link – zdarza się jednak, niezwykle rzadko, że 

samą siłą rozumowań można „dojść” do określonego sądu moralnego, dzieje się tak 

wtedy, gdy intuicje moralne są słabe a osoby, które przeprowadzają to 

rozumowanie, potrafią to robić – tak jest w przypadku filozofów. W takich 

sytuacjach występuje jednak „podwójne nastawienie”, sąd normatywny jest 

wydawany werbalnie, ale przecząca mu intuicja moralna ciągle utrzymuje się „pod 

powierzchnią”. 

 (6) the private reflection link – możliwą jest sytuacja, w której konkretny 

człowiek musi wybierać pomiędzy kilkoma silnymi intuicjami moralnymi. Może 

uczynić to na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest wybranie silniejszej 

intuicji, ta intuicja, która przeważa po prostu wygrywa. Drugi sposób jest 

utrzymany w paradygmacie racjonalistycznym. Mianowicie podmiot może wybrać 

pomiędzy dwoma intuicjami posługując się rozumowaniem, np. aplikując dany 

system normatywny do jednej i drugiej intuicji i porównać, która z intuicji jest 

bardziej poprawna z punktu wiedzenia reguł tła normatywnego.  

 Jak Haidt zauważa, pierwsze cztery tezy stanowią najsilniejsze punkty 

szkieletu teoretycznego społeczno-intuicjonistycznego modelu. Z kolei autorzy, 

których zaliczyć można do tradycji racjonalistycznej kładą większy nacisk na tezy 5 

i 6.  

 Model sądu normatywnego, decyzji normatywnej wypracowany przez Haidta 

jest propozycją niezwykle ciekawą i dobrze przepracowaną. Pomimo pewnych 

niedociągnięć teorii i wad, które osłabiają jego siłę eksplanacyjną warto skupić się 

na problemie, który już wcześniej został poruszony. Na utożsamieniu procesów 

intuicyjnych z procesami nieracjonalnymi, podobnie zresztą heurystyki w ujęciu 
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Haidta są przede wszystkim powiązane z procesami nieracjonalnymi. Nie jestem 

przekonany czy taki dualizm, który pojawia się w modelu SIM – mimo, że jego 

autor robi wszystko by taki dualizm się nie pojawił – jest uzasadniony. Ciągle 

wiemy mało o intuicji, nie wiemy czy jest to proces jedynie o naturze afektywnej 

czy intuicją można nazwać także zautomatyzowane sądy normatywne o charakterze 

stricte racjonalnym. Z kolei wielką i bezsprzeczną zasługą amerykańskiego 

psychologa jest propozycja nowej wersji starego modelu podejmowania decyzji, 

czyli tzw. „dual proces model”29, w którym poznanie i emocje to dwie od siebie 

różne dziedziny. Haidt w sposób przekonywujący – co zresztą również potwierdzają 

późniejsze badania, które zostały przeprowadzone już po ukazaniu się jego pracy – 

kładzie nacisk na wzajemną konkurencję pomiędzy emocjami i rozumowaniami w 

przypadku wydawania decyzji normatywnych. Pytanie, które tutaj się pojawia czy 

wnioskiem, który rzeczywiście można przedstawić jako najbardziej przekonywujący 

z filozoficznego (i naukowego, w pewnym sensie) punktu widzenia brzmi, że to 

emocje dominują, gdy wydajemy sądy a rozum stanowi – co do zasady30 - jedynie 

proces pozwalający na werbalizację wcześniej podjętych decyzji. Nie wszyscy 

zgadzają się wszak z tym wnioskiem. Następny model, został zbudowany częściowo 

w oparciu o krytykę modelu SIM. Pomimo tego, wzajemna gra pomiędzy rozumem i 

emocjami również stanowi główny jego element.  

