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F.S.: Psychiatria stanowi specyficzną gałąź medycyny (chyba jako jedyna „dorobiła” się ruchu 

społecznego podważającego jej główne założenia i metody), poddawana jest często krytyce ze 

względu na brak precyzyjnie ustalonej klasyfikacji chorób i zaburzeń. Czy uważa pan, że 

nadal istnieje niebezpieczeństwo interpretacji zaburzeń psychicznych, skutkującej uznaniem 

za zaburzenie zachowań, które po prostu są społecznie nieakceptowalne albo kulturowo 

niedopuszczalne? 

E.J.G: Psychiatria, tak jak filozofia czy matematyka, jest wytworem kultury, który zgodnie z moim 

widzeniem rzeczywistości jest częścią biologii. Z takiej perspektywy trudno się spodziewać, że 

psychiatria oderwie się od swoich cech wynikających z natury ludzkiej, która będzie kategoryzować 

zjawiska na normę i patologię. Nie tylko istnieje niebezpieczeństwo, ale należy się spodziewać, iż 

klasyfikacja zachowań jest i będzie kulturowozależna. 

F.S.: Jak pokazuje historia, tło społeczno-kulturowe silnie warunkuje to, co traktujemy jako 

chorobę/zaburzenie psychiczne (najsłynniejszy przypadek stanowi chyba 

homoseksualizm).Potocznie przez „chorobę” rozumiemy raczej jakąś negatywną zmianę 

strukturalną lub funkcjonalną zachodzącą w obrębie ciała. Pełne zrozumienie choroby 

psychicznej musi jednak brać pod uwagę poza zmianami strukturalnymi i funkcjonalnymi 

w centralnym układzie nerwowym, także cielesność i tło społeczno-kulturowe. 

E.J.G: Każda zmiana funkcjonalna wynika ze zmiany strukturalnej – nie jest zatem uprawniona 

alternatywa: struktura−funkcja. Cielesność i tło społeczno-kulturowe należą przecież do tego 

samego systemu. Zachowania społeczne i informacje kulturowe wynikają ze struktury mózgu – z tej 

perspektywy są częścią systemu biologicznego. Stary Testament uznaje homoseksualizm za grzech 

– co przyjęły także organizacje kościelne, a prawo w Europie zakwalifikowało zachowania 

homoseksualne jako zbrodnie. Trochę ponad sto lat temu w Wielkiej Brytanii Oscara Wilde’a 

skazano za kontakty homoseksualne na więzienie i dwa lata ciężkich robót. W Stanach 

Zjednoczonych, a następnie w Europie powraca się do tradycji starożytnych Greków i dodaje nową 
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jakość kulturową - małżeństwo homoseksualne. Homoseksualizm wyłączono z patologii (częściowo 

pod naciskiem politycznym), podobnie skreślono też z listy zaburzeń zespół Aspergera. Psychiatria 

nie działa w oderwaniu od innych składników kultury – bo to twór kulturowy. Kulturowo-społeczna 

funkcja psychiatrii bliska jest prawu, w którym klasyfikuje się zachowania na odpowiedzialne 

i przestępcze.  

F.S.: Musi pan jednak przyznać, że to problematyczne dla psychiatrii. Henrik Walter 

w tekście, który publikujemy w bieżącym numerze, przywołuje twierdzenie mówiące, że: 

„W odróżnieniu od definicji choroby niedokrwiennej serca, chłoniaka czy AIDS, diagnozy 

DSM
1
 opierają się na konsensusie dotyczącym zespołu objawów klinicznych, a nie na 

obiektywnej ocenie laboratoryjnej”. 

E.J.G: Sama klasyfikacja zaburzeń psychicznych i chorób oparta jest na fenomenologii – zatem nie 

jest to system naturalny. Z perspektywy psychiatrii fenomenologia opiera się na obserwowaniu 

zachowania pacjenta. Trzeba też zrozumieć, że klasyfikacja fenomenologiczna związana jest 

z potrzebą tworzenia pojęć abstrakcyjnych sumujących liczne spostrzeżenia indywidualne 

w grupowania, co w konsekwencji upraszcza np. nauczanie studentów, tworzenie podręczników 

tudzież ułatwia komunikację w czasopismach naukowych oraz na konferencjach i kongresach. 

Sztuczny system fenomenologiczny ma wymiar bardziej pragmatyczny i nie jest nastawiony 

bezpośrednio na naturalistyczne wyjaśnianie rzeczywistości. Skutki tego są takie, że mamy 

klasyfikację nienadążającą za zdobyczami współczesnej neurobiologii, oderwaną od rzeczywistości 

przyrodniczej i będącą odzwierciedleniem konsensusu psychiatrów. Z mojej osobistej perspektywy 

badawczej, jako klinicysty psychiatry i neurobiologa, próbuję podwaliny takiej nowej, bardziej 

naturalistycznej klasyfikacji tworzyć. Jako badacz poszukuję też obiektywnych markerów chorób 

psychicznych. 

F.S.: Musi pan zatem dysponować konkretną koncepcją ludzkiego poznania, kluczowym 

zagadnieniem jest sposób odbierania i przetwarzania rzeczywistości przez nasz system 

poznawczy. Zgodnie z podejściem reprezentacjonistycznym poznajemy wewnętrzne 

reprezentacje rzeczywistości symulowane przez nasz układ nerwowy (chociaż pojawiają się 

koncepcje proponujące wyjaśnianie poznania w sposób niereprezentacjonistyczny). Czym są 

według pana profesora reprezentacje? 

