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Zajmując się rozważaniami kognitywistycznymi oraz 
neurokognitywistycznymi nie sposób pominąć zagadnie-
nia związanego z problemem umysł–ciało, czyli kwestii 
obejmującej sprowadzalność stanów mentalnych do stanów 
fizycznych. Ogromną popularność wśród filozofów pro-
blematyka ta zyskała wraz ze słynną publikacją Thomasa 
Nagela „Jak to jest być nietoperzem”1, można powiedzieć, 
że artykuł ten wzniecił na nowo burzliwą debatę na temat, 
czym są nasze pierwszoosobowe stany mentalne i jaki jest 
ich stosunek do naszego ciała.

Każdy z nas posiada pewnego rodzaju odczucia, o któ-
rych mówi się często, iż są one wewnętrzne. Kiedy odczu-
wam radość, smutek, czy też widzę kolor niebieski i chciał-
bym się podzielić swoimi przeżyciami, aby ukazać je drugiej 
osobie, zazwyczaj muszę to zrobić na zasadzie porównania. 
Załóżmy, że czuję ból palca. Osoba chcąca zrozumieć to, 
co czuję musiałaby przypomnieć sobie własny stan bólu 
i poprzez analogię uzyskałaby wiadomość o moim stanie. 
Jednakże, czy to porównanie jest w jakikolwiek sposób 
uprawomocnione? Pytanie o zasadność takiego porównania 
stanowi początek problemu, z którym filozofowie umysłu 
borykają się do chwili obecnej.

Celem pracy było objaśnienie czym są qualia i na czym 
tak naprawdę polega problematyka mind ‑body. Postaram się 
pokazać, iż zagadnienie qualiów jest głównie problemem 
filozoficznym, w dużym stopniu niezależnym od dokonań 
nauk neurobiologicznych. Jednakże, konsekwencje wyni-
kające z tej problematyki posiadają znaczenie dla statusu 
nauk neurokognitywnych. 

Opiszę także bliskie mi stanowisko, które w sposób 
sceptyczny podchodzi do samej tej problematyki, jest 

1 Nagel T.: What is it like to be a bat? Philosophical Review. 1974, 83, 4, 
435–450.

to stanowisko naturalizmu niekonstruktywnego Colina 
McGinna.

Qualia, czyli oczywista nieoczywistość

Termin qualia możemy scharakteryzować jako pierwszo
osobowe stany mentalne, co do których posiadamy intro-
spekcyjny dostęp. Zazwyczaj odnoszą się one do jakiejś 
właściwości danego obiektu oraz mają czysto fenomenalny, 
doświadczeniowy charakter2. 

Stany mentalne, które posiadają qualia możemy podzie-
lić na doznania zmysłowe (czucie gorzkiego smaku, widze-
nie łososiowego koloru, słyszenie głośnego dźwięku bęb-
nów), wszelkiego rodzaju doznania cielesne (czucie rwącego 
bólu, odczucie pragnienia, głodu) oraz doznania emocji 
(wstydu, pokory, miłości). Wielu filozofów, takich jak np. 
Galen Strawson3 uważa, że qualia posiadają także stany 
mentalne, takie jak postawy propozycjonalne (przekonanie 
co do słuszności swoich tez, poczucie rozumienia danego 
zdania, pragnienie bycia zrozumiałym przez innych) oraz 
świadome doznania introspekcyjne w postaci metarefleksji 
(poczucie, że myślę nad tym, co piszę). 

W tym sensie moje qualia są czymś oczywistym. Wiem 
doskonale, kiedy przeżywam ból (nawet, jeśli fizycznie nie 
zachodzą procesy odpowiedzialne za czucie bólu), kiedy 
odczuwam smutek. Qualia tracą na swojej oczywistości 
wtedy, gdy zaczynam odnosić się do innych osób. Czy pry-
watność, pierwszoosobową perspektywę będziemy kiedy-
kolwiek w stanie wyjaśnić w sposób naukowy? Pytanie 

2 Schetz A.: Czy można rozwiązać problem umysł ciało? Filozofia Nauki. 
2004, 12, 3/4, 69–86.
3 Więcej w: Strawson G.: Mental reality, mass: the MIT Press. Bradford 
Books, Cambridge 1994.
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o qualia najczęściej przechodzi w pytanie o teorie świa-
domości. Filozofowie tacy jak Ned Block sądzą, że teoria 
świadomości jest po prostu teorią qualiów.

