
Przedmowa

Kognitywistyka, neurofilozofia  
i badania nad moralnością

Do rąk Czytelnika oddajemy książkę Moralność mózgu. 
Co neuronauka mówi o moralności autorstwa Patri�ii  

S. Chur�hland1. W naszym przekonaniu jest to jedna z ważniej�
szy�h pra�, jakie w ostatni�h lata�h pojawiły się w kognitywi�
sty�e. De�yduje o tym zar�wno ważki temat, jak i osoba autorki. 
Nie trzeba przekonywać �hyba nikogo, że natura moralno��i jest 
zagadnieniem istotnym nie tylko dla nauki i filozofii, ale także dla 
szeroko pojmowanej kultury, kt�ra nieustannie oddziałuje na na�
sze umysły. Ten ostatni �zynnik sprawia, że Moralność mózgu na�
biera wymiaru prakty�znego. Z kolei, je�li �hodzi o samą autorkę, 
na uwagę zasługuje jej zdolno�ć do analizy i syntezy dany�h z r�ż�
ny�h dys�yplin nauki, przenikliwa re�eksja filozofi�zna i zdolno�ć 
do pisania o rze�za�h trudny�h w spos�b przystępny i błyskotliwy. 

Patri�ia S. Chur�hland jest profesorem filozofii na Uniwer�
syte�ie Kalifornijskim w San Diego (UCSD), wsp�łpra�uje r�w�
nież z Salk Institute for Biologi�al Studies. Prowadzone przez 
nią od wielu lat badania doty�zą przede wszystkim zagadnień 

1 Oryginalnie książka ukazała się jako: P.S. Chur�hland, Braintrust: What 
Neuroscience Tells Us about Morality, Prin�eton University Press, Prin�eton– 
–Oxford 2011.
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z pograni�za neuronauki oraz filozofii. Wraz z mężem – filozo�
fem i kognitywistą Paulem M. Chur�hlandem – spopularyzo�
wała ona dys�yplinę okre�laną jako „neurofilozofia”. 

Pr��z Moralności mózgu, Patri�ia Chur�hland jest autorką 
książek taki�h jak2: Neurophilosophy: Toward a Unified Science 
of the Mind-Brain, Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy oraz 
Touching a Nerve: The Self as Brain. Wsp�lnie z Terren�em   
J. Sejnowskim napisała ponadto książkę The Computational 
Brain, za� wybrane artykuły Paula oraz Patri�ii Chur�hland�w  
opublikowane zostały w zbiorze On the Contrary: Critical Essays  
1987–1997. Moralność mózgu jest jej pierwszą książką ukazu�
ją�ą się w języku polskim. Jeste�my przekonani, że niniejsza po�
zy�ja wypełnia ważną lukę w polskojęzy�znej literaturze filozo�
fi�znej i naukowej.

Moralność mózgu od�zytywać można jako �zę�ć szer�
szego projektu badań nad naturą �złowieka. Książka ta wpi�
suje się w powiązane ze sobą ��i�le, �o najmniej trzy �iekawe 
i istotne nurty badaw�ze. Pierwszym z ni�h jest wspomniana 
kognitywistyka3, �zyli interdys�yplinarna perspektywa badaw�
�za, uwzględniają�a osiągnię�ia dys�yplin taki�h jak neuro�
nauka, psy�hologia, informatyka, antropologia i filozofia. Na 