E.J.G: Symulujemy rzeczywistość tym, co mamy (naszymi strukturami). To nasza informacja 

(zapisana w strukturach naszych mózgów) pozwala na symulacje możliwości zdarzeń - co pozwala 
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na przewidzenie (predykcję) Masajowi, że jak lew naprężył mięśnie i wyszczerzył kły, to trzeba 

odpowiednio ustawić dzidę i przyjąć konkretną postawę ciała, żeby zanieść lwa na obiad, a nie być 

obiadem. Ten konkretny lew, który zaraz skoczy na Masaja, to następne doświadczenie (w głowie 

tego Masaja) - a skoro już parę razy dzidy właściwie użył (nabył doświadczenia - zapisanego 

w konkretny sposób w jego mózgu), to może się zdarzyć, że to nie jest ostatni raz użycia tej dzidy 

przez tego konkretnego Masaja. Cała struktura naszego poznania jest zbudowana właśnie na tych 

wewnętrznych klockach – dlatego uważam, że myślimy urojeniowo i postrzegamy omamowo. 

Moim zdaniem te podstawowe klocki są zapisami związanymi z średnimi komórkami kolcowymi 

obecnymi w prążkowiu. 

F.S.: Jak należy rozumieć stwierdzenie, że myślimy urojeniowo i postrzegamy omamowo? 

E.J.G: Te „urojenia” i te „omamy” to zapisy materialne (klocki w naszych głowach). Rzeczywistość 

zewnętrzna uruchamia te klocki i w uproszczeniu sekwencja tych uruchomień to symulacja świata 

zewnętrznego. Nasze poznanie rzeczywistości jest subiektywne. Widzimy to, co jest w naszych 

głowach, a nie to, co jest rzeczywiście poza naszymi głowami (ściślej poza naszym ciałem). Z tego 

wynikają ograniczenia – nie można w sposób prosty wyjść z tego, co w naszej głowie. Powód jest 

prosty – jesteśmy uwięzieni w sobie: budujemy wrażenia z klocków wbudowanych w naszą głowę. 

F.S.: Mimo że nasze poznanie jest bardzo subiektywne, pozwala nam ono na w miarę 

precyzyjne funkcjonowanie w świecie, a co więcej intersubiektywne i obiektywne badanie 

rzeczywistości w ramach działalności naukowej. Czy zastanawiał się pan profesor, w jaki 

sposób uzasadnić istnienie świata zewnętrznego wobec własnej osoby? Jaki miałby być dowód 

wskazujący, iż nie jest pan jedyną istotą realną, a całe uniwersum w rzeczywistości nie 

istnieje? 

E.J.G: Przecież ja nie twierdzę, że nie ma świata zewnętrznego – twierdzę, że mamy do niego 

dostęp poprzez symulacje tego świata, możliwą dzięki materialnym klockom (engramom) 

znajdującym się w naszych głowach. 

F.S.: Skąd pan profesor ma pewność, że nie istnieje jedynie pan sam? 

E.J.G: Tego nie wiem – jednak uznaję to za mało prawdopodobne ze względu na to, że dotychczas 

przeprowadzone symulacje wskazują na to, że taki byt materialny, jak kolega zadający pytania, 

jednak istnieje. Nie zmienia to  w niczym mojego przekonania, że do tego bytu materialnego mam 

dostęp poprzez klocki w mojej głowie. 



Piąte Piętro|Bydgoskie Czasopismo Filozoficzne|nr 3/2018 

4 

F.S.: W jaki sposób miałby pan profesor dostęp do świata zewnętrznego, skoro ma pan do 

czynienia jedynie z pobudzeniami swojego mózgu? 

E.J.G: W takim, że symuluję ten świat zewnętrzny w sposób wystarczający, by stanąć w miejscu 

i nie zostać przejechanym przez nadjeżdżający samochód. Ten samochód jest rzeczywisty – jednak 

to ja symuluję go w mojej głowie. To wystarczy w niektórych przypadkach, by nie być 

przejechanym. Innymi słowy samochód jest realny (tak przypuszczam), a nam się wydaje, że 

widzimy go jako realny – jednak symulujemy go w naszej głowie. Dlatego właśnie czekam 

cierpliwie przy przejściu dla pieszych, aż ów samochód przejedzie. Te osobniki, które nie potrafiły 

tego zasymulować, zginęły – taki jest przebieg ewolucji. Mogę się jedynie cieszyć, że moi 

przodkowie nie byli zabici przez samochód czy upolowani przez drapieżnika bądź zdążyli się 

rozmnożyć zanim zginęli. 

F.S.: Jak z perspektywy poglądów pana profesora uzasadnić podział na „realne" 

i „nierealne"? Przecież to, co jawi się jako zespół budynków, samochodów, całych miast, 

a także innych istot, to jedynie pobudzenia pańskiego mózgu, książka, którą ma pan w ręku, 

istnieje również jedynie w pana głowie. W jaki sposób, nie popadając w sprzeczność, może 

pan dowieść, że za słowem „zewnętrzność" kryje się jakaś realna treść? Innymi słowy, czym 

różni się rzeczywistość od halucynacji, której doświadczają osoby z zaburzeniami 

psychicznymi? 

E.J.G: Z perspektywy psychiatry między przesądem, urojeniem i omamem jest ciągłość – te 

arbitralnie wyróżnione kategorie odpowiadają engramom w naszym mózgu. Postrzeganie 

rzeczywistości polega na wyborze między tymi engramami – możemy się mocno mylić, wybierając 

engramy zupełnie nieprzystające do rzeczywistości bądź wybrać te z nich, które są tej 

rzeczywistości bliższe. Zatem rozróżniamy „realność” od „nierealności” na podstawie 

przewidywania (głównie nieświadomego) relacji w świecie zewnętrznym. Niestety takie 

rozróżnianie poprzez symulację rzeczywistości wskazuje na naszą ograniczoność poznawczą. Skoro 

możemy świat poznawać poprzez to, co jest w nas (engramy – klocki) to z założenia jest to 

subiektywne i pragmatyczne oraz trudne do zobiektywizowania. Nie ma sprzeczności między tym, 

że świat jest realny, a tym, że mam do niego dostęp pośrednio przez to, co o nim zasymulujemy 

w naszej głowie. 

