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kie ludzkie procesy poznawcze – z maszynowym „przetwarzaniem informacji”5. 
Im szybciej rozwijała się technika elektroniczna, tym węziej rozumiano fenomen 
ludzkiej świadomości6. Taki sposób naukowego i potocznego myślenia mógłby 
nie budzić żadnych obaw, gdyby nie fakt, że połączył się on ściśle z praktyką 
i edukacją, a przede wszystkim zaczął kształtować ludzki system wartości i – jak 
sądzę – wyznaczać kierunek rozwoju ludzkiej cywilizacji. Transhumanizm, mod-
ny obecnie „kierunek fi lozofi czny”, nie tylko snuje fantasmagorie o unieśmiertel-
nieniu człowieka przez „implementację” jego umysłu w jakimś komputerowym 
hardware7, ale domaga się przyznania „praw człowieka” sztucznej inteligencji czy 
robotom w nią wyposażonym. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, 
na czym polega pomieszanie pojęć, które przyczynia się do poważnego – przez 
niektórych przynajmniej – traktowania poglądów transhumanistów. 

POMYŁKA PIERWSZA
DWA ODNIESIENIA TERMINU „FUNKCJA”

Kognitywiści badający czynności umysłowe (umysłowe zjawiska) borykają 
się z tak zwanym problemem psychofi zycznym, z koniecznością udzielenia ja-
snej odpowiedzi na pytanie, jak procesy umysłowe (albo psychiczne) mają się 
do procesów i zjawisk zachodzących w ludzkim mózgu. Czy słusznie zakładamy 
(niekiedy), że „umysł” i „mózg” to dwie nazwy tej samej rzeczy? Jeśli tak, to 
dlaczego mówimy o czynnościach umysłowych, a nie o czynnościach (procesach) 
mózgowych? Dlaczego przez wieki fi lozofowie rozważali problem psychofi zyczny 
jako problem relacji ontologicznych i przyczynowo-skutkowych między umysłem 
a mózgiem? Mniej więcej od wieku siedemnastego fi lozofowie żywią przekona-
nie, że procesy umysłowe są „subiektywne”, a mózgowe (neurofi zjologiczne) 
„obiektywne”, że możemy badać ludzkie umysły metodami psychologicznymi, 
opartymi na introspekcji, ludzkie mózgi zaś obiektywnie i eksperymentalnie. Czy 
w związku z tym odrzucamy identyczność mózgu i umysłu?

Można ująć problem psychofi zyczny jako problem relacji z jednej strony 
między umysłem jako takim a jego funkcjami, z drugiej zaś – między aktami 
psychicznymi a czynnościami mózgu. 

5  Zob. P.H. L i n d s a y, D.A. N o r m a n, Procesy przetwarzania informacji u człowieka. 
Wprowadzenie do psychologii, tłum. A. Kowaliszyn, PWN, Warszawa 1984. 

6  Zob. J. S e a r l e, Consciousness, Explanatory Inversion, and Cognitive Science, „Behavioral 
and Brain Science” 13(1990) nr 4, s. 585-596; t e n ż e, Świadomość, inwersja wyjaśnień i nauki 
kognitywne, tłum. E.M. Hunca, w: Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, PWN, Warszawa 1999, 
s. 144-177.

7  Zob. D. H e r b e r t, Becoming God: Transhumanism and the Quest for Cybernetic Immortality, 
Joshua Press, Ontario 2014.
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Kazimierz Twardowski zwrócił uwagę na fakt, że termin „funkcja” ma 
dwa odrębne znaczenia i odniesienia8. Pierwsze z nich jest matematyczne lub 
quasi-matematyczne: Jeśli mówimy, że „X jest funkcją Y”, to wskazujemy, 
że ilość albo wartość X zmienia się wraz ze zmianą ilości albo wartości Y. Na 
przykład w fi zyce twierdzi się, że ciśnienie gazu jest funkcją jego temperatury, 
bo (przy niezmiennej objętości) zmianom temperatury towarzyszą zmiany 
ciśnienia. Drugie znaczenie terminu „funkcja” odnosi się do czynności albo 
celu działania rzeczy lub osoby – na przykład funkcją serca jest przetaczanie 
krwi, a funkcjami nauczyciela wychowanie lub nauczanie kogoś. 

Te dwa odrębne znaczenia uwikłane są w dyskusje fi lozofi czno-
-psychologiczne. Powiadamy przecież: „psychika jest funkcją mózgu”, i mamy 
wtedy na myśli jedno z dwu znaczeń tego zwrotu (a niekiedy niestety obydwa 
na raz). Można to stwierdzenie rozumieć quasi-matematycznie, zakładając, że 
zmianom stanów mózgu towarzyszą zmiany stanów psychicznych, albo jako 
wyraz poglądu, że mózg wykonuje czynności (funkcje) psychiczne, takie jak 
myślenie, spostrzeganie czy doznawanie emocji.

