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umknylaby nam wspölczesna mysl o konstytuowaniu, ktöra lyczy koncepcjy kan-
towsky ze wspölczesnymi koncepcjami analitycznymi. W kilku miejscach Autor 
odwoluje siy do malo znanej w Polsce filozofii przyrody niemieckiego idealizmu. 

Ksiyzky Mutschlera mozna polecic studentom i studentkom zaröwno filozofii, 
jak i nauk szczegöiowych (fizyki, informatyki, biologii) zainteresowanym 
szerszym spojrzeniem na poznawane przez nich dyscypliny. Tematyka ksiyzki 
skupia siy wprawdzie na wspölczesnym, naukowym rozumieniu przyrody, 
niemniej jednak podaje ona w sposöb zwarty i rzeczowy szeroki kontekst 
historyczny i filozoficzny. 

Jözef BREMER 

Dan LLOYD, Radiant Cool. A Novel Theory of Consiousness 
[Promienienny chlöd. Nowa teoria swiadomosci], Cambridge/MA, MIT Press, 
2004, ss. 357. 

Dan Lloyd jest profesorem filozofii w Trinity College (Hartford w Connecti
cut). T3^ul i motto omawianej ksiyzki nawiyzujy do wiersza Allena Ginsberga 
„Skowyt" [„Widzialem najwspanialsze umysly mego pokolenia, zniszczone 
oblydem, ... ktörzy ukonczyli uniwersytety chlodnym promiennym okiem ..." 
{with radiant cool eyes)]. 

Ksiyzka sklada siy z dwöch czysci. W pierwszej czysci: „Dreszcz fenomenolo-
gii" {The Thrill of Phenomenology, ss. 3-221) Lloyd zamienia siy w autora 
powiesci kryminalnych i za pomocy kryminalu opierajycgo siy na wspölczesnej 
filozofii umyslu wprowadza nas w swojy koncepcjy swiadomosci. Studentka 
Miranda Sharpe wkrada siy wczesnym rankiem do gabinetu swojego promotora, 
profesora filozofii Maxa Grue'a (wszystko dzieje siy na fikcyjnym Whaleard 
University), aby zabrac swojy rozprawy doktorsky. Widzyc nachylonego nad 
biurkiem Grue'a z przerazeniem stwierdza, ze jest on prawdopodobnie martwy. 
Gdy w ciygu dnia ponownie wchodzi do jego pokoju, ciala juz tam nie ma. Chcyc 
odpowiedziec na pytanie, co stalo siy z profesorem, Miranda zaczyna siy bawic 
w detektywa, rozpoczynajyc od przeglydania e-maili Grue'a, jego CD-ROMow 
(„wirtualnych swiatöw"). Odkrywa przy tym innych „osobniköw" (radiopsycholog, 
podejrzany profesor z Rosji, byly przyjaciel Mirandy, a takze fikcyjne alter ego 
samego Lloyda), ktörzy podobnie jak ona - jednak czysto z niezbyt jasnych 
motywöw - chcy rozwiyzac tajemnicy Grue'a, a tym samym rozwiyzac problem 
swiadomosci. Wszyscy ci osobnicy razem wziyci wprowadzajy nas w wielowar-
stwowy teoriy swiadomosci, stworzony przez Grue'a. W swoich detektywistycz-
nych poszukiwania Miranda i alter ego Lloyda lyczy swoje sily i przyjmujy teoriy 
swiadomosci Edmunda Husserla i za jej pomocy budujy sprawdzalne hipotezy 
o „umiejscowieniu" swiadomosci w mözgu. 

