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STRUKTURA TEORII BIOLOGICZNYCH 

(draft) 

 

Struktury teorii naukowych róŜnią się między sobą w zaleŜności od tego, jakiego 

rodzaju zjawiska teorie te opisują. Inaczej konstruowane są teorie fizyczne, inaczej 

ekonomiczne, a jeszcze inaczej buduje się teorie z zakresu chemii czy biologii. RóŜnią się 

one m.in. siłą predykcyjną, rodzajem źródeł, z których pozyskiwane są dane, 

oddziaływaniem teorii na procedury przeprowadzenia eksperymentów oraz wpływem 

samych teorii na badaną rzeczywistość. Trudno więc byłoby zaproponować jedną, ogólną 

strukturę teorii naukowych. Wymagałoby to tak duŜego stopnia uogólnienia, Ŝe uzyskany 

wynik musiałby być – z racji wielostopniowego abstrahowania od konkretnych dziedzin 

nauki - czymś raczej nieciekawym. Racjonalnym krokiem jest więc ograniczenie badania 

struktur teorii naukowych do jednej gałęzi wiedzy. Dynamika procesów badawczych 

powoduje jednak wysoki stopień specjalizacji w ramach nawet jednej dziedziny 

badawczej (albo poddziedziny), dlatego teŜ zasadnicze róŜnice występują nawet na 

poziomie konkretnych nauk.  

Punktem wyjścia dla tego tekstu miał być opis struktury teorii biologicznych. 

BliŜsza analiza zagadnienia wskazała, Ŝe niemoŜliwym (a przynajmniej niezwykle 

trudnym) zadaniem byłoby opracowanie ogólnego opisu struktury teorii biologicznych. 

Wystarczy uświadomić sobie, Ŝe współczesna biologia to aŜ pięćdziesiąt sześć głównych 

gałęzi. Do nauk biologicznych zalicza się dzisiaj m.in.: astrobiologię, teorię komórek, 

genetykę, teorię ewolucji, mikrobiologię, wirusologię czy wreszcie neurobiologię. Przy 

tak duŜej róŜnorodności przedmiotów, z którymi mierzą się dziś nauki jest jasne, Ŝe wiele 

z nich posługuje się zupełnie odmiennymi metodami a przez to konstruuje swoje teorie w 

odmienny sposób. 
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Zgodnie z poglądami prezentowanymi przez niektórych filozofów biologii1 

obecnie najbardziej interesujący proces budowy teorii biologicznych ma miejsce w 

przypadkach konstruowania teorii z zakresu neurobiologii. Neurobiolodzy (czy raczej 

filozofowie neurobiologii) zaczynają analizować takie problemy jak: 1) czym jest 

empiryczne uzasadnienie hipotezy teoretycznej?, 2) jaki poziom organizacji (neurony, 

systemy neuronów, części mózgu) jest właściwy dla wyjaśnienia naukowego?, 3) co 

powinno zawierać wyjaśnienie naukowe w przypadku neurobiologii?, 4) w jaki sposób 

wyniki osiągane w neuronaukach mogą wpływać na Ŝycie społeczne, ekonomiczne i 

polityczne? W związku z tym, przedmiotem pracy będzie próba krótkiej charakterystyki 

sposobu, w jaki konstruuje się dzisiaj teorie neurobiologiczne. 

Niniejsza praca ta składa się będzie z dwóch części. W pierwszej przedstawione są 

ogólne uwagi dotyczące konstruowania teorii neurobiologicznych. Z kolei w drugiej 

części znajdzie się krytyczna prezentacja jednego z najistotniejszych paradygmatów 

interpretacyjnych na gruncie neurobiologii, a mianowicie paradygmatu zgodnie z którym 

mózg ma strukturę modularną.  

