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Procesualność czucia1

Spośród wszystkich zagadnień, którymi zajmują się psychologowie, jedno zdaje 
się sprawiać im szczególną trudność. Mianowicie, że czujemy naszą własną 
aktywność oraz oddziaływanie otaczającego nas świata. Metafizyczny status 
„odczuć”, „treści świadomości”, „subiektywności” lub, ogólnie rzecz biorąc, 
osobistego aspektu doświadczenia, były dla filozofów istną próbą ogniową, 
odkąd Kartezjusz wyróżnił res extensa i res cogitans jako podstawowe i niew‑
spółmierne substancje. Dla naukowców nie stanowi to problemu, ponieważ 
są zainteresowani wyłącznie zjawiskami fizycznymi, res extensa. W przypadku 
psychologów jednak właściwym przedmiotem badania są fenomeny umysłowe, 
które tradycyjnie przypisywane są do niefizycznego „porządku”, umysłu, świa‑
domości, doświadczenia itp., jakiegoś rodzaju res cogitans. Nie ma żadnego 
powodu, aby z góry przyjmować, że zjawiska umysłowe tworzą jeden uporządko‑
wany system lub, że res extensa jest z definicji non cogitans. Własności fizyczne 
nie są nie do pogodzenia z takimi cechami, jak wrażliwość czy emotywność. 
Jednak wzajemne wykluczanie się ciała i umysłu, aktywnego ducha i pasywnej 
materii, jest założeniem tak zasłużonym, głęboko i wielorako zakorzenionym 
w religii i wczesnej filozofii, że zdaje się nieusuwalne, chociażby ze względu na 
przyzwyczajenie. Dla większości ludzi, w tym wielu filozofów, jest to oznaka 
zdrowego rozsądku. Carl Stumpf twierdził, że to po prostu oczywistość, której 
nie powinna sprzeciwiać się żadna filozofia: „Pod tym względem – pisał – ani 
Spinoza ani żaden z jego następców tak naprawdę nie przekroczył dualizmu 
kartezjańskiego. W rzeczywistości faktyczny materiał, z którym mamy do czy‑
nienia, wykazuje te dwa aspekty od samego początku [schon in der Wurzel] 
i… dualizm ten jest niemożliwy do przezwyciężenia”2. Niektórzy psychologowie 
starali się rozwiązać „problem umysł‑ciało”, ujmując umysł jako „epifenomen”, 
który, choć jest wytwarzany przez procesy fizyczne dostępne dla nauki, sam 
się im wymyka, a więc nie może być przedmiotem naukowych badań. Inni, od 

1 Tekst ukazał się pierwotnie jako Susanne K. Langer, The Process of Feeling, w: Philosophi-
cal Sketches, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1962. Tłumaczony i przedrukowany za zgodą 
wydawnictwa.

2 C. Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen, w: Abhandlungen der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, 1906, nr IV, s. 14.
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Münsterberga3 na początku wieku, do Szasza w 19574, przenieśli to zagadnienie 
na grunt semantycznego dualizmu. To znaczy istnienia zarówno słownictwa 
fizycznego, jak i niedającej się z nim pogodzić, ale w tym samym stopniu obo‑
wiązującej terminologii psychologicznej, które tworzą, odpowiednio fizyczną 
i psychiczną wersję doświadczenia. To, którą nomenklaturę zastosujemy, jest 
kwestią wyboru, ale nie możemy przechodzić od jednej do drugiej bez przy‑
woływania kłopotliwego problemu rozróżnienia między mózgiem a umysłem. 
Najbardziej poważanym dziś stanowiskiem jest oczywiście behawioryzm, czyli 
programowa odmowa, by przyjąć jako psychologiczną daną cokolwiek poza 
jawnymi zachowaniami lub by traktować zachowanie jako oznakę, że coś jest 
odczuwane przez podmiot. Niektórzy behawioryści posunęli się do tego, by 
odrzucać istnienie doświadczeń wewnętrznych, pozostali jedynie zakazują 
używania tego rodzaju terminów w swoich badaniach i przypisują pytanie o ich 
istnienie do problemów metafizyki, przez którą rozumieją (a raczej nie rozu‑
mieją) pewien rodzaj dziwacznej historii naturalnej, wywiedzionej z postulatów 
tradycyjnej etyki i religii. Są oni utwierdzani w tym przekonaniu przez niektórych 
wybitnych filozofów, jak Santayana, który pisał: „Metafizyka, we właściwym 
tego słowa znaczeniu, jest dialektyczną fizyką, lub próbą wyjaśnienia faktów 
środkami logicznych, moralnych czy retorycznych konstrukcji”5. Behawioryzm 
różnego rodzaju i stopnia stał się tak dominującym podejściem w dzisiejszej 
psychologii, socjologii i różnych powiązanych z nimi dziedzinach, że zaczęły one 
być ogólnie nazywane „naukami behawioralnymi”. Nie jest to jednak termin 
czysto opisowy. Zakłada on pewną metodologię oraz przyjęte ustalenia odno‑
śnie do relacji tych nauk do metafizyki, jeśli nie samej metafizyki. Panuje zgoda 
wśród przedstawicieli nauk społecznych, szczególnie w Ameryce, co do tego, że 
metafizyczny problem, związany z istnieniem czegoś takiego, jak „odczucie”, 
„świadomość” czy „subiektywne doświadczenie”, znajduje się poza obszarem 
faktycznego opisu, czyli obszarem nauki. W konsekwencji, można mieć dowolne 
filozoficzne przekonania w tej sprawie bez najmniejszego wpływu na czyjeś 
naukowe poszukiwania i odkrycia.

Przekonanie to wydaje mi się błędne. Nauki mają w rzeczywistości swoje 
źródło w filozofii. To nieprawda, że wywodzą się one z obserwacji kontrolowa‑
nej, podczas gdy filozofia została wreszcie przezwyciężona i odsunięta na bok, 
by pozwolić im się rozwijać. Wymagają one specyficznych warunków, żeby się 
wykształcić. Ich główne założenia muszą osiągnąć stopień abstrakcji oraz pre‑
cyzji, które pozwolą im sprostać wymaganiom ścisłego, silnego i mikroskopijnie 
analitycznego myślenia. Filozofia jest formułowaniem i  logicznym badaniem 
pojęć. Zatem to wydarzenie o charakterze filozoficznym generuje wczesną, 
interesującą, choć być może jeszcze niezdarną naukę, czyli ponowne ujęcie 
faktów pod wpływem nowej abstrakcyjnej zasady, w nową myślową projekcję. 
Tak było w przypadku newtonowskiego pojęcia grawitacji jako cechy materii, 
jak również w przypadku koncepcji ewolucji, którą Darwin przedstawił światu 