2 Oto sz�zeg�łowe dane bibliografi�zne wymieniony�h pozy�ji: P.S. Chur�
�hland, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain, MIT 
Press, Cambridge, MA 1986; P.S. Chur�hland, Brain-Wise: Studies in Neuro-
philosophy, MIT Press, Cambridge, MA 2002; P.S. Chur�hland, Touching 
a Nerve: The Self as Brain, W.W. Norton & Company, New York 2013; P.S. 
Chur�hland, T.J. Sejnowski, The Computational Brain, MIT Press, Cam�
bridge, MA 1992; P.M. Chur�hland, P.S. Chur�hland, On the Contrary: Cri-
tical Essays 1987–1997, MIT Press, Cambridge, MA 1998.
3 Autorem terminu „kognitywistyka”, będą�ego niemalże ofi�jalnym odpo�
wiednikiem dla cognitive science jest Jerzy Perzanowski, jeden z „oj��w za�
łoży�ieli” tej dys�ypliny na grun�ie polskim.
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przestrzeni lat kognitywistyka zmieniała sw�j kształt, prze�ho�
dzą� od paradygmatu, w kt�rym dominują�a wizja umysłu opie�
rała się na analogii z działaniem komputera, do paradygmatu 
opartego na empiry�zny�h badania�h m�zgu, interak�ji organi�
zmu ze �rodowiskiem oraz perspektywie ewolu�yjnej. Ewolu�ja 
– nomen omen – samej dys�ypliny nie wydaje się ni�zym niepo�
żądanym. Cel kognitywistyki, �zyli �hęć zbadania i zrozumie�
nia umysłu oraz poznania, niezmiennie jest wyzna�znikiem jej 
tożsamo��i. Na karta�h Moralności mózgu �zytelnik będzie miał 
okazję zetknąć się z kognitywistyką, �zy może lepiej powiedzieć 
neurokognitywistyką, w �ałej okazało��i. 

Nurtem drugim jest neurofilozofia, kt�rą od wielu lat po�
pularyzuje autorka niniejszej książki (wraz mężem Paulem 
M. Chur�hlandem). Czym jest neurofilozofia i �zym się zaj�
muje? W jednej z w�ze�niejszy�h pra� Patri�ia Chur�hland wy�
ja�nia następują�o:

(...) Natura umysłu (obejmują�a naturę pamię�i, u�zenia się, �wia�
domo��i �zy wolnej woli) trady�yjnie należała do zakresu kom�
peten�ji filozofii. Filozofowie zmagali się z nią przez wiele wie�
k�w. Neurofilozofia wypływa z uznania, że nauki badają�e m�zg, 
wraz ze wspomagają�ą je aparaturą, wresz�ie stały się zaawan�
sowane na tyle, by doprowadzić do prawdziwego postępu w zro�
zumieniu umysłu. M�wią� bardziej zu�hwale, filozofia umysłu 
uprawiana bez zrozumienia jak działają m�zg i neurony jest ja�
łowa. W rezulta�ie neurofilozofia kon�entruje się na problema�h 
znajdują�y�h się na skrzyżowaniu zielenią�ej się neuronauki i si�
wieją�ej filozofii4.

4 P.S. Chur�hland, Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy, op. cit., s. 2–3.
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Zdaniem Chur�hland najbardziej owo�ną perspektywą upra�
wiania filozofii w og�le jest wła�nie neurofilozofia. Wsp�ł�zesny 
filozof, zainteresowany nawet klasy�znymi problemami, powi�
nien być wykształ�ony lub przynajmniej dobrze poinformowany 
w osiągnię�ia�h neuroscience5. Innymi słowy, neurofilozofia po�
lega z jednej strony na metody�znym wykorzystywaniu przez filo�
zof�w osiągnięć neuronauki, a z drugiej na stosowaniu ty�h osią�
gnięć w rozwiązywaniu trady�yjny�h problem�w filozofi�zny�h, 
taki�h jak – będą�a tematem książki – moralno�ć, ale także wolna 
wola, tożsamo�ć osobowa, natura emo�ji �zy per�ep�ji. Neurofi�
lozofowie twierdzą, że aby pisać odpowiedzialnie o ty�h temata�h 
nie tylko można, ale wrę�z trzeba �ledzić bieżą�e osiągnię�ia nauk 
biologi�zny�h w og�le, a neuronauki w sz�zeg�lno��i.