 

TEORIE W NEUROBIOLOGII 

 

Wydaje się, Ŝe dobrym wyjściem do opisu struktury teorii neurobiologicznych jest 

następująca uwaga Hardcastle: 

 

„Brains are complicated and messy affairs; theories about brains share these same 

traits. The difficulty is that in order to make a simple generalization  about  how  

some  aspect  of  the  brain  functions, scientists have to retreat to such a broad 

level of abstraction that their assertions become almost empirically meaningless.”2 

 

                                                 
1 Hardcastle, V. (2008), ,,Neurobiology”, [w:] Hull, D., Ruse, M., ,,The Cambridge Companion to Philosophy of 
Biology”, Cambridge University Press, s. 275 -291. 
2 Ibidem, s. 275. 
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JuŜ na samym początku widać, Ŝe teorie neurobiologiczne są jednocześnie 

niezwykle ciekawe z punktu widzenia filozofii nauki, jak równieŜ niezwykle trudne do 

sformułowania. Mówiąc najogólniej, tego rodzaju koncepcje składają się z dwóch części: 

(1) uogólnionej hipotezy badawczej i (2) zbioru szczegółowych opisów zawierających 

przykłady występowania zjawiska opisanego w tejŜe hipotezie.  

NajwaŜniejszym zadaniem pracy neurobiologa jest taka interpretacja 

(przeformułowanie) hipotezy badawczej, która pozwoli na jej testowanie w warunkach 

laboratoryjnych. WaŜne by zauwaŜyć, Ŝe szczegółowe załoŜenia niekoniecznie muszą 

bezpośrednio wynikać z hipotezy badawczej. Ponadto, załoŜenia te nie muszą być nawet 

ze sobą kompatybilne. W neurobiologii przyjmuje się wręcz, Ŝe zastosowania bardzo 

ogólnej teorii mają wykazywać się jedynie podobieństwem rodzinnym. Nie ma więc w 

tym przypadku (tak jak w fizyce) łatwego przejścia pomiędzy teorią a eksperymentem, 

który ma ją wspierać.  

 Przykładem tej sytuacji jest charakterystyka ośrodkowego układu nerwowego (ang. 

CNS), który w przypadku ssaków i bezkręgowców jest zasadniczo taki sam. Dlatego teŜ 

zakłada się, Ŝe działa on w taki sam sposób w przypadku tych dwóch kategorii 

organizmów. Hipoteza ta jest sformułowana na tak duŜym poziomie ogólności, Ŝe moŜna 

powiedzieć, iŜ trudno jest wykazać jej fałszywość. Dopiero zejście o jeden poziom niŜej 

pozwala na dostrzeŜenie interesujących róŜnic w funkcjonowaniu CNS. Znaczące róŜnice 

występują na przykład w funkcjonowaniu kanału półkolistego bocznego w uchu 

wewnętrznym (odpowiedzialnym za utrzymanie odpowiedniej pozycji głowy w stosunku 

do powierzchni ziemi); innym przykładem jest odbiór bodźców wizualnych u 

drapieŜników i roślinoŜerców (roślinoŜercy muszą przekrzywiać głowę by utrzymać 

kontakt wzorkowy z jakimś obiektem, drapieŜnik dysponuje o wiele bardziej złoŜonym i 

precyzyjnym mechanizmem), jeszcze innym przykładem róŜnic jest neuroplastyczność 

mózgu, którą zaobserwować moŜna w przypadkach jego uszkodzeń. Takich przykładów 

moŜna wskazać znacznie więcej. MoŜna z duŜą dozą pewności stwierdzić, Ŝe w 

neurobiologii występuje swoista luka pomiędzy teorią, a jej zastosowaniem. Bezpośrednią 
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przyczyną występowania luki jest swoistość materii, będącej przedmiotem badań w tej 

gałęzi biologii. 