3 Np. H. Münsterberg, Science and Idealism, Houghton Mifflin, Boston 1906.
4 T. S. Szasz, Pain and Pleasure. A Study of Bodily Feelings, Basic Books, Nowy Jork 1957.
5 Fragm. Przedmowy do Skepticism and Animal Faith, cyt. za I. Edman, Introductory Essay, w: G. San‑

tayana, The Philosophy of George Santayana, red. I. Edman, Random House, Nowy Jork 1935, s. 370.
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w O powstawaniu gatunków (choć nie był jego jedynym twórcą), przekształca‑
jąc całkowicie historię naturalną z czystej systematyki w naukę biologii. Jednak 
najważniejsza filozoficzna intuicja, pierwsza twórcza idea, na gruncie której 
zrodziły się wszelkie nauki, ma źródło tam, gdzie ma swój początek cała nasza 
kultura intelektualna: w koncepcji transformacji materii, którą napotykamy po 
raz pierwszy w fizycznych doktrynach wczesnych Jończyków. Stała się ona tak 
podstawowym założeniem dla naszej myśli naukowej i była tak wysoce poparta 
przez doświadczenie, że nie traktujemy jej już jak twierdzenia filozoficznego. 
Od „materii” rozszerzyliśmy ją na „energię” oraz pozostałe elementy fizycznej 
rzeczywistości. Jednak u podstaw było to odważne metafizyczne założenie. 
Współcześni Talesowi mówili wciąż, że „Każdego dnia wstaje nowe słońce”.

Frustrującą sytuacją, która hamuje dynamiczny postęp we współczesnej 
psychologii, jest to, że nie może sobie ona pojęciowo poradzić z kluczowym 
dla siebie samej zagadnieniem – zjawiskami psychicznymi. Jej metody stanowią 
uniki i obejścia tradycyjnych terminów i niemożliwych do przyjęcia wniosków, 
które z nich płyną. Jednak żadna ilość krytycyzmu, uników i bronienia się 
przed fałszywymi ideami nie zapewni badaniu umysłu tego, czego potrzeba, 
by przekształciło się ono w naukę – możliwego do obrony założenia, silnego 
na tyle, by uzgodnić znaczenie takich terminów, jak „subiektywny”, „odczu‑
wany”, „świadomy”, „psychiczny” i samego tematu, którym ma się zajmować 
– umysłu. Obecnie obowiązujące główne pojęcia psychologii nie są ani wystar‑
czająco abstrakcyjne ani dopracowane, jak wymagałyby tego prawdziwe nauki 
przyrodnicze. „Zachowanie”, „bodziec” czy „reakcja” są pojęciami używanymi 
w badaniach nad zwierzętami, uogólnionymi i nagiętymi w nadziei, że starczą 
na pokrycie całego pola psychologicznych faktów. Jednak poza kontekstem, 
w którym powstały – eksperymentami na zwierzętach – szybko tracą na przy‑
datności. Wyrażenie, które desygnuje zróżnicowane zjawiska, nie może być 
używane do opisywania różnic między nimi, nie wspominając już o wyjaśnianiu 
ich. Pojęcia abstrakcyjne nie desygnują zjawisk, lecz służą do opisywania ich. 
Nie istnieje obiekt lub wydarzenie zwane „grawitacją”, ale takie zjawiska, jak 
spływanie wody z góry na dół, usytuowanie gwiazd względem siebie, przycią‑
ganie igły kompasu przez pole magnetyczne, stanowią różnorodne wydarzenia 
i warunki opisywalne przy użyciu pojęcia grawitacji. Istnieją takie rzeczy, jak 
bodźce i reakcje. Wyróżnienie i określenie ich, a nawet połączenie niektórych 
z nich w pary, stanowi już swego rodzaju klasyfikację. Nie dostarcza to jednak 
żadnych zasad analizy czy konstrukcji, żadnych pojęć potrzebnych do opisania 
relacji zachodzących między obserwowanymi zdarzeniami.

Psychologia, która nie jest już tak młoda, jak chcieliby ją widzieć jej 
obrońcy, nie rozwija się tak szybko, jak inne nowe nauki (na przykład bio‑
logia), ponieważ jej struktura pojęciowa jest zbyt słaba, by wytrzymać silne 
napięcia powodowane przez śmiałe spekulatywne hipotezy. Psycholog nie 
może swobodnie używać swojej naukowej inwencji, ponieważ granice jego 
dziedziny są bacznie obserwowane i obwarowane ostrzeżeniami przed 
pułapkami niewłaściwych „izmów”. Granice te muszą zostać oczyszczone 
zanim jakikolwiek gmach nauki będzie mógł zostać wzniesiony, a być może 
będzie wymagał dużo przestrzeni.
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Próbowano już na nowo zdefiniować terminy „umysł” oraz „umysłowy” 
w naukowo bezpieczny i zadowalający sposób. Wybitni myśliciele, jak Bertrand 
Russell czy Gilbert Ryle, podjęli się takich redefinicji6, jednak z jakiegoś powo‑
du uzyskane przez nich wyniki nie przyczyniły się do rozpowszechnienia lub 
ułatwienia badań ani zaproponowania nowego podejścia do podstawowych 
problemów. Wydaje mi się, że powodem jest fakt, iż zarówno Lord Russell, jak 
i Pan Ryle zgadzają się z pozytywistami i większością behawiorystów, że pro‑
blemy metafizyczne należy zostawić w spokoju. Głównym przekonaniem tych 
szkół jest to, że idee metafizyczne są nieistotne dla nauki, ponieważ stosują 
się do wszechświata jako całości, o którym nie możemy nic wiedzieć. Jednak, 
moim zdaniem, wszystkie naukowe analizy, w ostateczności, opierają się na 
ukrytych metafizycznych założeniach, które nie muszą dotyczyć wszechświata 
jako całości, ale natury składających się na niego rzeczy. Whitehead zdefiniował 
kiedyś metafizykę jako „najogólniejsze twierdzenia, jakie możemy mieć na temat 
rzeczywistości”. Czy wypowiadamy je czy nie, ich treść zawiera się w zdaniach 
szczegółowych, które stanowią wyraz naszych podstawowych pojęć. Kiedy 
te nie przystają do jakichś aspektów lub elementów rzeczywistości, o których 
mówimy, to tworzą się nierozwiązywalne problemy, jak w przypadku nieoszli‑
fowanej jeszcze teorii psychologicznej.

Intelektualna bojaźliwość, spowalniająca w psychologii nasze myślenie teore‑
tyczne, ma swoje źródło w podstawowym nieporozumieniu, w nierozwiązanym 
filozoficznym, lub jeśli ktoś woli w metafizycznym, problemie. Sposobem na 
pozbycie się tej zmory nie jest prześlizgnąć się obok, odwracając spojrzenie, 
ale stawić jej czoła i uporać się z nią. Ponadto, wątpię by przedefiniowanie 
pojęcia „umysłu” było warunkiem koniecznym dla naszego myślenia o nim. 
Z pewnością nie bardziej niż całkowicie przekonująca definicja „materii” była 
kiedykolwiek potrzebna, by stworzyć fizykę. Definicja samego przedmiotu – 
w przypadku psychologii, „umysłu” – jest ostatecznym celem teorii naukowej 
i, w najlepszym przypadku, można się spodziewać, że zostanie sformułowana, 
gdy dana koncepcja osiągnie wysoki poziom stosowalności i spekulatywnych 
możliwości. Tym, czego potrzebujemy na początku, są wystarczające definicje 
pojęć roboczych, dzięki którym można zarządzać naszą wiedzą na temat „ma‑
terii”, „umysłu”, „życia” czy czegokolwiek dotyczą nasze badania.