F.S.: Stosuje pan często termin „klocki”. Czy ta metafora oznacza, że w naszych strukturach 

neuronalnych istnieje skończona liczba elementów/wzorów czy engramów, z których (tak jak 
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z klocków w różny sposób i w różnych konfiguracjach) budowane jest całe bogactwo 

doświadczenia, myślenie, wyobraźnia, uczucia itp.? 

E.J.G: Klocki to metafora – pozwala na wyobrażenie sobie zbudowania praktycznie nieskończonej 

liczby budowli ze skończonej liczby elementów. Skończona liczba liter pozwala na wytworzenie 

ogromnej liczby słów i nieskończonej liczby zdań – co nie oznacza, że posługujący się tymi literami 

ma rzeczywistą szansę, by stworzyć nieskończoną liczbę wypowiedzi. Jednak system engramów 

znajdujący się w systemie konkretnej osoby umożliwia zapisywanie doświadczeń, myślenie, 

wyobrażanie sobie czy przetwarzanie emocji. 

F.S.: Według niektórych osób stwierdzenia, zgodnie z którymi widzimy to, co jest w naszych 

głowach, a nie to, co poza nimi, mogą wydawać się niezgodne z naszym doświadczeniem – jak 

by się pan profesor bronił przed takimi zarzutami? 

E.J.G: Moim zdaniem tego typu odczucia i poglądy filozofów wynikają z braku rozumienia tego, że 

jesteśmy notorycznie „oszukiwani” przez mózg. Warto, by filozofowie postudiowali wiedzę 

o iluzjach i złudzeniach. Wyniki badań dotyczące tych zjawisk są przyczynkami potwierdzającymi 

słuszność moich poglądów. Moim zdaniem struktura naszego poznania jest zbudowana właśnie na 

tych wewnętrznych klockach – dlatego uważam, że myślimy urojeniowo i postrzegamy omamowo. 

Te „urojenia” i te „omamy” to zapisy materialne (klocki w naszych głowach). Rzeczywistość 

zewnętrzna uruchamia te klocki i w uproszczeniu sekwencja tych uruchomień to symulacja świata 

zewnętrznego. 

F.S.: Z poglądów pana profesora, zdeklarowanego jako materialisty, wyłania się więc 

poniekąd idealizm poznawczy, bo przecież zgodnie z pana poglądami widzenie jest skrajnie 

subiektywnie. 

E.J.G: Zero idealizmu – istnieją struktury w moim mózgu… 

F.S.: Engramy? 

E.J.G: …tak, które pozwalają odwzorować świat zewnętrzny i czynią to w subiektywny sposób. 

Jednak te struktury są konkretne, zmieniają się dynamicznie, co związane jest ściśle z funkcją, jaką 

jest symulacja (odwzorowywanie) otoczenia. A niestety to odwzorowywanie nie jest idealne – jest 

skrajnie pragmatyczne i subiektywne. Nie można mi z tej perspektywy udowodnić idealizmu. 

F.S.: Myślę, że część filozofów uznałaby pana poglądy za problematyczne. Czy nie uważa pan, 

że przyjmując pogląd, że widzimy to, co jest w naszych głowach, a nie to, co poza nimi, nie 
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skazuje siebie samego na bardzo dyskomfortowe rozdarcie poznawcze, wynikające 

z naukowego twierdzenia, że widzenie jest skrajnie subiektywne, a zarazem na własny użytek 

zachowuje się pan profesor tak, jakby miał naprawdę kontakt ze światem realnym? Czy nie 

uważa pan, że swym codziennym zachowaniem owego twierdzenia „widzimy to, co jest 

w naszych głowach, a nie to, co jest poza naszymi głowami" nie traktuje pan w praktyce 

poważnie i nie przyjmuje go jako miary swego codziennego postępowania? 

E.J.G: Pozornie może wydawać się, że to specyficzny pogląd – jednak z całą stanowczością 

podtrzymuję, że widzimy to, co jest w naszych głowach i jest to fundamentalne oraz wynika 

z mojego rozumienia działania układu nerwowego. Ja siebie nie skazuję, ale ja jestem skazany - 

podobnie jak i szanowny pytający, na to „rozdarcie poznawcze”. Nie wiem, czy jest ono bardzo 

dyskomfortowe, ale nie ułatwia dojścia do tego, jaka jest rzeczywistość poza naszymi głowami. 

Zgadzam się z poglądem, że: na własny użytek zachowuję się, „jakbym miał kontakt ze światem 

zewnętrznym”  - bo poprzez uruchomienie symulacji świata zewnętrznego w mojej głowie mam 

wrażenie istnienia świata zewnętrznego. Z subiektywizmu symulacji w mojej głowie w połączeniu 

z rozumieniem tego, jak postrzegam, wynika, że traktuję fakt, iż symuluję świat zewnętrzny 

całkiem na serio  – a z perspektywy pragmatycznej nie ma znaczenia, że jest to miara mojego 

codziennego postępowania. Widać nie była potrzebna świadomość faktu, że symulujemy świat 

zewnętrzny w głowie do tego, by być skutecznym i pragmatycznym. Niestety wynikają z tego 

pewne ograniczenia – nie można w sposób prosty wyjść z tego, co w naszej głowie. Powód jest 

prosty – jesteśmy uwięzieni w sobie: budujemy wrażenia z klocków wbudowanych w naszą głowę. 

By sobie wyobrazić taki sposób rozumienia funkcjonowania systemu, podaję przykład symulatora 

lotu samolotu – idealny symulator z perspektywy pilota to taki, w którym nie odróżni on przelotu 

rzeczywistego od „przelotu” w symulatorze – jednak za każdym razem pilot korzysta z engramów 

w swojej głowie, realizując zadanie.  