Zdaniem Twardowskiego zwrot „psychika jest funkcją mózgu”, niewątpli-
wie należy uznać za prawdziwy, jeśli rozumiemy go quasi-matematycznie, bo 
faktycznie nasze stany psychiczne zmieniają się wraz ze zmianą stanów móz-
gu9. Ten sam zwrot jednak – kontynuuje Twardowski – raczej nie jest praw-
dziwy, gdy słowo „funkcja” rozumiemy jako „czynność”. Wydaje się bowiem 
wątpliwe, że sam mózg mógłby wykonywać czynności psychiczne, należałoby 
raczej założyć, że wszystkie czynności wykonuje  c a ł y  c z ł o w i e k10. Po 
odizolowaniu mózgu od reszty ciała – gdyby było to możliwe – z pewnością 
rozpadłyby się ludzkie funkcje psychiczne. Możemy to zilustrować historią 
rodem z literatury science fi ction, posługując się obrazem mózgu oddzielo-
nego chirurgicznie od ciała i w jakiś sposób podtrzymywanego przy życiu. 
Taki mózg, odizolowany od doznań płynących z receptorów, jeżeli w ogóle 
byłby w stanie wykonywać jakieś czynności psychiczne, to prawdopodobnie 
okazałby się bardziej szalony od każdego z szaleńców11.

8  Zob. K. T w a r d o w s k i, Psychologia wobec fi zjologii i fi lozofi i, w: tenże, Wybrane pisma 
fi lozofi czne, PWN, Warszawa 1965, s. 95n.

9  Zob. tamże. Podobnie, choć bardziej radykalnie (bo wskazując kierunek oddziaływań przy-
czynowych), rozumie to John Searle: „Zjawiska umysłowe, wszelkie świadome i nieświadome zja-
wiska psychiczne, doznania wzrokowe czy słuchowe, doznania bólu, łaskotki, swędzenie, myśli, 
z pewnością całość naszego życia psychicznego, są efektem procesów zachodzących w naszym 
mózgu” (J. S e a r l e, Umysł, mózg i nauka, tłum. J. Bobryk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1995, s. 15). 

10  Por. T w a r d o w s k i, dz. cyt., s. 95n.
11  Pośrednim dowodem na zasadność tej tezy są wyniki eksperymentów z tak zwaną depry-

wacją sensoryczną. W badaniach tych człowiek zanurzony jest w cieczy, by nie odczuwał ciążenia, 
nie może się poruszać, niczego nie widzi i nie słyszy oraz nie dotyka. Prowadzi to zawsze do (na 
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Co jest warunkiem koniecznym, a co dostatecznym istnienia czynności 
i funkcji psychicznych? Współcześni psychologowie, uprawiający swoją dys-
cyplinę w oderwaniu od fi lozofi i, nie zawsze udzielają na to pytanie odpowie-
dzi dobrze przemyślanych. Najczęściej przyjmują – choć nie zawsze czynią 
to w sposób w pełni uświadomiony – koncepcję, którą w fi lozofi i określa się 
mianem teorii identyczności12, utożsamiającą umysł z mózgiem, a czynności 
umysłowe z procesami mózgowymi. Teoria identyczności prowadzi jednak do 
szeregu trudności13. Poświęćmy zatem tej sprawie nieco uwagi. 

Warto tu przypomnieć, że zarówno mało znany na świecie, zmarły przed 
przeszło siedemdziesięciu laty Kazimierz Twardowski, jak i bardzo znany, 
tworzący obecnie John Searle mają w kwestii stosunku procesów mózgowych 
do czynności psychicznych bardzo zbliżone poglądy. Obydwaj posługują się 
pochodzącym z pism Franciszka Brentany pojęciem intencjonalności i zgadza-
ją się, że jest ona atrybutem ludzkich aktów świadomości (czynności myślenia). 
Ich poglądy dotyczące ontologii zjawisk psychicznych są jednak odmienne: 
Twardowski, jak się wydaje, jest przedstawicielem tradycyjnego dualizmu, 
Searle zaś reprezentuje tak zwany „nowy dualizm” czy też „metodologiczny 
dualizm” (a więc nie monizm, nie solipsyzm i nie kartezjański dualizm). Zda-
niem Searle’a trzeba rozróżnić  d w a  p o z i o m y  naukowego opisu ludzkich 
czynności (funkcji) umysłowych: poziom umysłowy (psychiczny) i poziom 
neurofi zjologiczny. Wprawdzie, jak pisze Searle, „ból oraz inne zjawiska umy-
słowe są po prostu właściwościami mózgu (i prawdopodobnie reszty ośrod-
kowego układu nerwowego)”14, nie można jednak powiedzieć, że neurony 
doświadczają bólu albo są spragnione15. Podobnie nie można powiedzieć, że 
cząsteczka wody jest mokra. W obu przypadkach (zjawisk psychicznych i fi -
zycznych) są to różne – i nieredukowalne do siebie – poziomy opisu (mózgowy 
i umysłowy, mikrofi zyczny i makrofi zyczny). Jak terminy mentalistyczne są 
bezużyteczne w opisach mózgu, a terminy dotyczące procesów mózgowych 
nie przekładają się na terminy używane w psychologii, tak terminy (i poję-
cia) mikrofi zyki nie przekładają się wprost na pojęcia makrofi zyki (i odwrot-
nie), chociaż to, co się dzieje w świecie mikrofi zyki, jest przyczyną zjawisk 
„makro”.

szczęście przejściowego) rozpadu funkcji psychicznych, chociaż osoba badana nie traci własnego 
ciała, a jedynie maksymalnie ograniczone są bodźce z niego płynące.

12  Zob. D.M. A  r  m  s  t  r  o n g, Materialistyczna teoria umysłu, tłum. H. Krahelska, PWN, 
Warszawa 1982. 

13  Zob. tamże. Zob. też: D.M. A r m s t r o n g, N. M a l c o l m, Consciousness and Causality: 
A Debate on the Nature of Mind, Blackwell, Oxford 1984.

14  S e a r l e, Umysł, mózg i nauka, s. 17.
15  Por. tamże, s. 19n.
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