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1. W STĘP

Pojęcie świadomości budzi zainteresowanie uczonych wielu
specjalności. Wgląd w literaturę potwierdza tę opinię. Problem
ten podejmowali między innymi: Kartezjusz, Locke, Hume,
Condillac, James, Kant, Hegel, Husserl, a dziś na polskim grun
cie o świadomości mówią: Wł. Sedlak, T. Wójcik, J. Trąbka,
B. Żernicki i inni. Ostatnio dyskusje ożywiły się jeszcze bar
dziej w związku ze wzrastającym zainteresowaniem elektronicz
ną techniką obliczeniową. Okazało się bowiem, że tak bardzo
skomplikowane procesy przebiegające w żywym organizmie
(w mózgu zwłaszcza) mogą być przedmiotem badania za pomocą
komputerów. Podejmowane są naw et próby symulacji świado
mości. Fakt ten zmusza więc do usystematyzowania stanowisk,
próby precyzyjnego, o ile to możliwe, określenia pojęcia świa
domości, by można było dokonywać interesujących nie tylko
na żywym organizmie zwierzęcym, ale i dalej posuniętych
prób przy pomocy metody symulacji.
Dlatego w pierwszej kolejności zostanie przedstawionych kil
ka propozycji z zakresu filozofii, fizjologii, psychologii, a na
stępnie propozycje tematów dyskusyjnych.
2. PR E ZEN TA C JA PR Ö B O K REŚLEN IA ŚW IADOM OŚCI

Z filozoficznego punktu widzenia świadomość może oznaczać
„tzw. strum ień świadomości czyli ciąg stanów i aktów należą
cych do pewnego ja, ściślej: moment każdego stanu czy aktu
świadomego, dzięki którem u stan ten lub akt jest właśnie świa
domy” \ Zwraca się przy tym uwagę na konieczność rozróż1 M ały sło w nik term inów
W arszaw a 1983, 386.

i pojęć filo zoficznych, red. A. Podsiad,

nienia między treściowym a aktowym rozumieniem świado
mości 2.
2.1. KLASYCY F IL O Z O F II

Szczególny rozkwit zainteresowania pojęciem świadomości
przypada na XVII i XVIII wiek, gdy panowała filozofia K ar
tezjusza, Locke’a, Hum e’a, Condillac’a. K artezjusza można uw a
żać za prekursora całościowej i świadomościowej koncepcji psy
chiki 3. J. Locke w swych Rozważaniach dotyczących rozumu
ludzkiego 4 trak tu je świadomość jako aktywność, dzięki której
człowiek zdobywa idee „percepcji”, „m yślenia”, „woli”. Jego
rozumienie świadomości jest trojakie:
— jako świadomość zewnętrznych zjawisk stanowiących źródło
percepcji zmysłowej,
— jako świadomość własnych stanów i aktów psychicznych
(jest to utożsamienie z pojęciem samoświadomości),
— jako „zmysł w ew nętrzny”, który umożliwia zdobycie samo
świadomości. Locke unowocześnił Kartezjuszowe podejście
do świadomości, wprowadzając refleksję, jako zdolność ludz
kiego rozumu do obserwacji własnej aktyw ności5.
Condillac, z punktu widzenia swego sensualizmu, w pracy
0 pochodzeniu poznania ludzkiego zgodnie z przyjętym i przez
siebie pięcioma zmysłami, wyróżnia pięć typów świadomości.
1 tak np. świadomość wrażeń, które tworzą się w duszy; per
cepcja pojęta jako pewne wrażenie duszy utożsamiana jest ze
świadomością (polega na powiadomieniu duszy o swej obec
ności). W duszy powstaje prosta percepcja (tzw. impresja). Ta
im presja daje duszy znać o sobie i to jest świadomość. Jeżeli
jest to pierwsza percepcja, której świadomość posiadamy, to
jest to uwaga. Jeśli zaś wcześniej pobudziła ona duszę, to jest
to przypomnienie. Condillac zaproponował wiązkową koncepcję
świadomości jako zbiór elementów 0.
Hume w Traktacie o naturze ludzkiej 7 twierdzi, że wszystkie
działania i doznania zmysłowe są nam dane za pośrednictwem
świadomości, stąd z konieczności muszą óne w każdym poszcze
2 Por.: Z. R osińska, Cz. M atusew icz, K ie ru n k i w spółczesnej psychologii,
ich geneza i rozw ój, W arszaw a 1982, 45.
3 T am że, 46.
4 J. Locke, Rozw ażania dotyczące ro zu m u ludzkiego, W arszaw a 1955,
470—493.
5 Z. R osińska, Cz. M atusew icz, dz. cyt., 48.
6 Condillac, O pochodzeniu poznania ludzkiego, K rak ó w 1952, 19—34.
7 D. H um e, T ra kta t o natu rze lu d zk ie j, t l : O rozum ie, W arszaw a
1963, 249.

