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Abstract
Roger W. Sperry (1913–1994) received the Nobel Prize for Phys-
iology in 1981 for his outstanding scientific achievements in con-
nection with the study of people with severed brain commissures. 
Sperry linked the results of his research to philosophical consid-
erations pertaining to the conscious mind of human beings and its 
place in the natural sciences. He was interested in the philosophi-
cal question of whether or not the severing of the cerebral hemi-
spheres constituted a violation of the unity of consciousness. Sper-
ry’s explanatory account of mind-body (mind-brain) interaction 
forms part of a broadly construed theory of emergent interaction-
ism – one that also purports to guarantee the unity of consciousness. 
In this article, I first present an intellectual profile of Sperry, out-
lining the evolution of his philosophical-scientific analyses. I then 
outline the emergence and flourishing of theories of emergence, 
along with the elements essentially associated with them. Using 
this as a basis, I go on to consider Sperry’s account of emergent 
interaction more closely, focusing on his understanding of down-
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ward causation. In conclusion, I show how his theory corresponds 
to a version of emergent interactionism, and seek to address some 
criticisms leveled against it. I also aim to establish how far this the-
ory can be said to answer the question of the conscious character 
of mental states.

Keywords
emergent interactionism; unity of consciousness; macro- and mi-
cro-determination; mentalism; mind-body problem; theories of 
emergence; downward causation; supervenience

Jeśli żadne nowe zjawiska nie wyłoniłyby się w wielkich syste-
mach z dynamiki systemów pracujących na niższym poziomie, to 
nie potrzebowalibyśmy naukowców, lecz fizyków cząstek elemen-
tarnych, gdyż nie byłoby innych obszarów badań. Lecz wówczas 
nie byłoby fizyków cząstek elementarnych (Bak, 2008, s. 275).

Roger W. Sperry (1913–1994) – wybitny amerykański neu-
robiolog, neuropsycholog, otrzymał w roku 1981 Nagrodę 

Nobla w dziedzinie fizjologii za badania dotyczące osób z roz-
ciętym spoidłem wielkim. Osoby te były poddawane specjalnym 
testom zawierających zadania, za których wykonanie – zgodnie 
z ówczesną wiedzą – odpowiadały poszczególne półkule mózgu 
(Bremer, 2014, s. 363–415). Swoje wybitne osiągnięcia naukowe 
Sperry łączył z rozważaniami filozoficznymi na temat świado-
mego umysłu i jego miejsca w naukach przyrodniczych. Poja-
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wiło się bowiem filozoficzne pytanie, czy wraz z rozdziałem pół-
kul mózgowych dochodzi do naruszenia jedności świadomości.

Proponowane przez niego wyjaśnienie interakcji umysł–
ciało (mind-body, mind-brain) odwołuje się do teorii szeroko 
rozumianego interakcyjnego emergentyzmu, gwarantującego 
zarazem jedność świadomości. Z jednej strony ta teoria, nadal 
komentowana w pracach z zakresu kognitywistyki czy filozofii 
umysłu, omija jego zdaniem liczne problemy takich ujęć, jak du-
alizm umysł–ciało, epifenomenalizm, radykalny redukcjonizm 
i behawioryzm lub panpsychizm1. Z drugiej strony należy zapy-
tać, na ile słuszna jest jej krytyka przeprowadzona przykładowo 
przez historyka psychologii – B.R. Hergenhahna, który uważa, 
iż stanowisko Sperry’ego jest nie tylko dualistyczne, lecz re-
prezentuje dualizm interaktywny, który był często postulowany 
w historii psychologii. W podobny sposób wyrażają się P. Pirolli 
i V. Goel, twierdząc, iż Sperry’ego „pojęcie stanów mentalnych 
posiadających przyczynowość skierowaną ku dołowi jest nieko-
herentne” (por. Hergenhahn i Henley, 2014, s. 16–17, 572–574, 
595; Pirolli i Goel, 1990, s. 72). Szersze pytanie dotyczy tego, 
na ile skutecznie emergentyzm Sperry’ego potrafi włączyć ludz-
kie wartości w naukowy obraz świata.

W niniejszym artykule przedstawię najpierw sylwetkę na-
ukową R.W. Sperry’ego i rozwój jego analiz filozoficzno-na-
ukowych. Następnie naszkicuję krótko powstanie i rozkwit teo-
rii emergencji oraz ich zasadnicze elementy mniej lub bardziej 

1 Teorie te omawiam bliżej w: (Bremer, 2001).
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obecne w każdej z nich. Wykorzystując ten szkic, omówię bli-
żej interakcyjny emergentyzm Sperry’ego, skupiając się na jego 
rozumieniu przyczynowości skierowanej ku dołowi. W podsu-
mowaniu pokażę, na ile zbudowana przez Sperry’ego teoria od-
powiada interakcyjnemu emergentyzmowi, i ustosunkuję się do 
krytycznych uwag na jej temat. Odpowiem także na pytanie, 
w jakich granicach teoria ta odpowiada na pytanie o świado-
mość stanów mentalnych.

1. R.W. Sperry’ego interaktywny mentalizm –  
rozwój historyczny

Sperry’ego zainteresowanie teoriami emergencji pojawiło się 
bardzo wcześnie (19642), w okresie silnego rozkwitu redukcjo-
nistycznych teorii umysł–ciało. Od samego początku szukał bo-
wiem naukowego wyjaśnienia subiektywnych przeżyć osoby, 
ujmowanych dzisiaj pod pojęciem świadomości. W tym okresie 
jego liczni koledzy, zarówno neurolodzy, jak i filozofowie, pró-
bowali wykluczyć zagadnienie świadomości z zakresu swoich 
badań. Dzisiaj przeżycia subiektywne wróciły na warsztat in-
terdyscyplinarnie prowadzonych rozważań i są zasadniczo ana-
lizowane z tzw. perspektywy pierwszoosobowej jako: „trudny 

2 Większość prac Sperry’ego można znaleźć na stronie: <http://pe-
ople.uncw.edu/puente/sperry/sperrypapers>. Dostęp: 18.04.2017.
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problem świadomości”, „pytanie o qualia” bądź pytanie „jak to 
jest być świadomym?” (por. Bremer, 2005).

Istotny wpływ na Sperry’ego neurofizjologiczne i filozo-
ficzne poglądy wywarły prace Karla Poppera i neurofizjologa 
Johna Ecclesa (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii 
lub medycyny w 1963 r.). Pozostawał pod ich wpływem mniej 
więcej do roku 1960. Podobnie jak silny dualista i kartezjanista 
J. Eccles, Sperry odrzucał materialistyczne (lub fizykalistyczne) 
i redukcjonistyczne teorie umysł–ciało. Część swoich filozoficz-
nych opracowań Eccles wydał razem z Popperem, odwołując się 
do jego teorii „trzech światów”.