 

4.3. Model racjonalistyczny 

 

W zasadzie propozycja J. Kennett i C. Fine nie jest pełnoprawnym modelem 

podejmowania decyzji. Punktem wyjścia pracy dwóch autorek jest przede 

wszystkim krytyczna analiza SIM. Jest ona prowadzona na dwóch płaszczyznach, 

teoretycznej i empirycznej. Autorki dowodzą niesłuszności teorii Haidta w oparciu 

– z jednej strony – o argumenty czysto filozoficzne i psychologiczne, również z 

zakresu tzw. folk psychology, a także – co najważniejsze – przywołują badania 

empiryczne, których zinterpretowane wyniki wskazują, że gdyby nawet przyjąć 
                                                 
29 Evans,  
30 Niepokój budzi również fakt wprowadzania grup ludzi, które potrafią się wydostać spod dyktatorskiej 
władzy emocji. Chodzi mianowicie tutaj o przywołany przez Haidta casus filozofów. Jak należy 
zinterpretować ten fakt? Czy należy wnieść poprawkę do zakresu stosowalności modelu SIM? Mianowicie, 
czy model ten tłumaczy sądy moralne wydawane w sytuacjach interpersonalnych, z wyjątkiem tych 
wydawanych przez filozofów?  
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model SIM, to okazuje się, że wskazuje on jednak na inną rolę emocji, aniżeli tą 

przypisaną mu przez autora modelu.  

Pomimo powyższych różnic, pomiędzy stanowiskami występuje różnica 

także w stawianiu pytań o naturę sądów moralnych (normatywnych). Autorki 

wymieniają trzy możliwe sposoby stawiania tego pytania: 

1) można pytać, który proces, automatyczny czy kosztowny kognitywnie, ma 

największą siłę motywacyjną w przypadku zachowań normatywnych, czyli 

zachowań związanych z kierowaniem się regułami, 

2) można także zapytać, który z powyższych dwóch procesów odpowiada 

najlepiej naszym pojęciom sądu normatywnego, 

3) a także, można zapytać jakiego rodzaju sąd ma normatywny autorytet?31 

Autorki zauważają, że psychologowie moralni w dużej mierze 

skoncentrowali się na poszukiwaniu odpowiedzi na pierwsze z pytań, podczas gdy 

filozofowie, próbując zbliżyć neuroscience i filozofię, skoncentrowali swą uwagę 

na pytaniu drugim i trzecim.  Autorki wyraźnie zaznaczają swoją orientację 

filozoficzną, powołują się na prace Jamesa Rachelsa: 

 

„If someone tells you that a certain action would be wrong …you may ask 

why it would be wrong and if there is no satisfactory answer you may reject 

that advice as unfounded… moral judgments require backing by reasons. 

This is a point about the logic of moral judgment…One must have reasons or 

else one is not making a moral judgment at all.”32 

 

Powyższe stwierdzenie staje się podważać argument z doumbfounding, który 

pojawia się jako racja za istnieniem automatycznych, opartych na procesach 

afektywnych sądów moralnych, dla których nie potrafimy podać uzasadnienia a 

wiemy jedynie (czujemy?), że coś jest dobre, aprobowane, lub złe, 

nieakceptowalne.33 Taki sąd nie jest więc w ogóle sądem, ponieważ nie można 

odwołać się do racji uzasadniających jego podjęcie. Pojęcie „racji” w propozycji J. 

Kennett i C. Fine jest kluczowe: 

                                                 
31 J. Kennett, C. Fine, s. 80. 
32 J. Kennett, C. Fine, Will the real model…, s. 80, za: J. Rachels,  
33 J.Haidt. G 
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„When an individual makes a moral judgment, it is plausible to suppose that 

the reasons implied or adduced in support of the judgment must be reasons 

which the agent herself (albeit  perhaps  mistakenly)  takes  to  justify  and  

not  merely  to  explain  the  judgment. Otherwise  the  judgment  can  have  

no  normative  authority  for  her.  On  the  face  of  it, judgments determined 

by automatic processes that occur below the level of consciousness would  

seem  to  lack  this  authority  and  so  could  not  count  as  the  agent’s  

‘real’  moral judgments, at least absent a process of reflective endorsement 

through which the agent identifies and aligns herself with the considerations 

that she takes to justify the initial automatic  moral  attitude.”34 

 