Jak już wspomniałam, największym utrapieniem psychologii jest fakt, że 
większość stworzeń, a bez wątpienia zwierzęta wyższe, potrafi czuć. Jest to 
cecha odróżniająca je od maszyn, niezależnie jak skomplikowanych, a nawet 
od innych żywych organizmów, takich jak rośliny, które prawdopodobnie nie 
czują ani czynników zewnętrznych oddziałujących na ich życie, ani swoich wła‑
snych reakcji. Dziedzina psychologii pierwotnie została wyznaczona przez te 
różnice. Impas, który każe nauce wyrzec się swojego prawdziwego przedmiotu, 
ponieważ nie można sobie z nim poradzić na gruncie naukowym, wskazuje na 
leżące u podstaw błędne przekonanie, milczące metafizyczne założenie, które 
jest fałszywe.

6 B. Russell, The Analysis of Mind, George Allen & Unwin, Londyn, Nowy Jork 1921; G. Ryle, Czym 
jest umysł?, przekł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970. Zob. Ch. W. Morris, Six Theories of Mind, 
The University of Chicago Press, Chicago 1932.
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Tym błędnym założeniem, prowadzącym do jałowych teorii umysłu, jest 
pojęcie czucia, rozumiane jako oddzielny rodzaj bytu, ontologicznie różny od 
istnień fizycznych i przez to należący do innego porządku lub tworzący inne 
„królestwo”. Używam terminu „czucie” nie w arbitralnie zawężonym znaczeniu 
„przyjemności lub przykrości”, do którego czasem ograniczali je psychologowie, 
ale, wręcz przeciwnie, w najszerszym możliwym znaczeniu, tj. do oznaczenia 
czegokolwiek, co może być odczute. W tym sensie zawiera ono zarówno wra‑
żenia, jak i emocję, czyli odczuwane reakcje: naszych organów zmysłowych na 
otoczenie, naszych proprioceptywnych mechanizmów na wewnętrzne zmiany 
i organizmu jako całości na jego całościowe położenie, tak zwane „odczucia 
emotywne”. Czujemy ciepło, ukłucie, ból, wysiłek i rozluźnienie. Widzenie jest 
sposobem, w który aparat optyczny odczuwa oddziaływanie światła, a słyszenie 
jest sposobem, w który struktury audytywne odczuwają fale dźwiękowe. Czuje‑
my cielesne osłabienie lub napięcie i czujemy oczekiwanie, frustrację, tęsknotę, 
strach i satysfakcję. Wszystkie te sposoby odczuwania mają charakterystyczne 
formy i w dokładniejszym badaniu wykazują one wyraźne podobieństwo 
z formami wzrostu, ruchu, rozwoju i zaniku, czyli znanymi biologom podsta‑
wowymi formami procesów życiowych. Sugeruje to bliższy związek między 
tymi zjawiskami i fenomenem odczuwania, niż kiedykolwiek dopuszczałoby 
to tradycyjne traktowanie ich jako odmiennych kategorii „danych”. Właśnie 
w pojęciu „danej” zawiera się tendencja do subtelnego rozdzielania danych 
zmysłowych na wiele różnych istnień. Natomiast szczególna sztuczka naszego 
języka, która pozwala nam powiedzieć albo „Czuję się tak a tak”, albo „Mam 
takie a takie uczucie” i traktować te dwa wyrażenia wymiennie, sprzyja i utrwala 
tę hipostazę. Szukamy więc systematycznego połączenia między istnieniami 
dwóch rozbieżnych typów: fizycznego i psychicznego, między tkanką nerwową 
i doznaniem, mózgiem i umysłem.

Dla psychologii jest jednak faktem, że organizm coś czuje. Odczuwanie to 
aktywność, nie jej wynik. Jest to coś, co zachodzi w organizmie, ale niekoniecznie 
jako wyizolowane wydarzenie ponad tymi, które stopniowo i pośrednio możemy 
zaobserwować, czyli czynnościami mózgu i ich zależnościami.

Hipoteza, bo nie jest niczym ponad to, którą uważam za bardziej satys‑
fakcjonującą niż się tego spodziewałam, zakłada, że czucie jest fazą procesu 
życiowego. Ściśle wewnątrzorganiczną fazą, tj. ma miejsce tylko w obrębie 
organizmu, w którym aktywność ta zachodzi. Każdy organizm odczuwa więc 
czynności swoje, a nie jakiegoś innego organizmu, jeśli tylko wejdą w tę fazę. 
Niewiele spośród miriady procesów, które składają się na życie, jest odczuwanych. 
Prawdopodobnie tylko te o niespotykanym natężeniu. Taka intensywna fizjolo‑
giczna czynność wymaga bardzo skomplikowanych, zintegrowanych funkcji, 
z tego powodu zwykle ogranicza się do najwyższych, najbardziej subtelnych 
anatomicznych struktur. Prawdopodobnie zawsze wymaga zaangażowania 
jakiejś tkanki nerwowej, być może zachodzi tylko w najbardziej pobudzonej 
substancji organicznej. Jest to problem, który można rozstrzygnąć jedynie za 
pomocą bezpośrednich lub pośrednich badań eksperymentalnych. Gdy aktywność 
pewnej części układu nerwowego sięga krytycznego poziomu, czynność jest 
odczuwana. Jest to charakterystyczne zjawisko życiowe, ale w żadnym wypadku 
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nie powszechne. Ilość wewnętrznych czynności, a nawet „zachowań”, które 
mogą zachodzić poniżej progu odczuwalności bywa zaskakująca. Odczuwalny 
proces jest odczuwany w narządzie, w którym zachodzi. Można powiedzieć, 
że wszedł on wówczas w fazę psychiczną7.

Wiele nowych możliwości analiz i badań staje w zasięgu spekulacji, a nawet 
eksperymentu, dzięki potraktowaniu czucia jako nieodłącznej części życiowego 
działania zamiast jego „niematerialnego” wytworu, albo, co jeszcze gorsze dla 
nauki, jako „epifenomenalnego korelatu” procesów fizycznych8. Po pierwsze, 
hipoteza ta rozwiązuje problem postawiony i uznany za nierozwiązywalny przez 
wybitnego neurologa Wildera Penfielda, który powiedział: „To oczywiste, że im‑
puls nerwowy jest w jakiś sposób przekształcany w myśl i, że myśl może zostać 
przekształcona w impuls nerwowy. A jednak nie wyjaśnia to w żaden sposób 
natury tego dziwnego przejścia”9. Jeśli zamiast o „przekształceniu w myśl” 
powiemy o „byciu odczuwanym jako myśl”, to badanie funkcji psychicznych 
przesuwa się ze sfery tajemniczego przeistoczenia do sfery fizjologicznych pro‑
cesów, gdzie stawiamy czoła problemom, które są skomplikowane i trudne, ale 
nie z zasady nierozwiązywalne.