Od lat 1964–1966 Sperry sam siebie określał ogólnie jako 
„mentalistę” (Sperry, 1993). Zaznaczał, iż mentalizm, jako pogląd 
przeciwny szeroko wówczas panującemu „materializmowi”, wy-
maga nowego dookreślenia: nie jest on synonimem dualizmu, tak 
samo jak materialistyczny fizykalizm nie musi być równoznaczny 
z materialistycznym monizmem. Sperry pisał:

(A) Przy naszej obecnej teorii umysłu i mózgu monizm musi 
obejmować subiektywne cechy mentalne jako rzeczywistości 
przyczynowe. Nie jest tak w przypadku fizykalizmu czy mate-
rializmu, które są rozumiane jako antytezy mentalizmu i które 
tradycyjnie wykluczały zjawiska mentalne jako konstrukty przy-
czynowe. Nazywając siebie samego „mentalistą”, uważam su-
biektywne zjawiska mentalne za podstawowe, przyczynowo od-
działujące rzeczywistości, doświadczane w sposób subiektywny; 
za różne od ich fizyczno-chemicznych elementów, a co więcej, 
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także za nieredukowalne do nich. Równocześnie definiuję to sta-
nowisko i teorię umysł-mózg, która ma się na nim opierać, jako 
monistyczne i widzę je jako silny środek odstraszający przeciwko 
dualizmowi (Sperry, 1980, s. 196).

We wspomnianych latach Sperry zajmował się zagadnieniami 
neurobiologicznymi związanymi z ewolucją mózgu. Rozszerzył 
równocześnie pojęcie emergencyjnego oddziaływania, emergen-
cyjnej kontroli oddziaływań pochodzących z wyższego poziomu 
organizacji mózgu nad oddziaływaniami obecnymi na jego niż-
szym poziomie. Uznał, iż „[...] emergentne siły mentalne muszą 
logicznie wywierać skierowaną ku dołowi przyczynową kontrolę 
nad elektrofizjologicznymi zdarzeniami w aktywności mózgu” 
(Sperry, 1980, s. 196, zob. 1964, s. 1–22; przedruk w: Duncan i 
Weston-Smith, 1977, s. 423–433). Wywnioskował, iż w dynamice 
mózgu siły mentalne są równoważne siłom operującym na pozio-
mie komórkowym, molekularnym i atomowym lub silniejsze od 
nich. Współcześnie problem ten jest analizowany pod kątem przy-
czynowości: w jaki sposób zdarzenia, stany mentalne mogą wcho-
dzić w interrelacje z materialnymi „zdarzeniami fizycznymi”.

W wykładzie „Umysł, mózg i wartości humanistyczne” 
(Sperry, 1965) zaznacza, iż pracuje nad doprecyzowaniem ter-
minu „mentalizm”, łącząc go z analizą: i) zagadnień znanych 
z teorii holistycznych i redukcjonistycznych, ii) z odpowie-
dziami na pytania o emergencyjną kontrolę skierowaną ku do-
łowi oraz iii) z dyskusją nad błędnymi rozumowaniami o ludz-
kim systemie wartości. Podkreśla, że w szerokim sensie pracuje
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(B) [...] nad odrzuceniem rozpowszechnionego – mechanistycz-
nego, materialistycznego, behawioralnego, fatalistycznego, re-
dukcjonistycznego – spojrzenia na naturę umysłu i duszy [psy-
che] (Sperry, 1965, s. 76; por. Bremer, 2006).

Tym samym coraz wyraźniej zmienia swoje nastawienie do 
zagadnień świadomości, przechodząc od behawiorystycznego 
materializmu do antymechanistycznego, nieredukcyjnego men-
talizmu. Ten ostatni rozumie w sensie, (i) w jakim termin ten jest 
używany w psychologii w przeciwieństwie do behawioryzmu, 
(ii) negującym jego skrajnie filozoficzne ujęcie, które zaprzecza 
rzeczywistości materialnej.

Pomimo licznych artykułów samego Sperry’ego na temat 
emergencji stanów mentalnych, a także pomimo często spo-
tykanych, dłuższych lub krótszych analiz tychże prac, nadal 
pozostaje kilka niejasności, jak interpretować jego emergen-
cyjno-mentalistyczne stanowisko. Część problemów interpre-
tacyjnych pochodzi chociażby stąd, iż z jednej strony Sperry 
przypisuje subiektywnym doświadczeniom/przeżyciom świado-
mości – widzianym jako emergencyjna cecha aktywności mó-
zgu – przyczynową rolę w kontrolowaniu funkcji mózgu, zaś 
z drugiej strony stara się zachować przyczynową nienaruszal-
ność procesów zachodzących na poziomie neuronalnym. Ko-
lejnym pytaniem jest, na ile emergentyzm Sperry’ego różni się 
od innych teorii emergencji, a na ile posiada z nimi elementy 
wspólne.
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2. Przyczynowość skierowana ku dołowi jak 
podstawowa charakterystyka  

obiektów emergentnych

Termin „emergencja” pochodzi od łacińskiego czasownika 
emergere, co można oddać za pomocą polskich czasowników 
„wynurzać się”, „wyłaniać”3. Jako filozoficzną kategorię termin 
ten wypracowali brytyjscy filozofowie S. Alexander, C.L. Mor-
gan i C.D. Broad. Po raz pierwszy przy wyjaśnianiu świado-
mości używa go G.H. Lewes, odróżniając oddziaływania emer-
gentne od oddziaływań przyczynowych4. Te pierwsze, według 
Lewesa, cechują się tym, iż nie da się ich zredukować do od-
działywań pomiędzy elementami systemu. Teorie emergencji od 
początku są zakorzenione w filozoficznym pytaniu o przyczyno-
wość. Jedna z podstawowych charakterystyk emergencji pocho-
dzi z XIX wieku, a konkretnie z ujęcia zaproponowanego przez 
prekursora brytyjskiego emergentyzmu – J.S. Milla.

Odróżnia on tzw. przyczynowość mechaniczną (działającą 
według praw homopatycznych, homopathic laws) i chemiczną 
(działającą według praw heteropatycznych, heterophatic laws). 
W pierwszym rodzaju praw, znając poszczególnie przyczyny, 
możemy obliczyć przyczynę całkowitą (por. Blitz, 1992, s. 76–

3 Por. Glosbe: słownik łacińsko-polski <https://pl.glosbe.com/la/pl/
emergere>. Dostęp: 22.04.2017.
4 Lewes (1875) przejmuje ten termin od J.S. Milla z jego Systemu 
logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (por. Skirl, 2009, s. 15–16; McLau-
ghlin, 2001).
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78; McLaughlin, 1992, s. 59–60). Przykładem mogą być prawa 
mechaniki, których obliczanie złożenia podlega metodom nauk 
dedukcyjnych. Metody ta nie obowiązują, zdaniem Milla, przy 
zjawiskach chemicznych i biologicznych.