F.S.: A co jeśli chodzi o rzeczywistość kulturową? Karl Popper postulował istnienie trzech 

światów: obiektów fizycznych, mentalnych i autonomicznego trzeciego świata, można 

powiedzieć świata idei zawierającego np. twierdzenia naukowe, ale również rozmaite byty 

kulturowe. 

E.J.G: Świat Poppera zawierający „rozmaite byty kulturowe” tylko potwierdza, że kultura ma 

podłoże materialne. Kultura jest moim zdaniem tworem biologicznym. Podział zaproponowany 
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przez Poppera jest moim zdaniem nieuprawniony - te reguły są wpisane w materię i niezmiennie ze 

struktury wynika funkcja. 

F.S.: Treść książek, które przeczytaliśmy, wpływa na nas – jednak  nie dowodzi  tego, że treść 

tych książek jest materialna. Przecież materialny może być jedynie nośnik tej treści, lecz nie 

sama treść – np. treść Zbrodni i kary Dostojewskiego nie jest materialna. 

E.J.G: A ja uważam, że przecież treści wytworów literackich Dostojewskiego wpływają na 

czytelnika poprzez to, że wpływają na jego strukturę. Treść książek jest materialna o tyle, że 

w głowie czytelnika podczas czytania książki zachodzą materialne zmiany – zmiany struktury 

poszczególnych zespołów cząsteczek i struktur wyższego rzędu, co stanowi podstawę materialną 

engramów (zapisów) możliwych do odtworzenia. Całość ma naturę biologiczną – w dużym 

uproszczeniu Dostojewski jest w głowie czytelnika. Każdy ma swój zestaw klocków odbierających 

informację z istniejącego świata zewnętrznego – mamy do tej rzeczywistości dostęp poprzez te 

nasze klocki w głowie. Błąd w rozumowaniu jest taki, że uważa się informację kulturową za byt 

niezależny – a moim zdaniem tak nie  jest – związana jest konkretnymi realizacjami właścicieli 

informacji kulturowej. Były takie byty kulturowe (utrwalone np. w piśmie klinowym), których już 

nie ma, bo nikt nie potrafi ich odczytać. Gdyby Zbrodnia i kara istniała tylko w języku rosyjskim 

i nagle wszyscy mówiący językiem rosyjskim by umarli, to treść Zbrodni i kary też by „umarła” 

wraz z nimi. 

F.S.: Czy zatem pana zdaniem, aby zrozumieć zachowanie dajmy na to prezydenta Putina, 

wystarczy badać je materialnie czy również trzeba rozumieć historię Rosji? 

E.J.G: Ta historia Rosji jest o tyle ważna, o ile jako informacja poprzestawia te klocki w głowie 

prezydenta Putina – zatem jego zachowanie jest możliwe do zrozumienia wówczas, gdy będziemy 

mieli pełną wiedzę o tych klockach i jak się układają w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Całość 

jest zapisana w sposób dynamiczny w strukturach mózgu. Prezydent Putin bezpośrednio ma dostęp 

jedynie do tego, co ma w głowie – a w głowie ma część tego, co przeżył, przeczytał i o tyle, o ile 

zapisało się to w jego klockach w głowie. 

F.S.: Jednak sfera kultury, niezależnie od tego, jakie jest jej pochodzenie, zachowuje bardzo 

daleko idącą autonomię w stosunku do świata materialnego, również wpływa na świat 

materialny – w tym materialnego z definicji człowieka, jak pan i ja. 
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E.J.G: Jak najbardziej informacja kulturowa wpływa na inne poziomy informacji, takie jak 

indywidualna, a nawet genetyczna – znany jest przecież pogląd o występowaniu tzw. efektu 

Baldwina. Jak już wspominałem wcześniej, kultura jest bytem biologicznym. Moim zdaniem nie 

można mówić o jej autonomii w tym sensie, że informacja kulturowa to część informacji 

indywidualnej podobnej u różnych osobników danej populacji. Ta kultura w ujęciu biologicznym to 

zapisy w naszych głowach mające stricte materialne podłoże (engramy). Kultura bez takiego 

materialnego z definicji człowieka, jak pytający i  pytany nie istnieje w sensie biologicznym. 

F.S.: Myślę, że niektórzy filozofowie zgodziliby się z tezą, iż kultura bez materialnego 

z definicji człowieka nie istnieje w sensie biologicznym. Z tego jednak nie wynika, że jej 

specyfika daje się wyjaśnić wyczerpująco w kategoriach nauk biologicznych. A właśnie jedna 

z podstawowych słabości poglądów głoszonych przez pana profesora wynika z założenia, że 

specyfika kultury  daje się wyczerpująco wyjaśnić w kategoriach nauk biologicznych. 

E.J.G: To, czy to się nazywa biologią czy nie, to oczywiście przybliżenie (i uproszczenie oraz 

pragmatyzm) – jest kwestia opisu i znalezienia ciągu przyczynowo-skutkowego. Skutkiem 

materialnych z definicji tworów, takich jak pytający  i udzielający odpowiedzi jest kultura jako 

zbiór informacji dostępnych (współdzielonych) przez określoną populację. Ja po prostu uważam, że 

wyróżnienie kultury jako czegoś innego niż biologiczne jest błędem (nawet jeśli nie zaliczymy tego 

do biologii). Bez zapisu materialnego w engramach w głowach właścicieli wspólnej informacji 

danej populacji kultura nie może istnieć. 

F.S.: Panie profesorze, a może jest tak, że po prostu metoda biologiczna nie nadaje się do 

badania takich rzeczy? 

