Piotr Leśniak
Na gruncie epistemologii ewolucyjnej (EE) poznający umysł jest rozpatrywany jako jedna
z obiektywnie istniejących struktur biologicznych. Jest to nurt filozofowania uprawiany
w ścisłym związku z naukami empirycznymi, jednak zarysowuje się tu odejście od kartezjańsko-kantowskiej tradycji podmiotowo tj. epistemologicznie ugruntowanej obiektywności
w stronę jej ontologicznego rozumienia. Punktem wyjścia w EE nie jest żaden rodzaj poznawczych przeżyć podmiotu, lecz „gotowy świat” określonych struktur biologicznych. Np.
Popper, podejmując kwestię obiektywności wiedzy, nie pytał - jak to czynił Kant - o możliwość przejścia od przedstawień do twierdzeń o przedmiotach, czy jak Quine - o sposób
przechodzenia od bodźców zmysłowych do struktur teoretycznych. U Poppera istnienie wiedzy obiektywnej (świata3), podobnie jak istnienie realnych, poznawalnych przedmiotów
materialnych (świata1) nie domaga się wyjaśnienia w terminach wrażeń czy percepcji. Odwrotnie, naturę przeżyć poznawczych, takich jak percepcje czy wrażenia można wyjaśniać
odwołując się do przedmiotów istniejących w świecie3. Poznanie jest określonym zjawiskiem biologicznym, a struktury poznawcze ukształtowane w toku ewolucji odzwierciedlają
obiektywne, egzystencjalne relacje zachodzące pomiędzy organizmem a środowiskiem. Takie
ujęcie wyklucza interpretacje idealistyczne, wydaje się jednak prowadzić nieuchronnie do
biologicznego naturalizmu.
1
EE jest zaliczana do naturalistycznych nurtów współczesnej teorii poznania. Powstała
w kontekście teorii Darwinowskiej wśród przedstawicieli nauk szczegółowych, takich jak
Lorenz (etolog) czy Campbell (psycholog), jednak kwalifikacja „naturalistyczności” nie może być z pewnością stosowana wobec koncepcji Popperowskiej. Nie tylko ze względu na
deklaracje samego Poppera, lecz na treść jego teorii prawdy obiektywnej. Popperowski
świat3 zawiera także wieczne, bezczasowe, prawdziwe teorie i nie daje się w całości wyjaśnić jako produkt ewolucji, a ludzki umysł będący efektem oddziaływania świata3 i świata2 (pojęcie umysłu jest tu rozumiane szeroko, bywa używane zamiennie z terminami świadomość ludzka, jaźń, jednak w sensie ścisłym odnosi się do zdarzeń psychicznych na styku
światów 2 i 3) - jak mówił Popper - transcenduje każdą czysto biologiczną myśl na ten temat.
W pierwszej części niniejszego tekstu przedstawiam odpowiedź jakiej EE (Lorenz, Popper,
Vollmer) udziela na pytanie o możliwość powstania wyższych funkcji umysłowych w toku
ewolucji biologicznej. Rozważam kwestię ewolucyjnych źródeł świadomości (Popper),
a także kwestię ewolucji języka (Vollmer). Druga część to próba rozwinięcia niektórych
idei ontologicznych zawartych w Popperowskiej teorii umysłu.
1. Por. np. Dorożyński, Epistemologia naturalistyczna, w: A.Bronk (red.), Filozofować dziś. Z badań
nad filozofią najnowszą. Lublin 1995, s.162 czy U.Żegleń, Filozofia umysłu, Toruń 2003, s.119.
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Ewolucja umysłowych struktur poznawczych
Ludzka zdolność myślenia pojęciowego powstała w toku ewolucji na
skutek integracji szeregu niższych funkcji poznawczych obecnych
w świecie zwierząt. Zwolennicy EE zgodnie twierdzą, że umysł nie
mógł powstać jako proste zwielokrotnienie cech systemów niższych. Nie
da się go z nich „wydedukować”, podobnie jak zwierzęcia wyższego
z jego niższych przodków. Umysł jest nieprzewidywalną emergencją
(Popper) czy też fulguracją (Lorenz) integrującą niższe systemy cząstkowe w system wyższego rzędu.
Zdaniem Lorenza owe systemy pojawiają się już na wczesnym etapie
ewolucji. Według niego myślenie pojęciowe ukształtowało się na bazie
takich struktur cząstkowych jak percepcyjna zdolność abstrahowania
(dzięki niej może się rozwinąć spostrzeganie postaci), orientacja przestrzenna (jej wyższą formą jest działanie w przestrzeni wyobrażonej) czy
naśladownictwo.
Swoiste „spostrzeganie postaci” dokonuje się już na poziomie bodźców
zmysłowych np. aby widzenie mogło funkcjonować jako skuteczne narzędzie lokalizacji oraz identyfikacji przedmiotów niezbędne jest nieustanne dokonywanie skomplikowanych operacji przeliczeniowych, pozwalających uzyskać wrażenie tożsamości obiektu mimo jego ruchu, ruchów wykonywanych przez gałki oczne oraz pomimo zmian oświetlenia.
Owo „przeliczanie” dokonuje się oczywiście całkowicie niezależnie od
świadomych przeżyć; obszary systemu nerwowego, w których dokonuje
się nieświadoma selekcja materiału obserwacyjnego i ich „statystyczna
obróbka” nie są pod kontrolą zwierzęcia. Warto zwrócić uwagę, że ten
rodzaj poznania, opiera się na uniwersalnym ewolucyjnym mechanizmie
pattern matching (dopasowywanie wzorca), który działa już na poziomie
genomu! Poznanie rzeczy jako zgodnej ze wzorcem, a więc wedle jej
cech gatunkowych jest zatem ewolucyjnie wcześniejsze od poznania
przedmiotu jako indywiduum.
Spostrzeganie postaci jako cechy rodzajowej jest oparte na opisanym
wyżej mechanizmie percepcyjnej zdolności abstrahowania. Zwierzęta potrafią rozpoznawać jednostki jako przedstawicieli gatunku, indywidualne
znamiona traktując jako tło, z którego wyodrębniana jest cecha rodzajowa. Jest to wyżej zorganizowana forma poznania niż abstrahowanie percepcyjne (świadczą o tym jej związki z pamięcią i uczeniem się), niezależna jednak od świadomej zdolności abstrahowania. Ten rodzaj poznania przypomina procedury racjonalne, stąd Lorenz za Brunswikiem ok2. K.Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, s.220.