Połączenie chemiczne dwóch substancji daje, jak dobrze wia-
domo, trzecią substancję z własnościami różnymi od własności 
każdej z tych substancji, wziętych z osobna czy też wziętych ra-
zem (Mill, 1962, s. 575 (ks. 3, VI, § 1; także ks. 3, XVI, § 6)).

Coś podobnego obowiązuje w przypadku organizmów bio-
logicznych. Prawa dotyczące związków chemicznych czy or-
ganizmów biologicznych nie dadzą się wydedukować z praw 
elementów składowych tychże związków czy z praw dotyczą-
cych części organizmów. Mill nie wypowiada się na temat praw 
mentalnych.

G.H. Lewes, idąc za Millem, zbudował bardziej ogólną teo-
rię organizmów, nazywając heterophatic laws prawami emer-
gencji. Posługując się wprowadzonym przez A. Comte’a podzia-
łem nauk, Lewes umieścił biologię po matematyce, astronomii, 
fizyce i chemii. Psychologia i socjologia zamykały tę klasyfi-
kację. Każda z tych nauk (wzięta w wymienionej kolejności) 
dodaje nową metodę badań do metod nauki ją poprzedzającej. 
Matematyka rozpoczyna od abstrakcji, dedukcji i tworzenia de-
finicji, astronomia dodaje obserwację itd. Z jednej strony Le-
wes odrzuca witalizm (mówiący o niematerialnych siłach życio-
wych), z drugiej strony podkreśla, iż biologia różni się od fizyki 
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i chemii tym, że bierze pod uwagę organizm jako całość w jego 
relacjach do otoczenia, natomiast fizyka i chemia badają części 
organizmu, abstrahując od jego całości i od jego odniesienia do 
otoczenia (Blitz, 1992, s. 76–79).

Mówiąc o teoriach emergencji, zazwyczaj wymienia się, 
kilka ich podstawowych cech (Bremer, 2005,  s. 134–144).

1) Nieprzewidywalność i nieredukowalność obiektów emer-
gentnych. W swojej definicji emergencji K. Popper odwołuje 
się do czteroelementowego schematu rozwiązywania problemu: 
P1→ TS → EE → P2, gdzie: P1 – problem początkowy, TS –  
niepewne rozwiązanie problemu, EE – eliminacja błędu, P2 –  
rozwiązanie obciążone nowymi, lecz być może mniej uporczy-
wymi problemami (por. Niemann, 2014, s. 70). Schemat ten, 
zdaniem Poppera, wyjaśnia emergencję w świecie organizmów, 
w którym wszystkie rozwiązują problemy, przy czym P2 jest 
rozwiązaniem emergencyjnym, ponieważ rozwiązanie pro-
blemu P1 nie jest znane z góry, więc tym samym P2 jest często 
czymś faktycznie nowym w świecie.

Popper przyjmuje, iż obiekty emergentne są nieredukowalne, 
gdyż ich cech nie da się wydedukować z cech obiektów na niż-
szym poziomie złożenia. Zdaniem Poppera faktem jest, że w świe-
cie, w którym kiedyś nie istniały żadne inne elementy oprócz, po-
wiedzmy, wodoru i helu, żaden teoretyk, znający obowiązujące 
prawa fizyczne nie mógłby przewidzieć wszystkich cech cięż-
szych pierwiastków, które jeszcze się nie wyłoniły z helu i wo-
doru lub które mogłyby się wyłonić (por. Stephan, 1992, s. 34).
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Natomiast nieprzewidywalność obiektów emergentnych 
Popper kojarzy ze zdarzeniami. Definiuje ją w terminach do-
kładnie skupionego na zdarzeniach indeterminizmu. „Emergen-
cja hierarchicznych poziomów czy stopni oraz interakcji pomię-
dzy nimi zależy od fundamentalnego indeterminizmu świata 
fizykalnego. Każdy poziom jest otwarty na wpływ pochodzący  
z niższego i z wyższego poziomu” (cyt. za: Stephan, 1992,  
s. 35). Niededukowalność cech emergentnych i nieprzewidy-
walność emergentnych zdarzeń i procesów generują jedną z ich 
ogólnych charakterystyk.

2) Nowość złożonych procesów, obiektów i cech. Ze względu na 
heteropatyczny typ przyczyn teoria emergencji wymaga reflek-
sji nad naturą rzeczywistości, która daje podstawy owym zależ-
nościom przyczynowym. Stąd próba filozoficznej specyfikacji 
natury emergentów. W tej kwestii spotykamy różne propozycje: 
S. Alexander używa języka procesualnego, mówiąc o nowości 
pojawiającej się w kompleksowych procesach. Jako przykład 
służy mu kolokacja ruchów (collocation of motions), generująca 
jakościowo nowe „emergentne” cechy (por. McLaughlin, 1992, 
s. 66). Z porządku niższego emerguje porządek wyższy cechu-
jący się nową jakością. Alexander charakteryzuje ten nowy po-
rządek w terminach sił, dyspozycji czy zdolności. Broad mówi 
o cechach specyficznych dla porządku emergencyjnego i na-
zywa je „ostatecznymi charakterystykami” (ultimate characte-
ristics) w odróżnieniu od „potocznych, neutralnych charakte-
rystyk” (ordinally neutral characteristics) czy charakterystyk 
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redukowalnych (reducible characteristics)5. Broad wspomina 
wyraźnie o emergencji cech mentalnych z cech fizycznych.

J. Kim (1990, s. 5–23) zauważa, iż emergencję cech wiąże 
się z pojęciem superweniencji, której podstawową tezę można 
wyrazić następująco: cechy na wyższym poziomie systemu po-
jawiają się tylko wtedy, gdy zostają spełnione warunki na niż-
szym poziomie. Należy jednak dodać, iż teorie superweniencji 
mówią o współzmienności cech podstawowych i superwenient-
nych i rezygnują z wprowadzania przyczynowości skierowa-
nej ku dołowi.