Kolejnym pytaniem jest pytanie o możliwość postawie-
nia znaku identyczności pomiędzy stwierdzeniem, że czuję 
ból, i stwierdzeniem, że doszło do stanu fizycznego x. Pyta-
nie o pierwszoosobowe stany mentalne staje się zarazem 
pytaniem o logiczną sprowadzalność dwóch odrębnych pod 
względem jakościowym płaszczyzn. 

genialna mary

W literaturze filozoficznej istnieje wiele eksperymentów 
myślowych odnoszących się do tematyki qualiów: jednym 
z najsłynniejszych jest przypadek uwięzionej Mary 4. Przy-
kład ten po raz pierwszy został sformułowany przez Franka 
Jacksona5. Jak większość tego typu eksperymentów stara 
się on poruszyć problem redukowalności qualiów do stanów 
fizycznych. Postarajmy się krótko opisać ten przykład.

Załóżmy, że Mary jest geniuszem z zakresu wiedzy 
o tym, czym są kolory, a co za tym idzie, posiada ona 
wszystkie fizyczne informacje z zakresu tego, co się dzieje 
w siatkówce oka, kiedy widzimy kolory, na jakich zasa-
dach załamuje się światło itp. Załóżmy także, że Mary 
od początku swojego życia jest uwięziona w czarno białym 
środowisku, wszystko z czym się styka ma czarno biały 
odcień (tak samo sama Mary jest pomalowana na czarno

 biały kolor). Możemy także „wzmocnić” ten przykład 
stwierdzając, że posiadła ona całkowitą wiedzę faktyczną 
na temat tego, czym są kolory. Pewnego dnia zostaje ona 
wypuszczona ze swojego więzienia i pierwsze, co zauważa 
to czerwona róża. Widząc ją, Mary stwierdza: „a więc to jest 
czerwony kolor”, czy też „a więc na tym polega doświad-
czenie czerwieni”.

Podstawowym pytaniem, które można zadać jest to, czy 
widząc czerwoną różę otrzymała ona jakąś nową informa-
cję? Jeśli odpowiemy twierdząco, to pojawi się nam problem 
nieredukowalności stanów fizycznych do stanów mental-
nych. Wcześniej dokonaliśmy założenia, że posiada ona 
wszystkie fizyczne informacje na temat widzenia kolorów. 
Jeśli dowiedziałaby się czegoś nowego, informacja, którą 
uzyskałaby, byłaby czymś, czego nie da się w jakikolwiek 
sposób przekazać – mielibyśmy do czynienia z qualią rozu-
mianą jako niefizyczna właściwość. Tutaj ujawnia się nam 
kolejne rozumienie tego, czym są qualia, możemy je także 
dookreślić jako niewyrażalne (nie sposób opisać wraże-
nia bólu w sposób zupełny), a co za tym idzie posiadają 
także charakter prywatności. Nikt nie poczuje mojego bólu, 

4 W swoich rozważaniach filozofowie używają często tzw. eksperymentów 
myślowych. Głównym ich celem jest zbadanie intuicji językowych lub prze-
testowanie danej koncepcji w hipotetycznych warunkach. Eksperymenty 
myślowe są też często używane w argumentacji.
5 Jackson F.: Epiphenomenal qualia. Philosophical Quarterly. 1982, 32, 
127–136.

mojego doświadczenia koloru6. Sam argument (ekspery-
ment myślowy) dla większej jasności można przedstawić 
w następujący sposób:
Rozszerzona wersja argumentu z wiedzy
Przesłanka P1 – Mary posiada całkowitą wiedzę na temat 
ludzkiego mechanizmu postrzegania kolorów.
Konsekwencja C1 – Mary zna wszystkie fizyczne fakty 
odnośnie postrzegania kolorów przed jej uwolnieniem.
Przesłanka P2 – Istnieje pewnego rodzaju wiedza na temat 
postrzegania kolorów, której nie posiada Mary.
Zatem z przesłanki P2 wynika
Konsekwencja C2 – Istnieją pewne fakty na temat postrze-
gania kolorów, których Mary nie posiadała przed swoim 
uwolnieniem.
Tak więc z konsekwencji C1 oraz C2 wynika
Konsekwencja C3 – Istnieją nie fizyczne fakty na temat 
naszego postrzegania kolorów7.