Historia Mirandy staje siy jeszcze bardziej fascynujyca, gdy spojrzy siy na niy 
z perspektywy badan prowadzonych we wspölczesnej neurologii. W konfrontacji 
z nimi rodzy siy w nas rozmaite odczucia i mysli dotyczyce prawdziwej natury 
swiadomosci, rozpatrywanej wlasnie z naukowego - neurologicznego - punktu 
widzenia. Zadziwiajyce jest to, ze odczucia te pojawiajy siy wtedy, gdy 
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zastanawiamy siy nad czyms tak bliskim kazdemu z nas, jak nasza swiadomosc. 
Trudno bowiem uwierzyc, ze naszy swiadomosc mozna by wyjasnic za pomocy 
wspölczesnej neurologii, odwolujycej siy do: (i) matematycznych modeli neuro-
nöw i sieci neuronowych, (ii) neuroobrazowania mözgu metody pozytronowej 
tomografii emisyjnej (PET, Positron Emission Tomography, ktöry Lloyd przed
stawia za pomocy sugestywnych schematöw na stronach 132-148), rezonansu 
magnetycznego (MRI, Magnetic Resonance Imaging), czynnosciowego rezonansu 
magnetycznego (fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging). Wobec (i)-(ii) 
pojawiajy siy uzasadnione wytpliwosci, czy naukowy opis i wyjasnianie 
swiadomosci nie strywializujy jej w taki sposöb, iz zamiast widziec samych siebie 
jako jedynych i niepowtarzalnych, zaczniemy siy traktowac jako wiyzki 
neuronowych impulsow czy tez jako wiyzki wrazen i spostrzezen? 

W drugiej czysci ksiyzki pt „Rzeczywisty swietlik" {The Real Firefly. 
Reflections on a Science of Consciousness, ss. 226-332) Lloyd przedstawia 
swojy teoriy swiadomosci, ktöry mozna rozumiec jako naukowe uzasadnienie 
Husserlowskiej fenomenologii. Lloyd stawia nas wobec swoistej dialektyki 
rozciygajycej siy pomiydzy poznawczym entuzjazmem i pesymizmem z jednej 
strony, a filozoficznymi i naukowymi metodami badan z drugiej strony. Autor 
formuluje dwa przeciwstawne twierdzenia: „najpierw nalezy ukonczyc filozofiy 
swiadomosci, a dopiero pözniej zaczycjy badac empiryczne" - „nie mozna zaczyc 
badan swiadomosci, dopöki nie poznamy calkowicie mözgu" (ss. 228-229). 

Do przeszlosci nalezy czas, w ktörym badanie swiadomosci bylo jedjmie 
domeny filozofii. Na miejsce filozoficznych spekulacji „przy zielonym stoliku" 
wchodzi dzisiaj mozolna ocena wyniköw badan uzyskanych w takich czy innych 
neurologicznych badaniach mözgu. Jeszcze kilka lat temu szeroko rozpowszech-
nione konstruowanie eksperymentöw myslowych dotyczycych swiadomosci nie 
przynioslo oczekiwanych wyniköw. Lloyd jest swiadomy tego, ze nadal trudno 
uzyskac adekwatne poznanie swiadomosci, niemniej jednak jest przekonany, ze 
cierpliwosc i wytrwalosc w badaniach neurologicznych doprowadzi do dalszych, 
zaskakujycych osiygniyc w tej dziedzinie. Z kazdej strony ksiyzki przebija 
wyrazny optymizm i wiara w osiygniycia nauki, ktöra kiedys bydzie mogla 
calkowicie wyjasnic ludzky swiadomosc i ludzkie zachowania. W mniej szym 
stopniu Autor möwi o trudnosciach i wytpliwosciach na drodze do tego celu, 
chociaz je dostrzega. Prawdopodobnie owe wytpliwosci sklonily go do przesadnie 
optymistycznego ukazania wyniköw uzyskanych we wspölczesnych badaniach 
naukowych i nadania im swoiscie „infomercial[nego]" rozglosu. 

Cel ksiyzki i zawarta w niej teza Lloyda sy jasne: ukazac, w jaki sposöb 
swiadomosc jest czysciy naturalnego swiata, co mozna osiygnyc metodami 
wspölczesnej neurologii, ktörej wyniki bydy interpretowane za pomocy naukowej 
metody, rozwiniytej w Husserlowskiej fenomenologii. Autor krytykuje, przykla-
dowo, tak zwany „detekcyjny teoriy swiadomosci" {Detection Theory of Cons
ciousness, ss. 239-245) oraz lokalistyczny tezy, ze swiadomosc jest zlokalizowana 
w jakiejs jednej czysci mözgu. 