reśla je jako racjomorficzne. Mimo podobieństwa formy między percepcyjnym abstrahowaniem - będącym nieświadomą czynnością biologiczną a logiczną formą abstrakcji - istnieje fundamentalna różnica
poziomów integracji. Niższe formy poznania bywają dużo bardziej
skuteczne (rozpoznanie formy postaci może być efektem tysięcy jednostkowych obserwacji niedostępnych świadomej pamięci lub może
opierać się na obliczeniach, których nie są w stanie dokonać nawet
uzdolnieni matematycy), jednak różnią się od racjonalnych tym, że nie
mogą być dowolnie wywoływane. Myślenie pojęciowe zakłada istnienie procedur racjomorficznych, jednak jego istotą nie jest samo przetwarzanie informacji (jak chcą kognitywiści).
Zarówno Lorenz, jak Popper oraz Vollmer podkreślali, że dla ewolucji umysłu ludzkiego podstawowe znaczenie miały funkcje poznawcze związane z orientacją zwierzęcia w przestrzeni. Działanie
w przestrzeni wyobrażonej można określić jako pewien rodzaj myślenia przedpojęciowego. Niektóre spośród zwierząt wyższych nie
muszą wykonywać pewnych działań, aby sprawdzić ich skutki:
przewidują je - wyobrażając sobie ich wykonanie. Nie wymaga to
podejmowania zbędnego wysiłku, a niekiedy i ryzyka utraty życia.
Jest to więc umiejętność niezwykle użyteczna z punktu widzenia
interesu biologicznego. Kiedy człekokształtna małpa staje wobec
problemu wymagającego rozwiązania, zachowuje się zupełnie inaczej niż szop pracz lub rezus w podobnej sytuacji. Te ostatnie
zaaferowane biegają niespokojnie tam i z powrotem wypróbowując rozmaite możliwości. Natomiast małpa człekokształtna siedzi spokojnie i tylko badawczo obrzuca wzrokiem zabudowanie
przestrzeni przygotowane przez eksperymentatora ... wypróbowując rozmaite możliwości ...2
Zdaniem Lorenza, nie istnieją formy myślenia niezależne od tego
podłoża. Myślenie ludzkie w swej istocie jest według niego
właśnie takim działaniem na próbę w przestrzeni wyobrażonej.
Jest to przedjęzykowe podłoże myślenia pojęciowego, posiadające
długą ewolucyjną historię, bo sterowanie organizmem w przestrzeni to funkcja centralnego układu nerwowego występująca już
u bezkręgowców. A zatem to nie język, wraz z jego funkcją komunikacyjną zdecydował o ukształtowaniu się funkcji myślenia pojęciowego, a raczej owe bardziej pierwotne „przestrzenne” formy myślenia umożliwiły rozwój języka opisowego.
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Intuicja przestrzeni i czasu jako fundament myślenia pojęciowego
należących do świata3, a ponadto bez intuicyjnej, bezwarunNa poparcie powyższej tezy przywoływał Lorenz badania szkoły Chomsky'ego,
kowej akceptacji tych teorii. Teorie, o których mowa to teoria
która uznaje, że wrodzone struktury myślenia i języka powstały pod wpływem
dotycząca przestrzeni i czasu [...], a także teoria naszych właspresji selekcyjnej wywieranej nie przez porozumiewanie się, lecz przez myślenie
nych konkretnych ciał jako przedmiotów rozciągłych przelogiczne. Lorenz odwoływał się też do badań językoznawcy Porziga, wedle któstrzennie i czasowo...3 nie chodziło mu oczywiście o intuicję
rego wszystkie języki ludzkie przekładają stosunki niepoglądowe na przestrzenne.
zmysłową przestrzeni i czasu, wyraźnie mówił o teoriach naleW świetle ustaleń innych językoznawców, np. Sapira czy Whorfa tezę tę należy
żących do świata3. Nie są to jednak typowe przedstawicielki tesformułować ostrożniej. Wg Whorfa rozumienie terminów określających czas
go świata. Teorie obiektywne należące do świata3 winny być
w kategoriach relacji przestrzennych nie dotyczy języków Hopi. W językach
przecież poddawane surowym próbom falsyfikacji i „umierać za
tych, wbrew stanowisku Porziga brak jest metafor przestrzennych. Nie używa
nas”, przenosząc ewolucję w nowy „trzecioświatowy” wymiar,
się w nich terminów przestrzennych w kontekstach, w których sama przestrzeń
a nie być przyjmowane intuicyjnie i bezwarunkowo. Istnienie
nie wchodzi w rachubę. Jednak również Whorf zwraca uwagę na uniwersalny,
w świecie3 tego typu teorii rzuca nowe światło na jego funkcje.
„przedjęzykowy” charakter pojęcia przestrzeni: między językami Hopi a SAE
Nie jest on jedynie egzosomatycznym narzędziem człowieka, po(standardowe języki europejskie) nie ma tak uderzających różnic jak w ujęciu
równywalnym do pajęczych sieci czy żeremi bobrowych, jest struczasu. Prawdopodobnie zresztą postrzeganie przestrzeni jest nam dane w dokturą bytową warunkującą możliwość istnienia ludzkiego umysłu.
świadczeniu w tej samej formie niezależnie od języka. Zdają się to potwierPopper krytykował Kantowski transcendentalizm, twierdząc, że
dzać eksperymenty psychologii postaci z percepcją wizualną.
żadna z Kantowskich struktur apriorycznych nie jest logicznie
Intuicja przestrzeni zdaje się mieć głębsze ewolucyjne korzenie i być mniej
a priori. Nie są one, wedle Poppera, konieczne, podlegają bowiem
podatna na różnice kulturowe niż percepcja czasu, którego rozumienie prawkorektom w toku rozwoju wiedzy, są, co najwyżej psychologicznie
dopodobnie kształtowało się później i było ściśle związane z procesem uczłoa priori. Mówiąc jednak wyżej o „intuicyjnie” akceptowanych teowieczenia. Należy tu odróżnić intuicję zmysłową przestrzeni i czasu od nariach czasu i przestrzeni, Popper traktował je tak, jak gdyby stanoszego rozumienia pojęcia czasu i przestrzeni, które zakładają istnienie jakiewiły warunki możliwości racjonalnego, umysłowego poznania. Jeśli
goś języka oraz teorii w nim wyrażanych. Intuicja (przedpojęciowe ujmowamają one taki charakter naturalistyczna interpretacja świata3 wydaje
nie) przestrzeni i czasu może być rozumiana jako wewnętrzny subiektywny
się niemożliwa. W jaki sposób świat3 mógłby być w całości wytwoczy „przeżyciowy” aspekt pracy samych narządów zmysłowych, w szczerem umysłu człowieka, jeśli zawierają się w nim warunki możliwogólności wzroku i słuchu, o ile służą one poruszaniu się w przestrzeni i lości tegoż umysłu?
kalizacji ruchomej zdobyczy. Ważne jest także odróżnienie owego subiePowstawanie umysłu można rozumieć jako stopniowe odsłanianie się
ktywnego, psychicznego aspektu spostrzegania zmysłowego od teorii przeświata3 ludzkiemu poznaniu. Teorie czasu i przestrzeni, jak to wyżej