Wyrażenie „odczuwany jako myśl”, które zastępuje tu „przekształcony 
w myśl”, tworzy kolejny problem związany ze zdolnością nowego pojęcia do 
koncentrowania otrzymanych wniosków w ogólnym polu badań. „Czucie”, 
w użytym tu szerokim słowa znaczeniu, zdaje się ogólnym podłożem dla 
wszystkich doświadczeń psychicznych ‑ wrażeń, emocji, wyobrażeń, wspomnień 
i rozumowania, by wymienić tylko główne kategorie. Doświadczenie odczuwa‑
ne rozwija się na skutek wysokiego rozwoju organicznego. Intelektualizuje się 
w momencie, gdy funkcje mózgu zostają skortykalizowane oraz ulega socjalizacji 
wraz z ewolucją mowy i wzrostem funkcji komunikacyjnych10. Z drugiej strony 
mechanizmy odczuwanych czynności są rozwiniętymi formami nieodczuwalnych 
rytmów życiowych, reakcji i interakcji. Psychologia zorientowana wokół takiego 
ujęcia czucia gładko przechodzi w fizjologię, nie narażając się na niebezpie‑
czeństwo bycia zredukowaną do fizjologii i utraty swojej własnej tożsamości. 
Nawet jeśli ostatecznie powinna być uznana za gałąź fizjologii, prawdopodobnie 
pozostanie dobrze widoczna, nawet bez wyraźnych linii oddzielających (które 
bardzo rzadko występują w naturze), jako obszar, w którym procesy życiowe 
(prawdopodobnie nerwowe) zaczynają mieć fazę psychiczną, tj. zaczynają być 
odczuwane. Nie zawsze jesteśmy w stanie rozsądzić, które czynności są od‑
czuwalne. Takie sądy, w odniesieniu do niemych stworzeń, oparte są na wielu 

7 Wyrażenie „psychiczny” jest używane w nieco inny sposób przez psychoanalityków, w szczególności 
C. G. Junga i jego uczniów, którzy rozumieją przez nie to, co ja nazwałabym „czynnościami mózgowymi” 
odczuwanymi lub nie. Lecz, niezależnie od tego, jakie słowo zastosuje się w tym przypadku, będzie ono 
przeznaczone do specjalnego użytku. Czytelnik jest więc proszony o zwrócenie uwagi na to szczególne 
zastosowanie w tym miejscu.

8 Ta stara binarna psychologia ustąpiła miejsca nowszemu dwuaspektowemu spojrzeniu, które 
widzi relację między obiektywnymi fizycznymi zdarzeniami i subiektywnymi doświadczeniami raczej jako 
semantyczne przejście od jednego „logicznego języka” do drugiego.

9 W. Penfield, „Some Observations on the Functional Organization of the Human Brain”, Proceedings 
of the American Philosophical Society, 1954, nr XCVIII, s. 297.

10 Por. Speculations on the Origins of Speech and Its Communicative Functions, w: S. K. Langer, 
Philosophical Sketches, dz. cyt., s. 26‑53.
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spekulatywnych podstawach, nie tylko na analogiach między ludzkim a zwie‑
rzęcym zachowaniem, ale w szczególności filogenetycznych prawidłowościach 
i strukturalnych homologiach.

Czucie, jak doskonale wiemy, dzieli się niemal od początku na dwie główne 
kategorie, które można nazwać wrażliwością i emotywnością. Przeprowadzono 
bardzo ciekawe badania dotyczące problemu tego podziału, w szczególności przez 
psychologów, którzy zakładali pierwotny niezróżnicowany Gemeingefühl, w obrębie 
którego wrażenie i emocja są jeszcze nieodróżnialne11. Być może podział ten sięga 
głębiej niż każdy inny, tak jak różnica między procesami nerwowymi na peryferiach 
organizmu i w obrębie jego struktur mózgowo‑rdzeniowych. Peryferia, które zarów‑
no wykorzystują, jak i opierają się otaczającemu światu, są przygotowane do ciągłej 
obrony przed zagrożeniem. Ich unerwienie charakteryzuje się szybką i selektywną 
reakcją na bodźce, które wywołują natychmiastową odpowiedź. Reakcje centralne 
są wolniejsze i nieco intensywniejsze. Organizm jako całość przygotowuje się i przy‑
stępuje do działania poprzez zbieranie sił, czy to szybko czy wolno. Rozróżnienie 
to zachowuje ważność nawet na psychicznym poziomie poszczególnych czynno‑
ści. Zewnętrzne pobudzenia są odczuwane jak wpływy, zaskakujące wydarzenia, 
z którymi organizm zwykle radzi sobie w ich trakcie, ale może też bronić się przed 
nimi, jeśli są one gwałtowne, jak w przypadku głośnych dźwięków, oślepiającego 
światła czy urazów. Zdarzenia, które urastają do czucia w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego, są zwykle mniej intensywne i wydają się nie mieć żadnego 
określonego punktu pochodzenia. Są odczuwane jako czynności własne, nie ze‑
wnętrzne oddziaływania. W skrócie można powiedzieć, że peryferyjnie powstałe 
poruszenia nerwowe są zwykle, choć nie zawsze, odczuwane jako oddziaływania, 
a te powstałe ośrodkowo odczuwane jako działania.

To rozróżnienie, szczególnie jego anomalie, jest bardzo ważne dla psycholo‑
gii i często prowadzi badaczy ku niespodziewanym, daleko idącym, głębokim 
aspektom życia psychicznego. Pozwala ono też zdefiniować bardzo przydatne 
terminy, które pojawiają się wraz z rozwojem podstawowych problemów in‑
dywiduacji, partycypacji, projekcji sensorycznej, funkcji ekspresywnej i społecz‑
nego zaangażowania (czyli problemów występujących zarówno w najbardziej 
podstawowych, jak i najbardziej zaawansowanych stadiach systematycznych 
badań), w szczególności terminy subiektywny i obiektywny. Jako obiektywne 
postrzegamy wszystko, co czujemy jako oddziaływanie, natomiast jako subiek‑
tywne to, co odczuwamy jako działanie. Użycie tych definicji pozwala zauważyć 
wiele interesujących, często przeoczanych, zjawisk, jak dialektyczna gra między 
subiektywnymi i obiektywnymi elementami ludzkiego doświadczenia, chwiej‑
ność samych tych terminów, momenty ich zaniku, a nawet odwrócenia. Zosta‑
jemy poprowadzeni ku problemom uprzedmiotowienia, które są kluczowe dla 
psychologii sztuki oraz, w rzeczy samej, wszystkich zachowań symbolicznych.