Swojy teoriy swiadomosci Lloyd buduje na Husserlowskiej fenomenologii, 
przyjmujyc tak zwane „subiektywne widzenie obiektywnosci" {a subjective view 
ofobiectivity). W odröznieniu od Husserlowskiego „wziycia w nawias", twierdzi, 
ze swiat na zewnytrz umyslu juz jest wziyty w nawias, a kazdy z nas ma 
niepodwazalne doswiadczenie tego co rzeczywiste jako rzeczywiste. Nastypnie 



Recensiones I Book reviews I Recenzje 285 

krok po kroku Lloyd buduje uzasadnienie tego zalozenia: „rekonstrukcja 
doswiadczenia rzeczywistosci bez odwolania siy do Rzeczywistosci (przez duze 
R) nie jest rzeczy latwy" (s. 252). Lloyd zaczyna od (i) intencjonalnosci, ktörej 
zbadanie jest dla niego pierwszym krokiem we wspomnianej rekonstrukcji. 
Nastypnie przechodzi do (ii) tzw. nakladania siy {superposition), ktöre definiuje 
jako symbiozy przedmiotu i interpretacji: „swiadome spostrzeganie przedmiotu 
wymaga nakladania siy aspektöw sensorycznych i niesensorycznych". Nasza 
zdolnosc do oddzielenia przedmiotu od subiektywnego punktu widzenia go, 
zaklada (iii) elastycznosc intencjonalnego spojrzenia na rzeczywistosc oraz 
odröznianie cech wyimaginowanych od cech rzeczywistych (tzw. transcendowa-
nie). Czwartym krokiem jest (iv) czasowosc, stwierdzajyca, ze rzeczywistosc jest 
zanurzona w czasie, co pozwala na dokonj^anie porownan uwzglydniajycych 
uplyw czasu. 

„Subiektywne widzenie obiektywnosci" jest dla Lloyda po prostu fenomenolo-
giy, chociaz gwarantujyce sukces widzenie swiadomosci, musi röwniez zawierac 
„obiektywne widzenie subiektywnosci" (a objective view of subjectivity). Celem 
uzyskania tego rodzaju widzenia, Autor odwoluje siy do empirycznych badan nad 
sieciami neuronowymi oraz do wyniköw badan mözgu uzyskanych za pomocy 
fMRI, przedstawiajyc nam ich nowy „fenomenologiczny" interpretacjy. Chcyc 
pokazac warunki konieczne dla obecnosci swiadomosci w mözgu, Lloyd odwoluje 
siy do trzech rodzajöw tzw. „wskazniköw czasowosci" {indices of temporality), 
ktöre majy pomöc w uchwyceniu serii czasowych danych wyekstrahowanych 
z fMRI [(i) czasowy gradient, ktöry mierzy absolutny czasowosc, (ii) czasowy 
gradient, ktöry jest pomiarem wrazliwosci mözgu, (iii) gradient podobienstwa, 
determini:gycy, do jakiego zakresu rozdzielona aktywnosc neuronalna w mözgu 
jest wrazliwa na warunki, ktöre pozostajy takie same w czasie eksperymentu]. 
Wspomniane wskazniki zapewniajy swoisty rodzaj „stabilnosci" swiata zjawis-
kowego. Pozwalajy one takze na interpretacjy zachowania mözgu w jakims 
konkretnym czasie. Nastypnie Lloyd zajmuje siy wewnytrznymi czasowymi 
strukturami mözgu, czyli tym co fenomenologowie nazywajy protencjy, obec
nosciy i retencjy. 

Ksiyzka Radiant Cool jest napisana prostym jyzykiem, chociaz pojawia siy 
w niej wiele neurofenomenologicznego „zargonu", co moze zniechycac do dalszej 
lektury. Ksiyzka dostarcza dobrego wprowadzenia do fenomenologii Husserla 
i do debat obecnych we wspölczesnej, angloamerykanskiej filozofii swiadomosci, 
odwolujycych siy do wyniköw badan neurologicznych. Mozna jy polecic 
studentom filozofii, psychologii oraz neurologii. Wprowadzajycy charakter 
ksiyzki podkreslajy liczne schematy, wytluszczenia, wciycia tekstu, tabelki itp., 
majyce unaocznic glöwne toki rozumowania. Cechy ujemny takich schematöw 
i rysunköw jest to, ze röwnoczesnie zawyzajy one pole rozumienia i sprawiajy 
wrazenie, ze tak naprawdy, to problem swiadomosci juz zostal rozwiyzany. 
Dlatego podczas czytania Radiant Cool nalezy ciygle pamiytac, ze tezy Lloyda 
sy z zalozenia „optymistyczne" i majy informacyjno-komercyjny {infomercial) 
charakter. 

Jözef BREMER 


