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Filozof w laboratorium—czym jest neurofilozofia?

Filip Stawski 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mateusz Tofilski

Uniwersytet Śląski

Liczne  problemy  rozpatrywane  od  wieków  w  filozofii,  w  ciągu  ostatnich  lat  dzięki

dynamicznemu rozwojowi neuronauk, zyskały nową perspektywę. W konsekwencji, jak twierdzą

niektórzy, jesteśmy świadkami wykształcania się nowej gałęzi filozofii (Churchland 1986). Czym

jest  neurofilozofia?  Na  początek,  przyjrzyjmy  się  krótko  dwóm  klasycznym  zagadnieniom

podejmowanym w filozofii: tożsamości oraz przeżyciu estetycznemu.

Problem jaźni, podmiotowości czy tożsamości osobowej to jeden z ważniejszych zagadnień

filozoficznych.  Ma  bezpośredni  wpływ  na  etykę,  epistemologię,  ontologię  czy  antropologię

filozoficzną. Jego źródła sięgają starożytności, a przejawy możemy dostrzec na przestrzeni historii

całej filozofii (Bremer 2008; Kobierzycki 2012).  Dzisiaj zagadnienie to rozpatrywane jest w dużej

mierze  z  perspektywy  nauk  przyrodniczych.  Na  przykład,  rozważania  portugalskiego  badacza

Antonio  Damasio,  próbującego odpowiedzieć  na  pytania  dotyczące  natury  ludzkich  emocji  czy

jaźni, wpisują się programowo w neurofilozofię (Damasio 2000). Damasio wyróżnia trzy stopnie

jaźni (proto jaźń, jaźń rdzenną i autobiograficzną), oraz wskazuje mechanizmy neuronalne, które za

nimi stoją. Odwołuje się do nauk ewolucyjnych, aby wykazać sens rozwinięcia się poczucia jaźni.

Wskazuje również przypadki uszkodzeń konkretnych rejonów mózgu, powstałe na skutek chorób

czy  wypadków,  na  które  natknął  się  w  swojej  praktyce  badawczej,  i  pokazuje  ich  wpływ  na

poczucie jaźni a także zachowanie, emocje i uczucia (Damasio 2000, 2011). Wnioski i ustalenia,

jakie wysuwa Damasio, są niezwykle ciekawe, zarówno z filozoficznego jak i psychologicznego i

medycznego punktu widzenia, pozwalają także na weryfikację wcześniejszych wyobrażeń na temat

jaźni, odrzuceniu tych błędnych oraz skupieniu się na rozwijaniu propozycji bardziej obiecujących. 

Obecna  w  filozofii  perspektywa  uwzględniająca  w  swoich  rozważaniach  stan  badań

neuronauki, chociaż stosunkowo młoda, rozciąga się również na inne filozoficzne subdyscypliny.

Jedną  z  nich  jest  neuroestetyka,  dziedzina  rozwijana  m.in.  przez  Semira  Zekiego  (1999)  oraz
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Vilayanura  Ramachandrana  (Ramachandran,  Hirstein,  1999).  Mówiąc  w  dużym  skrócie,

neuroestetyka zajmuje się poszukiwaniem neurobiologicznych podstaw oraz ewolucyjnego rozwoju

naszych przeżyć estetycznych. Pod takim kątem badana jest zarówno aktywność twórcza jak i sam

odbiór sztuki. Dlaczego jeden obraz wydaje się nam piękny i wywołuje pozytywne emocje, a drugi

nie? Co dzieje się w naszym mózgu w momencie kontaktu ze sztuką? Jak reagują na nią zwierzęta?

Odpowiedzi  na  stawiane  przez  neuroestetyków  pytania  nie  wyczerpują  wprawdzie  wszystkich

problemów poruszanych w tradycyjnej refleksji nad sztuką, wnoszą jednak do nich istotną wiedzę o

neuronalnych korelatach naszych przeżyć estetycznych.