gólnym przypadku ukazywać się nam tak, jak są naprawdę i
być takie, jakie się nam ukazują.
Dalej stwierdza autor, iż podobne do siebie percepcje są toż
same, choćby używane i nieciągłe było ich jawienie się w świa
domości. To, że jawią się świadomości z przerwam i jest sprzecz
ne z tożsamością 8.
W. Jam es przyjm uje, iż świadomość to strum ień, całość a nie
skład elementów. Świadomość, jego zdaniem, posiada następu
jące cechy:
— każda myśl lub stan należy do świadomości indywidualnej,
— nie istnieje świadomość w ogóle (tzn. nie istnieje świado
mość sama w sobie, lecz powiązana z konkretem),
— w świadomości jednostek stany się zmieniają, tak że nie po
w tarzają się identyczne,
—' świadomość nie jest samodzielnym bytem, nie jest substan
cją ".
Świadomość jest strum ieniem przeżyć : intelektualnych, spo
strzeżeniowych, wyobraźni itp., zaś elementem centralnym jest
wola organizująca strukturę tj. celowościowy, twórczy charak
ter. Rozważania te miały wpływ na fenomenologiczną koncepcję
świadomości Husserla.
Husserl w Badaniach logicznych wyróżnia trzy pojęcia świa
domości:
1. jako cała fenomenologiczna zawartość Ja duchowego. Ja
fenomenologiczne, jako wiązka czy splot przeżyć psychicz
nych,
2. jako w ewnętrzne spostrzeżenie własnych przeżyć psychicz
nych (utożsamienie z samoświadomością),
3. jako zbiorcze określenie wszelkiego rodzaju aktów psychicz
nych czy przeżyć intensjonalnych (podejście zbieżne z przy
jętym dość często na gruncie fizjologii)10.
Kolejną propozycją niech będzie koncepcja świadomości Heg
la, dla którego w opozycji do kartezjańskiej, świadomość to
byt relacyjny, powstający i istniejący w złożonej strukturze
stosunków, w jakich partycypuje z tym, co inne, nie zaś toż
sama z sobą substancja n.
8 T am że, 279.
9 Z. Rosińska, Cz. Matusewicz, dz. cyt., 60—63.
10 Por.: A. Półtawski, Św iat, spostrzeżenie, świadom ość. F enom enolo
giczna koncepcja św iadom ości a realizm , Warszawa 1973, 39.
11 Por.: J. Zychowicz, F ilozofia św iadom ości w F enom enologii D ucha
w p ersp ek tyw ie m y śli w spółczesnej, Studia Filozoficzne 7 (1986), 63—76;
por.: także rozważania nad filozofią Hegla w pracy: P. Ricouer, E gzys4 — Studia Philos. C hrist, n r 1

Wydaje się, iż pogląd stanowisk klasyków filozofii w odnie
sieniu do pojęcia świadomości doprowadził nasze rozważania
do fizjologii — nauki, której nowoczesne metody pozwalają na
uchwycenie najbardziej istotnych faktów dotyczących stanu
świadomości.
2.2. F IZ JO L O G O W IE I PSYCHOLOGOW IE