Trze�im nurtem jest naturalistyczne podejście do etyki i mo-
ralności. O ile moralno�ć i etyka trady�yjnie uznawane były za 
przedmiot re�eksji filozofi�znej, o tyle druga połowa dwudzie�
stego wieku nie�o zmieniła ten stan rze�zy. Podjęte przez so�jo�
biolog�w (przede wszystkim Edwarda O. Wilsona6) pierwsze 
pr�by spojrzenia na moralno�ć z perspektywy biologi�znej wy�
dają się ze wsp�ł�zesnej perspektywy naiwne i obar�zone li�z�
nymi błędami oraz uprosz�zeniami. Nie zmienia to jednak faktu, 
że pr�by te były impulsem dla stworzenia p�źniejszy�h – bar�
dziej wyrafinowany�h i owo�ny�h – propozy�ji. O�zywi��ie 
nie możemy w tym miejs�u przedstawić �ałej, niezwykle roz�
ległej perspektywy naturalisty�zny�h badań nad moralno��ią. 
Byłoby to zresztą bez�elowe, gdyż traktuje o tym wła�nie Mo-

5 Zob. P.S. Chur�hland, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the 
Mind-Brain, op. cit.
6 E.O. Wilson, Socjobiologia. Nowa synteza, przeł. M. Siemiński, Zysk i S�ka, 
Poznań 2000 (oryginał: 1975).
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ralność mózgu. Ch�emy w tym miejs�u powiedzieć tylko, że za 
perspektywą badań nad moralno��ią, w jakiej porusza się Patri�
�ia Chur�hland, stoi wiele odkryć i teorii sformułowany�h w ra�
ma�h neuronauki poznaw�zej, psy�hologii rozwojowej i biolo�
gii ewolu�yjnej, a także antropologii kulturowej i prymatologii. 
Należą do ni�h �hoćby: badania nad powstawaniem emo�ji i i�h 
wpływem na podejmowanie de�yzji (kt�re zdają się za�ierać tra�
dy�yjne rozr�żnienie na afekt i poznanie), teorie doty�zą�e al�
truizmu i koopera�ji (a także i�h ewolu�ji), odkry�ie neuron�w 
lustrzany�h, kon�ep�ja u�iele�nionej symula�ji, hipoteza marke�
r�w somaty�zny�h, badanie r�żny�h rodzaj�w dylemat�w moral�
ny�h oraz studia nad wpływem oksyto�yny na zaufanie, a także 
wiele inny�h hipotez, teorii i dany�h empiry�zny�h7. 

W tym kontek��ie warto wspomnieć o perspektywie ba�
daw�zej Chur�hland. Z jednej strony godne po�hwały jest to, 
że unika ona uprosz�zeń, polegają�y�h na bezgrani�znym za�
ufaniu danym biologi�znym i neurokognitywnym, kosztem za�
niedbania zmienno��i indywidualnej i kulturowej (te ostanie 
niewątpliwie trzeba uwzględniać badają� ludzkie – i nie tylko – 
praktyki moralne). Z drugiej jednak strony kontrowersje bu�
dzić może to, że Chur�hland nie poprzestaje jedynie na opisie 
me�hanizm�w moralny�h (sfera faktu), ale podejmuje r�w�
nież kwestie normatywne (sfera powinności). Tym samym wy�
stawia się na ��ię�ie „gilotyną Hume’a” oraz potępienie zwią�
zane ze wskazanym przez Moore’a „błędem naturalisty�znym”8.  

7 Om�wienie ty�h kon�ep�ji, a także informa�je bibliografi�zne Czytelnik 
znajdzie na karta�h Moralności mózgu.
8 Zob. słynne pra�e: D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamie�
rowski, Aletheia, Warszawa 2005; G.E. Moore, Zasady etyki, przeł. Cz. Zna�
mierowski, De Agostini, Warszawa 2003, rozdz. 1, §10, a także dwie pra�e zbio�
rowe po�wię�one tym zagadnieniom: W świecie powinności, red. B. Brożek,  
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Chur�hland podejmuje jednak dojrzałą polemikę z Davidem Hu�
mem i G.E. Moorem, wskazują�, że i�h zastrzeżenia nie tylko 
nie są „filozofi�zną �więto��ią”, ale opierają się na kontrower�
syjny�h, a zarazem podważalny�h, założenia�h. Osąd tej pole�
miki pozostaje o�zywi��ie po stronie Czytelnika. 