11 Zob. na przykład wiele prac autorstwa Heinza Wernera, które poruszają tematykę wzajemnych 
relacji między poszczególnymi zmysłami oraz między percepcją a ruchem. Szczególnie Entwicklungspsy-
chologie, Johann Ambrosius Barth, Lipsk 1933; „Motion and Motion Perception: a Study in Vicarious 
Functioning”, The Journal of Psychology, 1946, nr XIX, s. 317‑27. Zob. też H. Werner, S. Wapner, „Toward 
a General Theory of Percetion”, Psychological Review, 1952, nr LIX, s. 324‑338; H. Hof, „Beiträge zur 
Relation der Sehsphäre und des Vestibulapparates”, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psych-
iatrie, 1929, nr CXXI, s. 751‑762.
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Największą jednak korzyścią, którą może przynieść koncepcja odczuwania 
jako etapu procesu życiowego, nie jego produktu lub „psychicznego korelatu”, 
jest to, że zawiera ona w sobie rozwiązanie dyskutowanych problemów „świa‑
domości” i „nieświadomości”. Istnieją akty świadome, które można definiować 
szeroko lub wąsko, w zależności od kontekstu. Istnieje też coś takiego jak świa‑
domość, czyli ogólny tryb lub stopień czucia, którym odznaczają się umysłowe 
czynności stworzenia jako całość w danym momencie. Może ona ulegać zmianie, 
w zależności od warunków, które mogą mieć wpływ na wszystkie akty w fazie 
psychicznej, jak działanie środków odurzających, opiatów czy innych substancji 
chemicznych. Możemy wtedy właściwie mówić o „zmianach w świadomości”. 
Nie istnieje jednak żadna „sfera” czy „system” świadomości, który zawiera 
„idee” w znaczeniu, jakie nadawał im Locke i  jego spadkobiercy, ani „treści 
świadomości” czy przedmioty „dane świadomości”. Te mylące elementy mowy 
tak zadomowiły się w naszym profesjonalnym języku, że wydają się niewinne 
i twórcy, którzy wprost odrzucają pojęcie „świadomości” jako zbiornika lub 
jakiegoś rodzaju bytu, często popadają z powrotem w ten sam dyskurs, w stare 
formy myślenia, które chcieli wyeliminować. Tak długo, jak nie będzie żadnej 
alternatywnej koncepcji, która zajmie miejsce tych odrzuconych hipostaz, będą 
one prześladowały naszą wyobraźnię i trzeba będzie je odrzucać wciąż na nowo. 
Najlepszą gwarancją adekwatnego pojęciowego ujęcia jest pozbycie się tego, 
co może wydawać się czysto literacką pokusą, nieustającą chęcią, by używać 
metafor i utartych zwrotów, które ucieleśniają przestarzałe teorie12.

Z kolei „nieświadomość” staje się zwyczajnie niepotrzebna, jeśli ujmujemy 
czucie jako fazę procesów, które na większości swoich etapów nie są odczuwane. 
Koncepcja „idei” przechowywanych w „nieświadomości” jest pozostałością po 
wcześniejszych teoriach umysłu. Według prezentowanego tu punktu widzenia, 
znakomita większość cerebracji przebiega poniżej progu odczuwalności, a wiele 
aktywności przekracza go jedynie ledwo i  lekko, choć pewnie wielokrotnie. 
Wchodzą jednak one w interakcję z innymi, które mają zdecydowany i wyspecja‑
lizowany psychiczny charakter, tak, że ich wpływ ma swoje odbicie w procesach 
świadomych. Zdarzenia całkowicie nieodczuwalne składają się głównie z pracy, 
dla której Freud postulował specjalną instancję, „system nieświadomy”. Praw‑
dopodobnie nie składają się one na system, ale są nieodłączną częścią wielu 
funkcji, które należą przede wszystkim do ośrodkowego układu nerwowego, 
wyposażonego w największą aktywność mózgu.

Specjalizacja wrażliwości, tak jak wiele poszczególnych zmysłów, była przed‑
miotem dość wielu badań. Inaczej ma się to w przypadku wyrazów tego, co 
‑ na mocy wcześniejszego rozróżnienia ‑ można nazwać „emotywnością”, na 

12 Tendencja ta jest nadal silnie obecna w pracach naukowych dotyczących ewolucji i szerszych 
aspektów biologii, często w tekstach kompetentnych myślicieli, którzy z pewnością nie poparliby tego, co 
dosłownie sugerują wyrażenia z ich odziedziczonego języka. „Plan natury”, „eksperymenty natury”, „jej” 
akty selekcji i troski o przetrwanie gatunku zastąpiły starszy język mówiący o mądrości i potędze Boga, 
ale znajome metafory są zawsze pod ręką, co znaczy, że nadal można popaść w wyparty już zwyczaj 
myślenia w teologicznych kategoriach opatrzności i przyczyny celowej. Naukowcy mogą traktować takie 
słownictwo jak zwykły stylistyczny ozdobnik, ale dla laika staje się praktycznie niemożliwe, by porzucić 
ten mityczny sposób myślenia, skoro sama literatura naukowa zachowuje te formy.
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które składają się wyspecjalizowane procesy, takie jak formowanie się obrazów 
(pod wpływem wrażeń zmysłowych), upodmiotowienie i cała gama emocji, 
uprzedmiotowienie i projekcja symboliczna oraz, z nadejściem tworzących 
i używających symboli funkcji (oczywiście nie poniżej poziomu człowieka), 
wysoko rozwinięte procesy dyskursywnego myślenia. Jeśli ktoś już odważy się 
śmiało i na poważnie zagłębić w to terytorium, to spostrzeże, że problemy, 
które domagają się badania, rozgałęziają się w każdym kierunku i zdają się 
piętrzyć jeden na drugim. Jednak łączą się one w pewien porządek i różnego 
stopnia zależności. Czasem metody badawcze są zapożyczane ze studiów z za‑
kresu neurologii i psychiatrii lub są sugerowane przez teorie, które powstały 
w innych dziedzinach tak różnych, jak chemia, inżynieria i (nie mniej ważne) 
filozofia sztuki oraz języka.