strzeni i czasu, zakładanych w samej obiektywnej strukturze narządów
wspomniano, istnieją już na poziomie przedświadomym, jako modele
zmysłowych. Jak już wyżej wspomniano, aby układ nerwowy mógł nam
świata wbudowane w strukturę organów poznawczych organizmu. Prodostarczać wrażeń odpowiadających obiektywnej strukturze przedmiotu
cesy racjomorficzne zachodzące w nim dokonują się w głębokich obmuszą się w nim dokonywać skomplikowane obliczenia niedostępne
szarach systemu nerwowego, całkowicie niedostępnych świadomemu
naszemu przeżywaniu, polegające m.in. na eliminacji składnika subiektywprzeżywaniu. Powyższe intuicyjnie przyjmowane teorie czasu i przenego w spostrzeżeniu. Obliczenia te muszą, jak się wydaje, ”zakładać”
strzeni to niejako kolejny etap ujawniania się świata3. Nie jest to jeszokreśloną teorię obiektywnej przestrzeni i czasu.
cze etap pełnej świadomości; ta wymaga możliwości krytycznego odWidać zatem, że o teorii przestrzeni i czasu można mówić tutaj przyniesienia, lecz jest to już jakiś sposób „przeżywania” teorii. Jest to jednajmniej w trzech znaczeniach. Kiedy Popper twierdził, że: nie jest możnak coś więcej niż tylko zmysłowa intuicja przestrzeni i czasu. Jest to
liwa jaźń czy też 'ja' bez intuicyjnego rozumienia pewnych teorii
posiadanie teorii warunkujących świadome rozumienie siebie jako
3. Por. K.R.Popper, Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, przeł. T.Baszniak, Warszawa 1998, s.156.
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znanych nam języków żadnego, który miałby cechy języka
pierwotnego. Nie udało się odkryć języków, które miałyby charakter „żywych skamieniałości” i odpowiadały wcześniejszym
stadiom ewolucji języka. Nie można też oczywiście liczyć na
odkrycia zapisanych reliktów języka pierwotnego. Wynalazek
Problem ewolucji języka
pisma można datować na piąte lub czwarte tysiąclecie przed
Chrystusem, a przecież język musiał ewoluować wraz z człoWedług Chomsky'ego teoria ewolucji nie może nam dostarczyć odpowiedzi na
wiekiem zapewne już od kilku milionów lat. Nie ma też nadziei
pytanie o powstanie języka: w przypadku takich systemów jak język czy
skrzydła trudno nawet wyobrazić sobie przebieg doboru naturalnego, który
na odkrycie skamieniałości obrazujących rozwój ewolucyjny apamógłby doprowadzić do ich powstania. Na przykład najprostsze skrzydło nie
ratu mowy czy odpowiednich struktur mózgowych. Mało efektywne są również empiryczne studia nad uczeniem się języka przez
tylko nie jest „użyteczne” w ruchu, ale wręcz stanowi przeszkodę.4 Nietrudno
dzieci. Nie można tu bowiem zastosować prawa Haeckla o powskazać przyczyny sceptycyzmu Chomsky'ego w tej kwestii. Uczenie się
wtarzaniu w ontogenezie filogenezy gatunku. Dzieci nie uczą się
języka polega w jego ujęciu na aktualizacji wrodzonych struktur językowych.
przecież jakiegoś pierwotnego języka, lecz od razu języka ojczyDziecko w stosunkowo krótkim czasie, na podstawie dość chaotycznego mastego o wysokim stopniu zróżnicowania.
teriału empirycznego jakiego dostarczają mu dorośli użytkownicy języka, nie
W sytuacji braku empirycznych podstaw zrozumiałe są próby wymogłoby opanować abstrakcyjnych reguł gramatycznych, gdyby uczenie się
jaśnień o charakterze spekulatywnym i teleologicznym. Chomsky
ich nie polegało na konkretyzacji gotowych parametrów obecnych we wrojest przeciwny platonizującym interpretacjom wrodzonych struktur
dzonej strukturze „języka pierwotnego”. Ów język pierwotny stanowi genejęzyka pierwotnego. Omówione niżej ujęcie Popperowskie zdaje się
tyczne uposażenie człowieka. Jeśli jednak kompetencje językowe stanowią
zmierzać w tym kierunku.
cechę ukształtowaną ewolucyjnie, musiał istnieć moment, kiedy one nie istniały. Zatem, albo kiedyś możliwe było jednak uczenie się języka bez struEwolucja świadomości. Integracja
ktur wrodzonych, albo nabycie owych genetycznie ugruntowanych kompeŚwiadomy umysł jest na gruncie EE ujmowany jako najwyższy,
tencji dokonało się na drodze jakiegoś gwałtownego tajemniczego „ewoluaktywny system zarządzający organizmu ludzkiego, spełniający obok
cyjnego skoku”. Chomsky opowiada się za tym drugim rozwiązaniem: jedyfunkcji kontroli także funkcję integracyjną. Świadomość nie jest zane, co mogę zaproponować, to pewne spekulacje na ten temat, i to niezbyt
tem ujmowana od strony wewnętrznej, “przeżyciowej”, chociaż uznaprzekonywujące. Możliwe, że w pewnym bardzo odległym okresie nastąpiła
je się autonomię bytową świata psychicznego, a także zróżnicowanie
mutacja, w wyniku której powstała właściwość nieciągłej nieskończoności.
przeżyć świadomych ze względu na ich poziom i rodzaj. Świadomość
Stało się tak, być może, z przyczyn związanych z biologią komórki, które
ludzka to, wg Poppera, jej stan najwyższy i pełny, polegający na “zadałyby się wyjaśnić w odniesieniu do pewnych nieznanych dziś mechanikotwiczeniu” w świecie3 (pełna świadomość składa się według niego
zmów fizycznych. Bez tej właściwości możliwe było “myślenie”, ale były
z procesów myślenia). Zarówno u zwierząt wyższych jak i niższych,
to myśli o pewnych ściśle ograniczonych właściwościach. Kiedy natomiast
u których pojawia się po raz pierwszy układ nerwowy jest on najwyżpojawiła się ta zdolność, ta sama aparatura pojęciowa została uwolniona,
szym systemem kontroli (sterowania). Zdaniem Poppera, dzięki pojatak że mogły powstawać operacje na myślach, takie jak inferencja, a także
wieniu się przeżyć mentalnych system ten staje się bardziej plastyczny.
możliwość przekazywania i wymiany myśli (tamże s.103).
Kontrola plastyczna, niedeterministyczna, dostosowująca rodzaj reakcji
Również G.Vollmer, który akceptuje stanowisko Chomskiego jako w pełdo rodzaju bodźca jest oczywiście bardziej efektywna od sztywnych
ni zgodne z EE, skłonny jest raczej przedstawiać trudności niż propomechanizmów regulujących. Samo istnienie układu nerwowego nie oznować możliwe rozwiązania problemu ewolucji języka. Podkreśla, że
nacza jeszcze obecności przeżyć bólu i przyjemności. Te kształtują się
nie istnieją w tej kwestii żadne przesłanki empiryczne. Nie ma wśród