Racja uzasadniająca podjęcie jakiegoś działania a nie jedynie je tłumacząca, 

stanowiąca li tylko przyczynę danego działania lub oceny, jest kluczowa dla 

naszego rozumienia pojęć z zakresu nauk normatywnych. Bez takiego pojęcia racji, 

a także podmiotu normatywnego, który jest w stanie działać na podstawie tak 

rozumianych racji, nie istnieje moralność rozumiana jako sfera normatywna. Trudno 

nie odnieść się w pewnym stopniu ze zrozumieniem dla filozoficznej perspektywy, 

którą przyjmują autorki modelu racjonalistycznego. Trudno mówić o 

normatywności sensu stricto jeżeli podmiot – co do zasady – podejmuje decyzje czy 

działania w sposób automatyczny. W takim przypadku dana reguła jest motywem 

działania, ale na pewno nie racją w imię której jakieś działanie zostało podjęte, czy 

ocena, sąd został wydany. Nie jest to wszakże jedynie wynik zagubienia się w 

labiryncie języka – różnica pomiędzy uzasadnieniem danego sądu (justification), a 

wytłumaczeniem przyczyny jego podjęcia (explanation) nie jest przecież tylko 

językowa. Pomimo faktu, że nurt filozoficzny opierający swe rozważania z zakresu 

problematyki normatywności na pojęciu racji, jest pełen znaków zapytania, 

zwłaszcza w świetle najnowszych prac, które w inny sposób mówią o 

normatywności35, to w świetle tych rozważań model Haidta rzeczywiście nie musi 

być wcale modelem sądu normatywnego. Pytanie jednak jakie można postawić w 

                                                 
34 J. Kennett, C. Fine, Will …., s. 81.  
35 Por. B.Brożek, Normatywność. Esej z filozofii prawa. (manuskrypt), W. Załuski, Ewolucyjna filozofia 
prawa, 
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tym miejscu brzmi: czy fakt, że model Haidta zasadniczo nie odpowiada naszym 

intuicjom i filozoficznym pojęciom wystarczy by go odrzucić? Być może – w 

oparciu o deskryptywną, jak twierdzi autor, naturę modelu SIM – powinniśmy 

zmienić naszą siatkę pojęciową i wyjściowe intuicje. Nie musi to wszakże kończyć 

się katastrofą, jak utrzymują Kennett i Fine. Nie to jednak stanowi główny zarzut 

przeciw modelowi SIM, ponieważ o wiele bardziej interesującym argumentem 

przeciwko  propozycji amerykańskiego psychologa jest argument, który mówi, ze 

moralna intuicja wcale nie musi być czystą reakcją automatyczną, procesem 

afektywnym pozbawionym kontroli kognitywnej.  

Govorun i Payne36  wprowadzili dwa terminy określające możliwe sposoby 

kontroli, mówiąc najbardziej ogólnie, emocji przez rozumowania. Zgodnie z 

przyjętą przez nich terminologią można wyróżnić kontrolę o charakterze „after-the-

fact” i „up-front”. W zasadzie istnienie kontroli „after-the-fact” nie budzi 

wątpliwości. Ma ona miejsce na przykład wtedy, kiedy ktoś (na przykład sędzia) 

wydaje wyrok odnoszący się do określonej sytuacji, a jest w , złym nastroju. Gdy 

ktoś zwróci mu uwagę, że treść sądu może być po części wynikiem uprzedzenia 

wynikającego ze  stanu wzburzenia, w którym sędzia pozostawał wydając wyrok, 

może (przyjmijmy, że jest to możliwe) zmienić jego treść pod wpływem głębszego 

namysłu. Ten, co prawda, trywialny przykład weryfikacji sądu normatywnego przez 

rozumowania jak gdyby „po fakcie”37 nie jest niczym niezwykłym. Co więcej, taka 

kontrola jak najbardziej mieści się w modelu SIM (teza5), nie neguje ona 

zasadniczej, kazualnej mocy intuicji w przypadku wydawania sądu moralnego. 