3) Ontologia poziomów złożoności. Inną charakterystyczną ce-
chą emergencji jest wprowadzone przez Alexsandra pojęcie 
hierarchii poziomów organizacji i złożoności (najniżej mamy 
poziom przestrzeni i czasu, z którego emerguje poziom mate-
rii i tak dalej, aż po poziomy umysłu i boskości). C. Emmeche 
uwzględnia cztery podstawowe poziomy: fizyczny, biologiczny, 
psychologiczny i socjologiczny. Każdy z nich może służyć za 
podstawę do dalszych podziałów6. Zdaniem Emmeche’a prawa 
na poziomach wyższych, będących w materialnej relacji do po-
ziomów niższych, nie naruszają praw obowiązujących na pozio-

5 Tezy Broada omawiam w: (Bremer, 2005, s. 141–144). Por. (McLau-
ghlin, 1992, s. 77–79).
6 Por. (Bremer, 2015b, s. 102–103). Nie wchodzę tutaj w szczegóło-
we pytania (które można postawić Emmeche), takie jak: W jaki spo-
sób należy te poziomy zindywidualizować? Na ile się one w sobie 
zawierają? czy: Gdzie podział ten ma swoje źródła?
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mach niższych, ale równocześnie prawa na poziomie wyższym 
nie mogą być wydedukowane z praw na poziomie niższym (por. 
Emmeche, Køppe i Stjernfelt, 2000). Tym samym poziomu wyż-
szego nie da się po prostu wyeliminować. Alexander wprowa-
dza „specjalne prawa zachowania” (special laws of behavior) 
obiektów emergentnych, Mill mówi o homo- i heteropatycz-
nych skutkach, gdzie te ostatnie kierują się jakościowo nowymi, 
emergentnymi prawami. Broad mówi o „prawach przekraczają-
cych dany poziom” (trans-ordinal laws) (Broad, 1925, s. 77–
78; por. Wong, 2010, s. 19), łączących mikrostrukturę jakiegoś 
systemu z jedną z jego z wyższych, niewyprowadzalnych cech.

4) Przyczynowość skierowana ku dołowi (lub przyczynowość 
odgórna). Jeśli obiekty, cechy emergentne się pojawiły, to na-
leży zapytać, czy oprócz swego istnienia coś one powodują. 
Jeśli nie posiadają żadnego przyczynowego wpływu, to mają 
status epifenomenów, które z czasem można będzie wyelimino-
wać. Epifenomenalizm jest formą nieinteraktywnego emergen-
tyzmu (stany mentalne wyłaniają się ze stanów mózgu, lecz nie 
mają przyczynowego wpływu na zdarzenia w mózgu i na zacho-
wania organizmu).

Zdaniem Kima istotne dla teorii emergencji jest to, iż „[...] 
cechy emergentne mają swoje własne [nowe] siły przyczynowe 
[…] nieredukowalne do sił przyczynowych swoich podstawo-
wych elementów składowych” (Kim, 1999, s. 22). Zamiast 
„przyczynowości skierowanej ku dołowi” (downward cau-
sation) Sperry używa terminu „makrodeterminacja”. Oprócz 
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przyczynowości skierowanej ku dołowi teorie emergencji mó-
wią o „przyczynowości oddolnej” (upward causation), traktu-
jącej o wpływie obiektów poziomu niższego na obiekty i ce-
chy poziomu wyższego, a także o przyczynowości obecnej na 
danym poziomie złożenia. Jako przykład przyczynowości skie-
rowanej ku dołowi można podać symbiozę w systemach biolo-
gicznych. Będąc zjawiskiem emergentnym, symbioza nie opiera 
się jedynie na prostym sumowaniu indywidualnych korzyści 
dla dwóch różnych organizmów. Symbioza wpływa na naturę, 
zmienia mikrostrukturę i fizjologię każdego z organizmów, czę-
sto umożliwiając ich istnienie w otoczeniu, które inaczej byłoby 
dla nich (lub dla jednego z nich) niekorzystne bądź wręcz zabój-
cze. Otoczenie wpływa z kolei na każdy z organizmów. Filozof 
D. Campbell, prowadzący badania nad kompleksowymi syste-
mami biologicznymi, był jednym z pierwszych, który użył na-
zwy „przyczynowość skierowana ku dołowi”.

Prawa obowiązujące na wyższym poziomie systemu selektyw-
nego określają częściowo rozkład zdarzeń i materiału na pozio-
mie niższym. [...] W biologii wszystkie procesy zachodzące na 
niższym poziomie hierarchii są ograniczone przez prawa wyż-
szego poziomu i funkcjonują zgodnie z nimi7.

7 (Campbell, 1990, s. 4). Por. (Bremer, 2015b, s. 93–115), szerzej 
Campbella „epistemologię ewolucyjną” omawiam w: (Bremer, 2015a, 
s. 182–188).
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Mówiąc o przyczynowości skierowanej ku dołowi, Camp-
bell zaznacza, iż wszystkie procesy na niższym poziomie hierar-
chicznym są ograniczane przez procesy na poziomie wyższym 
i zachodzą w zgodzie z nimi. To samo odnosi do rozumienia se-
lekcji biologicznej: jeśli mamy do czynienia z selekcją na po-
ziomie wyższym, to prawa obowiązujące na poziomie wyższym 
są konieczne dla całkowitej specyfikacji zjawisk na obydwu po-
ziomach: wyższym i niższym.

Pojęcie przyczynowości skierowanej ku dołowi stało się 
tematem licznych analiz filozoficznych. Przyjęcie tego typu 
przyczynowości jest dla wielu emergentystów kryterium od-
dzielającym słabe i silne wersje teorii emergencji. Słaba teoria 
emergencji jest najczęściej rozumiana jako wynik ogranicze-
nia naszych ludzkich możliwości rozumowania, a tym samym 
jako wolna od ontologicznych zobowiązań. Tym samym mo-
żemy oczekiwać, iż wraz z rozwojem nauki i ludzkiego pozna-
nia owe epistemiczne (a tym samym subiektywne) cechy emer-
gentne po prostu zostaną wyeliminowane. Silna emergencja jest 
obiektywna w tym, iż przyjmuje zmiany ontologiczne i obec-
ność przyczynowości skierowanej ku dołowi, tj. wywieranej 
przez cechy emergentne.

3. R. Sperry – jaki rodzaj teorii emergencji?

W swoich pracach Sperry podkreśla, iż w jego ujęciu świado-
mość jest nową cechą w stosunku do cech nieświadomej ma-
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terii mózgu, cechą wywierającą rodzaj „emergencyjnej” przy-
czynowości skierowanej ku dołowi, która nie jest w żadnym 
rozumieniu redukowalna do przyczynowej aktywności ele-
mentów organizmu (Sperry, 1991, s. 222). Ponadto zaznacza, 
iż świadomość, w uzupełnieniu jej skierowanej ku dołowi ak-
tywności, determinuje także „interakcje obiektu jako całości 
na jego własnym poziomie” poprzez „sekwencyjne działania 
na tym samym poziomie” (por. Sperry, 1991, s. 225, por. także 
1980, s. 200). W końcu jego stanowisko zawiera tezę o współ-
zmienności, znaną z teorii superweniencji. Stwierdza on bo-
wiem następującą zależność między świadomością a proce-
sami neurofizjologicznymi: „[...] każdorazowo kiedy elementy 
stworzenia […] są łączone w ten sam sposób w tych samych 
warunkach, [...] to wyemergują te same nowe cechy” (Sperry, 
1980, s. 200).