Bez wątpienia Chur�hland należy się wielki podziw za 
„ostrożne”, a zarazem kompleksowe przedstawienie ogromnej 
ilo��i dany�h empiry�zny�h, poddanie i�h filozofi�znej re�ek�
sji, zaję�ie wyrazistego stanowiska w dyskusji, a także stworze�
nie unikatowej syntezy – znaturalizowanej perspektywy badań 
nad moralno��ią. W Moralności mózgu przeplatają się wszyst�
kie trzy perspektywy: jest to książka powstała na kanwie kogni�
tywisty�znej rewolu�ji naukowej, podejmują�a naturalisty�zne 
do�iekania nad naturą moralno��i, a tym samym realizują�a je�
den z �el�w neurofilozofii. 

Na konie� �h�ieliby�my wyja�nić tytuł niniejszego wyda�
nia. Oryginalnie książka zatytułowana jest Braintrust: What 
Neuroscience Tells Us about Morality. O ile oryginalny pod�
tytuł został przez nas za�howany, o tyle w porozumieniu z Wy�
daw�ą zde�ydowali�my się – jednak jak ufamy w zgodzie z tre�
��ią i przesłaniem książki – zmienić tytuł gł�wny. W de�yzji tej 
utwierdził nas wsp�łpra�ownik autorki Piotr Winkielman, psy�
�holog i kognitywista z UCSD. Naszym zdaniem poszukiwanie 
za wszelką �enę polskiej kalki byłoby krzywdzą�e. Z pewno��ią 
nie udałoby się nam bowiem oddać wszystki�h niuans�w zna�
�zeniowy�h, bazują�ego na pomysłowej grze sł�w oryginału. 
Co ozna�za neologizm będą�y tytułem pra�y? Zapewne inspi�

M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelma�h, Coperni�us Center Press, Krak�w 2013; The 
Many Faces of Normativity, red. J. Stelma�h, B. Brożek, M. Hohol, Coperni�
�us Center Press, Krak�w 2013.
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ra�ją był termin Brain Trust ozna�zają�y grono fa�howy�h do�
rad��w polityka, osoby ubiegają�ej się o urząd publi�zny �zy 
po prostu kogo�, kto musi podjąć ważną a zarazem trudną de�
�yzję. Na karta�h książki Chur�hland przekonuje, że dla każ�
dego z nas, takim podstawowym „organem dorad�zym” jest 
m�zg, osadzony jednak w okre�lony�h praktyka�h kulturowy�h. 
Jej zdaniem m�zg nie jest jednak organem wsze�hwiedzą�ym, 
a wię� zdolnym do nieomylny�h podpowiedzi w każdej sytu�
a�ji. Podejmowane przez m�zg de�yzje o �harakterze moralnym 
są rezultatem pro�es�w u�zenia się (na przykład na drodze imi�
ta�ji), uspołe�znienia �zy od�zytywania stan�w mentalny�h in�
ny�h os�b. Samo angielskie słowo trust ozna�za „zaufanie”. Jak 
zaufanie ma się do moralno��i? Chur�hland przekonuje, że za-
ufanie jest jedną z podstaw za�howań społe�zny�h w og�lno��i 
i za�howań moralny�h w sz�zeg�lno��i. Podejmują� trudne de�
�yzje moralne, powinni�my – zdaniem autorki – zaufać ukształ�
towanemu w trak�ie filo� i ontogenezy m�zgowi, a nie bezwy�
jątkowym regułom i nakazom. Ponadto w samy�h do�iekania�h 
nad naturą moralno��i powinni�my zaufać dys�yplinom takim 
jak neuronauka, ewolu�jonizm �zy psy�hologia.

* * *

Serde�znie dziękujemy Mi�hałowi Furmanowi z Centrum Ko�
pernika Badań Interdys�yplinarny�h za wnikliwą lekturę pierw�
szej wersji tłuma�zenia oraz bez�enne korekty i propozy�je 
zmian. Bez wątpienia odegrał on rolę naszego Brain Trust.

Mateusz Hohol i Natalia Marek
Kraków, lipiec 2013