4. N.Chomsky, Spojrzenie w przyszłość, przeł. A.Graff, w: Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, K.Rosner (red.), Warszawa 1996, s.100.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

strona

wiosna
2007

o nas
kontakt
,

spis tresci
archiwum

w związku z “oczekiwaniami” (antycypacjami) związanymi z negatywnymi (ucieczka) i pozytywnymi (zdobycie pokarmu) zdarzeniami. Odruch ucieczki np. początkowo działa w sposób nieplastyczny, tj. działanie bodźca wywołuje natychmiastową reakcję. Organizm wyższy może
jednak reagować na bodźce nie przekraczające określonego progu, jedynie stanem podwyższonej gotowości do ucieczki lub dążenia. Stany te
przekształcają się następnie w przeżycia mentalne (strach, przyjemność,
przykrość). Relacja między stanami mentalnymi a stanami fizycznymi
jest tu nieodmiennie relacją między systemem kontrolującym a systemem
kontrolowanym. Świadomość pełna wyłoniła się z czterech biologicznych funkcji organizmu: doznań bólu i przyjemności oraz oczekiwań
i uwagi. Doświadczanie bólu i przyjemności jest pierwotną formą uwagi;
uwaga z kolei jest pierwotną formą świadomości. Przy czym uwaga, podobnie jak świadomość pełna, jest zawsze aktywna. Jak pokazują doświadczenia W.Penfielda (Popper odwoływał się do tych słynnych doświadczeń polegających na tym, że podczas operacji na otwartym mózgu
pacjenci na skutek podrażnienia niektórych miejsc na korze mózgowej
przeżywali wrażenia bardzo żywych - jak gdyby na powrót aktualnie
przeżywanych - doświadczeń z przeszłości. Podczas całego tego eksperymentu osoby te zachowywały jednak świadomość czasu i miejsca operacji. Były świadome, że znajdują się na stole operacyjnym, a nie w miej5
scu zachodzenia owych “przypominanych” zdarzeń) samoświadomość
rozumiana jako “moment przeżywania” nie jest koniecznym warunkiem
poczucia tożsamości (jak np. w fenomenologicznym opisie struktury aktu
świadomości), lecz opiera się na nieustannie aktualizowanej wiedzy o lokalizacji ciała. Konstytutywnym składnikiem naszego poczucia tożsamości jest określenie swojego miejsca w czasie i przestrzeni. Ustanawiamy
relację pomiędzy sobą a przeszłością i najbliższą przyszłością, a także
staramy się nieustannie ustalić nasze położenie w przestrzeni. Jest to
zrozumiałe z biologicznego punktu widzenia. Funkcją centralnego układu
nerwowego było od początku sterowanie organizmem!
Jaki jest zysk z punktu widzenia interesu biologicznego świadomości?
Po pierwsze, możliwe stało się sprawniejsze rozwiązywanie problemów
nierutynowych, co ma szczególne znaczenie w zmieniających się szybko
warunkach środowiska. Po drugie, świadomość siebie pozwala na dokonanie dostosowanego do sytuacji wyboru wśród oczekiwań. Jedną z cech
świadomości pomijaną w ujęciach empirystycznych, a eksponowaną
szczególnie przez Poppera jest jej funkcja integracyjna (ujawniają się tu