Qualia zatem są czymś innym niż jakiekolwiek właści-
wości fizyczne, jeśli tak jest, to wszelkiego rodzaju procesy 
w naszym mózgu nie mogą zostać sprowadzone w sposób 
identyczny do stanów mentalnych. Umysł, czy też wszystko, 
co się dzieje w mózgu nie jest redukowalne do stanów fizycz-
nych. Stanowisko, które stara się wspierać ten argument 
nazywamy anty redukcjonizmem stwierdzającym, iż ist-
nieje cała sfera faktów mentalnych, które w żaden sposób 
nie mogą zostać wyjaśnione. Stanowisko to wspierane jest 
przez Thomasa Nagela, Davida Chalmersa i innych. Anty

 redukcjonizm zakłada: nawet jeśli posiądziemy całkowitą 
wiedzę na temat działania naszego mózgu, to i tak pozo-
staną pewne nierozwiązywalne problemy8. Przeciwnicy 
tego anty fizykalistycznego podejścia muszą zaprzeczyć 
temu, iż Mary uzyskała jakąkolwiek nową informację lub 
pokazać, że argument z wiedzy zawiera w sobie błąd.

Wielu przeciwników przypadku Mary poruszało kwe-
stię możliwości zobaczenia przez nią jakichkolwiek kolorów. 
Skoro od urodzenia żyła w czarno białej rzeczywistości, 
zapewne nie rozwinęła się u niej możliwość dostrzega-
nia innych barw, a co za tym idzie, po wypuszczeniu jej 
na zewnątrz poprzez nierozwinięcie się pewnych mecha-
nizmów w oku i tak widziałaby na czarno biało. Jak suge-
ruje Nida Rumelin, argument ten jest stosunkowo łatwy 
do obejścia, wystarczy w tym eksperymencie myślowym 
przyjąć, że jakiś lekarz naprawiłby, czy też umożliwiłby 
Mary widzenie kolorów9.

Kolejną z taktyk jest na przykład stwierdzenie, że Mary 
uzyskała jedynie zdolność „wiedzenia jak”, możliwość roz-
różnienia tego koloru przy użyciu jedynie wzroku, uzyskanie 

6 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005, 
77–81.
7 Nida ‑Rümeli M.: Qualia: The Knowledge argument (tłum. własne). W: 
The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2010 Edition), Red. 
E.N. Zalta (red.), http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/qualia

 knowledge/ (dostęp: 29.08.2011).
8 Schetz A.: dz. cyt.
9  Nida ‑Rümelin M.: dz. cyt.
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zdolności do zapamiętania doświadczenia czerwieni itp.10. 
Możemy także starać się podejść do qualiów na sposób 
funkcjonalny, stwierdzając mniej więcej tyle, że poczucie 
bólu spełnia funkcjonalną rolę ukazywania danego stanu 
ciała.

Oczywiście przypadkowi Mary została poświęcona 
ogromna liczba publikacji filozoficznych starających się roz-
wiązać ten, jak sądzą niektórzy, „trudny problem świadomo-
ści”11. Przypadek Mary oraz inne eksperymenty myślowe (np. 
argument z zombie sformułowany przez D. Chalmersa) mają 
ogromne znaczenie dla ukazania możliwości lub niemożli-
wości sprowadzenia do siebie dwóch płaszczyzn: naszego 
pierwszoosobowego świata przeżyć do tego, o czym możemy 
mówić w sposób naukowy. Jak zobaczymy w dalszej części 
pracy, to sprowadzenie wydaje się konieczne do przerzu-
cenia mostu pomiędzy mną a moim ciałem. 