Okazuje się, że przy pomocy obecnie dostępnych metod
neurofizjologicznych nie jesteśmy w stanie rozróżnić, która
inform acja będzie uświadomiona, a która nie (mimo, iż za
angażowana jest dynamika systemu nerw ow ego)12. Podczas ne
urofizjologicznego doświadczenia świadomość jawi się jako stan
czuwania i stan świadomości w sensie psychologicznym. Nie
istnieje zjawisko świadome bez stanu czuwania. Mogą to być
stany wykluczające się, tzn. stan czuwania pozbawiony fazy
psychologicznej1S.
Jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów stanu
czuwania jest życie psychiczne czyli, zdaniem B. Żernickiego 14,
świadomość. Nasze czynności psychiczne, to z jednej strony
percepcje, wyobraźnia, pojęcia, z drugiej zaś — gnozje i emocje.
Wiadomości o życiu psychicznym czerpiemy na drodze introspekcji. Metoda ta jednak zawodzi, gdy zainteresowaniem na
szym obejmujem y zwierzęta. Nie możemy dać kategorycznej
odpowiedzi na pytanie, czy zwierzęta posiadają życie psychicz
ne. Istnienie szeregu analogii w zachowaniu się człowieka i
zwierząt wyższych sugeruje, że zwierzęta także posiadają życie
psychiczne.
Z punktu widzenia fizjologii porównawczej, gwałtowny prze
skok od bogatego życia psychicznego u człowieka do jego cał
kowitego braku u małpy, psa, kota wydaje się być mało praw 
dopodobny. Zakładamy, że zwierzęta posiadają życie psychiczne
(świadomość), że odczuwają ból i staram y się im go nie spra
wiać.
ten cja i h erm e n eu tyka . R o zp ra w y o m etod zie, W arszaw a 1985, 204—
—227 — przeanalizow anie H eglow skiego pojęcia św iadom ości doprow a
dziło do stw ierdzenia, iż je st to „zdolność do odtw orzenia drogi, jak ą
p rzeb y w ają figu ry D ucha” i dalej C zytelnik znajdzie in te resu ją ce roz
w ażan ia i nieśw iadom ości, k tó re w y k ra cz ają poza in teresu jące nas a k tu 
aln ie ra m y problem u.
12 J. T rą b k a, N eurofizjologiczne p o d sta w y św iadom ości, P rzeg ląd psy
chologiczny (1969) 18, 3— 14.
13 T am że, 7.
14 B. Ż ernicki, M echa nizm y działania m ózgu, W rocław -W arszaw a 1980,
34—38.

Czasami przyjm uje się za D. Prem ackiem łS, badaczem języ
ka małp, że świadomość to zdolność dokonywania osądów na
zasadzie prawda-fałsz. Osiągnięcie zdolności takiego osądu jest
jednak refleksyjną i lingwistyczną operacją na niezwykle wy
sokim poziomie i mogłoby być przypisywane tylko niektórym
osobnikom ludzkim. Często za -kryterium świadomości przyj
m uje się zdolność odzwierciedlania i komunikowania posiada
nego pojęcia siebie i tego, co nazywamy samoświadomością.
Należy przyjąć istnienie różnych poziomów świadomości: np.
pojmowanej w sensie zorganizowanej percepcji czuciowej, jako
bierny proces i w sensie bardziej zorganizowanej percepcji
w ymagającej aktywnego funkcjonowania umysłu.
Znane są przypadki z życia zwierząt (psy, małpy, koty), gdy
ich zachowanie wskazuje na istnienie (czasem choćby w ele
m entarnym stopniu) świadomości pojęcia oszustwa. Zjawisko
takie należy wiązać z wiedzą o tym, w co inni uwierzą i w jaki
sposób można ich oszukać (np. wydawanie okrzyku ostrzeżenia
przed lam partem , w celu rozpętania w alk i)ie. Podobnie, reago
wanie na swój obraz w lustrze, może świadczyć o istnieniu
poczucia tożsamości.
Istnieją opinie, że jeżeli zachowanie da się wyjaśnić w opar
ciu o zasady mechaniczne (np. w kategoriach procesu infor
macji i znanych operacji komputerowych), to działający orga
nizm nie angażuje świadomości. Nadto, organizm zaprogramo
wany pod kątem własnego środowiska nie potrzebuje świado
mości, która jest instrum entem pozwalającym na zwiększoną
zdolność przystosowania. Idąc dalej tym tropem, można powie
dzieć, że jeśli organizm to mechanizm, jak można wysnuć za
Kartezjuszem, to nie potrzebuje on świadomości. Z drugiej
strony wiemy, że tym mechanizmem nie jest. Dalej zaś K artezjusz zauważa, że jeżeli pojawia się świadomość, to nie mamy
do czynienia z mechanizmem. Procesy inform acyjne należy
zatem wzbogacić o wrażliwość 17.
W psychice wysuwa się obok świadomości także przedświadomość. Jest ona wypełniona treścią, która nie jest aktualnie
uświadomiona, ale którą można w razie potrzeby wprowadzić
do świadomości. Można także zaobserwować stan nieświado
mości, czyli stan sfery względnie samodzielnej. Tendencje w
niej zawarte nie są bezpośrednio uświadamiane, ale mimo to
15 R. G. Solomon, C zy zw ierzęta są podobne do ludzi? w: N owiny
psychologiczne (1985) 6—7, 109.
lł T am że, 110.
17 T am że, 112.