W fizyce, ekonomii, czy chemii zjawiskiem normalnym są idealizacje. Fizycy 

formułując prawa ignorują tarcie (w mechanice klasycznej), z kolei ekonomiści bardzo 

często zaniedbują zjawisko altruizmu, a mimo to udaje im się budować „prawa 

ekonomiczne”, które znajdują pewne zastosowanie. W chemii na porządku dziennym jest 

ignorowanie niewielkich ilości nieczystości w badanych próbkach. MoŜna powiedzieć, Ŝe 

gdy chodzi o działania fizyków, ekonomistów i chemików są one w pewnym zakresie 

analogiczne. Dzięki dokonywanym idealizacjom związek pomiędzy proponowaną teorią 

ekonomiczną, fizyczną, czy chemiczną a przeprowadzanymi eksperymentami jest ścisły. 

Zgoła inaczej konstruowane są teorie neurobiologiczne. W ich przypadku uproszczenie 

zmiennych przestaje być uŜyteczne a staje się niekorzystne dla teorii naukowej. 

Neurobiolog nie moŜe zignorować róŜnic anatomicznych, czy fizjologicznych 

występujących w róŜnych gatunkach królestwa zwierząt, a nawet nie moŜe tego uczynić, 

gdy róŜnice występują w obrębie jednego gatunku. KaŜda zmienna ma tutaj swoje 

znaczenie. 

 Jednym z najwaŜniejszych pytań, jakie neurobiolog musi sobie zadać jest pytanie o 

poŜądany stopień ogólności swojej teorii: 

 

„It appears scientists are confronted with an unpleasant choice. Either they settle 

for large-scale abstract generalizations, which gloss over what may be important 

differences, or they focus on the differences themselves, at the expense of what 

may be useful generalizations.”3 

 

MoŜna powiedzieć, Ŝe paradygmatyczna struktura teorii neurobiologicznej ma 

formę przybiera postać ogólnych zasad i jest wsparta duŜą liczbą szczegółowych 

komentarzy. Neurobiolog zaczyna konstruowanie teorii od sformułowania (etap1) ogólnej 

                                                 
3 Ibidem, s. 279. 
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hipotezy badawczej (zwanej w literaturze jako „theoretical framework”). W kolejnym 

kroku (etap2) przedstawione zostają bardziej precyzyjne tezy (subhipotezy), które z kolei 

mogą zostać odniesione juŜ do jednego gatunku, albo jednego typu biologicznego (phyla). 

Tym samym nie są one uszczegółowieniem pierwszej hipotezy; stanowią jedynie 

przykłady jej zastosowania do konkretnego gatunku, czy typu. Ostatni etap (etap3) polega 

na testowaniu, w warunkach laboratoryjnych, twierdzeń głoszonych w subhipotezach.  

 Poziom ogólności subhipotez moŜe róŜnić się znacząco od siebie w zaleŜności od 

konkretnej teorii (wyników prowadzonych eksperymentów): czasem moŜe odnosić się do 

grupy gatunków, a czasem jedynie do pewnego etapu rozwoju organizmów pojedynczego 

gatunku. W wyniku testowania subhipotez (ich potwierdzania lub falsyfikacji) 

skonstruowany zostaje zbiór tez badawczych, który składa się na nową „ogólną hipotezę 

badawczą” („theoretical framework”): 

 

„Neurobiology continually moves between two different ways of understanding 

the nervous system, first in broad  and  sweeping  strokes  and  second  by  

submergence  in  the minutiae. General theoretical principles arise out of and then 

feed back into particular animal experiments done on different animals models. 

Because physiology differs across species, specific experimental protocols are 

appropriate only for specific models. Sometimes  the  data  arising  out  of  the  

different  animal  models  and different experimental procedures overlap, but 

largely they do not. Hence,  sometimes  the  detailed  conclusions  are  consistent,  

but sometimes – a lot of the time – they are not.”4 

 

W przypadku teorii neurobiologicznych moŜna z łatwością odnaleźć dynamikę, która jest 

cechą charakterystyczną teorii antyfundacjonistycznych. Po pierwsze, badacz wychodzi 

od sformułowania pewnego modelu, hipotezy badawczej, czy nawet paradygmatu 

interpretacyjnego (theoretical framework), w następnym kroku formułuje moŜliwe do 