Inaczej rzecz ma się jednak zgoła z kontrolą „up-front”: 

„A growing body of evidence suggests that automatic processes can be 

‘preconsciously’ controlled, in accord with consciously held goals.”38 

 

 Istnienie i funkcjonowanie kontroli “up-front” stawiałoby pod dużym 

znakiem zapytania wnioski, które Haidt wyciąga analizując eksperymenty, w 

których okazuje się, że ludzie najczęściej decydują w sytuacjach bardzo szybko, 

niemal automatycznie. Wiązanie takich zachowań jedynie z procesami 

                                                 
36 2006, s. 130 i n. 
37 Inny przykład takiej zmiany sądu można znaleźć tutaj: Moneteith et al. 2002, s. 1046-7. 
38 J. Kennett, C. Fine, s. 91 
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emocjonalnymi byłoby więc błędem. Autorki przywołują kilka argumentów 

wspierających działanie kontroli „up-front”, przywoływanie i właściwy opis ich 

tutaj nie jest jednak konieczny, ponieważ nie chodzi o weryfikację każdego z tych 

modeli a jedynie o ich prezentację i być może postawienie kilku pytań pod ich 

adresem. A ten kognitywny sposób widzenia procesów emocjonalnych nie jest 

cechą charakterystyczną tylko dla modelu racjonalistycznego39. Wydaje się, że 

pogląd, iż nasze rozumowania „racjonalne”, poznawczo kosztowne np. w sytuacjach 

„dnia codziennego” zostają zautomatyzowane i nie muszą wcale być uświadamiane 

by pozostawały w dalszym ciągu rozumowaniami. Tak przecież działają heurystyki, 

są one efektywnym ekonomicznie ułatwieniem w naszych rozumowaniach. Model 

racjonalistyczny dopuszcza możliwość istnienia heurystyk jako pełnoprawnych 

procesów rozumowych, podczas gdy model SIM, uznaje heurystyki za efekt 

działania intuicji moralnej.  

 Podsumowując, model racjonalistyczny sugeruje, że opis procesów 

decyzyjnych, na które składają się wolniejsze, kosztowne rozumowania z jednej 

strony i zautomatyzowane, nieuświadamiane procesy afektywne, czy intuicyjne z 

drugiej strony w świetle modelu SIM jest nieadekwatny. Utożsamianie intuicji, czy 

emocji z procesami automatycznymi jest niewłaściwe w świetle najnowszych 

eksperymentów przeprowadzanych w neuroscience.  Jeżeli przyjąć tę tezę, to jedno 

z głównych założeń przyjętych przez Haidta, że sądy normatywne bazują przede 

wszystkim na procesach emocjonalnych jest błędne a model sądu normatywnego źle 

opisuje dynamikę pomiędzy – mówiąc ogólnie – „emocjami” a „rozumem”.  

 

 

 

 

4.4. Model konsensualny    

 

W identycznym tonie napięcia pomiędzy „rozumem” a „emocjami” 

utrzymana jest ostatnia propozycja modelu sądu normatywnego, której autorami są 

                                                 
39 Por. Govorun i Payne, (2005), Glaser and Kihlstrom (2005), Bargh (2001), Stewart and Payne (2008). 
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wspominani już wcześniej O.R. Goodenough i K. Prehn.40 Pomimo faktu, że autorzy 

wyraźnie się odnoszą do prac związanych z modele Haidta świadomie jednak 

odchodzą o terminu „sądu moralnego” na rzez „sądu normatywnego” jako ich 

zdaniem mniej wprowadzającego w błąd, ponieważ nie ogranicza on rozważań 

jedynie do przypadków związanych z moralnością. Wręcz przeciwnie, jak 

zobaczymy autorzy – chyba jako pierwsi – zaczęli prowadzić swoje analizy w 

wyraźnym nawiązaniu do filozofii prawa.   