E.J.G: Bo umówiliśmy się arbitralnie, że biologowie tego nie badają – co nie oznacza, że badanie 

informacji kulturowej odbywa się inaczej jak poprzez klocki w mózgach badaczy. Niezależnie jak 

nazwiemy badacza (muzykologiem, językoznawcą, fizykiem, biologiem czy jakkolwiek), to i tak 

każdorazowo badamy tę rzeczywistość za pomocą klocków w naszych głowach. W tym sensie jest 

to proces biologiczny (z całym ograniczeniem pojęcia, jakim jest biologia). Przecież (powtarzam 

raz jeszcze) my tylko symulujemy rzeczywisty świat zewnętrzny – a symulacja jest bardzo daleka 

od rzeczywistości i subiektywna oraz pragmatyczna. 

F.S.: A nie jest tak, że biolog czy psychiatra nie ma wystarczających narzędzi, by przebadać 

specyfikę bytów kulturowych? 
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E.J.G: Akurat w tym szczegółowym zastosowaniu biologia ma osiągnięcia coraz bardziej znaczące 

– jednak nie na tym polega istota problemu. Problemem jest, że świat zewnętrzny możemy 

odwzorować poprzez te klocki – kulturę także właśnie poprzez te klocki. 

F.S.: Nawet jeśli przyjmujemy takie twierdzenie, czy nie jest tak, że mimo składanych przez 

pana deklaracji, jako biolog (z ambicjami „biologistycznymi") próbuje pan rozszerzyć 

kompetencje biologii poza właściwe jej pole? 

E.J.G: Moim zdaniem nie próbuję rozszerzyć biologii poza jej pole – próbuję pokazać, jak działa 

system. System jest biologiczny i nasze poznanie jest biologiczne w tym sensie, że wykorzystuje do 

symulacji rzeczywistości właśnie te klocki wbudowane w mózgu (klocki mające materialną 

strukturę). To, że sfera psychiczna jest tylko i wyłącznie materialna, jest dla mnie oczywiste. Moim 

zdaniem dzieła kultury to wytwory istot materialnych i biologicznych. Wypowiedziałem się w tej 

sprawie np. w artykule Neurobiology and the evolution of human culture and language
2
. Również 

twierdzenia logiczne i matematyczne są wytworem kulturowym (tylko takie znamy). Dzieła 

literackie to oczywisty wytwór kultury. Dzieła te istnieją o tyle, o ile nośniki informacji w jakiejś 

głowie mogły je przenieść na inny nośnik informacji i mogą być odczytane przez czytelnika – twór 

na wskroś biologiczny. To odczytanie polega na poukładaniu klocków w głowie czytelnika – 

bodźcami jest zapis na kartkach celulozy (czy innym nośniku). 

F.S.: Wspomniał pan o matematyce. W jaki sposób odniósłby się pan do argumentu 

(traktowanego przez niektórych jako dowód na niematerialną strukturę umysłu), zgodnie 

z którym pomimo tego iż zawsze mamy dostęp wyłącznie do skończonych odcinków 

doświadczenia, to potrafimy „kontaktować się” z koniecznymi stanami rzeczy, takimi jak 

obiekty matematyczne. 

E.J.G: Zgadzam się właściwie jedynie ze stwierdzeniem: „mamy dostęp wyłącznie do skończonych 

odcinków doświadczenia" - jednak nie zmienia to faktu, że możemy wnioskować tylko i wyłącznie 

w takim zakresie, na jaki nam pozwalają właśnie struktury naszego mózgu (i zapisane w tym mózgu 

informacje określane jako doświadczenia). To, że możemy uogólniać, nie oznacza moim zdaniem, 

że umysł potrafi kontaktować się z rzeczywistością pozafizyczną, z rzeczywistością koniecznie 

istniejących, idealnych stanów rzeczy. 

F.S.: Czy nie uważa pan jednak, że w pewnym sensie faktycznie struktury te istnieją poza 

sferą materialną, ale poza sferą materialną definiowaną jako część świata fizycznego, 

czasoprzestrzennego. Twierdzenia matematyki przecież jakoś istnieją – prawda? 
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E.J.G: Moim zdaniem twierdzenia matematyczne istnieją dzięki temu, że są zapisane w materii – 

w engramach znajdujących się w mózgach twórców ukształtowanych w interakcji ze środowiskiem. 

Bez tych engramów nie ma tych twierdzeń. To, że się one zgadzają z rzeczywistością zewnętrzną, 

nie zmienia tego, że są tylko symulacją rzeczywistości - a nie są tożsame z tą rzeczywistością. 

F.S.: Gdyby odmówić twierdzeniom matematycznym ich niezależnego istnienia, to jak 

moglibyśmy je badać i odkrywać cokolwiek w tej sferze? Jeśli słowo „realność" 

zdecydowalibyśmy się rezerwować jedynie dla sfery fizycznej, to rzecz jasna należałoby wtedy 

mówić, że owe twierdzenia są czymś „nierealnym" bądź też „irrealnym", w każdym  razie 

czymś odmiennym od sfery fizycznej – jak by się pan profesor odniósł do takich poglądów? 

E.J.G: Nie odmawiam im istnienia – są w głowach twórców i mogą być przenoszone do innych 

głów. Klocki w naszych głowach pozwalają  na tworzenie twierdzeń – bo jest to wytwór kulturowy 

(informacja kulturowa – a ściślej część informacji indywidualnej, którą można uznać za kulturową). 

F.S.: Stawia się pan profesor w opozycji do wybitnych filozofów – wypowiadał się w tej 

sprawie już Platon, chociażby w takich dziełach,  jak Fedon czy Państwo, a później tacy 

myśliciele, jak Frege czy wspominany Popper. Sposób istnienia bytów matematycznych różni 

się w szczególności tym od tego, co fizyczne, że są one usytuowane niejako poza czasem. Fakt, 

że suma kątów trójkąta to 180 stopni, jest usytuowany poza czasem. 