m ają wpływ na doznania (takimi nieuświadomionymi treściami
są tendencje popędow e)18.
Świadomość to szczególny rodzaj w ew nętrznej reprezentacji
rzeczywistości, jej w ew nętrzny obraz, model, odbicieie.
Także i cybernetyka przyczyniła się do próby określenia
świadomości. Przyjm uje się czasami, że świadomość to proces
inform acyjny, polegający na odbiorze inform acji przez szcze
gólnego rodzaju system kodowania oraz na ich wewnętrznym
przetworzeniu za pomocą w ew nętrznych modeli i programów
działania20.
Odróżnia się świadomość aktualną, czyli zjawisko, które w y
stępuje w określonym momencie czasu i świadomość latentną
(potencjalną), czyli stan, w którym człowiek ma możność uświadomienia sobie czegoś, ale aktualnie sobie tego nie uświa
damia 21.
W psychologii mówi się także o doznaniach świadomych,
czyli o faktach, których w pełni świadoma jest tylko dana
osoba. Procesy nieuświadomione przez podmiot je doznający
to tak zwane procesy nieświadome. Hilgard sugeruje, że nie
istnieje w yraźna różnica między świadomością a nieświado
mością i proponuje, by mówić raczej o stopniach świadomoś
ci 22
2.3. N A JNO W SZE SUG ESTIE

Trudno dziś znaleźć człowieka, który by zaprzeczył istnieniu
świadomości. W sposób nam acalny stykają się z nią lekarze
obserwując reakcje organizmu przy jej braku, powracaniu i
utracie. Nie podejmowaliby się oni tej heroicznej walki o przy
wrócenie całkowitej bądź częściowej świadomości, gdyby nie
byli przekonani o jej istnieniu. Problem świadomości pojawia
się nie tylko na gruncie medycyny, lecz także w naukach
przyrodniczych i filozoficznych, cybernetyce, co widoczne jest
z powyżej prezentowanego m ateriału.
Świadomość należy niewątpliwie do jednych z ważniejszych
przejawów życia. Wgląd w literaturę ukazuje brak w ypra
cowanej jednolitej koncepcji świadomości (zarówno na gruncie
18 St. K ratochw il, Psychoterapia, W arszaw a 1974, 30.
19 T. Tom aszew ski, S i ińadomość, w: Psychologia, red. T. Tom aszew ski,
W arszaw a 1975, 171.
20 T am że, 172.
21 T am że, 173.
22 E. R. H ilgard, W prow adzenie do psychologii, W arszaw a 1972, 22—
—23; zob. też: M. Jarosz, Psychologia lekarska, W arszaw a 1978, 14—
— 15.