Wszystkie badania zjawisk psychicznych są trudne, jeśli już podejmie się je 
w jakimkolwiek zakresie i potraktuje poważnie. Nie ma zresztą żadnego powodu, 
by najbardziej skomplikowane, wrażliwe i zróżnicowane struktury w naturze, 
organizmy kontrolowane przez rozwinięte systemy nerwowe, były łatwiejsze do 
zrozumienia niż struktury, którymi zajmują się fizycy lub żeby psycholog zado‑
walał się zapisem i kierowaniem surowymi skwantyfikowanymi obserwacjami 
i mianowaniem ich najbardziej oczywistych regularności „prawami”. Szybko po‑
stępujące skomplikowanie i teoretyczne wyzwania dla problemów są sygnałami, 
że rozwija się prawdziwa nauka. Jak tylko będziemy w stanie pomyśleć ciągłość 
między fizyczną wrażliwością a odczuwanym wrażeniem, między fizyczną czyn‑
nością a procesem myślowym, będziemy dysponowali wszystkimi biologicznymi 
odkryciami i ich implikacjami, na których będziemy mogli bazować. Możemy 
poszukiwać podstaw odczuwania tak daleko w filogenezie, jak zawiedzie nas 
nasza pomysłowość i nie musimy się obawiać, że zbyt duża liczba fizjologicz‑
nych wyjaśnień zrobi z nas „zwykłych fizjologów”, zamiast psychologów, tak jak 
fizjolog nie musi się martwić, że zbyt duża liczba powoływania się na chemicz‑
ne wyjaśnienia uczyni go „zwykłym chemikiem”.W miarę jak pojęciowo jasna 
konstrukcja życia umysłowego dynamicznie zapuszcza swoje korzenie w obręb 
ogólnej wiedzy o życiu jako takim, autentyczne psychologiczne problemy rosną 
i rozgałęziają się. Jakiego rodzaju procesem jest tworzenie obrazów? Jak i do 
jakiego stopnia aparat wzrokowy jest w niego zaangażowany (od oczu do naj‑
dalszego krańca zasięgu wizualnego, prawdopodobnie wykraczając poza obszar 
prążkowany)? Czy jest nieodłącznym elementem fantazji czy tylko elementem 
składowym? Czy ma miejsce w mózgach zwierząt? Jakiego materiału należy szu‑
kać – analogicznych wyników badań elektroencefalogramem13 czy, w przypadku 
zwierząt, wiarygodnych behawioralnych oznak halucynacji podczas gorączki lub 
zatrucia, porównywalnych do tych znanych nam z doświadczenia? Drzwi stoją 
otworem dla innowacyjnych metod badawczych. Poza tym, niezależnie od tego, 
w którym miejscu na skali ewolucji pojawia się obrazowanie (można się wahać 
czy przypisać je gadom lub rybom), jakie napięcia lub zmiany rozwojowe mózgu 
je powodują? Czy zawsze służy tym samym celom co w przypadku człowieka? 

13 Grey Walter uzyskał interesujące wyniki podczas eksperymentów na ludziach, w których podmiot 
może relacjonować swoje własne obrazy.
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Jakie są jego związki, z jednej strony, z emocjami, a z drugiej, z postępującą 
intelektualizacją aktów umysłowych u człowieka?

Rozwiązania tych problemów są pokrętne i rzadko można znaleźć na nie 
jednoznaczną odpowiedź. W miarę jak teoria ewoluuje, rodzi pytania, z którymi 
można uporać się jedynie na jej własnym, rozwijającym się gruncie, na posta‑
wie wcześniej rozstrzygniętych problemów. Jednak przedstawione tu ujęcie 
czucia przyczynia się do dość precyzyjnej konstrukcji wielu pojęć, które zwykle 
używane są w sposób luźny lub unika się ich właśnie ze względu na tę luźność, 
ale mogłyby i powinny być użyteczne dla myślenia ścisłego. Chodzi o termi‑
ny takie jak: „umysłowy”, „psychosomatyczny”, „świadomy”, „potencjalny” 
lub „projekcja”, „tendencja” czy „zamiar”. Inne kluczowe pojęcia potrzebne 
do zrozumienia fenomenów psychicznych mają swoje źródło nawet głębiej 
w podstawach biologii, ale potrzeba ich zastosowania pojawia się jedynie, gdy 
wyższe funkcje, właściwie zwane „psychologicznymi”, są brane pod uwagę. 
Wówczas takie elementarne pojęcia, jak „akt”, „dialektyczny” czy „rytm” mu‑
szą zostać skonstruowane. Być może sama biologia zostanie poprowadzona 
ku jakimś teoretycznym postępom dzięki poszukiwaniom psychologii, tak jak 
fizyka rozwinęła się, by sprostać problemom zauważonym przez chemię, gdy 
różnica między chemicznymi „cząsteczkami” przypuszczalnie wiązała się ze 
strukturą atomową.

Nie da się w ramach jednego artykułu przedstawić na przykładach rozwoju 
filozoficznych pojęć, rozwoju, który ma kulminować w utworzeniu porządnej 
koncepcji umysłu, ale prace są w toku. Najlepszą oznaką jej potencjału jest 
to, że każda nowa konstrukcja teoretyczna w jej obrębie nadaje znaczenie 
oraz nową spójność pracom, które zostały już wykonane, czasem dawno 
temu ‑ szczegółowym pracom, rozrzuconym w obrębie literatury medycznej, 
psychologicznej, filozoficznej itd. Chodzi o badania na temat instynktu, zmian 
ewolucyjnych, „odruchów warunkowych”, zwierzęcej percepcji, uczenia się 
i habituacji, chemiczne i psychologiczne badania na temat działania hormo‑
nów i  leków, indukcji wzrostu, emocjonalnych efektów (emocja „pozorna”) 
czy zmian świadomości u ludzi. Istnieje bogaty materiał kliniczny dotyczący 
zaburzeń ruchowych na skutek widzialnych mózgowych przyczyn, przyczyn 
psychosomatycznych i w szczególności takich umysłowych zaburzeń, jak am‑
nezja, akalkulia i różnego rodzaju agnozje. Dane te rzucają osobne światło na 
funkcje, które zdają się tak zintegrowane w obrębie ludzkiej umysłowości, że 
ich źródła są niewidoczne, chyba że ta pozorna jedność zaczyna się rozpadać 
i ujawnia swoje niespodziewane cechy. Różnorodność i wzajemne powiązania 
wszystkich części ośrodkowego układu nerwowego są niewiarygodne. Nawet 
poszczególne zmysły, które dotychczas były badane przez psychologów, niemal 
zawsze, biorąc pod uwagę ich oczywiste zastosowanie jako przewodników orga‑
nizmu w starciu ze światem zewnętrznym, ujawniły inne zdolności w ostatnich 
głośnych eksperymentach dotyczących deprywacji sensorycznej. Okazuje się, 
że jesteśmy poddawani ciągłej stymulacji zmysłowej, nawet bez przekazywania 
żadnych nowych informacji, stymulacji, która służy do tego, by utrzymać w nas 
poczucie rzeczywistości podczas czuwania do tego stopnia, żeby nie pozwolić 
mózgowi swobodnie halucynować, jak to ma miejsce podczas snu.
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Mózg, ze wszystkimi jego przedłużeniami, jest organem zwierzęcej umy‑
słowości i  jest oczywiście krokiem milowym w ludzkim rozwoju, ten organ 
przekształca psychikę człowieka w coś, co nazywamy „umysłem”. Momentem 
krytycznym było prawdopodobnie rozwiniecie się aktywności symbolicznej 
i chociaż możemy jedynie spekulować na temat przyczyn i naturalnej historii tej 
funkcji, to jest to możliwe i warto podjąć ten trud. Hipoteza, która prezentuje 
się z przyjętego tutaj biologicznego punktu widzenia, nosi znamiona obiecującej 
teorii, ponieważ ukazuje „umysł” jako zjawisko naturalne i pozwala skonfron‑
tować się, nie umniejszać lub omijać, z najbardziej intrygującym ze wszystkich 
psychologicznych problemów – przepaścią między człowiekiem a pozostałymi 
stworzeniami. Dobrze rokuje również dlatego, że wyjaśnia, choć trochę przy 
okazji, dlaczego umysł tak bardzo wydaje się oddzielnym istnieniem i niezależnym 
podmiotem, że powszechnie uważany był za homunkulusa, „wewnętrznego 
człowieka” mieszkającego w ciele, dając mu życie i ruchomość, i opuszczającego 
je z chwilą śmierci.