E.J.G: Myśliciele, na których się pan powołuje, mieli klocki w swoich głowach układające się w to, 

co można określić bytami matematycznymi. To, że ktoś wiedział w sensie ideowym, że suma kątów 

trójkąta to 180 stopni, było wykonalne dzięki temu, że innowator miał takie zapisy (engramy 

w swojej głowie) – nie miał natomiast wiedzy, gdzie to może być zapisane. Uważam, że te engramy 

w naszych głowach (także w swoim czasie w głowie takich myślicieli, jak Platon, Frege, Popper) to 

jest (bądź raczej było) coś realnego i materialnego. Informacja ma podłoże materialne – to zapis 

w materii. Może to być materia mózgu czy twardego dysku. Byty matematyczne to wytwory 

człowieka, wytwory kultury  – mniej czy bardziej będące odzwierciedleniem rzeczywistości. Jaka 

jest rzeczywistość nas otaczająca, nie wiemy przecież obiektywnie przy naszym skrajnie 

subiektywnym postrzeganiu i przetwarzaniu. Informacja nie istnieje bez materii, bo ułożenie materii 

to istota informacji. 

F.S.: Myślę, że część filozofów zgodziłaby się z tym, że Pitagoras działający w pewnym 

kontekście kulturowym i będący bytem cielesnym sformułował twierdzenie o zależności 

między bokami trójkąta prostokątnego
2
, ale on tych zależności nie ustalił. On je odkrył. 
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Można sformułować co najwyżej notację matematyczną w jakimś naturalnym języku (na 

przykład greckim), ale nie można arbitralnie ustalić treści twierdzeń matematycznych bądź 

logicznych. 

E.J.G: Oczywiście, że można – są arbitralne. Jedynie są bliższe bądź dalsze od rzeczywistości 

zewnętrznej. To, że niektóre są bardzo falsyfikowalne i można przewidzieć na tej podstawie skutki 

(np. zbudować most, który się nie zawali) nie oznacza, że te twory kulturowe, jakimi są twierdzenia 

matematyczne, mają cechy absolutnej trafności. 

F.S.: Czyli twierdzenia matematyczne są uwarunkowane kulturowo? 

E.J.G: Tak. Twierdzenia matematyczne zostały wytworzone jako informacja kulturowa – ta 

informacja to nie świat zewnętrzny, a symulacja tego świata. 

F.S.: Może się pan profesor spotkać z zarzutem mieszania kontekstu uzasadnienia  twierdzeń 

naukowych z kontekstem odkrycia twierdzeń naukowych. Treść – a można by tu użyć równie 

dobrze terminu „znaczenie" danego twierdzenia,  nie powinna być redukowana do jego 

genezy (definiowanej jako geneza biologiczna, społeczna itd.). 

E.J.G: Uważam, że odkrycie to taka informacja kulturowa, która ma walory bardzo dobrego (choć 

niedoskonałego) odzwierciedlenia rzeczywistości – jednak tą rzeczywistością zewnętrzną nie jest. 

Nie jest tą rzeczywistością dlatego, że jest wytworzona z klocków, które są w naszych głowach. 

F.S.: Jednak gdyby Pitagoras się nie narodził, to przecież ktoś inny sformułowałby 

twierdzenie o bokach trójkąta prostokątnego, prawda? 

E.J.G: To wysoce prawdopodobne − wielokrotnie podobne engramy pojawiały się w różnych 

mózgach. Tak się działo w przeszłości i pewnie będzie się wielokrotnie zdarzać. Po prostu 

w  różnych głowach tworzą się podobne symulacje rzeczywistości. W tym sensie Pitagoras posiadał 

engramy, które mogły się pojawić (w pewnym przybliżeniu – bo każdy jest unikalny) w innych 

głowach. 

F.S.: Nasuwa się w tym miejscu skojarzenie z Dawkinsowskimi memami. 

E.J.G: Moim zdaniem Dawkins sobie trochę zażartował z tymi memami – jednak w pewnym 

przybliżeniu nazwał to samo zjawisko, które ja definiuję jako engram. 
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F.S.: Idąc za pana poglądami, dostrzegamy kolejny problem: jeśli twierdzenia matematyki 

i logiki są uwarunkowane biologicznie, to biologicznie uwarunkowana jest również np. zasada 

sprzeczności znana jako formuła nieprawda, że p, a zarazem nie-p. 

E.J.G: Każda zasada czy prawo sformułowane przez człowieka jest uwarunkowane biologicznie 

w tym sensie, że powstało jako informacja (engram) - choć ewolucja klocków w głowach jest ściśle 

powiązana ze środowiskiem.  

F.S.: Jeżeli jednak przyjąć stanowisko pana profesora, iż prawo sprzeczności jest 

uwarunkowane biologicznie, można by założyć istnienie istot zamieszkujących nasz 

wszechświat i wyposażonych w taką biologię, że głosiłyby trafność prawa „nieprawda, że 

p i nie p", natomiast cywilizacja o innej biologii mogłaby temu zaprzeczyć. Taka rozbieżność 

sądów oznaczałaby niemożność uprawiania jakiejkolwiek nauki, bo nauka, która nie zakłada 

powszechności i konieczności prawa sprzeczności, sama siebie znosi. Innymi słowy 

twierdzenia matematyczne są, jak sądzimy, powszechne i konieczne z definicji. Natomiast jeśli 

przyjmiemy, że są one uwarunkowane biologicznie, to ich ważność wynika jedynie 

z uogólnienia (jest niejako indukcyjna, czyli ”przypadkowa”). 

E.J.G: Bo problem polega na tym, że te symulacje, które są bliższe rzeczywistości (lepiej ją 

opisują), mogą dać przewagę w dostosowaniu się do tego zewnętrznego środowiska. To 

dostosowanie to np. możliwość przewidzenia skutków działań – jednak i tak nie wychodzimy poza 

te klocki, które mamy w głowach. Konkurencja pomiędzy symulacjami w naszych głowach (czy 

w innych nośnikach  np. hipotetycznych istot zamieszkujących wszechświat) polega na 

subiektywnym i pragmatycznym odwzorowywaniu (symulacji) środowiska zewnętrznego. To dobór 

naturalny z tej zmienności wybiera (w dużym uproszczeniu) te engramy, które są przydatne dla 

przeżycia i rozmnożenia. 