nauk przyrodniczych, jak i psychologicznych). Generalnie ist
nieją dwa n u rty w przedstawianiu pojęcia świadomości: 1. uzna
nie, że świadomość jest przejawem charakterystycznym dla
organizmów zajmujących w ewolucji miejsce najwyższe, czyli
tych, które posiadają zorganizowany system nerwowy i re
ceptory, bądź 2. uznanie, że świadomość jest ogólną cechą istot
żywych, lecz dopiero na skutek procesu ewolucji powstały
różne jej formy. Jedną z najdoskonalszych form świadomości
byłyby ta, która pojawia się w postaci poznania zmysłowego
oraz refleksji intelektualnej człowieka 23.
W Teilhardowskiej wizji świata główną sprężyną ruchu jest
wzrost złożoności (kompłeksyfikacji), którem u towarzyszy fakt
wzrostu mocy wewnętrznych, to jest „świadomości”. Wśród
proponowanych przez Teilharda kręgów stanowiących poszcze
gólne fazy ewolucji jest i taki, który dotyczy pojawienia się
najpierw świadomości prostej, związanej z psychizacją życia
(świadomość prosta, zwierzęca), potem zaś antropogeneza lub
hominizacja indywidualna, czyli pojawienie się człowieka wy
posażonego w wyższą świadomość refleksyjną (hominizacja ży
cia) 24.
Dopuszczał zatem Teilhard istnienie bardziej prostej formy
świadomości, na niższym poziomie. W ujęciu tym świadomość
stanowi ruch im m anentny procesu stawania się, ześrodkowywania się i uzewnętrzniania, głównie dzięki elementowi infor
macji, spontaniczności, zdolności asocjacyjnych “ .
Czasami przyjm uje się, że świadomość to towarzyszące zja
wiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Doznania świa
dome są dane konkretnym jednostkom ludzkim. Jest to su
gestia, że bez świadomości niczego nie przeżyw am y2e. W tym
momencie pojawia się refleksja: czy zwierzęta nie przeżywa
ją?, czy te przejaw y życia, które obserwujemy w ich działal
ności, to tylko sprawa instynktu?
Można też powiedzieć, że świadomość to proces uświadomie23 T. W ójcki, P roblem bioplazm ow ych u w a ru n ko w a ń św iadom ości, w:
B io elektronika. M ateriały I K rajow ego S y m p o zju m , L u b lin 14— 15 m aja
1975, red. Wl. Sedlak, L ub lin 1979, 47—49.
24 Cz. B artnik , T eilhardow ska w izja dziejów , L ub lin 1975, 19.
25 Tam że, 23; por.: P. T eilh ard de C hardin, W ybór pism , W arszaw a
1965, 282—295; oraz: T. W ojciechow ski, Z p ro b lem a tyki ew o lu cyjn ej
koncepcji genezy d u szy lu dzkiej, w: Z arys filozofii przyro d y ożyw ionej,
red. St. M azierski, L ub lin 1980, 318.
28 M. L ubański, In form acja — system , w: M. H eller, M. L ubański, Sz.
W. Slaga, Z agadnienia filozoficzne w spółczesnej n au ki, W arszaw a 1982,
160.

mienia sobie przez podmiot obiektywnego istnienia rzeczy
wistości, jest to więc wiedza o stosunku podmiotu poznającego
do przedm iotu 27.
3. K O NSEKW EN CJE PREZEN TO W A N Y CH STA N O W ISK

Powyższe rozważania podjęto nie tyle w celu wprowadzenia
kolejnego określenia pojęcia świadomości, lecz by po prześle
dzeniu literatu ry z zakresu filozofii, psychologii, fizjologii przyj
rzeć się konsekwencjom podjętych określeń dla dalszych dzia
łań naukowych. Jest oczywiste, że samo wprowadzenie nowego
określenia pojęcia świadomości, lub jego akceptacja nie przy
czyni się do dalszych badań naukowych. Jednakże uświadomie
nie sobie istoty tego zjawiska powinno ułatwić podejmowanie
prac badawczych, wykorzystywanie dostępnych metod najbar
dziej nowoczesnych, T. W ójcik28 jest zdania, że na zastanym
etapie rozwoju nauki można jedynie świadomość opisywać,
a nie definiować. To co dla nas jest najbardziej interesujące,
to świadomość biologiczna (nie refleksyjna), typowa dla wszy
stkich żywych organizmów.
Z przytoczonych powyżej propozycji można wysnuć nastę
pujące refleksje:
1. psychologiczne rozumienie świadomości sugeruje istnienie
czegoś specyficznego tylko dla ludzi.
2. fizjologiczne rozumienie tego pojęcia, kierując się w y
nikami konkretnych badań neurofizjologicznych, wydaje się
rozszerzać zakres jego funkcjonowania.
Przyjęcie bowiem równoważności między życiem psychicz
nym a świadomością, wydaje się nieść daleko idące konse
kwencje. Życie psychiczne przypisuje się nie tylko ludziom, ale
i zwierzętom. A zatem świadomością obdarzone są także i zwie
rzęta. Życie psychiczne pojawia się tam, gdzie funkcjonuje
układ nerwowy. Czy nie należy więc przyjąć, że skoro ewolucji
podlega system nerwowy, to związana z nim świadomość także
ewoluuje? Na jakiej podstawie mamy odmawiać istnienia świa
domości niższym poziomom organizacji życia. Jakie fakty prze
m awiają za jej brakiem? A może istnieje inny typ świadomości
27 B. W. Z eigarnik, P odstaw y patopsychologii klin iczn ej, W arszaw a
1983, 60—61 — dla S. Ł. R ubiiisztejna św iadom ość to proces u św iado
m ienia sobie przez podm iot obiektyw nego istn ien ia rzeczyw istości, w ie
dza d stosunku przedm iotu do poznającego podm iotu.
28 T. W ójcik, Św iadom ość w u jęciu bio elektron iki, S tu d ia Sando
m ierskie, (1980) 1, 324.