3.1. Emergencja vs superweniencja

Można przyjąć, iż Sperry ma na myśli świadomość w sensie 
wspomnianych wyżej cech obiektów emergentnych. Jakkol-
wiek znane są także inne jego wypowiedzi o relacji przyczy-
nowej między aktywnością obiektów emergencyjnych, a leżą-
cymi u ich podstaw substratami. Stąd rodzą się więc kolejne 
pytania o to, jak rozumieć jego teorię emergencji i na ile jest 
ona spójna.

Po pierwsze, Sperry obstaje przy tezie, iż „nowe prawa” 
emergencyjnych interakcji, jak on je rozumie, nie naruszają ani 
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nie zmieniają praw rządzących cząstkami elementarnymi8. Pi-
sze:

(C) [...] oczekiwanie, iż skierowana ku dołowi makrodetermi-
nacja powinna wpłynąć na rekonfiguracje […] w oddziaływa-
niu neuronu na neuron związanej z nią subiektywnymi stanami 
mentalnymi – lub na mikroskładniki makrozjawiska – wskazuje 
na poważne niezrozumienie tego, czym jest interakcja emergen-
cyjna. Od początku stale podkreślałem, iż zjawiska na wyższym 
poziomie, sprawując kontrolę skierowaną ku dołowi, nie prze-
rywają ani nie interweniują w przyczynowe relacje zachodzące 
pomiędzy komponentami na niższym poziomie. Zamiast tego 
superweniują one w sposób, który pozostawia mikro-interakcje 
niezmienionymi (Sperry, 1991, s. 230).

Druga ogólna uwaga, pozwalająca na bardziej wyważoną 
interpretację jego powyższych tez, związana jest ze stwier-
dzeniem, iż cechy emergencyjne i przyczynowość emergen-
cyjna są „wszechobecne, prawie uniwersalne” w przyrodzie9.  
Ich występowanie nie jest ograniczone do organizmów biolo-

8 Por. (Sperry, 1980, s. 201–202). „I have stressed that the term �in- s. 201–202). „I have stressed that the term �in-
teraction’ is not to imply that the mental forces intervene in, or disturb 
or disrupt the physiology or chemistry of the brain, but only that they 
supervene, like TV programs over the electronic processes. No inter-
ruption or violation of the laws of physiology is involved” (Sperry, 
1980, s. 202; por. O’Connor, 1994, s. 21–22).
9 „Emergent causation of this kind is ubiquitous, almost uniwersal. 
Its manifestation differs in different types of systems having different 
forms of part-whole relations” (Sperry, 1991, s. 225).



150

Józef Bremer

Za
ga

dn
ie

ni
a 

Fi
lo

zo
fic

zn
e 

w
 N

au
ce

 | 
LX

III
  •

  2
01

7

gicznych, lecz pojawiają się one także w fizyce i chemii. Czy 
tym samym nie można mówić o silnej emergencji, aby mówić  
o zjawiskach na poziomie fizyki? Czy tym samym Sperry nie ma 
na myśli pogodzenia swojej tezy z mikrodeterminizmem dół–
góra (bottom–up)?

Z jednej strony takie rozumowanie na temat stanowiska 
Sperry’ego wydaje się nieporozumieniem. Że jest ono dość po-
wszechne, można wyjaśnić wysoce nowym charakterem Sper-
ry’ego pojęcia emergencji, które odgrywa krytyczną rolę w jego 
interesującej, lecz trudnej i może nieprecyzyjnej filozofii przy-
rody. Owa ogólna teza dochodzi do głosu w jego In defense of 
mentalism and emergent interaction.

Z drugiej strony proponowana w (C) koncepcja przyczyno-
wości skierowanej ku dołowi wydaje się atrakcyjna, dostarcza 
bowiem każdemu tego, czego oczekuje (Hasker, 2010, s. 88–
89). Fizykalista może zachować jedność i uniwersalną dostęp-
ność fundamentalnych praw fizyki, antydualista może się po-
czuć uspokojony brakiem obecności duszy czy podobnych 
duchowych cech lub obiektów, natomiast emergentysta będzie 
zadowolony, słysząc o przyczynowości skierowanej ku dołowi.

Co z dalszym stwierdzeniem, że zjawiska wyższego po-
ziomu „superweniują w sposób, który pozostawia mikrointe-
rakcje niezmienionymi” (C)? Trudno tutaj jednoznacznie oce-
nić analizy Sperry’ego. Można powiedzieć, iż odrzuca on ujęcie 
emergencji, zgodnie z którym komponenty na niższym pozio-
mie – dawniej operujące niezmiennie, szczególnie w specyficz-
nie lokalnym kontekście – zachowują się różnie w zupełnie ta-
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kiego samego rodzaju lokalnym kontekście, gdy ten ostatni jest, 
znowu, osadzony w kompleksowym systemie okazującym wy-
stępowanie emergencji. Raczej, według niego, jest tak, że prawa 
mikrofizyczne nie są adekwatne dla takich kompleksowych sy-
tuacji ani nie mogą być do nich zastosowane, ponieważ emer-
gent determinuje (w dużej części) relacjonalny kompleks, który 
nie może być adekwatnie opisany w terminach dotyczących ele-
mentów niższego poziomu i ich mikrorelacji.

3.2. Rozumienie „cech emergentnych”

Bezpośrednio po zacytowanym fragmencie (C), w którym twier-
dzi, iż przyczynowość skierowana ku dołowi nie narusza przy-
czynowych relacji na niższym poziomie złożenia, Sperry podaje 
swój znany przykład z kołem:

(D) Owe mikroakcje i wzajemne relacje wszystkich infrastruktu-
ralnych komponentów zostają wplecione w większy, ogólny sys-
tem jako całość i w konsekwencji zaraz potem poruszane i nie-
sione przez cechy dynamiczne tego systemu… które [to cechy, 
J.B.] mają ich własne nieredukowalne, należące do wyższego po-
ziomu formy przyczynowej interakcji.

Molekuła w toczącym się kole, przykładowo, chociaż zacho-
wuje swoje zwykłe inter-molekularne relacje w kole, jest w tym 
samym czasie, z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, 
prowadzona przez szczególne wzorce w przestrzeni i w czasie, 
determinowane przez ogólne cechy koła jako całości. Nie musi 
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być „rekonfiguracji” jednej molekuły w stosunku do drugiej we-
wnątrz samego koła. Jakkolwiek relatywnie do reszty świata, 
wynikiem jest wielka „rekonfiguracja” przestrzennoczasowa, są 
nią trajektorie wszystkich komponentów w infrastrukturze koła 
(Sperry, 1991, s. 230).