                                                 
4 Ibidem, s. 281. 
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przetestowania tezy pozostające w zgodzie z wcześniej przyjętym paradygmatem 

interpretacyjnym. Następnie, w sytuacjach, gdy wyniki eksperymentów wskazują na coś 

innego, aniŜeli to, co głoszone jest w subhipotezach, są one zmieniane. Na samym końcu 

moŜliwa jest takŜe zmiana paradygmatu interpretacyjnego, który zmieniony juŜ podlega 

dokładnie takiej samej procedurze testowania. To sprzęŜenie zwrotne pomiędzy 

paradygmatem interpretacyjnym a wynikiem eksperymentu wcale nie musi być 

jednorazowe; raczej na pewno jest stałym elementem tego rodzaju teorii. Trudno więc 

mówić o jednej i z góry ustalonej strukturze teorii neurobiologicznej. Ma ona raczej 

charakter propozycji teoretycznej, która moŜe (ale niekoniecznie musi) przetrwać szereg 

procedur jej weryfikacji.  

  

ZAŁO śENIE O MODULARNO ŚCI MÓZGU 

 

 W dalszej części pracy krytycznie omówiony zostanie jeden z najistotniejszych 

paradygmatów interpretacyjnych w neurobiologii, a mianowicie paradygmat o 

modularności mózgu. W szczególności argumentowane będzie, iŜ paradygmat ten jest 

załoŜeniem, o którym juŜ dzisiaj wiemy, iŜ jego prawdziwość jest, co najwyŜej, mało 

prawdopodobna. Pomimo tego, z uwagi na swoją uŜyteczność badawczą, jest on niemal 

powszechnie przyjmowany przez neurobiologów. 

W neurobiologii przyjmuje się, iŜ funkcje mózgu moŜliwe są do zlokalizowania, tj. 

moŜna wyodrębnić części mózgu, które odpowiedzialne są za poszczególne rodzaje 

zachowania. ZałoŜenie to moŜna określić paradygmatem interpretacyjnym o 

modularności mózgu. Na podstawie tego paradygmatu, formułowane są następnie 

subhipotezy stwierdzające, jakie funkcje pełnią poszczególne obszary anatomiczne 

mózgu. ZałoŜenie o modularności mózgu jest analogiczne i komplementarne do załoŜenia 

o modularności umysłu, przyjmowanego w psychologii ewolucyjnej. To właśnie 

poszczególne ,,moduły” mózgu mają być obszarami, w których realizowane są moduły 

umysłu. Jak się jednak okazuje, załoŜenie o modularności mózgu jest załoŜeniem być 

moŜe nawet bardziej wątpliwym, niŜ załoŜenie o modularności umysłu.  



7 

 

W jaki sposób wspierane jest załoŜenie o modularności mózgu? Dane, które mają 

uzasadniać to załoŜenie pochodzą z trzech źródeł: z badania aktywności niewielkich grup 

neuronów, z badania przypadków lezji, oraz z badań przy uŜyciu funkcjonalnego 

rezonansu magnetycznego (fMRI). Jak się jednak okazuje, badania te nie tylko mają, 

zdaniem neurobiologów, wspierać paradygmat interpretacyjny o modularności mózgu, 

lecz, aby mogły być uznane za sensowne wymagają one wcześniejszego załoŜenia o tym, 

iŜ mózg jest zbudowany z modułów. 

Jeśli idzie o metodę badania aktywności pojedynczych neuronów, to warto zwrócić 

uwagę na fakt, iŜ metoda ta wymaga wcześniejszego załoŜenia o modularności mózgu, 

gdyŜ w przeciwnym przypadku, badanie aktywności poszczególnych grup neuronów w 

konkretnym obszarze mózgu wydaje się być nieuzasadnione5. Jeśli poszczególne obszaru 

mózgu nie są wyspecjalizowane, lecz jest to system ‘rozproszony’, którego kaŜda część 

wykonuje wiele zadań, wtedy badanie izolowanego układu neuronów nie moŜe wnieść 

wiele do wyjaśnienia tego, jak funkcjonuje mózg. Celem tego rodzaju badań jest bowiem 

właśnie stwierdzenie, jaką rolę pełni określony obszar mózgu, którego pojedyncze 

neurony podlegają badaniu. 