przysługujący innym poziomom organizacji życia? Organizmy
zajmujące niższy stopień organizacji są bardziej prymitywne,
proste w swej budowie, w funkcjonowaniu — czy zatem nie
jest możliwe, by przysługiwała im świadomość odpowiednio
bardziej prosta, stosowanie do zajmowanego przez nie pozio
mu? Czy tylko instynkt jest odpowiedzialny za pewne przejaw y
życia u niższych organizacyjnie istot żywych?
Czy nie jest tak, że człowiek badając możliwość istnienia
świadomości na niższych poziomach życia, korzysta z własnych
doznań, własnych doświadczeń i odmawia ich istnienia istotom
z niższych poziomów? Czy doznanie bólu jest uświadamiane
jedynie przez człowieka, czy też przez zwierzę o lepiej wykształ
conym systemie nerwowym i receptorach? Jak zatem w ytłu
maczyć wspomniane próby oszukiwania podejmowane przez
zwierzęta, lub reagowanie roślin na gwałtowne zmiany w arun
ków życia (np. zachowanie się drzew w otoczeniu, w którym
rosną brzozy em itujące silne promieniowanie nadfioletowe)?
Czy takie zachowanie nie jest świadectwem zdolności odbiera
nia inform acji biologicznej właściwej dla danego poziomu orga
nizacyjnego, a w efekcie — stopnia uświadomienia zaistnienia
tejże zmiańy? Czy istnieją zatem dostateczne racje, by odmówić
tego stanu organizmom niższym? Jeśli przyjm iem y istnienie
świadomości na poziomie człowieka, a także na poziomie małp
człekokształtnych, to co zmusza nas do odrzucenia jej na po
ziomie małp niżej zorganizowanych? A może, mimo iż fizjolo
gowie obserwują przejaw y świadomości u innych ssaków, trak 
tujem y świadomość jako ewenement czysto ludzki. Wydaje się,
iż przyjęcie istnienia świadomości ewoluującej poprzez poszcze
gólne poziomy organizacji życia nie podważa ważności miejsca
człowieka w hierarchi organizacyjnej istot żywych. Przecież
to nie świadomość jest przejawem życia, który wyróżnia czło
wieka z całej reszty żywych organizmów, lecz między innymi,
zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Karol W ojtyła w swej
pracy Osoba i c z y n 29 podkreśla, że człowieka w jego czło
wieczeństwie wyróżnia między innym i czynienie (co jest zdecy
dowanie czymś innym niż działanie), oraz fakt bycia osobą,
29 K. W ojtyła, Osoba i czyn, K raków 1969, 14 — takiego działania,
któ re je st czynem nie m ożem y przypisać żadnem u innem u działaczowi,
ja k tylko osobie, czyli czyn zakłada osobę; 29—36 — czym to św iadom e
działanie człowieka, człowiek działa św iadom ie i m a św iadom ość że
działa św iadom ie; 36 — zasadniczą fu n k cją św iadom ości je st fu n k cja
poznaw cza.