Zjawiska zachodzące na wyższym poziomie i sprawujące 
kontrolę skierowaną ku dołowi nie naruszają przyczynowych 
relacji określających aktywność komponentów tego poziomu 
(Clayton, 2004, s. 139–140). Zamiast tego superweniują one 
w sposób pozostawiający niezmienionymi interakcje na niż-
szym poziomie.

Dwie racje przemawiają, moim zdaniem, za tym, że w przy-
padku cech mentalnych upada analogia z kołem, jako przykład 
emergencyjnej przyczynowości skierowanej ku dołowi. Za-
uważmy po pierwsze, iż „ogólne cechy koła jako całości” (por. 
(D)) nie są cechami emergentnymi wyłonionymi przez obiekty 
subwenientne (z niższego poziomu). Są one raczej struktural-
nymi kompleksami konstytutywnie superweniującymi, tzn. są 
tworzone przez obiekty podstawowe. Odnośnie do wpływu koła 
na specyficzną molekułę mamy do czynienia z przyczynowo-
ścią zewnętrzną–wewnętrzną, a nie z emergencyjną przyczyno-
wością skierowaną ku dołowi. Po drugie „«rekonfiguracja» prze-
strzenno-czasowej trajektorii” jakiejś specyficznej molekuły nie 
jest cechą emergentną, a przynajmniej nie w ten sposób, w jaki, 
zgodnie z tym, co podałem wyżej, traktujemy cechy emergentne. 
Cechy mentalne są emergentne w sensie istotnie nowego rodzaju 
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cech, które w żaden sposób nie charakteryzują poziomu podsta-
wowego. Natomiast owa „rekonfigurowana” trajektoria jest je-
dynie nową kombinacją cech przestrzennych i czasowych, które 
już charakteryzują obiekty subwenientne. Tym samym przykład 
z kołem jest raczej przykładem interakcji przyczynowej typu ze-
wnątrz–wewnątrz, z powodu poszerzonych relacji strukturalnych 
na poziomie podstawowym (molekularnym).

Cytat (D) można skomentować za pomocą innych słów 
Sperry’ego, pochodzących z tego samego artykułu:

(E) [...] z wyjątkiem skrajnie prostych systemów, nigdy nie mo-
żemy znać „relacji zachodzących pomiędzy” komponentami. Te 
obejmują ogromnie kompleksowe przestrzenne i czasowe sche-
maty (wzorce) oraz faktory form, które z kolei obejmują multi 
hierarchie, dynamicznie otwarte struktury, które niosą z sobą 
wpływ przyczynowo-kontrolny. Ani obecna nauka, ani matema-
tyka nie mogą poradzić sobie z tymi przestrzenno-czasowymi 
faktorami. Żadne istniejące prawa ani zasady nie są tutaj ade-
kwatne (Sperry, 1991, s. 235).

(F) Mówimy tutaj o kodzie mózgu, fizjologicznym języku półkul 
mózgowych. Mamy prawo przypuszczać, iż ten język jest zbu-
dowany na impulsach nerwowych, […] ten kod składa się z prze-
strzenno-czasowych schematów pobudzania. Gdy jednak mamy 
sobie wyobrazić kluczowe zmienne tych schematów, korelujące 
ze zmiennymi, które znamy z wewnętrznych świadomych prze-
żyć, to jesteśmy beznadziejnie zagubieni (Sperry, 1965, s. 76).
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Z jednej strony należy założyć, iż nie tylko obecne prawa 
dla niższego poziomu nie są adekwatne dla opisu całego sys-
temu, lecz potrzebowalibyśmy dodatkowych praw do opisania 
relacji między poziomami. Z drugiej strony cytat (E) silnie su-
geruje, iż cechy emergentne kompleksowego systemu odgry-
wają dużą rolę w determinowaniu całościowej relacjonalnej 
struktury, w której tworzące ten system molekuły są osadzone. 
Tak więc rodzi się pytanie, w jakim sensie cechy emergentne 
nie wpływają na „rekonfigurację” tychże komponentów, jak to 
Sperry wcześniej stwierdził.

Można, moim zdaniem, przyjąć, że Sperry zakłada, iż obec-
ność cechy emergentnej i wynikająca z tego nowa relacyjna 
struktura są urzeczywistniane jednocześnie, i dlatego nie są one 
w relacji: przyczyna → skutek. Jeśli tak, to można przyjąć, że 
cecha emergentna strukturalnie determinuje relacyjną strukturę 
systemu. Stąd jego uwaga, że:

(G) [...] mikrodeterminizm zostaje tym samym nie tyle odrzucony 
lub sfalsyfikowany, ile uzupełniony (Sperry, 1991, s. 230–231).

Sposób tego uzupełnienia przypomina, moim zdaniem, ten, 
z jakim mamy do czynienia w przypadku komórki: cechy ko-
mórki superweniują na cechach tworzących ją molekuł, więc 
są one diachronicznie zdeterminowane przez holistyczny stan 
komórki. Jej ogólny stan w danym momencie determinuje (po-
przez procesy molekularne) właśnie procesy molekularne zacho-
dzące w kolejnym momencie, w którym procesy superweniują 
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„ogólny stan” komórki w tym momencie, który determinuje (po-
przez zdarzenia na mikropoziomie) molekularne procesy w na-
stępnym momencie itd. Pytaniem pozostaje, na ile odpowiednio 
do (B) oraz (G) Sperry przyjmuje przyczynową zamkniętość ob-
szaru fizycznego.

Oczywiście, obecność cech emergentnych i skierowana ku 
dołowi kontrola ze strony cech emergentnych implikuje nie-
powodzenie analiz ogólnego stanu obiektu lub systemu jako 
zdeterminowanego przez cechy i mikrorelacje jego części,  
a to byłoby zwykle uznane za główny komponent tezy mikro-
determinizmu. W końcu ten zmodyfikowany szerszy kontekst 
wpływa na typ interakcji przyczynowych, w jakie obiekt jako 
całość wchodzi z otaczającym go środowiskiem.

3.3. Emergencja świadomości

Sperry krótko opisuje sposób, w jaki jego rozumienie emergen-
cji można wykorzystać w mówieniu o świadomości.