Sąd normatywny definiowany jest jednak trochę inaczej niż w modelu SIM: 

 

„For our own usage, we like the term ‘normative judgment’  as  an  inclusive  

description  of  the  many  flavours humans find among those things that 

ought to be done and those that ought not to be done, particularly in the 

social context of interaction with other humans. In this sense, normative 

judgment first involves the construction of a system (or systems) of norms, 

values and expectations, and, second, the evaluation of the actions of another 

agent, or of our own actions, made with respect to these norms, values and 

expectations.”41 

 

Autorzy wprost sugerują, że podejmując decyzje normatywne udział 

procesów racjonalnych jest tak samo ważny jak udział procesów afektywnych. 

Procesy kognitywne, to przede wszystkim rekonstrukcja reguł, standardów i 

konwencji, procesy afektywne z kolei wpływają na treść sądów chociażby wtedy, 

gdy „do głosu” dochodzą takie emocje jak sympatia, wstyd, wina czy złość w 

sytuacjach np. naruszenia reguły.42 To zresztą jest cechą charakterystyczną tej 

propozycji. Autorzy, podobnie jak Haidt, Kennett i Fine zgadzają się, że gdy 

mówimy o sposobach podejmowania decyzji to emocje jak i procesy racjonalne 

stanowią dwa ważne elementy. Jednakże każdy ze wcześniejszych przykładów 

akcentuje jeden z tych elementów, podczas gdy model konsensualny traktuje emocje 

i rozum w duchu egalitarnym.  

                                                 
40 O.R.Goodenough, K.Prehn, A neuroscientific approach to normative judgment in law and justcie,  
41 Tamże, s. 1716. 
42 Tamże, s. 1717. 
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W przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji model konsensualny choć 

nawiązuje do prac z zakresu neuroscience związanych z emocjami, rozumowaniami 

dedukcyjnymi czy nawet do modelu SIM, to jest on mocno wpisany w historię 

filozofii prawa. Goodenough i Prehn krytykują zresztą wszelkie próby, które 

pojawiały się w filozofii prawa a które chciały zawłaszczyć prawo, czy to na rzecz 

emocji, czy rozumu. Na przykład przeciwstawiają sobie twierdzenia O.W. Holmesa 

Jr., który pisał: 

 

„The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt 

necessities of the time, the prevalent moral and political  theories,  intuitions  

of  public  policy,  avowed or unconscious, even the prejudices which judges 

share with their fellowmen, have had a good deal more to do than the 

syllogism in determining  the  rules  by  which  men should  be  governed.”43  

 

I twierdzenia P. Gerwitza: 

 

“All too often judges and scholars who write about law assert an 

inappropriately sharp distinction between the rational and the nonrational, 

especially between reason and emotion–invoking an overly narrow concept 

of reason and contrasting reason and emotion  in  an  overly  simplified  

manner.  These  discussions usually arise in the context of a traditional 

normative argument that judging is a realm of reason, not emotion.”44 

 

Jak widzieliśmy wcześniej, teorie budowane w oparciu o interpretacje 

eksperymentów z zakresu nauk biologicznych wykazują bezzasadność tak 

jednostronnych ocen jak ta Holmesa. Warto jeszcze zaznaczyć, że w 

przeciwieństwie do poprzednich dwóch propozycji model konsensualny ma 

charakter teoretyczny. Oznacza to, że autorzy nie posługują się znaczną ilością 

eksperymentów, które przywołują na rzecz stawianych przez siebie tez. Zaletą 

jednak ich propozycji jest prowadzenie rozważań w horyzoncie istniejących teorii 

filozoficznych i filozoficzno-prawnych. Dlatego też, teoria ta znalazła się w 

                                                 
43 S.1712. 
44 Tamże, s. 1712. 
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centrum zainteresowania filozofów prawa, ale także neurobiologów, którzy 