Filozofia  w  swojej  aktywności  zawsze  skupiała  się  na  analizie  metodologii  nauk

eksperymentalnych,  a  także  umysłowości  człowieka,  jego aktywności  artystycznej,  społecznej  i

moralnej itp. Technologia pozwala rzucić nowe światło na mechanizmy neuronalne odpowiedzialne

za te zjawiska, co naturalnie skłania filozofów do zainteresowania się jej osiągnięciami (Przybysz

2012). Jak widać na powyższych przykładach, z czasem wyłonił się specyficzny rodzaj rozważań

filozoficznych,  bezpośrednio  związany  z  neurobiologią  czy  kognitywistyką.  Neurofilozofia

korzystając  z  ustaleń  poczynionych  przez  neurobiologię,  rozpatruje  hipotezy  tworzone  przez

filozofię, starając się je weryfikować i precyzować. Jednak rola filozofii nie kończy się jedynie na

analizie  dokonań  neuronauk.  Pojawia  się  też  kwestia  odróżnienia  neurofilozofii  od  filozofii

neuronauki, czyli po prostu jednej z subdyscyplin filozofii nauki, zajmującej się analizą języka oraz

metodologii stosowanej, w tym przypadku, przez neuronaukowców. Różnica polega tu właśnie na

analizie nauki z meta-poziomu, a nie, zakładanym w spojrzeniu neurofilozoficznym, wejściu z nią

w  ścisłą  współpracę.  Stosując  terminologię  wprowadzoną  przez  Michała  Hellera  można  by

powiedzieć, że z jednej strony możemy mówić o filozofii neuronauki a z drugiej o „filozofowaniu

w kontekście neuronauki” (Heller 1987). Jednak z drugiej strony, coraz częściej wskazuje się, że ze

względu  na  specyfikę  neuronauki  (m.in.  wysoki  poziom  uteoretyzowania,  wnioskowanie  do

najlepszego wyjaśnienia) i wyraźne różnice dzielące ją chociażby od fizyki uchodzącej tradycyjnie

za  wzór  naukowości,  tego  rodzaju  rozróżnienie  stopniowo  ulega  zatarciu  (Hohol  2013).

Konsekwencją takiego spojrzenia może być fakt, iż neurofilozofia rozumiana szeroko, mieszcząca

w sobie także kwestie meta-neuronaukowe, powinna przejąć w przyszłości rolę jedynej uprawianej

formy filozofii umysłu (Jonkisz 2010).

Podsumowując,  najogólniej  neurofilozofię można traktować jako dyscyplinę starającą się

analizować problemy filozoficzne z perspektywy neuronauk. Jest  to co prawda zmiana strategii

metodologicznej,  jak  na  filozofię  bardzo  rewolucyjna,  będąca  jednak  dobrą  odpowiedzią  na
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współczesne osiągnięcia nauk empirycznych. Neurofilozofia to program badawczy, zbyt młody, aby

jasno uchwycić jego metodologię oraz wskazać konkretne osiągnięcia, jednak w związku z istotną

zmianą polegającą  na  coraz  większym wpływie  nauk empirycznych,  można  go traktować  jako

obiecującą gałąź filozofii.

Często  błędną  interpretacją  jest  założenie,  że  zwolennicy  takiego  podejścia  starają  się

wyeliminować filozofię, jako zbędną i zastąpić jej rozważania analizami biologicznymi, co jednak

nie  jest  prawdą.  Patricia  Churchland  jasno  zaznacza,  że  niezbędna  jest  symbioza  filozofii  i

neuronauk,  a  wpływ  powinien  być  dwustronny  (Churchland  2002).  Neurofilozofia  to  trudna

dziedzina. Zakłada zaawansowaną znajomość z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii  z jednej

strony,  a  z  drugiej  biegłość  w  filozofii  umysłu,  fenomenologii  i  epistemologii.  Należy  jednak

pamiętać, że neurofilozofia to działalność zespołowa. To współpraca ekspertów z różnych dziedzin,

otwartych na metody innych dyscyplin, tworzą najbardziej płodne zespoły, stawiające tezy, które

zaliczyć możemy do szeroko rozumianej neurofilozofii. Jaką rolę może w takich zespołach pełnić

filozof?  Niektórzy  widzą  w nim rolę  interpretatora  czy  projektanta  przedsięwzięć  badawczych,

mediatora  będącego  pośrednikiem  między  różnymi  dyscyplinami,  albo  osobę  pilnującą

wewnętrznej spójności weryfikowanych hipotez (Jonkisz 2010). Rozwój neurofilozofii, wymaga od

naukowców i filozofów dużej elastyczności i zdecydowanego wyjścia poza wąskie ramy swojej

dyscypliny.
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