6

Kantowskie inspiracje EE ). To, co opisujemy jako jedność świadomości
jest ewolucyjną konsekwencją procesu powstawania organizmów jako jednostek zorganizowanych tj. procesu indywiduacji, zdaniem Poppera - będącego wyrazem instynktu przetrwania. Jest to stwierdzenie dalekie od jednoznaczności. Dążenie do przetrwania jest wstępnym założeniem, warunkiem
ewolucji, nie jej efektem. Nie można zatem wyjaśniać tego zjawiska przy
pomocy teorii ewolucji! Nasuwa się też pytanie, czy ów instynkt dotyczy
tylko organizmów jednostkowych czy także całych gatunków? Z darwinowskiego punktu widzenia istotniejsze wydaje się to drugie. Śmierć “nieudanej” jednostkowej formy ewolucyjnej może być przecież korzystna
z punktu widzenia przetrwania gatunku. Termin indywiduacja sugeruje, że
chodziło Popperowi o zjawisko dotyczące jednostek. Jednak współcześnie
w filozofii biologii powszechny jest pogląd uznający, że gatunki biologiczne to nie klasy, lecz zbiory w sensie kolektywnym, można je więc rozu7
mieć jako jednostki, których części stanowią indywidualne organizmy.
Jednostka dąży do zachowania swojej integralności, odrębności, do zachowania swojego indywidualnego bytu, jednak to samo można powiedzieć
o tak rozumianym gatunku.
Ewolucja to efekt procesów integracji dokonującej się na coraz wyższych
poziomach. Procesy kształtowania się, “ewolucji” przedmiotów nieożywionych, takich np. jak gwiazdy czy planety nie są wyrazem instynktu przetrwania, jednak fragmenty materii nieożywionej bywają też zintegrowane
jako odrębne jednostkowe przedmioty. Bycie jednostką materii nieożywionej jest jednak czymś jakościowo różnym od bycia organizmem. Te
pierwsze są systemami zamkniętymi, drugie otwartymi. Jedność organizmu nie opiera się na trwałości jego fizycznego budulca (materia, z której się składa może przecież w ciągu życia organizmu ulegać wielokrotnej
wymianie), lecz na trwałości zdolnej do reprodukcji struktury. Jednak już
na poziomie struktur nieożywionych istnieje jakiś rodzaj integracji strukturalnej (Popperowska jedność na poziomie bytu).
Wydaje się, że jest to wstępny, metafizyczny warunek ewolucji biologicznej. Jak możliwa byłaby selekcja naturalna, gdyby nie istniały wyodrębnione jednostki (jako indywidua czy też kolektywnie ujmowane gatunki) jej podlegające? Jak można mówić o dążeniu do zachowania swego
bytu, jeśli bytowa odrębność nie jest rzeczywista (istnieje np. jeden proces życia, z którego tylko konwencjonalnie wyodrębniamy jednostki
i gatunki)? Darwinowski ewolucjonizm wydaje się nie do pogodzenia ze
skrajnym ewentyzmem czy procesualizmem. Klasyczne transcendentalne