Luka w wyjaśnianiu w problemie umysł ‑ciało

Problematyka stosunku myśli rozumianej najczęściej 
jako niematerialnej do fizycznego ciała przewijała się przez 
wszystkie lata istnienia filozofii. Nie wchodząc już w ana-
lizy historyczne, problematykę umysł ciało możemy dość 
skrótowo przedstawić w następujący sposób: 

Czy stan mentalny x (np. poczucie bólu) jest sprowadzalny 
do stanu fizycznego x?

Poprzez stan mentalny w tym przypadku rozumiemy 
wszystko, co sprowadza się do qualiów. Jeśli chodzi nato-
miast o stan fizyczny x, rozumiemy go jako wszelkiego 
rodzaju zjawiska natury biologicznej zachodzące w naszym 
organizmie (przede wszystkim w naszym układzie ner-
wowym). 

Nie jest tak naprawdę ważne, co zostanie postawione 
w miejsce stanu fizycznego x, czy powiemy, że jest to poru-
szenie neuronu C, czy też poruszenie jakiejś innej grupy 
neuronów w mózgu. Dlatego też, jak powiedziałem we wstę-
pie, problem umysł ciało jest w dużej, jak nie całkowitej 
mierze niezależny od dokonań współczesnych nauk biolo-
gicznych. Zakładając, że problem umysł ciało jest przede 
wszystkim problemem tego, jak postawić znak równości 
pomiędzy twierdzeniem pierwszoosobowym i twierdzeniem 
trzecioosobowym, można nawet powiedzieć, że jakiekolwiek 
osiągnięcia neuronauk nie będą w tym przypadku pomocne 
nawet w zbliżeniu się do rozwiązania tego problemu. Sta-
nowiska tego typu są najczęściej nazywane naturalizmem 
niekonstruktywnym. Stojąc na stanowisku naturalistycznym 
(nasze myśli, stany mentalne są działaniem biologicznego 

10 Więcej w: Tye M.: Qualia. W: The Stanford encyclopedia of philosophy 
(Summer 2009 Edition), Red. E.N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/
sum2009/entries/qualia/ (dostęp oraz Nida ‑Rümelin M.: dz. cyt.
11 Termin ten został po raz pierwszy sfromułowany przez Davida Chalmersa 
w: Chalmers D.J.: The conscious mind: in search of a fundamental theory. 
Oxford University Press, Oxford 1996.

organizmu), neguje się tym samym możliwość sprowadze-
nia w sposób naukowy jednego do drugiego12.

Poglądy naukowe zawsze są opisywane z perspektywy 
trzeciej osoby, dzięki czemu uzyskujemy ich komuniko-
walność, sprawdzalność, pomijając subiektywne, prywatne 
odniesienia. Qualia natomiast, jak widzieliśmy w poprzed-
nim punkcie, są pierwszoosobowe, prywatne, często nawet 
niekomunikowane (czym się różni mój ból od twojego bólu). 
Skoro tak, to czy możliwe jest w jakimkolwiek stopniu 
sprowadzenie jednego zdania do drugiego i stwierdzenie, 
że są one zasadniczo identyczne, w ten sam sposób, w jaki 
możemy powiedzieć, że woda = H2013? Wydaje się to pro-
blematyczne. 

Wielu filozofów twierdzi, że sam problem mind ‑body, 
a co za tym idzie, wyjaśnienie, w jaki sposób stany mentalne 
są sprowadzalne do stanów fizycznych nigdy nie zostanie 
rozwiązany. Stanowisko to jako jeden z pierwszych sfor-
mułował Joseph Levine14, mówiąc, że istnieje luka w wyja-
śnieniu pomiędzy stanem mentalnym a stanem fizycznym. 
Jeśli zdefiniujemy ciepło jako ruch molekuł, możemy uznać 
tę definicję jako wystarczającą. Problem pojawi się, jeśli 
będziemy chcieli zdefiniować ból jako poruszenie neuronu C. 
Wydaje się, że w tym przypadku zawsze pozostaje coś nie-
dopowiedzianego. Dopóki nie będziemy w stanie przerzu-
cić mostu pomiędzy tym, co fizyczne a tym, co mentalne, 
problem umysł ciało nie zostanie rozwiązany. 