Podstawy tych twierdzeń są materiałem na długą książkę i nie mogą zostać 
tu zaprezentowane, a co dopiero dyskutowane. Ale może można wskazać, co 
czyni dany akt „umysłowym” oraz jak zwierzęca psychika mogła przekształcić 
się w wyżej rozwiniętą formację charakterystyczną dla człowieka, którą nazy‑
wamy „umysłem”.

Wydaje się, że ośrodkowy układ nerwowy ukształtował się u zwierząt wraz 
z rozwojem u wielu gatunków telereceptorów węchu i wzroku oraz, na dość 
wysokim poziomie, słuchu. Jest to przede wszystkim mechanizm sterujący czyn‑
nościami zwierząt jako całością przez wyspecjalizowane i skupione sygnały, nie 
ogólne warunki, które przyciągają i odpychają, jak to jest u bardzo prymitywnych 
stworzeń. Jego najprostszą formą jest układ komplementarnych aferentnych 
i eferentnych nerwów, doprowadzających odpowiednie wrażenia zmysłowe 
i odprowadzających korespondujące z nimi impulsy do mięśni i pozostałych 
organów (gruczołów, płuc itd.), by spowodować dane wydarzenie.

Potrzebny jest tu przynajmniej komentarz, który zastąpi cały rozdział, niezbęd‑
ny, by zdefiniować i usprawiedliwić pojęcie „działania” i jego różnych odmian, 
„aktywności” oraz „aktu”. Ta krótka uwaga dotycząca znaczenia „aktu” będzie 
musiała ukierunkować nas w bieżącej dyskusji. Akt jest specjalnym rodzajem 
wydarzenia, zawsze mającym miejsce w obrębie organizmu14. Charakteryzuje 
go to, że angażuje układ napięć albo miejscowych, albo działających na cały 
organizm, choć być może zawsze z jednym centrum pobudzenia. Cały ten układ 
jawi się jako pojedynczy proces i jako taki się rozwiązuje, po czym akt dobiega 
końca. Tryby powstawania i rozwiązywania zdecydowanie się różnią. Niektóre 
akty mają fazę psychiczną, ale znakomita większość jest nieodczuwana.

Najbardziej problematyczna aktywność ośrodkowego układu nerwowego 
zwierząt znajduje się gdzieś między przewodzeniem aferentnym i eferentnym, 
gdzie kończą się percepcyjne akty, a zaczynają ruchowe odpowiedzi. W tak zwa‑
nym „łuku odruchowym”, który uważany jest zwykle za prototyp zwierzęcego 

14 Twierdzenie to może zostać zmodyfikowane na potrzeby niektórych szczególnych kontekstów, 
jak prawo czy etnologia.
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zachowania w ogóle15, zawiera się moment przejścia od postrzeżenia do reak‑
cji. Struktury nerwowe, które powodują te zmiany, są wysoce skomplikowane 
i wydają się jeszcze bardziej wyspecjalizowane. U kręgowców są one związane 
z rdzeniem kręgowym i mózgiem, ale w tym ostatnim są często tak rozwinięte 
i skomplikowane przez zintegrowanie ich z innymi funkcjonalnymi układami, 
że odruchy stały się mniej ważnymi składnikami dla jego aktywności.

Akty umysłowe to procesy, które skupiają się w mózgu i są odczuwane – 
to znaczy, mają fazę psychiczną. Istnieje wiele czynności mózgu, które nie są 
umysłowe, chociaż jedne mogą wywierać wpływ na drugie16. Cała aktywność 
przypisywana „nieświadomości” należy do tej klasy. Również akty, które nie 
skupiają się w mózgu, mogą być odczuwane, jak jest u stworzeń, które posiadają 
jedynie rozproszony układ nerwowy. Organizmy te mogą jednak czuć wpływy, 
na które odpowiadają, i być może też swoje własne pobudzenia – tego jednak 
nie możemy wiedzieć. Tam, gdzie występuje przodomózgowie, są też wyspe‑
cjalizowane, przypuszczalnie psychiczne akty, takie jak świadomość, intencja, 
emocja, wahanie i decyzja, pragnienie, być może zadowolenie. Skupienie się 
na postrzeganym przedmiocie, np. na przeszkodzie lub celu skoku albo ude‑
rzenia, jest z całym prawdopodobieństwem aktem umysłowym. Tak czy inaczej, 
u zwierząt całkowita reakcja zwykle angażuje całe ciało, a więc psychiczny 
element jest częścią większego dynamicznego schematu. Taki poszerzony akt 
fizyczny jest całkowicie zależny od percepcji i  intencji. Zwierzęcy mózg jest 
przede wszystkim cybernetycznym organem kontrolującym jawne odpowiedzi 
organizmu na możliwości i przeszkody, które oferuje otoczenie.

U człowieka wrażliwość nerwowa jest tak wysoka, że gdyby miał odpowiadać 
skurczem mięśni na każdy bodziec, którego ma świadomość, to pozostawałby 
w nieustającym tańcu św. Wita. Duża liczba aktów, która ma swój początek 
w mózgu, nie ma żadnej fazy jawnej i również w mózgu się kończy. Dzieje się 
to dzięki działaniu wybiórczej percepcji widoków, dźwięków, komunikatów 
propriocepcyjnych itd. Wynikiem takich czynności może być uformowanie się 
obrazu, uaktywnienie innego zespołu neuronów, które przeprowadzają ich 
własny repertuar tworzenia słów itp., być może cały rozwinięty proces, który 
składa się na ideację. Jeden akt zaczyna drugi. Duża liczba zdarzeń zachodzących 
wewnątrz mózgu staje się odczuwalna, co więcej są przeważnie odczuwane jako 
działanie, tj. są subiektywne. W bieżącym momencie naszej historii naturalnej, 
ludzki mózg zdaje się nieprzerwanie myśleć, pamiętać, rejestrować lub śnić. Na 
jawie zwykle robi to wszystko naraz lub na zmianę, jak w kalejdoskopie (podczas 
snu, śnienie dominuje niemal całkowicie). Wynikiem tej zwiększonej i w dużej 
mierze samoutrzymującej się czynności jest to, że bez przerwy czujemy naszą 
wewnętrzną aktywność jako tkankę naszej subiektywności, na którą oddziałują 

15 To rozsądne założenie, choć może zbyt pewnie przyjęte za powszechnie znany fakt. Ontogene‑
tycznie zdaje się on poprzedzony przez więcej złożonych funkcji, natychmiastowy „odruch” wynikający 
z uproszczenia wraz z dojrzewaniem. Patrz. R. Lorente de Nó, „Vestibulo‑ocular Reflex Arc”, Archives of 
Neurology & Psychiatry, 1933, nr XXX, s. 245‑91.