5. Por. SB 106, 142 oraz W.Penfield, The Mystery of Mind, Princeton 1975, Por. też O.Sacks, Mężczyzna ,który pomylił..., s.173n.
6. Wg Fernandeza podejście Popperowskie to najbardziej twórcza współczesna wersja neokankantyzmu. Por. Fernandez S.L., Foundations of Objective Knowledge. The
Relation of Popper's Theory of Knowledge to that of Kant, (in) Boston Studies in the Philosophy of Science 1985(86), s.i-xviii.
7. Por. np. Samir Okasha, Darwinian Metaphysics, Synthese 2002 (131), s.193.
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cechy bytu, takie jak jedność, niesprzeczność i odrębność wydają się
deklaracje wynikały z mocnego rozumienia substancjalności. Substancja
stanowić konieczne, metafizyczne warunki ewolucji.
to wedle niego przedmiot ostatecznego wyjaśniania, coś, dzięki czemu
Popper wymienia trzy warunki bycia zintegrowanym organizmem
można wyjaśniać zjawiska, a co samo nie podlega już wyjaśnieniu. Jest ona
aktywnie działającym. Jest to jedność na poziomie bytu materialw tym rozumieniu tożsama z ideą platońską, bytem wiecznym, niezmiennym
nego: poszczególny organizm stanowi autonomiczną jednostkę.
i koniecznym. Jednostkowa jaźń ludzka ani nawet jej “istota” nie jest oczywiśJednostką jest każdy ze sposobów działania wybrany z repertuacie substancjalna w tym znaczeniu. Istnieje pewien słabszy sens essencjalizmu,
ru możliwych. Jest nią także naczelny organ kontroli organizmu
który Popper aprobował. Uważał on bowiem, że w przypadku organizmów ży(umysł). Można te poziomy jedności zinterpretować jako trzy
wych stanowisko arystotelesowskie jest adekwatne. Arystotelesowski esencjalizm
odmiany quasi-substancjalności czy też bycia jednym, odpowiaw zadziwiająco dokładny sposób sprawdza się w odniesieniu do organizmów biodające trzem popperowskim światom.
logicznych posiadających istotę w sensie kodu genetycznego. Przy czym “istotą”
Na gruncie ewolucyjnej (w szczególności Popperowskiej) teonie jest tu gatunek czy zespół cech pozwalających identyfikować jednostki jako
rii umysłu mamy do czynienia z sugestiami ontologicznymi
przedstawicieli gatunku. W świetle teorii ewolucji gatunki nie stanowią struktur kobędącymi charakterystycznym odwróceniem Kantowskiego
niecznych. W ujęciu Poppera “istoty” to realne, dynamiczne, struktury wewnętrzne
transcendentalizmu. U Kanta ostatecznym źródłem obiektywjednostkowego organizmu. Arystotelesowskie dusze lub istoty mogą być uznane za
ności poznania przedmiotowego jest transcendentalna jedność
antycypacje nowoczesnej teorii genetycznej: podobnie jak DNA, determinują one
apercepcji. U Poppera owa jedność wywodzi się z bardziej działania organizmu i prowadzą go do jego telos, ku doskonałości.
pierwotnych form integracji, na poziomie biologicznym Popper, porównując tu pojęcie istoty z kodem genetycznym odwoływał się do innei przedbiologicznym To nie jedność obecna w strukturze go aspektu Arystotelesowskiej ousia niż np. Kripke czy Putnam, którzy bronią
świadomości warunkuje przedmiotowość naszego poznania, realizmu w kwestii istnienia cech gatunkowych. Uznają oni, że oprócz powierzlecz na odwrót, owa przedmiotowa jedność jest ewolucyjnym chownej charakterystyki musi istnieć ukryta istota rzeczy, sprawiająca, że dana rzecz
źródłem jedności świadomości. Popper powiadał o pojęciu należy do określonego gatunku. Istota ta nie może być interpretowana instrusubstancji, że jest ono jedynie standardową metaforą dla mentalnie (posiadanie określonego zbioru obserwowalnych cech), lecz jako pewna
przedmiotów trwających w czasie. Ale wbrew temu, podobcecha wewnętrzna (np. określony kod genetyczny). To ona sprawia, że dana rzecz
nie jak to ma miejsce na gruncie klasycznej metafizyki subjest cytryną a nie np. gruszką. S. Okasha, pokazał, że w świetle współczesnych teostancji, byty należące do trzech popperowskich światów są
rii biologicznych takie stanowisko jest nie do utrzymania.8 Wewnątrzgatunkowa
zintegrowanymi bytami jednostkowymi, posiadającymi pewzmienność nie dotyczy bowiem tylko morfologicznych cech zewnętrznych, ale równego rodzaju “istotę”, która trwa pomimo zmian. Sam umysł
nież własności genetycznych. Współczesne definicje gatunku mają charakter relaw szczególności określał Popper jako quasi-substancjalny.
cjonalny. Darwinizm, jak się zdaje, wyklucza traktowanie przynależności do określonego gatunku jako cechy wewnętrznej i koniecznej.
Czym jest umysł? Ewolucyjna “ontologia umysłu”
Popper nie traktował “istoty” jako pojęcia wyrażającego przynależność do gaCo oznacza termin quasi-substancjalność w odniesieniu do jaź\tunku. Odwołując się do pojęć Arystotelesowskich akcentował dynamiczny,
ni (umysłu)? Popper powiadał, że jaźń nie ma charakteru subsstrukturalno-celowościowy aspekt istoty bytu jednostkowego. Przedmiot ma, jak
tancjalnego, można ją co najwyżej uznać za quasi-substancjalny
to określił, charakter quasi-substancjalny wtedy, gdy istnieje niezmienne w cza(istnieje osobowość, z którą wiąże się jaźń) rodzaj psychofizyczsie podłoże zachodzących w nim zmian. Nie musi być ono niezmienne w sennego procesu. Popperowska metafizyka jest wedle swego autora
sie absolutnym (jak idea), lecz względnym, tj. jedynie w relacji do zjawisk,
odmianą procesualizmu, jednak nie jest to z pewnością procesuaktórych jest podłożem (geny to struktury żywe, ulegają więc zmianom
lizm konsekwentny. Bliżej było Popperowi do arystotelesowskiej mew trakcie życia organizmu, pozostają jednak niezmienne w swej funkcji
tafizyki substancji niż był skłonny przyznać. Jego antysubstancjalne
regulacyjnej wobec struktur materialnych). Substancja czy istota tak rozu8. Por. S. Okasha, op.cit. s.198.
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zależny. Mogą istnieć na sposób noumenalny, “w sobie” (przedmiot o naturze matemiana jest realną siłą (dynamis), determinującą zarialnej, psychicznej czy teoretycznej może być sam dla siebie bytowym podłożem:
chowanie przedmiotu jednostkowego. Podobnie jak
światy 1.1 , 2.2 , 3.3) i heteronomiczny (mogą “przejawiać się” jako bytowo zależne:
Arystotelesowska forma, określa ona to, co stanowi strupozostałe sześć światów). Ilustruje to poniższa macierz:
kturę skłonności (propensities) czy możliwości (a raczej nie3.1 3.2 3.3
możliwości - wg Poppera regulacja na wszystkich poziomach
2.1 2.2 2.3
od genomu do teorii naukowych dokonuje się raczej przez za1.1 1.2 1.3
kazy niż pozytywne wytyczne) organizmu jednostkowego. Nie
Jest to diagram prostej macierzy Wij, gdzie i=1,2,3 - numer porządkowy świata
czyni tego w sposób deterministyczny. Popperowskie możliwości
(ujmowanego tu od strony jego “natury”, nie fundamentu bytowego), natomiast
(skłonności) to nie byty idealne, lecz realne. Nie ma na gruncie
j - numer świata stanowiącego “zakotwiczenie” czy też fundament bytowy
tej koncepcji miejsca dla istot rozumianych jako “czyste możliwoprzedmiotu.
ści” czy Whitheadowskie byty wieczne. Świat3 nie zawiera bytów
Świat3.1 to teorie czy problemy zapisane w książkach lub w innych nośnikach
idealnych, lecz teorie i problemy, ujmowane jako realne, zdolne
materialnych; 3.2 to przedmioty świata3 istniejące w myśli. W obszarze3.3
do rzeczywistych oddziaływań byty.
istnieją teorie, które nie posiadają ani psychicznych, ani materialnych nośniTeorie ujmują aspekt uniwersalny świata, nie opisują jednostek
i tego, co unikatowe (ów opisywany przez uniwersalne pojęcia
ków.9 Tylko świat3.3 możemy określić jako bytowo autonomiczny, nie jest on
teoretyczne esencjalny aspekt świata, nie jest wedle Poppera
bowiem w swym istnieniu zależny, ani od przedmiotów materialnych, ani od
efektem uogólniania jednostkowych zjawisk, lecz czymś gotoświata myśli.
wym, “odgadywanym” w strukturze świata). To, co jednoPrzedmioty materialne można rozpatrywać jako istniejące same w sobie noumeny
stkowe pozostaje wedle Poppera poznawczo nieuchwytne.
(świat1.1), ale także z punktu widzenia podmiotu, który je spostrzega, bądź
Nawiązując do tego wyraźnie Arystotelesowskiego odróżkonstruuje (świat1.2). Zatem świat1.2 jest od strony nośnika czy też bytowego funnienia, można na gruncie Popperowskim mówić także
damentu, podobnie jak świat3.2 - częścią świata bytów psychicznych, jednak można go
o esencjalnym i egzystencjalnym aspekcie zjawisk.
(od strony esencjalnej) traktować jako warstwę świata1, tj. pewien rodzaj “zakoWracając do pytania o quasi-substancjalność jaźni-umyrzenionych” w psychice przedmiotów materialnych. Jeśli świat teorii i problemów istnieje
słu, zadajmy najpierw analogiczne pytanie w odnieautonomicznie, to również on powinien umożliwiać “zakorzenianie się bytowe” przedsieniu do przedmiotów materialnych. Ciąg zdarzeń
miotom z pozostałych światów. Świat1.3 zatem, to zakorzenione w strukturach świata3
jest przedmiotem materialnym istniejącym w sobie “przedmioty teoretyczne”. Popperowska realistyczna interpretacja teorii nakazuje terminy
wtedy tylko, gdy posiada naturę materialną (posiada teoretyczne (takie jak “siła” czy “energia”) traktować jako opisujące pewne realne “istności”
cechy charakterystyczne dla bytów świata1, np. pod- świata materialnego. Świat1.2 to rzeczywistość materialna opisywana w zdaniach proleganie prawom fizyki) oraz istnieje autonomicznie tokolarnych, interpretowanych jako pierwszoosobowe sprawozdania z percepcji. Poppe(w sobie), tzn. jest sam dla siebie względnie nie- rowskie zdania bazowe odnoszą się z kolei do świata1.1. (zdania te zawierają nazwy
zmiennym podłożem zmian (przedmiot materialny indywiduowe, których wedle Poppera nie da się wyrazić w terminach uniwersalnych,
istniejący w świadomości, zmieniający się zależnie od odnoszą się zatem ostatecznie do jakiejś konkretnej, jednostkowej, czasoprzestrzennie
jej przebiegów, nie posiadałby oczywiście wymaganej
zlokalizowanej rzeczywistości materialnej). Jeśli rozpatrujemy teorię od strony treści, jest
tu autonomii bytowej). Umysł z kolei, jest traktowany
ona niezmiennikiem dla różnych jej ujęć, różne osoby mogą mieć odmienne przeżycia
jako substancjalny, ponieważ stanowi trwały fundament
związane z jej rozumieniem (podobnie jak może oczywiście istnieć wiele jej materialdla zmieniających się zdarzeń psychicznych. Okazuje się,
nych zapisów). Jednostkowa psychika może z kolei stanowić niezmiennik w odnieże przedmioty wszystkich trzech światów mogą być substansieniu do wielości teorii czy problemów, jakie mogą być przez nią ujmowane.
cjalne w tym znaczeniu, ale mogą też istnieć w sposób bytowo
Również wśród zjawisk obserwowanych tylko te uznajemy za byt trwały, które
9. Krótką charakterystykę warstw świata3 odnajdujemy w K. R. Popper, Reply..., op. cit., s.1051. Wyróżnia się tu świat3.1, świat3.2 oraz 3.3. Pozostałe składniki diagramu
wprowadzam, stosując wobec pozostałych dwóch światów zasadę zaproponowaną przez Poppera w odniesieniu do świata3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