Co jednak ciekawe, analiza tego, w jaki sposób bada się poszczególne grup 

neuronów, wskazuje, Ŝe oparcie na tego rodzaju badaniach ogólnej hipotezy o 

modularności mózgu wydaje się być nieprzekonujące. OtóŜ, w przypadku tego rodzaju 

badań, największa liczba neuronów, których aktywność rejestrować moŜna równocześnie 

to około kilkuset6. Natomiast największa liczba komórek, których potencjał moŜna badać, 

przy posiadanych moŜliwościach technicznych, to około kilku tysięcy7. JednakŜe, 

hipotetyczne moduły mózgu (których funkcje określane są w proponowanych 

subhipotezach) mają składać się z około setek tysięcy neuronów, przy czym są to neurony 

róŜnych rodzajów, z których wiele jest połączonych z neuronami w róŜnych częściach 

                                                 
5 Hardcastle, V., (2002), ,,What Do Brain Data Really Show?”, Philosophy of Science, 69.  
6 Hardcastle, V. (2008), ,,Neurobiology”, [w:] Hull, D., Ruse, M., ,,The Cambridge Companion to Philosophy of 
Biology”, Cambridge University Press, s. 284. 
7 Ibidem. 
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mózgu8. Oznacza to, iŜ załoŜenie o tym, Ŝe wszystkie neurony znajdujące się w danym 

module mózgu odpowiadają za te same funkcje, jest załoŜeniem nie tylko na wyrost, lecz 

jest ono najprawdopodobniej fałszywe.  

Co szczególnie istotne, doniosłość stwierdzenia faktu, iŜ połączenia neuronalne są 

sprzęŜone zwrotnie jest dopiero odkrywana. Nie istnieją obecnie zadowalające metody 

badania ‘wielozadaniowości’ róŜnych obszarów mózgu, jednak przeprowadzane 

eksperymenty projektowane są tak, aby jak najlepiej uwzględniały znane połączenia 

anatomiczne pomiędzy poszczególnymi częściami mózgu9. Nie zmienia to jednak tego, iŜ 

uzyskane przy pomocy badania aktywności pojedynczych neuronów wyniki są często 

wątpliwie ekstrapolowane. 

Kolejnym źródłem badań, które zdaje się wspierać hipotezę o modularności mózgu 

są badania lezji. Kiedy anatomiczno-funkcjonalna mapa mózgu zostaje zarysowana (za 

pomocą określenia normalnego zachowania pojedynczych neuronów, czy ich grup, 

podczas wykonywania określonych zadań) zwykle okazuje się, Ŝe poszczególne obszary 

mózgu mogą pełnić więcej niŜ jedną funkcję10. W celu uzyskania bardziej precyzyjnej 

charakterystyki poszczególnych obszarów mózgu, dokonuje się lezji poszczególnych 

obszarów mózgu u zwierząt z normalnie wykształconymi mózgami. Zakłada się tutaj 

wstępnie, proponując daną subhipotezę, iŜ dokonanie lezji w wybranych obszarach 

mózgu, zmieni zachowanie zwierzęcia w określony sposób. Tego rodzaju badania są 

analogiczne do eksperymentalnych badań psychologicznych, w których istotną rolę 

odgrywa czas reakcji badanych podczas eksperymentu. 

Ponownie jak to było w przypadku pierwszej kategorii badań, równieŜ i badania 

lezji opierają się na szeregu dokonanych uprzednio uproszczeń. Po pierwsze, istnieją 

róŜne rodzaje lezji11. Ponadto, lezja optymalna badawczo powinna ‘oszczędzić’ układy 

nerwowe, eliminując jednak przy tym komórki nerwowe12. Jest to jednak efekt niezwykle 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Hardcastle 2002. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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trudny do osiągnięcia, bowiem badacze mają najczęściej bardzo ograniczoną kontrolę nad 

dokładnym miejscem pojawienia się lezji oraz jej rozmiarem13. W konsekwencji, 

dokonanie dwóch identycznych lezji jest, w gruncie rzeczy, praktyczną niemoŜliwością. 