(H) Zamiast postępować zgodnie ze zwykłymi podejściami pró-
bującymi włączyć skutki do ustalonego łańcucha mikroprzyczyn, 
impas logiczny został rozwiązany przez pozostawienie mikro-
przyczynowości nienaruszonej, lecz umieszczenie jej w wyż-
szych procesach mózgowych posiadających cechy subiektywne, 
wraz z ich własnym wyższopoziomowym rodzajem przyczyno-
wości, przez którą owe umieszczone tam mikrozdarzenia są póź-
niej kontrolowane.
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[…] Podobnie pobudzenie komórek kory jest przypisane do 
wyższych dynamik przelotnych wzorców aktywności poznaw-
czej. Ciąg myśli, w którym jedna mentalna myśl pobudza inną, 
zależy przez cały czas od jego neurokomórkowej fizjologii i bio-
chemii. Niemniej jednak, podobnie jak molekuły w płynących 
falach w cieczy, aktywność komórki mózgowej jest podmiotem 
dynamik wyższego poziomu, które determinują całkowite sche-
maty neuronalnego odpalania, relatywnie nie do innych zdarzeń 
w tym szczególnym procesie mózgowym, lecz do reszty organi-
zmu i jego otoczenia (Sperry, 1991, s. 231–232).

Komentując powyższy cytat (H), Ch. Wright zauważa, iż 
jakkolwiek tezy Sperry’ego mogą być prawdziwe, to pozosta-
wiają nierozwiązaną podstawową kwestię problemu umysł–
ciało (por. Wright, 2013, s. 81–82). Nie pozwalają one na 
przezwyciężenie luki pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co 
publiczne. Niemniej jednak błędem byłoby całkowite odrzu-
cenie emergentyzmu z tego powodu. Nie jest bowiem tak, iż 
emergentyści w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśniają. Choć 
nie potrafią oni rozwiązać intuicyjnego paradoksu emergowania 
świadomego umysłu z materii mózgu, to nie potrafi tego także 
uczynić inna teoria. Jedną z zalet teorii odwołującej się do emer-
gencji (w stosunku do innych teorii umysłu – np. teorii reduk-
cjonistycznych lub funkcjonalistycznych) jest to, iż uznaje ona 
swoje granice wyjaśniania, przyznając niejako, iż problem ten 
jest prawdziwym problemem.
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Jak Sperry przyznaje, jego poglądy o naturze świadomości 
są po prostu szeroką propozycją badawczą. Ich brak precyzji 
i niejasności wynikają z braku bardziej rozwiniętych teorii moż-
liwych mechanizmów kontroli skierowanej ku dołowi nad elek-
trodynamicznym aktualnym przepływem materii i informacji 
w systemie mózgowym (por. wyżej (F)) (Sperry, 1991, s. 231).

Biorąc pod uwagę neurobiologiczne nastawienie Sper-
ry’ego i przytoczone przez mnie powyżej cytaty, jakkolwiek 
oceniane przez filozofów lub naukowców, powinne były one 
pokazać, że niejako w naturze rzeczy leży, iż wpływ poszcze-
gólnych emergentnych cech jako emergentów może być zro-
zumiany tylko wtedy, gdy dokładniej poznamy prawa, relacje 
na poziomie mikrostruktur leżących u podstaw świadomości. 
Jest to teza, której krytycy Sperry’ego idei świadomości nie 
potrafią uchwycić, być może dlatego, że nie została ona dobrze 
ujęta przez teoretyków emergencji. Teza ta wskazuje na kieru-
nek dalszych badań empirycznych i analiz filozoficznych nad 
świadomością, które być może umożliwią przejście pomiędzy 
kartezjańskim dualizmem a materialistycznym mikrodetermi-
nizmem. Czy problem świadomego umysłu i jego związku ze 
strukturami mózgowymi da się rozwiązać metodami współ-
czesnych nauk empirycznych? Czy da się wyjaśnić, dlaczego 
holistyczny stan neuronalnych interakcji w relatywnie pro-
stym systemie nie wykazuje cech bycia świadomym, podczas 
gdy holistyczny stan takich interakcji w systemie złożonym,  
takim jak ludzki mózg, jest świadomy? Fakt, iż przyjmowana 
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tutaj zmiana ilościowa tworzy zmianę jakościową, jest trudny 
do przeniknięcia. Jak Sperry sam zauważa

(I) [...] jego centralna teza podkreśla, iż subiektywnie przeżywany 
mentalny obraz z jego jednością, ciągłością i stałością skrajnie 
różni się od odpowiadającego mu procesu mózgowego, który 
jest rozproszony, nieporównywalny, często przestrzennie i cza-
sowo złamany i jest przeobrażonym zbiorem neurnalnych zda-
rzeń w mózgu, o którym się przypuszcza, iż generuje przeżycia 
subiektywne (Sperry, 1991, s. 233).

Na ile można się zgodzić ze wspomnianą na wstępie kwe-
stią, iż Sperry był dualistą? Sperry preferuje używanie terminu 
„dualizm” dla teorii świadomości odwołujących się do total-
nie różnej od ciała, niematerialnej, wiecznej duszy (por. Stover 
i Erdmann, 2000, s. 139–142). Negując tak rozumiany dualizm, 
sam wybiera inną drogę – redefiniuje monizm tak, iż zawiera on 
mentalne jakości jako emergentne, dodatkowe, „uzupełniające” 
zdarzenia neuronalne. Czyni to z nadzieją, iż jakości te dadzą 
się wkomponować w teorię naukową.

4. Podsumowanie

Zdaniem emergentysty Sperry’ego świadomość nie jest wiel-
kością strukturalną, niemniej jednak wywiera przyczynowy 
wpływ na zdarzenia w mózgu. Jeśli go wywiera, to musi to 
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czynić w sposób inny od tego, jaki znamy na poziomie mikro. 
Podkreśla przy tym, iż jego teoria świadomości nie jest duali-
styczna, świadomy umysł jest emergentną cechą funkcji mózgu, 
w swoim istnieniu zależną od złożonych procesów zachodzą-
cych w mózgu. Jego rozumienie emergencyjnej przyczynowości 
skierowanej ku dołowi odpowiada terminowi używanemu przez 
D. Campbella, na co zresztą sam wskazuje.

1. Proponowana w (C) oraz (D) koncepcja przyczynowości skie-
rowanej ku dołowi jest po części dezorientująca, zagmatwana. 
Nie podaje ona uzasadnionego wsparcia dla tych, którzy chcą 
uniknąć przyczynowego redukcjonizmu. Z jednej strony myśl 
o rzeczywistości jako zorganizowanej w hierarchiczne poziomy 
jest zrozumiała i nie widać powodu, aby ją odrzucać. Z drugiej 
strony mówienie przez emergentystów o „poziomach” może ła-
two doprowadzić do myślenia o różnych stopniach jako o kon-
kretnych i zdolnych do wywierania różnego rodzaju przyczyno-
wego wpływu. Czegoś w rodzaju biura dyrekcji na najwyższym 
poziomie wieżowca, z którego płyną instrukcje do pracowników 
niższych pięter. Instrukcje z wyższego poziomu zmieniają prze-
bieg działania osób na niższym poziomie. Tego typu obraz jest 
błędny. Emergentne poziomy jako wyższe to posiadające nowe 
cechy poziomy organizacji, a nie konkretne, oddzielone od sie-
bie obiekty (por. (I)). Jedynie konkretne obiekty tworzą osta-
teczne konstytuenty. Jedyne przyczynowo-sprawcze wpływy 
to te, które pochodzą od tych konstytuentów. Jeśli wyższy po-
ziom organizacji ma powodować jakąś różnicę, może tego do-
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konać tylko przez wywarcie skierowanego ku dołowi wpływu 
na interakcje konstytuentów na poziomie podstawowym. Nie 
może tutaj chodzić o wpływ przyczynowo-sprawczy, gdyż taki 
jest zabroniony przez Sperry’ego tezę mikrodeterminizmu. 
Poszukiwany wpływ można rozumieć w sensie umiarkowa-
nej przyczynowości skierowanej ku dołowi (Bremer, 2015b, 
s. 105–107).