postanowili zbadać, w jakich proporcach emocji i rozum wspierają wydawanie 

sądów normatywnych.45  

Prowadzone są obecnie badania, które za cel postawiły sobie 

zidentyfikowanie regionów w mózgu powiązanych z odpowiednimi rodzajami 

wydawanych sądów. Uwagę badaczy przyciąga w szczególności pytanie, czy 

możliwe jest rozróżnienie na płaszczyźnie neurobiologicznej sądu moralnego, od 

sądu wydawanego na podstawie tekstu prawnego.46 Goodenough i Prehn47, 

powołując się na niepublikowane dotąd rezultaty badań, twierdzą, że dokonanie 

takiego rozróżnienia jest możliwe. Badania powyższe wskazują, że w trakcie 

wydawania sądu opartego na wyeksplikowanych ustawowo regułach uaktywnia się 

obszar kory, która odpowiadała za rozumowania dedukcyjne. Z kolei gdy 

wnioskujemy nie na podstawie wymienionych ustawowo reguł, a raczej przesłanki 

naszego rozumowania są niekodyfikowane, to w naszym mózgu: czołowe i 

przedczołowe obszary kory oczodołowej, stanowią najaktywniejszą jego część, ergo 

w takim rozumowaniu dominują procesy emocjonalne. Obserwacja ta – skądinąd 

bardzo ciekawa – stanowi raczej przyczynek do dyskusji dotyczącej relacji prawa i 

moralności, aniżeli swego rodzaju argument ją w jakikolwiek sposób 

rozstrzygający. Postępy w badaniach były powodem do postawieniu także innych, 

ważnych pytań.  

Następnym krokiem jest analiza porównawcza aktywności neuronalnej 

prawników i osób niezwiązanych zawodowo z profesją prawniczą podczas 

rozwiązywania przypadków prawnych i dylematów moralnych. Uszczegółowiając, 

naukowcy pracują nad znalezieniem odpowiedzi na trzy pytania (grupy pytań): 

 

1. Czy zachodzą różnice w aktywności poszczególnych części mózgu, gdy 

rozwiązujemy przypadki „łatwe” i „trudne” (hard cases)? 

2. Czy neuronalny proces podejmowania decyzji jest taki sam u osób 

zawodowo zajmujących się prawem jak i osób, które z prawem nie mają 

wiele wspólnego? 

                                                 
45 A. Hernandez,  
46 A. Fernandez, Mind, Brain, and the Law, bepress Legal Series, Paper 1530, 2006, s. 4. 
47 O.R. Goodenough, K. Prehn…, s. 1719. 
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3. Czy obszary mózgu odpowiedzialne za sądy moralne, etyczne i 

niezwiązane z rozumowaniami prawniczymi sądy pokrywają się ze 

sobą?48 

 

Dotychczas, badania związane z naturą sądów normatywnych wzbogacać 

mogły – wydawać by się mogło – refleksję w naukach prawnych jedynie na 

poziomie teoretycznym. Otóż, dowiadujemy się trochę więcej, o procesach 

neurobiologicznych zaangażowanych w wydawanie sądów w przypadkach 

prawnych, moralnych, etycznych. Teoretyczny model konsensualny przedstawia 

wizję sądu normatywnego, który „godzi” niejako dwie tradycje filozoficzne: 

kantowską i hume’owską, znosząc to przeciwstawienie przez dodanie trzeciego 

elementu układanki – intuicji.  