Wyniki uzyskane dzięki eksperymentom przeprowadzonym na lezjach nie mogą być więc 

potwierdzone bezpośrednio, gdyŜ nie moŜna tutaj zachować zasady ceteris paribus. 

Po drugie, co szczególnie istotne, w badaniach lezji ignorowana jest jedna z 

najistotniejszych cech centralnego układu nerwowego, a mianowicie jego plastyczność. 

OtóŜ, w przypadku uszkodzenia pewnej części tego układu, nawet u dorosłych 

osobników, uszkodzenie to będzie kompensowane, z lepszym bądź gorszym skutkiem, 

przez inne jego części14. Przykładowo, w przypadku usunięcia kanałów półkolistych w 

błędniku szczura, juŜ w ciągu kilku godzin jego funkcja ‘przejęta’ zostaje przez układ 

przedsionkowy w uchu wewnętrznym15. Podobnych, być moŜe nawet bardziej 

spektakularnych przykładów kompensacji uszkodzeń centralnego układu nerwowego jest 

mnóstwo, by wymienić choćby przejmowanie funkcji usuniętej półkuli mózgu przez 

drugą. 

Plastyczność centralnego układu nerwowego jest problematyczna dla załoŜenia o 

modularności mózgu, gdyŜ często jest tak, iŜ kompensacja następuje w obszarze układu, 

który jest znacznie oddalony od miejsca dokonania lezji16. JednakŜe, nawet jeśli tak nie 

jest, trudno jest mówić o funkcjonalnej roli danej części mózgu jeśli funkcja ta 

rekompensowana jest, z czasem, przez inne części mózgu. 

Trzecia grupa badań, a więc badania za pomocą funkcjonalnego rezonansu 

magnetycznego (fMRI), wydaje się być skuteczniejsza od omówionych powyŜej, gdyŜ w 

tym przypadku bada się aktywność całego mózgu podczas wykonywania określonych 

zadań. O ile, jak argumentowano powyŜej, załoŜenie o lokalizacji funkcji mózgu oraz 

załoŜenie o funkcjonalnej ‘stałości’ poszczególnych części mózgu, które przyjmowane są 

z konieczności przy badaniach naleŜących do grupy pierwszej i drugiej uznać naleŜy za 

                                                 
13 Ibidem. 
14 Hardcastle 2008. 
15 Hardcastle 2002. 
16 Ibidem 



10 

 

fałszywe, to jednak w przypadku badań fMRI mamy do czynienia z narzędziem 

badawczym, które umoŜliwia badanie aktywności wszystkich części mózgu. W tym 

przypadku, przyjęcie dwóch wspomnianych załoŜeń nie jest konieczne przed dokonaniem 

danego eksperymentu. JednakŜe, równieŜ i w przypadku tego rodzaju badań, dokonuje się 

szeregu uproszczeń i idealizacji, które niekoniecznie są uzasadnione. 

Po pierwsze, fMRI umoŜliwia badanie w rozdzielczości jedynie około 0,1 mm, a 

kaŜde badanie uwzględniać moŜe jedynie około 5 sekund aktywności mózgu17. Ta 

niedokładność skutecznie uniemoŜliwia połączenie badań pojedynczych neuronów, które 

dokonywane jest przy rzędzie wielkości kilkukrotnie mniejszym niŜ 0,1 mm18.  