Jedną z prób ukazania niemożliwości wyjścia poza 
tę lukę, nawet jeśli znalibyśmy wszystkie fakty na temat 
działania naszego mózgu, jest chociażby argument Colina 
McGinna:

Z faktu świadomości nie dowiadujemy się niczego 1. 
o stanach mózgu.

Badania nad mózgiem nie pozwalają określić, jaka 2. 
jego własność odpowiada za wyłonienie się świadomości.

Wprowadzenie nowego pojęcia w celu wyjaśnienia 3. 
innego musi sprostać wymogowi homogeniczności (iden-
tyczności, sprowadzalności do). Pojęcie tego, co jest czymś 
świadomym i pojęcie tego, co jest czymś fizycznym, nie 
należy do kategorii homogenicznych.

W: Połączenie psychofizyczne nie może się stać inte-
ligibilne15.

Przesłanka pierwsza podnosi dość ważną kwestię 
na temat qualiów, na którą wielokrotnie zwracali uwagę 
różni filozofowie. Jeśli czuję ból, mam do czynienia jedy-
nie z własnym odczuciem, w żadnym razie to poczucie nie 
prowadzi mnie do wiedzy o tym, co dzieje się w mózgu. 
Problem idzie także w drugą stronę: w trakcie podrażnia-
nia receptorów bólowych niekoniecznie będę odczuwał ból. 
Jeśli chcemy zmierzyć stopień bólu u danego pacjenta nie 

12 McGinn C.: Can we solve the mind body problem? Mind. 1989, 98, (391), 
350
13 Problem identyczności zdań takich jak woda = H20 jest także osobnym 
problemem filozoficznym, jednak nie czas i miejsce, aby go tu omawiać.
14 Levine J.: Materialism and qualia: the explanatory gap. Pacific Philoso-
phical Quarterly. 1983, 64, 354–361.
15 Schetz A.: dz. cyt, 72
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zrobimy tego na zasadzie biologicznej (np. sprawdzenia 
intensywności sygnałów). Jedyne co pozostaje, to spytać 
samego pacjenta bądź dać mu coś na wzór ankiety. Pro-
blem przejścia od stanu mentalnego do fizycznego może iść 
w dwie strony. Przesłanka druga oraz przesłanka trzecia 
jest kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem 
tego argumentu. Jak już wcześniej starałem się ukazać, spro-
wadzenie tego, co subiektywne do trzecioosobowego opisu 
(czyli połączenie płaszczyzny trzecioosobowej z płaszczy-
zną pierwszoosobową) wydaje się niemożliwe już z defi-
nicji. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy „kognitywnie 
zamknięci”. Problem umysł ciało jest zatem problemem 
inteligibilności tych dwóch stanów.

Kognitywne zamknięcie

Colin McGinn uważa, że posiadamy pewnego rodzaju 
wrodzoną niemożliwość rozwiązania tej luki w wyjaśnie-
niu. Nazywa to kognitywnym zamknięciem: „umysł M jest 
kognitywnie zamknięty w stosunku do P (lub jakiejś teorii 
T) wtedy i tylko wtedy, gdy procedury tworzenia koncepcji 
przez M, nie mogą się rozszerzyć, aby uchwycić P”16.

Jak już wspomniano, stanowisko McGinna nazywane 
jest naturalizmem niekonstruktywnym, który zakłada, 
że wyjaśnienie natury umysłu osiąga kres swych możli-
wości. „Wiemy jak postawić pytanie, nie jesteśmy jednak 
w stanie na nie odpowiedzieć z powodów takich, jak braki 
w naszej naturze poznawczej”17. Neuronauki w tym przy-
padku mają dwie możliwości doszukania się tego, czym jest 
właściwość P. Z jednej strony możemy szukać tej właściwo-
ści spajającej w świadomości, z drugiej w naszym mózgu, 
mając nadzieję, że jakaś właściwość fizyczna wyjaśni nam 
ową tajemnicę. Oba wyjścia z powodu jakiegokolwiek braku 
homogeniczności wydają się jednak mało prawdopodobne, 
jest to, jak sądzi McGinn, taka sama sytuacja, jakbyśmy 
chcieli pokazać, iż kamień posiada funkcję świadomości18 
lub wyjaśnić szczurowi zasady działania społecznego. „To, 
co jest zamknięte dla umysłu szczura, może być otwarte 
dla umysłu małpy oraz to, co może być otwarte dla nas, 
może być zamknięte dla umysłu małpy”19. Jesteśmy zatem 
kognitywnie zamknięci na możliwość rozwiązania pro-
blemu mind ‑body. 