Okazuje się, że można iść dalej i zapytać, czy te rozważania mogą pomóc 

nam lepiej stosować prawo. Badania prowadzone na sędziach pierwszej i drugiej 

instancji w trakcie wydawania przez nich wyroków przyniosły bardzo ciekawe 

rezultaty. Dzięki zastosowaniu technik fMRI i PET okazało się, że procesy 

zaangażowane w podejmowanie wyroków aktywują inne części mózgu u sędziów I 

instancji aniżeli u sędziów II instancji. W przypadku orzekania w I instancji 

aktywowały się te części mózgu, które ulegają aktywacji w takich sytuacjach jak 

opisanych w tzw.  dylemacie z kładką (footbridge type dilemma). Sytuacja 

przedstawiona w dylemacie przedstawia się tak, że osoba, której zadaje się 

rozwiązanie dylematu musi postawić się na miejscu osoby, która stoi nad kładką 

przerzuconą nad torem tramwajowym a obok stoi drugi człowiek. Tramwaj poniżej 

zmierza w kierunku pięciu osób stojących na torach. Jedyną rzeczą, którą można 

zrobić by zapobiec śmierci pięciu osób, to zrzucić stojącego obok człowieka na tory 

pod koła tramwaju. Wtedy zamiast pięciu osób, zginie tylko jedna. Mimo tego 

rachunku, większość osób skonfrontowanych z powyższą sytuacją nie decyduje się 

na zepchnięcie człowieka. Analiza aktywności mózgu osób mających to rozwiązania 

ten dylemat wykazała, że dużą rolę w procesie podejmowania decyzji biorą udział te 

obszary, którym zwykle przypisuje się procesy emocjonalne.  

                                                 
48 A. Fernandez…, s. 5. 
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Podsumowując, sędziowie pierwszej instancji podczas wydawania wyroków 

rozumują oczywiście w sposób racjonalny, jednakże rola neuronalnych procesów 

odpowiedzialnych za rozumowania afektywne jest na tyle znacząca, że końcowy 

efekt ich procesu decyzyjnego – wyrok – niekoniecznie musi odpowiadać 

obiektywnym kryteriom oceny konkretnego przypadku.   

Z kolei w przypadku sędziów II instancji neurologiczna aktywności podobna 

jest do tej, którą wykazują osoby mające za zadanie rozstrzygnięcie tzw. dylematu z 

tramwajem (trolley type dilemma). Osoba mająca rozwiązać dylemat konfrontowana 

jest z następującą sytuacją: zbliżający się tramwaj – jeżeli nie zmieni się tor jego 

jazdy – wjedzie w grupę pięciu osób. Jedyne co można zrobić, to zmienić zwrotnice 

tak, że skieruje się tramwaj na inny tor, na którym przebywa tylko jedna osoba. 

Dzięki temu pięciu osobom nic się nie stanie a tylko jedna osoba zostanie 

potrącona.  

W przeciwieństwie do dylematu z kładką, większość badanych 

zdecydowałaby się na przestawienie zwrotnicy i de facto uratowała by życie pięciu 

osobom kosztem jednej. Schemat aktywności mózgu osób badanych w trakcie 

rozwiązywania dylematu z tramwajem ujawnił, że większą aktywność wykazywały 

te obszary mózgu, którym zwykle przypisuje się rozumowania dedukcyjne, czysto 

racjonalne. Interpretacja powyższych wyników wskazywała, że im większe 

uwikłanie osób mających rozwiązać jakąś sytuację, wydać sąd, podjąć decyzję, w 

relacje z innymi osobami, tym mniejszy stopień racjonalności wspomnianych sądów 

i decyzji. 

Przeniesienie tych wyników na grunt nauk prawnych pozwoliło na 

sformułowanie kilku ciekawych propozycji. Postulaty te odnoszą się przede 

wszystkim do sfery stosowania prawa. Otóż, utrzymuje się, że im większy 

utrzymywany dystans pomiędzy stronami sporu a sędziami, tym większy stopień 

racjonalności wyroku. Ponieważ w przypadku sędziów pierwszej instancji, 

aktywacji w większym stopniu podlegają te części mózgu, którym możemy 

przypisać odpowiedzialność za emocje, to ich zaangażowanie w spór powinno być 

możliwie jak najmniejsze. A będąc bardziej precyzyjnym, jego kontakty ze stronami 

powinny być sprowadzone do minimum. Ta procedura ma zapewnić większą 

racjonalność wydanego wyroku, dzięki czemu wyrok będzie bardziej sprawiedliwy 

dla stron.  
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4.5. Podsumowanie 