Po drugie, podczas badań za pomocą fMRI zakłada się pewne uproszczenia 

dotyczące wyników tego rodzaju badań. Badania te polegają bowiem najczęściej na tym, 

iŜ badacz wybiera dwie sytuacje, które, jego zdaniem, róŜnią się tylko jednym, 

interesującym go aspektem19. Zwykle aspekt ten dotyczy pewnych procesów 

poznawczych, albo percepcyjnych. Następnie, porównywana jest aktywność mózgu 

podczas pierwszej sytuacji oraz podczas drugiej sytuacji. W celu ustalenia, które obszary 

mózgu są ‘odpowiedzialne’ za badany aspekt, dokonuje się porównania aktywności 

mózgu w obu sytuacjach. Jak się jednak podnosi, tego rodzaju badania nie potrafią 

wykluczyć sytuacji, w której odnalezione róŜnice w funkcjonowaniu mózgu nie dotyczą 

badanego aspektu, lecz czegoś innego, co dzieje się podczas badania w tym samym 

momencie, lecz nie jest związane z badanym aspektem20. Ponadto, jak wiadomo, podczas 

wykonywania zadań poznawczych uaktywniają się róŜne obszary mózgu, jednakŜe 

niektóre z nich aktywne są ‘bardziej’, a inne ‘mniej’. Jeśli wi ęc wraŜliwość urządzenia 

pomiarowego będzie wystarczająco duŜa, wtedy uzyskany obraz aktywności mózgu 

podczas wykonywania określonych zadań nie będzie szczególnie wartościowy, gdyŜ 

ukaŜe on aktywność wielu obszarów mózgu, tradycyjnie związanych z róŜnymi 

funkcjami poznawczymi. RóŜnice w tej aktywności będą jedynie róŜnicami ilościowymi, 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Hardcastle 2008. 
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i najczęściej nie będą to róŜnice wielkie. MoŜna nawet powiedzieć, iŜ w miarę rozwoju 

technologicznego, zbudowane zostaną narzędzia pomiarowe, które ukaŜą, iŜ podczas 

wykonywania jakiegokolwiek zadania poznawczego, następuje aktywacja wszystkich 

obszarów mózgu, chociaŜ będą one oczywiście aktywne z róŜnym natęŜeniem. 

Paradoksalnie więc, im gorsze, a więc mniej wraŜliwe są narzędzia pomiarowe uŜywane 

w celu badania aktywności mózgu, tym lepszą metodą jest taki pomiar w celu ustalenia 

lokalizacji poszczególnych modułów mózgu21.    

Kolejnym spostrzeŜeniem w pewien sposób podwaŜającym wartość poznawczą 

wyników uzyskanych za pomocą badania aktywności mózgu jest zwrócenie uwagi na 

fakt, iŜ wnioskuje się tutaj na podstawie metabolicznych zmian w komórkach 

nerwowych22. Pomija się więc tutaj te aspekty poznawcze, które nie pociągają za sobą 

zmian metabolicznych, a więc aspektów, które wymagają jedynie niewielkiej aktywności 

mózgu23.  

Podsumowując powyŜsze rozwaŜania moŜna powiedzieć, iŜ paradygmat 

interpretacyjny o modularności mózgu jest przyjmowany w neurobiologii nieco na 

wyrost. Wszystko wskazuje bowiem na to, iŜ mózg w rzeczywistości jest systemem, 

którego poszczególne części wykonują wiele róŜnych zadań. Ponadto, zadania 

wykonywane przez poszczególne części mózgu mogą się zmieniać w czasie, w zaleŜności 

od kontekstu badawczego. W konsekwencji, równieŜ i poszczególne subhipotezy, 

formułowane na podstawie wspomnianego paradygmatu, ‘dziedziczą’ niejako wszystkie 

wątpliwości z nim związane. JednakŜe, z róŜnych względów (technicznych oraz 

metodologicznych), wydaje się, iŜ nie są obecnie moŜliwe badania przy wykorzystaniu 

paradygmatu innego niŜ ten, który zakłada modularność mózgu. Warto jednak pamiętać o 

wspomnianych, raczej nieuprawnionych ‘przedzałoŜeniach’ przyjmowanych przez 

neurobiologów, przy powoływaniu się na wyniki eksperymentów tych badań.  

 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Hardcastle 2002. 
23 Ibidem. 