strona

wiosna
2007

o nas
kontakt
,

spis tresci
archiwum

cechuje niezmienność wśród mnogości przeżyć percepcyjnych. Umożliwienie tej
niezmienniczości, jak wskazano wyżej dokonuje się już na poziomie przedracjonalnym. Nie jest to rzutowanie subiektywnego poczucia jedności na świat materialny. Jak to pokazał Lorenz, już na poziomie zmysłowym dokonuje się redukcja
“subiektywności”. Nasze narządy zmysłowe “odejmują” element subiektywny
wpływający na poznanie, tak by uzyskać jak najbardziej obiektywny obraz przedmiotu materialnego. Można wątpić -w słuszność argumentów wskazujących na
struktury języka potocznego jako ukształtowanych w toku ewolucji języka i stąd
prawdopodobnie zgodnych - z rzeczywistością.10 Ewolucja nie musi promować
poglądów prawdziwych, lecz korzystnych z punktu widzenia przetrwania. Jednak ewolucyjne pochodzenie naszych narządów zmysłowych pozwala nam mieć
zaufanie do spostrzeżeń, jako narzędzia lokalizacji i identyfikacji przedmiotów
jednostkowych w przestrzeni trójwymiarowej. W każdym z tych przypadków
uznanie, że istnieje obiektywna, “substancjalna” podstawa tej jedności wydaje
się naturalne. Podobnie jak przedmioty materialne mogą stanowić fundament
bytowy dla struktur należących do pozostałych światów (świat1.1, 2.1, 3.1),
jaźń (świat2) stanowi nie tylko strumień przeżyć psychicznych sui generis
(świat2.2), lecz mogą się w niej bytowo “zakorzeniać” zarówno teorie
(świat3.2), jak i przedmioty materialne (1.2). Obrazuje to wertykalny wymiar
diagramu:
3.1 3.2 3.3
|
|
|
2.1 2.2 2.3
|
|
|
1.1 1.2 1.3
Jaźń jest zatem substancjalna w powyższym, relacyjnym znaczeniu, choć
nie “bardziej” substancjalna niż przedmioty materialne czy przedmioty
świata3.
Zasada pełnego wyodrębnienia
Posiadanie psychiki oraz pierwotnej świadomości nie jest, jak to podkreślono wyżej, cechą wyłącznie ludzką. Świat2.2 nie jest warstwą bytową
wyróżniającą ludzką świadomość. Czy psychika zwierzęca, podobnie jak
ludzka może istnieć całkowicie autonomicznie wobec struktur materialnych? Zgodnie z prezentowanym tu stanowiskiem ewolucja ma charakter
emergentny. W jej toku powstają układy o zupełnie nowych, niereduko11
walnych własnościach. Nadbudowują się one na strukturach niższych,
lecz są wobec nich autonomiczne w tym sensie, że funkcjonują w opar-