 

 Pomimo faktu, że żaden z powyższych trzech modeli nie daje ostatecznej 

odpowiedzi na pytanie w jaki sposób podejmujemy decyzje normatywne, to ich 

pojawienie się oraz argumenty, które można podnieść za każdym z nich mówią nam 

jednak kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, pomimo różnic generalna struktura 

podejmowania decyzji w każdym trzech przypadków może zostać sprowadzona do 

wspólnego mianownika – decyzja jest w ich świetle końcowym efektem 

„współpracy” pomiędzy systemem rozumowań racjonalnych (System1) i procesów 

automatycznych, afektywnych (System2).49 Główne różnice pomiędzy tymi trzema 

modelami zasadzają się na akcentowaniu roli, którą każdy z tych systemów ogrywa. 

Po drugie, w żadnym momencie nie pojawiają się w pracach autorów piszących o 

modelach podejmowania decyzji pojęcia woli, czy procesów wolicjonalnych. 

Zostały one wyrzucone z siatek pojęciowych dlatego, że nie bardzo wiadomo czy 

istnienie jakiś „naturalny korelat pojęcia woli”. Po trzecie, rola przypisywana 

emocjom jak również rozumienie ich funkcji oraz zależności od procesów 

racjonalnych uległy znacznej zmianie dzięki pracom z zakresu neuroscience. Nie są 

one już ślepymi odpowiedziami organizmu na działanie bodźców zewnętrznych a 

twierdzenia o negatywnej roli procesów emocjonalnych, niejako 

„zanieczyszczających” wydaną decyzje są zasadniczo fałszywe. Po czwarte, wynika 

stąd, o czym będzie jeszcze mowa w rozdziale czwartym, że klasyczny model 

podejmowania decyzji z udziałem woli i rozumu jako dwóch władz człowieka 

odpowiedzialnych za „właściwe” myślenie jest anachronizmem. Mając na uwadze 

tezy stawiane w poprzednich rozdziałach, w kolejnej części pracy zostaną 

postawione pytania o możliwość wykorzystania ustaleń poczynionych do tego 

momentu.  

 Pierwszym pytaniem jakie zostanie postawione będzie pytanie konstrukcyjne 

o następującej treści: czy siatka pojęciowa może zostać zreinterpretowana pod 

wpływem osiągnięć nauk biologicznych? Jeżeli na pytanie zostanie udzielona 

odpowiedź pozytywna, będzie można postawić kolejne pytanie, tym razem 

                                                 
49  
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normatywne: czy powinno się zmieniać siatkę pojęciową prawa cywilnego by była 

ona spójna z osiągnięciami nauk przyrodniczych? Z drugiej strony, jeżeli na pytanie 

konstrukcyjne zostanie udzielona odpowiedź negatywna, bardzo ciekawą kwestią, 

która pozostanie do rozważenia będzie odporność siatki prawa cywilnego na 

osiągnięcia nauk przyrodniczych. Co za tym idzie, pojawi się kilka pomniejszych, 

ale również ciekawych kwestii z nią związanych: 

1) czym jest prawo i jak działa skoro nawet zmiana obrazu człowieka i sposobu w 

jaki podejmuje on decyzje nie wpływa na sposób funkcjonowania systemów 

prawnych? 

2) jeżeli system prawny jest niewrażliwy na zmianę tez deskryptywnych, które sam 

przyjmuje (obraz człowieka, podejmowanie decyzji), to czy zachodzi jakakolwiek 

różnica pomiędzy prawem jako idealnym, teoretycznym systemem reguł a prawem 

w działaniu, czyli prawem, które funkcjonuje w świecie rzeczywistości społecznej? 

 