F.S.: Pańskie podejście do logiki i matematyki nasuwa od razu na myśl dzisiejsze koncepcje 

ucieleśnienia, których przedstawiciele powołują się w tym kontekście np. na Deweya czy 

Jamesa, twierdzące, że logika funkcjonuje w ucieleśnionym doświadczeniu i musi być 

interpretowana w ramach celowych ludzkich dociekań, zależnych od pracy mózgu i ciała, oraz 

ciągłej ich interakcji ze środowiskiem. Innymi słowy zasady logiczne nie są w tym rozumieniu 

obiektywne i niezależne, a stanowią raczej pewne odkryte przez nas zwyczaje myślenia 

i wyłaniają się z naszego cielesnego i motorycznego doświadczenia. Czy zgodziłby się pan 

z tym podejściem?  
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E.J.G: Takie rozumienie rzeczywistości akceptuję – jest mi bliskie. Co nie oznacza, że pewnych 

szczegółów nie trzeba by uściślić. 

F.S.: Jak bumerang daje o sobie tu znać problem redukcjonizmu. Czy nie uważa pan profesor, 

że narzędzia biologa nie wystarczają, by przebadać wszystko? 

E.J.G: To jest pytanie o ograniczenia metod, a nie o to, jaka jest rzeczywistość – a do tej 

rzeczywistości mamy pośrednio jedynie dostęp poprzez klocki w naszych głowach. W sferze natury 

zjawiska nie ma to znaczenia, czy te narzędzia na ten moment są czy nie – natomiast nawet na tym 

etapie poznania możemy w znaczący sposób uprawdopodobnić, że zjawiska kulturowe są 

biologiczne (choć nie przywiązuję się do tego arbitralnego pojęcia). Moim zdaniem myślenie 

filozofów to dobry przykład redukcjonizmu – redukcjonizm wynika z natury systemu, jakim jest 

mózg. Mózg sam w sobie ma mniejszą ilość informacji w porównaniu do ilości informacji 

w świecie zewnętrznym i jeszcze do tego jedynie symuluje niektóre z wybranych składników tej 

rzeczywistości – z tej perspektywy każdy filozof to redukcjonista. Zarówno filozofia, jak i nauka, 

której zależy na obiektach i ścisłych pojęciach, ma duże trudności, by obejść się bez metafory, gdyż 

metafora to przykład redukcjonizmu wynikający z ekonomii myślenia, której istnienie postulował 

Ernst Mach. 

F.S.: Po zapoznaniu się z poglądami pana profesora filozof mógłby stwierdzić, że nie każdy 

biolog musi być zwolennikiem biologizmu, ale Pan właśnie wykazuje pewne roszczenia 

biologistyczne i jako biolog jest w gruncie rzeczy dość bezradny w konfrontacji ze światem 

kultury. 

E.J.G: Z tą bezradnością bym nie przesadzał – jednak nie tu jest problem. Problem polega na tym, 

czym kultura jest. Przy założeniu, że jest to zbiór informacji wspólnych dla określonej populacji, to 

trzeba  spytać, gdzie ta informacja jest zapisana – moim zdaniem jest zapisana w engramach 

znajdujących się w mózgach poszczególnych osobników danej populacji (i nie muszą być to 

przedstawiciele Homo sapiens – a np. przedstawiciele Pan troglodytes – jak to skrupulatnie opisała 

Jane Goodall). W tym sensie kultura jest skrajnie biologiczna – nawet jeśli nie radzi sobie jako 

dyscyplina z rozwiązaniem jakichś problemów związanych z kulturą. Przybliżanie się do 

rzeczywistości (coraz lepsze symulacje rzeczywistości) polega na dobieraniu adekwatnych narzędzi 

– te narzędzia nie decydują natomiast, jaką naturę ma badany przedmiot. 
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F.S.: Co pan profesor uważa na temat argumentów podważających podejście materialistyczne 

w filozofii umysłu, wskazujące na znaczącą różnicę pomiędzy naturą zjawisk fenomenalnych 

i neuronalnych, jak np. argument z zombi? 

E.J.G: Dla mnie jako psychiatry biologicznego i biologa błąd w rozumowaniu polega na tym, że 

próbuje oderwać się funkcję od struktury. Funkcja jest wynikiem zmian w strukturze. Dla mnie taki 

zabieg (rozdzielania funkcji od struktury) jest nie do zaakceptowania. Moim zdaniem struktury 

w mózgu wytwarzają funkcje, np. odczuwanie barw, czucie bólu, myślenie itp. 

F.S.: Jednak pojawia się pewna luka eksplanacyjna pomiędzy zdarzeniami 

neurobiologicznymi a fenomenalnymi (czyli qualiami). 

E.J.G: Zgadzam się, że np. doznanie bólu jest różne od wszelkich zdarzeń lub procesów fizycznych 

− nie ma w tym przecież nic dziwnego dla zjawiska wynikającego z działania konkretnej 

(unikatowej) struktury. Oczywiście ta struktura (w dużym uproszczeniu mózg), jest zbudowana 

z mniejszych elementów (atomów, cząsteczek) i na tym poziomie organizacji mają miejsce jedynie 

takie zdarzenia, które są oczywiście zgodne z prawami przyrody i mają jakości przypisane do tego 

poziomu organizacji − jednak tak samo jest z samochodem czy samolotem − samochód jest 

strukturą wyższego rzędu i ma inne własności (jakości) w porównaniu do atomów i cząsteczek. 

Mózg jest strukturą wyższego rzędu i jego (jedną z wielu) funkcją jest np. odczuwanie bólu. 