którego to faktu nie można przypisać żadnym innym orga
nizmom.
3. Jeśli przyjm iem y któreś z przytoczonych określeń świa
domości, to można podjąć próbę modelowania i symulowania
tego procesu za pomocą nowoczesnej techniki komputerowej.
Można przypuszczać, że istnieje realna możliwość dokony
wania eksperym entów w zakresie symulacji świadomości (pro
cesów myślenia, pamiętania, uczenia się). Pracuje się obecnie
nad modelem neuronowego kom putera, którego idea polega na
bionicznym naśladownictwie tkanki mózgowej. Sztuczne neu
rony w postaci dużej liczby procesów integruje się ze sobą
za pomocą licznych połączeń. Skonstruowane w ten sposób
sieci działają analogicznie jak komórki nerwowe; potrafią same
tworzyć logiczny system postępowania, pam iętają zadany ob
raz, dokonują porównań itp. Jest możliwe, że nie cechy fi
zyczne impulsów krążących w neuronach, nie modulacja fal
mózgowych i pola elektromagnetycznego, lecz zawartość semantyczno-pragm atyczna przenoszonych inform acji daje im
przepustkę do przekroczenia progu świadomości. Według hipo
tez neurofizjologicznych, to kod mózgowy stanowi sy g n ał50.
Mając jednak na myśli symulację ludzkiego myślenia za
pomocą komputerów, pamiętać należy, że symulacja nie do
końca odzwierciedla jego własności i naturę 31.
Warto wspomnieć, iż mówi się o świadomości cybernetycznej.
Wprawdzie cybernetyka nie daje strukturalnej definicji świa
domości, lecz jest w stanie uchwycić jej operacyjną istotę, któ
ra jest manifestowana w świadomym działaniu. Pięknie o tym
pisze J. Trąbka: „Cybernetyka zostawia badacza w przedsion
ku domu, w którym mieszka świadomość. Tu kończy się jej
rola jako dobrego przewodnika. Cybernetyka nie przekracza
tego progu, za którym panują najwyższe etyczne wartości: do
bro, piękno, praw da” 3!.
4. W świetle przytoczonych określeń uwypukla się in ter
dyscyplinarny charakter pojęcia świadomości.
Podkreślono możliwość symulacji stanu świadomości. Metodę
sym ulacji najczęściej stosuje się w problemach niemożliwych
30 J. T rąb k a, N eurofizjologiczne p o d sta w y św iadom ości, P rzegląd psy
chologiczny, (1969) 18, 6.
31 A. S zym ański, M aszyny m a tem a tyczn e sym u lu ją ce m yślenie, Rocz
n ik i filozoficzne, 27 (1979) 3, 21—32.
32 J. T rąbka, M ózg a świadom ość, K raków 1983, 52—53.
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rozwiązania metodami analitycznym i88. A. Pełech doszukuje
istoty symulacji w następujących faktach:
jest ona naturalnym zachowaniem człowieka,
jest niezastąpionym narzędziem przedstawiania świata,
jako zjawisko społeczne może stanowić zagrożenie lub po
żytek —■ a zatem traktow ać symulację można jako spo
łeczne zjawiska, aż po ciasne ram y modelowania matem a
tycznego 84.
Symulacja jest jednak przede wszystkim metodą naśladowania,
metodą badania takich przedmiotów, układów, które z różnych
racji nie podlegają bezpośrednim eksperymentom (np. mózg).
Symulacja świadomości winna i z tego powodu wzbudzać
szczególne zainteresowania, gdyż jest to obszar trudny do bez
pośrednich obserwacji i ingerencji.
5. Badania fizjologiczne wskazują, iż świadomość nie poja
wiła się skokowo, jako coś zupełnie nieoczekiwanego, przypad
kowego, nowego, lecz dała się obserwować w mniejszym lub
większym stopniu u organizmów niższych. Za ewolucyjnym
charakterem świadomości w ydają się przemawiać próby utoż
samienia jej z życiem psychicznym.
6. Kolejną racją za przyjęciem takiego utożsamienia świa
domości z życiem psychicznym stanowi obserwowana zależność
funkcjonowania świadomości w żywym organizmie od reago
wania jego na informację biologiczną.
Przez informację biologiczną rozumie się tu taj każdy rodzaj
oddziaływania na organizm i wewnątrz niego, a więc zarówno
w ew nętrzny jak i zewnętrzny, przebiegający na każdym po
ziomie organizacyjnym, służący organizmowi do życia i prze
życia w w arunkach aktualnych i przyszłych 85.
Odbiór inform acji jest powszechną cechą materii, a zwłaszcza
m aterii żywej. Informacja może, choć nie musi być uświado
miona. Zdolność odbioru inform acji i jej kwitowanie, czyli
38 M. M elaniuk. Sym u la cja w h eu rystyce in fo rm a tyczn ej, w: S y m u la 
cja system ó w gospodarczych. Prace S zko ły, P a rteczn ik ’86, K atow ice
1984, 86.
34 A. Pełech, N iektó re p roblem y zastosow ań w kra ju sym u la cy jn yc h
gier d ecyzyjn ych , V II K ołobrzeskie Dni In fo rm a ty k i, In fo g ry f ’84. In 
fo rm a ty k a w zarządzaniu przedsiębiorstw em , t. 1, Szczecin-K atow ice
1984, 100.
35 Por.: A. L ataw iec, Pojęcie in fo rm a cji biologicznej, w: Z zagadnień
filozofii przyrodozn aw stw a i filozofii przyrod y, red. K. K łósak, t. 4,
W arszaw a 1982, 224 oraz tejże. Pojęcie fu n kcjo n o w a n ia w św ietle in fo r
m acji biologicznej, S tu d ia Philosophiae Christianae, 19 (1983) 1, 97—108.