2. Prawdą jest (cytat (D)), iż molekuły, jako części toczącego 
się koła, poruszają się inaczej w relacji do otaczającego świata, 
aniżeli gdyby były one częścią obręczy koła leżącej na ziemi. 
Lecz makroskopowe ruchy koła jako całości można dobrze wy-
jaśnić w sposób redukcjonistyczny, w zgodzie z mikrodetermi-
nizmem typu dół–góra. Analogia z kołem z trudnością opisuje 
(bo raczej nie wyjaśnia) zależności między świadomością a pro-
cesami mózgowymi. Przyczynowość skierowana ku dołowi, tak 
jak Sperry ją rozumie, nie potrafi jednoznacznie zapobiec reduk-
cjonizmowi przyczynowemu. Brakuje też jednoznacznej odpo-
wiedzi na problem naświetlony w cytacie (E), dotyczący rozu-
mienia relacji między i) mikrokomponentami a ii) dynamicznie 
otwartymi strukturami (stanami świadomymi). Sperry zdaje się 
utożsamiać i) z ii). Można jedynie ufać, iż jeśli neurofizjologia 
i inne neuronauki będą się wciąż rozwijać, to zbliżymy się do 
odpowiedzi na pytanie o redukcjonizm przyczynowy.

3. Istotne pytanie brzmi: w jaki sposób cecha emergentna, taka 
jak świadomość, wchodzi w interakcję z fizykalnie funkcjonu-
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jącym mózgiem? Emergentne cechy mentalne superweniują 
na fizykalnie funkcjonujących neuronach mózgu, a neurony te 
są niesione przez owe cechy mentalne w analogiczny sposób, 
w jaki molekuły koła są niesione przez toczące się koło. Ruch 
koła jest możliwy ze względu na jego okrągłość, natomiast cało-
ściowość i subiektywność mentalnych stanów świadomości su-
perweniuje na fizykalnych cechach mózgu. Niemniej jednak py-
tanie o naturę stanów mentalnych w ich powiązaniu z mózgiem, 
o mechanizm stojący za ich wyemergowaniem ciągle czeka na 
odpowiedź. Można powiedzieć, iż Sperry’ego teoria świadomo-
ści opiera się na naszej nieznajomości mechanizmów łączących 
cechy mentalne z aktywnością mózgu (por. (F)).

4. W jakim stopniu można się zgodzić z krytyką interakcyj-
nego emergentyzmu proponowaną przez Pirolliego, Goela czy 
Hergenhahna? Krytyka ta, jeśli się ją podtrzyma, z pewnością 
zanegowałaby spojrzenie na świadomość jako na cechę emer-
gentną lub na wielkość emergentną oddziałującą przyczynowo. 
Przyjmując stanowisko Sperry’ego, można odpowiedzieć, iż 
w gruncie rzeczy przedstawia on model przyczynowości skie-
rowanej ku dołowi, który: i) wydaje się potocznie zrozumiały, 
zgodny z potocznym rozumieniem spostrzegania czy działania, 
ii) z pewnością nie został zakwestionowany przez badania em-
piryczne. Sperry doda ponadto, iż zarówno w latach 60. minio-
nego wieku, jak i dzisiaj nie ma wystarczającej wiedzy o tym, 
jak mózg ostatecznie funkcjonuje, ani o tym, jak świadomość 
wchodzi w interakcje z fizycznym mózgiem, ani też o tym, że 
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– jak się tego broni w stanowiskach materialistycznych – świa-
domość nie odgrywa żadnej roli w operacjach mózgu. Trudność 
w tym, jak powie Sperry (por. (E)), iż owe podstawowe pro-
cesy w mózgu, z którymi świadomość jest prawdopodobnie sko-
jarzona, nadal nie są po prostu przez nas zrozumiane. Sperry 
sugeruje jednak poziom, na którym należy szukać rozwiązania 
(por. (F)). W wielu przypadkach jesteśmy nadal zagubieni, na-
wet dzisiaj, prawie pół wieku po publikacjach Sperry’ego, cho-
ciaż dokonano dużego postępu w badaniach nad systemem ner-
wowym i w neuroobrazowaniu mózgu. Sperry odrzuca tezę, iż 
klucz do zrozumienia świadomego ludzkiego umysłu można 
znaleźć w zredukowaniu go do jego atomowych lub kwanto-
wych komponentów.

Tym samym zrozumiałe jest, iż odrzuca on kartezjański du-
alizm, zgodnie z którym substancja mentalna nie ma nic wspól-
nego ze światem fizycznym, a więc nauka o mózgu nigdy nie bę-
dzie mogła nic nam powiedzieć o naturze świadomego umysłu. 
I odwrotnie, nauki ścisłe bazujące jedynie na stochastycznych re-
gularnościach neuronalnych odpalań nigdy nie będą mogły wy-
jaśnić myśli, gdyż nie pozostawiają miejsca dla odgórnego, przy-
czynowego oddziaływania na mózg i centralny system nerwowy.

5. Na pytanie o skuteczne zintegrowanie przez Sperry’ego świa-
domości z naukowym obrazem świata można odpowiedzieć in-
nym pytaniem: W jaki sposób tego typu integracja wpłynęłaby 
na podejmowane przez nas decyzje w realnym świecie: w ży-
ciu prywatnym oraz we wchodzeniu w relacje społeczne? Sper-
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ry’ego teoria świadomości jest rozwiązaniem przybliżonym 
i służy interpretacji nowych faktów i zależności między nimi 
oraz formułowaniu dalszych hipotez. Biorąc pod uwagę Pop-
pera schemat rozwiązywania problemu: P1→ TS → EE → P2,  
można powiedzieć, iż emergencyjne rozwiązanie problemu 
świadomości jest obciążone nowymi, lecz być może mniej upor-
czywymi problemami.
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