F.S.: Odnośnie do pańskiego subiektywistycznego podejścia mam jeszcze jedno pytanie 

metodologiczne. Zgadzamy się, że możemy badać zdarzenia neurobiologiczne metodami 

trzecioosobowymi. A czy dopuszcza pan możliwość badania zjawisk fenomenalnych przez 

osoby trzecie? Pojawiają się propozycje integracji metod trzecioosobowych 

i fenomenologicznych w badaniach z zakresu kognitywistyki, np. neurofenomenologia czy 

heterofenomenologia. 

E.J.G: Nawet ja jako psychiatra o to pytam – mam engramy, które pozwalają na symulacje 

zachowań ludzkich i co więcej pozwalają wpływać na te zachowania poprzez brutalne 

oddziaływanie na struktury znajdujące się w głowach pacjentów poprzez podane im leki. 

Z perspektywy filozoficznej jestem hetrofenomenologiem klinicznym. 

F.S.: Czytelnik chyba pierwszy raz spotka się z takim określeniem. Przypomnijmy, że 

heterofenomenologia to propozycja Daniela Dennetta mająca na celu badanie zjawisk 

pierwszoosobowych przez osoby trzecie. Jak należy rozumieć heterofenomenologię kliniczną? 
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E.J.G: Na uszczegółowieniu heterofenomenologii. Zapoznając się z poglądami Daniela Dennetta, 

zauważyłem, że korzystając z pojęcia heterofenomenologia, odnosi się on do tego, co ja jako 

praktyk przeprowadzam w relacji z pacjentem. Badam to, co się dzieje w życiu psychicznym 

pacjenta poprzez to, co ja jako psychiatra zasymuluję w mojej głowie o tym życiu psychicznym 

konkretnego pacjenta. W związku z tym, że przeprowadzam takie badanie praktycznie, to 

samozwańczo określiłem siebie jako heterofenomenologa klinicznego – stąd znacząca 

ograniczoność rozpowszechnienia tego określenia. 

F.S.: W bieżącym numerze rozważamy, w jaki sposób wyniki badań psychiatrycznych mogą 

wpłynąć na rozumienie problemów z zakresu epistemologii, filozofii umysłu itp. Czy według 

pana psychiatria może dostarczyć materiał badawczy do rozważań filozoficznych? 

E.J.G: Psychiatria jest systemem o określonej spójności wewnętrznej i lepiej bądź gorzej opisuje 

rzeczywistość. Rozumiana szeroko zajmuje się zjawiskami psychicznymi nie tylko w patologii, ale 

i w fizjologii. Psychiatria (jako dziedzina − F.S.) jest też z perspektywy rozważań psychiatrycznych 

systemem paranoicznym – czyli systemem sądów o znacznej spójności wewnętrznej. Problemem 

filozoficznym jest nie tylko ocena tej spójności wewnętrznej, ale także sprawdzenie, w jakim 

stopniu system ten jest bliski rzeczywistości. 

F.S.: Zgoda, że filozofia może czerpać z wyników badań psychiatrycznych, niejako 

sprawdzając swoje rozważania albo traktując przypadki z obszaru psychiatrii jako inspiracje 

do stawiania kolejnych tez i pytań epistemologicznych oraz antropologicznych (na temat 

poznania, jaźni, intersubiektywności itp.). Jednak czy według pana psychiatria również 

powinna posiłkować się filozofią, np. analizując przedmiot oraz metody swoich badań? 

Henrik Walter w publikowanym w bieżącym numerze tekście, zauważa, że z perspektywy 

filozofii wypracowano wiele koncepcji mogących pomóc zrozumieć, czym jest psychika, a na 

tej podstawie precyzyjniej określić, czym jest jej zaburzenie. 

E.J.G: Jak już wspomniałem wcześniej, uważam, że jest miejsce na zastosowanie narzędzi 

filozoficznych w sprawdzaniu poprawności systemu, jakim jest psychiatria. Ponadto metody 

filozoficzne mogą w sposób istotny wspomóc tworzenie fenomenologiczno-naturalistycznej 

klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych. Generalnie perspektywa stawiająca w opozycji 

filozofię wobec nauki jest moim zdaniem nieporozumieniem. Antagonizowanie filozofii i nauki jest 

nieuprawnione – filozofia raczej może pomóc w postawieniu pytań po to, by nauka mogła znaleźć 

odpowiedź. 
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F.S.: Jak wyobraża pan sobie przyszłość psychiatrii w perspektywie najbliższych kilku dekad? 

Czy postęp farmakoterapii pozwoli nam z czasem wyeliminować najgroźniejsze choroby 

psychiczne naszych czasów? A może rozwój technologiczny, tak bardzo zmieniający sposób 

naszego życia, może przyczynić się np. do powstawania nieznanych dotąd zaburzeń 

psychicznych? A może postępy w nanotechnologii i neurochirurgii pozwolą nam w przyszłości 

leczyć coraz więcej chorób psychicznych operacyjnie? 

E.J.G: Ogromny postęp w psychiatrii dokonał się podczas mojego życia – dużo większy niż przez 

całą historię tej dyscypliny. Jestem naprawdę szczęściarzem! Jak dotąd jest to postęp 

w neuropsychofarmakologii nastawionej na uzyskiwanie oczekiwanych zmian objawowych. To 

podejście pragmatyczne – jednak w większości przypadków nie powoduje eliminacji przyczyn. 

Możliwe, że taką eliminację przyczyn umożliwią metody inżynierii genetycznej, pozwalające na 

poprawienie zapisu informacji w kwasach nukleinowych. Postępy w nanotechnologii, rozumiane 

jako celowana neuropschofarmakologia, nie zmienią przyczyn chorób – podobnie jak nawet 

najbardziej zaawansowana nanoneurochirurgia (o ile taka powstanie). 
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