ciu o nowe prawidłowości. Funkcjonowanie żywych
organizmów opiera się na procesach chemicznych. Żaden
proces zachodzący w organizmie nie narusza zasad chemii
czy fizyki. Pojawiają się jednak zasady nowe, związane
z homeostazą, wzrostem czy rozmnażaniem. Kiedy
w organizmach wyższych kształtuje się psychika, pojawiają się zasady będące z kolei fulguracją struktur biologicznych. Prawidłowości psychologiczne działają na
fundamencie prawideł biologicznych, jednak ich specyfika wiąże się z nieobecną w prostych organizmach
strukturą doznań wewnętrznych. W toku ewolucji języka
jego wyższe funkcje (opisowa i argumentacyjna) wyłaniają się na fundamencie niższych (ekspresyjnej i komunikacyjnej). Każdy opis językowy jest zarazem wyrażaniem i komunikowaniem czegoś. Nie ma sygnalizowania bez ekspresji, funkcja zaś argumentacyjna zakłada
opisową.
Ewolucja jest procesem stopniowego wyłaniania się nowości. Początkowe stadium emergencji nie może się jednak
od razu radykalnie różnić od będącej punktem wyjścia
struktury pierwotnej. Należy założyć, że autonomia każdej
z emergencji zwiększa się w toku ewolucji. Autonomia ta
nie może być jednak absolutna (struktury wyższe zakładają
istnienie niższych podsystemów). Kiedy zatem mamy do czynienia z “pełnym wyodrębnieniem”? Narzucająca się tu odpowiedź to moment pojawienia się nowej fulguracji. Popper
analizując kwestię ewolucji języka zauważył, że funkcja opisowa wyodrębnia się w pełni z funkcji komunikacyjnej dopiero wówczas, gdy człowiek uzyskuje zdolność poddawania
opowieści krytyce i odrzucania niektórych jako fałszywych. Do
tego momentu można opis zinterpretować jako rodzaj, obecnej
również w świecie zwierząt, sygnalizacji (pszczoły np. przekazują precyzyjne komunikaty na temat miejsc zbierania nektaru, nie mogą jednak poddać ich krytyce ani celowo dezinformować). Uogólniając powyższe spostrzeżenie Poppera
można powiedzieć, że struktura z poziomu n wyodrębnia się
w pełni ze struktury z poziomu n-1 w momencie uzyskania
dostępu do struktury n+1.

10. Por. Vollmer, Evolutionare...op.cit., s.154n.
11. “Wyższość” nie jest tu kategorią wartościującą, lecz szeregującą. Wyższe zbudowane jest na fundamencie niższego.
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Umysł w sensie ścisłym. Świat2.3
Zgodnie z naszą matrycą porządkującą wzajemne relacje przedmiotów z Popperowskich trzech światów, byty o naturze psychicznej mogą “zakorzeniać się” w przedmiotach świata1 (jak dotąd
znanymi nam nośnikami przeżyć psychicznych są układy nerwowe zwierząt wyższych, jednak nie można oczywiście wykluczyć, że mogą być nimi także nie biologiczne struktury materialne). Z punktu widzenia pytania o naturę i sposób istnienia
umysłu, istotny jest świat2.3, tj. świat zdarzeń psychicznych,
których bytowym fundamentem są przedmioty świata3. Ten
rodzaj przeżyć psychicznych jest możliwy tylko na gruncie
ludzkiej psychiki.
Należy podkreślić różnicę między światami3.2 oraz 2.3.
Broniąc autonomii bytowej umysłu w klasycznych ujęciach (fenomenologia) wskazuje się na intencjonalność
jako swoistą, nieobecną w świecie pozapsychicznym cechę umysłu. To, iż teoria, problem czy twierdzenie może być przedmiotem naszych myśli jest faktem trywialnym, jednak to, że niektóre nasze przeżycia umysłowe istnieją tylko dzięki przedmiotom świata3, już
z pewnością nie. Warstwa przeżyć psychicznych “zakorzenionych” w świecie3, czyli świat2.3 to taki rodzaj zdarzeń psychicznych, które mogą istnieć tylko
dzięki bytom trzecioświatowym. Jest to sfera racjonalności sui generis naszej psychiki, umysł w sensie
ścisłym. Jak przeżycie psychiczne może “zakorzeniać się bytowo” w niematerialnych przedmiotach
świata3? Przykładem są tu przeżycia psychiczne towarzyszące np. ujmowaniu treści twierdzeń naukowych.
Jak to uzasadniał Frege, obiektywne twierdzenia
cechuje sposób istnienia różny zarówno od przeżyć
psychicznych, jak i przedmiotów materialnych. Gdyby twierdzenia były jedynie rodzajem przedstawień,
zdaniem Fregego, każdy z nas mógłby posiadać swoją
prywatną naukę, nie istniałaby jednak jedna nauka
obiektywna. Szczególny charakter sądu jako przeżycia

ujawnia się, kiedy próbujemy prześledzić przeżycia psychiczne mu
towarzyszące. Nie potrafimy wskazać żadnego określonego przeżycia, żadnego przedstawienia, które można by utożsamić z jego
obiektywną treścią. Temu samemu sądowi, stwierdzającemu zależność między kwadratami zbudowanymi na bokach trójkąta
prostokątnego mogą przecież towarzyszyć bardzo różne przedstawienia. Treści obiektywne (co podkreślał zarówno Bergson,
jak i Husserl) są nam inaczej dane niż przeżycia psychiczne.
Przeżycia cechuje swojskość, wewnętrzność, charakterystyczne dla mojego przeżywania “nastrojenie”, a także zupełnie
obce atemporalnym treściom obiektywnym - płynięcie i ruchliwość. Treść twierdzenia, z drugiej strony, wchodzi w sieć
obiektywnych zależności wykraczającą zawsze poza to, czego
aktualnie doświadczam. Jest także czymś, co jak to ujął
Popper, potrafi “oddawać kopniaki”. Poprawność logiczna
oraz prawdziwość twierdzeń nie jest bowiem zależna od naszej woli. Konstruując teorie, natrafiamy na “obiektywną strukturę możliwości”. Można zatem powiedzieć, że sądy jako
przeżycia racjonalne istnieją na fundamencie przedmiotów świata3. “Trwałą osnową” procesu sądzenia jest bowiem obiektywna
treść twierdzenia, w której “zakorzenia” się sąd jako przeżycie.
Psychika zgodnie ze sformułowaną wyżej zasadą jest strukturą
w pełni wyodrębnioną z podłoża materialnego dopiero od momentu uzyskania świadomego dostępu do świata3. Przy czym nie
chodzi tu tylko o możliwość rejestrowania teorii (to dokonuje się
oczywiście na bazie fizjologicznych struktur pamięci lub np. pamięci komputera, świat3.1, 3.2) czy funkcjonowania wg reguł ustanowionych na gruncie teorii, ani nawet o intencjonalność relacji umysłu
i teorii. Swoistość ludzkich przeżyć świadomych stanowi to, że mogą
one, tak jak to opisano wyżej, „zakorzeniać się” w przedmiotach świata3. Tylko ludzka psychika, zawierająca obszar2.3 może być traktowana jako w pełni samodzielna i odrębna wobec materialnych struktur
układu nerwowego.

Piotr Leśniak
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