16 Akty mogą rozszerzać się na i włączać inne akty lub ujawniać się w ramach ogólnej czynności 
i specjalizować się w swoim charakterze oraz efektach. Wszystkie takie charakterystyki, które są potrzebne, 
by zbudować teoretyczne pojęcie „aktu”, muszą pozostać tu niewyjaśnione.
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takie obiektywnie odczuwalne zdarzenia, jak percepcje, i z której wyłaniają się 
jako poszczególne formy nasze bardziej trwałe i kompletne subiektywne akty, 
jak konkretne myśli lub wyróżnione emocje. To psychiczne kontinuum jest naszą 
świadomością siebie. Kiedy ulega ona zaburzeniu, a dzieje się to w pewnych 
patologicznych stanach, żadna dawka obiektywnych dowodów nie może prze‑
konać pacjenta, że jego subiektywnie „zgubiona” ręka, noga czy nawet połowa 
ciała należy do niego17.

Zakończenie jednych obwodowo lub ośrodkowo rozpoczętych w mózgu ak‑
tów zwykle powoduje inne wydarzenia w jego obrębie. Być może to niemożliwe 
do zniesienia nagromadzenie impulsów doprowadziło wreszcie do najbardziej 
doniosłego ewolucyjnego kroku w przeszłości naszego gatunku, czyli pojawienia 
się spontanicznej symbolicznej identyfikacji ze sobą spostrzeżeń, wspomnień, 
swobodnych obrazów czy wytworów wyobraźni, co urosło do charakterystycz‑
nej i dominującej tendencji. Dzięki którym konkretnie wydarzeniom i etapom 
ta funkcja mogła się wykształcić, jest zagadnieniem równie odstraszającym, co 
pociągającym i – choć może nie leży poza zasięgiem możliwości hipotetycznej 
konstrukcji – nie może zostać poruszone tutaj. Jedyne, co jestem w stanie po‑
wiedzieć w tym miejscu, to to, że z prymitywnej symbolicznej relacji, w której 
symbol i sens widziane są jako tożsame18, wynikły wszystkie wyższe formy myśle‑
nia i komunikacji symbolicznej, dzięki którym ludzka i tylko ludzka psychika jest 
dziś umysłem. W miarę jak subiektywne doświadczenie człowieka intensyfikuje 
się i skupia w formie jaźni, jego obiektywne doświadczenie zostaje symbolicznie 
zjednoczone jako świat. Wzajemna gra tych dwóch mentalnych konstruktów 
kieruje jego życiem, które jest tak naprawdę „życiem umysłu”.

Hipoteza ta oparta jest na koncepcji czucia jako cechy charakterystycznej dla 
najbardziej skomplikowanych i energochłonnych procesów życiowych. Ukazuje 
umysł jako ludzką specjalność, funkcjonalny fenomen będący skutkiem niezwy‑
kłego rozwoju ludzkiego ośrodkowego układu nerwowego. Spełnia ona również 
oczekiwania stawiane obiecującej hipotezie, mianowicie dostarcza pewnych 
dodatkowych wyjaśnień, mimo że nie została z ich powodu utworzona. Jedno 
z nich rzuca światło na charakterystyczną ludzką tendencję osób w każdym 
wieku i należących do różnych kultur, by traktować umysł jako oddzielne istnie‑
nie, duszę zamieszkującą i zarządzającą resztą organizmu, który w kontraście 
do niej jest „jej” ciałem. Ryzykując, że nadwyrężę cierpliwość czytelnika, krótko 
przytoczę ten jeden przykład wspomnianych teoretycznych implikacji.

Mózg jest organem i, jak wszystkie narządy, jest częścią większej całości – 
organizmu, który pomaga utrzymać dzięki swoim specjalnym funkcjom. Na 
pewnym etapie rozwija się ponad potrzeby organizmu i pojawia się groźba 

17 Literatura na ten temat jest zbyt obszerna i rozproszona, żeby otwierać listę odniesień, ale nie‑
które zebrane opisy przypadków i dyskusje można znaleźć w: P. Schilder, The Image and Appearance of 
the Human Body, International Universities Press, Nowy Jork 1950 oraz J. M. Nielsen, Agnosia, Apraxia, 
Aphasia, P. B. Hoeber, Nowy Jork 1946.

18 Duża liczba dowodów na istnienie tej fazy myślenia symbolicznego jest zawarta w: E. Cassirer, The 
Philosophy of Symbolic Forms, Yale University Press, New Haven 1953, w szczególności t. II, oraz w dużo 
skromniejszej wersji w Language and Myth, przekł. S. K. Langer, Harper, Nowy Jork 1945. Zdumiewająco 
zgodne podejście i niemal identyczne teorie niezależnie stworzone i rozwinięte w tym samym czasie 
można znaleźć w: O. Barfield, Poetic Diction: A Study in Meaning, Faber and Gwyer, Londyn 1928. Zob. 
też mój tekst Philosophy in a New Key, Harvard University Press, Cambridge 1942, rozdz. 6 i 7.
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jego oddzielnego ujednostkowienia (kolejna podstawowa zasada, która po‑
wyżej nie była nawet dyskutowana) wewnątrz jednostki, do której przynależy. 
Tak jest w przypadku ludzkiego mózgu. Przyjmuje on tak wiele bodźców, które 
wymagają, by radzić sobie z nimi w specyficzny dla siebie sposób, że musząc 
zakończyć każdą zaczętą czynność, co charakteryzuje żywe tkanki, zaczyna mieć 
własne interesy wykraczające poza interesy organizmu: potrzebę symbolizacji, 
ekspresji, ideacji, logicznego myślenia (odnajdywania porządku między ideami) 
i, w szczególności, komunikacji, która skupia i zarządza chaotyczną emocjonalną 
aktywnością, mającą swoje źródło w myśli i fantazji. Dysponujemy w rezultacie 
rodzajem „życia wewnętrznego” lub życia umysłu, które powoduje, że wydaje 
się on oddzielną istotą w ciele. Ponieważ w sposób oczywisty sprawuje kon‑
trolę nad organizmem jako całością, jest niemalże nieuchronnie uznawany za 
jednostkę zarządzającą, sobowtór całego człowieka lub duszę.

Potrzeba więcej niż jedną myśl, niezależnie od tego, jak byłaby płodna, 
żeby stworzyć naukę. W zasadzie każda nowa, ważna intuicja dezaktualizuje 
poprzednie. Kiedy już badania umysłu będą mogły zająć swoją pozycję pośród 
prawdziwych nauk, pojęcie czucia, w postaci, jaką sformułowałam tutaj, praw‑
dopodobnie wyda się naiwne, żeby nie powiedzieć przestarzałe. Jednak do tego 
czasu nadal może odpowiadać na najbardziej palącą dziś potrzebę, by umieścić 
zjawiska psychiczne pośród faktów tak, żebyśmy mogli rozwiązywać i zmagać 
się z każdym problemem bez obaw, że popadniemy w metafizykę.

Przekład Agata Mieszkowska