zasygnalizowanie przez układ dokonanego odbioru 88 — to na
stępne możliwe tereny do podejmowania symulacji.
7.
W oparciu o przytoczone opinie i dane z zakresu różnych
dziedzin wiedzy, filozof przyrody może wyrobić sobie sąd, iż
świadomość to dynamiczny proces, silnie związany ze struk 
tu rą i funkcjonowaniem systemu nerwowego. Wydaje się nad
to, iż świadomość jako proces jest silnie powiązana z m aterią,
to znaczy, że nie ma świadomości, jeśli nie ma materii. To po
wiązanie daje się zauważyć w podwójnym wymiarze: z jednej
strony w postaci organizmu obdarzonego tą świadomością, z
drugiej zaś — w postaci odpowiednio zorganizowanego systemu
nerwowego lub jego zaczątków. Opinię tę potwierdzają prace
Teilharda de Chardin, w których stwierdza się, iż każda ma
teria zawiera w sobie ślady świadomości.
4. ZA KOŃCZENIE

Celem podjętych rozważań było zainspirowanie Czytelników
do dyskusji, wskazanie ewentualnych, interesujących kierunków
prac. Na szczególną uwagę, wydaje się zasługiwać, problem
możliwości symulacji świadomości oraz zagadnienie udziału jej
w funkcjonowaniu inform acji biologicznej. Podniesiono też wa
gę istoty typów świadomości: samoświadomości, podświado
mości, przedświadomości. Wszystkie te pojęcia w inny docze
kać się dokładnego opracowania 37.
Od pojęcia świadomości już tylko krok dzieli nas od pojęcia
nieświadomości, które wydaje się roztaczać przed nami równie
interesujące perspektyw y naukowo-badawcze (w aspekcie ludz
kim, zwierzęcym, w relacji do inform acji biologicznej itp .)88.
Zarysowane jedynie nieznaczne problem y mogą przyczynić
się do wyjaśnienia, choć w małym stopniu, niektórych sfer
zagadki i fenomenu życia biologicznego.
36 T. W ójcik, Św iadom ość w u jęciu bioelektroniki, S tu d ia S ando
m ierskie, (1980) 1, 324; także: Wł. S edlak, W p ły w św iadom ości na som ę człow ieka w bioelektro n icznym kontekście, W ychow anie fizyczne
i S port, (1973) 2, 73; Wł. Sedlak, P odstaw y ew olucji św iadom ości, K os
mos, 17 (1968) 2, 161; Wł. Sedlak, B io fizyczn e po d sta w y św iadom ości,
Roczniki Filozoficzne, 17 (1969) 3, 145—155.
37 T. W ojciechow ski, Z p ro b le m a tyk i ew o lu c yjn e j kon cep cji genezy
d u szy lu d zk ie j, w: Z arys filo zo fii p rzyro d y ożyw io n ej, L u b lin 1980,
318; por. także: Zb. Zaborow ski, Sam ośw iadom ość w psychologii h u m a 
n istyc zn ej, Z drow ie psychiczne, 26 (1985) 2, 31—43.
38 F. Bassin, Z agadnienie nieśw iadom ości. O nie uśw iadam ianych fo r
m ach w y ższe j czynności nerw ow ej, W arszaw a 1972.

Może w arto dłużej zatrzymać się nad przytoczonym przez
J. Trąbkę największym paradoksem współczesności, z jakim
przyszło walczyć zdrowemu rozsądkowi: „iż psychiczna zdol
ność człowieka do nihilizacji obróciła się przeciwko samej świadomości-rodzicielce, przeciwko samej świadomości-stwórczyni.
Słyszy się bowiem często, że należy zgasić to słońce świado
mości, że świadomość nie istnieje, że to tylko konstrukcja
słowna, za którą nie stoi żadna rzeczywistość” 39.
AUTOUR DU CONCEPT DE LA CONSCIENCE
R ésum é
D ans la p ré se n t artic le o nt été discernées p lu sieu rs façons de com 
p ren d re la conscience: à la m anière philosophique, physiologique et
psychologique. P lu sieu rs problèm es su jets à discussion o n t été notés;
e n tre au tre s, la possibilité de sim u lation de la conscience et le rôle
de la conscience dans le fonctionnem ent de l’in fo rm atio n biologique. On
a souligné aussi les conséquences de l’iden tificatio n de la conscience
et de la vie psychique

*9 J. T rąbka, Mózg a św iadom ość, K rak ó w 1983, 12.