Sam McGinn jednak hipotetycznie zakłada taką możli-
wość, że istnieje teoria T wyjaśniająca połączenie psycho-
fizyczne – jednak nie posiadamy do niej dostępu, zatem 
problem mind ‑body, jak uważa, nie jest problemem filo-
zoficznym20. W pewnym sensie postuluje on to, że ist-
nieje naukowe rozwiązanie problemu mind ‑body, a sam 
problem nie ma natury metafizycznej. Jak stwierdza, jego 

16 McGinn C.: dz. cyt., 350.
17 Schetz A.: dz. cyt.
18 McGinn: C. dz. cyt., 358.
19 Tamże, 350.
20 Tamże, 361–363.

perspektywa jest zarazem optymistyczna (istnieje rozwią-
zanie), jak i pesymistyczna (to rozwiązanie nie jest dostępne 
ani naukowcom, ani filozofom).

Oczywiście McGinn został poddany szerokiej krytyce 
przede wszystkim za pewnego rodzaju radykalność swoich 
tez. W swoich pracach wprowadzał ona także tzw. ukrytą 
warstwę świadomości21. Zakładał on, że musi istnieć jakiś 
stan pośredni pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co men-
talne, do którego nie mamy dostępu. Ukryta warstwa świa-
domości jako pewnego rodzaju postulowana płaszczyzna 
miała zarazem pełnić rolę mostu pomiędzy mózgiem a nasza 
świadomością.

Podsumowanie

Każdy z nas, jak widzieliśmy, posiada czy też odczuwa 
qualia. Każdy z nas odczuwa ból, radość mając do nich 
introspekcyjny dostęp. Pomimo tego, że te zjawiska są dla 
nas oczywiste, problemy filozofii i kognitywistyki z nimi 
związane już takie nie są. Nasze pierwszoosobowe prze-
życia tworzą nasz własny, subiektywny i najprawdopo-
dobniej niesprowadzalny do niczego świat wrażeń. Świat, 
który z jednej strony tworzy naszą jednostkowość, to kim 
jesteśmy, z drugiej natomiast powoduje nasze zamknięcie 
w świecie własnych i często niekomunikowanych przeżyć. 
To zamknięcie przekłada się także na próby zrozumienia 
tego, kim naprawdę jesteśmy. Nauki kognitywne oraz neu-
rokognitywne często zawieszają rozważania na temat pro-
blemu mind ‑body z powodu ogromnych trudności zwią-
zanych z jego rozwiązaniem, a także z powodów czysto 
pragmatycznych, po prostu pewne rzeczy muszą zostać 
założone, aby móc dalej prowadzić badania.

Czasem przyznanie się do granicy naszych możliwo-
ści poznawczych jest koniecznym elementem tego, aby iść 
dalej. Można pokusić się o twierdzenie, że połączenie trze-
cioosobowej perspektywy z pierwszoosobową intrygowało 
filozofów już od samych początków powstania tej dziedziny. 
Wraz z upływem czasu jednak nie wydaje się, abyśmy byli 
bliżej rozwiązania. 

Można powiedzieć, że perspektywa ta z jednej strony 
jest pesymistyczna: zawsze będziemy musieli przerzucać 
most pomiędzy naszym umysłem i naszym ciałem, zakła-
dając go jako konieczny warunek dalszego uprawiania dzie-
dzin badających, kim jest człowiek. Z drugiej strony, może 
być ona optymistyczna w tym sensie, iż nigdy siebie jako 
jednostki nie sprowadzimy do warunków biologicznych, 
które z ogromnym prawdopodobieństwem jesteśmy w sta-
nie przewidzieć. Dzięki temu nadal będziemy dla siebie 
nieskończenie interesującym obiektem poznania.

21 Więcej w: Schetz A., dz. cyt.
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