MARCIN MIŁKOWSKI
RZECZYWISTE WZORCE INTENCJONALNOŚCI
W

naturalistycznych nurtach filozofii umysłu żywa jest kwestia
intencjonalności. Samą intencjonalność rozumie się tradycyjnie jako
posiadanie treści lub bycie najałdś temat (oboaotesa). Pod znakiem zapytania
stawiane są jednak tradycyjne tezy na temat niematerialnego charakteru własności
intencjonalnych, jej obiektów, związku intencjonałności ze świadowością. Trzy
pytania wydają nię szcregółnie charakterystyczne w tym kontekście: (ł ) Czy
intencjonalność jest rzeczywiście przysłagającą własnością, czy też własnością
przypisywaną tyłko ze wzgłędów pragmatycznych? (2) Jakiego rodzaju jest to
własność? W szczegółności. czy jest to własność redukowalna do własności
lizycznych? (3) Jakim obiektom należy przypisywać (przysługują) siany
intencjonalne? Na jakich zasadach się to odhywa? (4) Czy własności intencjonalne
są redukowałne do własności reprezentacji umysłowych i relacJi między nimi?
Na powyższe pytania odpowiada między innymi koncepcja Danirła
Dennetta, który jest uznawany za zwnłennika tezy o czysto inssmmentalistycznym
statusie włanności intencjonalnych. Początkowe proce tego untnru
rzeczywiście tego rodzaju wrażenie mogły sprawiać, tece dziś autor ten bywa rałicrany
do obozu realistów2t. Zamierzam niżej pokazać, iż Dennets w istocie
pozostaje realistą codo stanów intencjonalnych, a jego koncepcja rawiera odpowiedzi
na pytania, które postawiłem powyżej.
Zacznę od przedmiotu sporu o realność przekonań i pragnień. Owe
przekonania i pragnienia mają być realnie istniejącymi wzotcanu, dlatego trz
przeanałizuję przykład grę w życie na którytn Dennete eksplikuje znaczenie tery o
realności istnienia wzorców. Na tym przykladzie pokażę też, iż wzorce
intencjonalne są emergentne względem wzorców fizycznych i funkcjonalnych
(do wzorców funkcjonalnych zaliczy Dennett reprezentacje umysłowe). Owe
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okażą się w koncepcji Denoetta algorytmami kampresji informacji
inlencjonalność jest tedy realnym wzorcem, który jest emergentny
(ijedrsocześnie mikruredukowalny) w stosunku dD wzorców funkcjonalnych i
rrzyczuych. Jego zdaniem intencjonalność przypisywana moze być zasadnie tylko
wówczaa, gdy rzeczywiście jest emergentna, czyli gdy opis w kategoriach
przekonaniach i pragnień daje nowe predykcje w stosanka do predykcji mażliwych
przy ażycia opisa su kategoriach kzycznych lab funkcjonalno-konstrukcyjnych.
wzorce
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realność

przekonań i pragnień

Czy wlasności inrencjonalne realnie istnieją? A jeśli istnieją, tojakiego
rodzaju są sslasnościami? Wydawaloby się, że przekonania i pragnienia Dennett
traktuje w sposób instrumentalistyczny. We wczesnych pracach podkreślal, że
slużą one predykcji zachowania pewnych systemów, co nie znaczy, iż
mająjakieś konkrerne odniesienie przedmiotowe w tych systemach. Otóż obserwator
przyjmaje wobec nich tzw. nastawienie intencjonalne to znaczy stara się je
opisywać t przewidywać za pomocą przypisywanych im przekonań i pragnień.
Niemniej korelaty tych przekonać i pragnień w postaci jednostkowych
obiektów zdaniem autora Tise lntentiossol Stonre istnieć nie muszą, aby takie
predykcje byly skuteczne. Antyrealistyczny wydźsyięk mają deklaracje Dennetra
dotyczące jego teorii intencjonalności. Gdyby psychologia nastawienia
intencjonalnego miala być redukcją zachowawczą psyeholegii potocznej, to niejest
to redakcja
zachowująca wszystkie podzialy kategorialne zawarte w językach
naturalnych. Autor Broinasonns dopuszcza, że część intencjonalnych
predykatów potocznych okaże się nazwami postymi. Taki pogląd można pociągnąć
w dwóch (co
najmniej) kierunkach;
Niema przekonań i pragnień jako konkretnych obiektów fizycznych takich
jak cząstki elementarne cey obiektów teoretycznych takiego rodzaju, jak
fale radiowe; przekonania jako korelaty zdań wjęzyku myśli
przetwarzanym przez mózgi nie istnieją.
Nte ma przekonań i pragnień jako stanów intencjonalnych aktywnych
przyczynowo; przekonania i pragnienia traktuje się fikcjonalnie.
Pierwszy pogląd stanowilby negację koncepcji języka myśli Jerry”eęo
Fodora; drugi zaś zaslugiwalby na miano eliminatywizmu, glosronego
chociażby przez Paula i Patrichię Churchlasdówtl czy Richarda Rorty”ego w
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go wczennydt nnykulP. Pand Chutehhand wypowendn się w sposób nie
powstawiający awinych wąipliwońci: Jrzekonania i pragnienia dzielą los (art
o/a pita wali) floginionu, cieplikai esencji chemicznych”tt. Denneti jednak
nie kizie tak daleko. Przyznaje przekonaniom i pragnieniom tyleż realności,

ciężkości. Przyznaje, że przekonania nie są konkretami. OkreńSa
tenminologii Reichenbacha jako abaizarta, obiekty abstrakcyjne
w przeciwieństwie do illatów, postulowanych obiektów teoretycznych32.
Ptzyponsnijmy, co Reichenbach pisal na temat tych kategorii ontologicznych:
Dla takich bytów Uak np. elektryczność MM.] ożywam nazwy illota, co
znaczy rzeczy wywnioskowane”. Są one ściśle odróżniane z jednej strony
od konkretów, które skladają się na świat rzeczy obserwowalnych, z drugiej
zaś od abstraktów, które są polączeniami konkretów i nie dają się obserwować
bezpośrednio, ponieważ sącalościomi pojęciowymi .1. Illata natomiast nic są
polączentem konkretów, lecz odrębnymi bytami, wywnioskowanymi z koskretów. Ich istnienie jest tylko aprawdopodobnione przez konkrety”33.
Abstrakty, w przeciwieństwie do illatów, nie mogą mieć przypisanej
lokalizacji przestrzennejtn. Illata zoajdnją się natomiast w przestrzeni, lecz nie
są bezpośrednio obserwowalne. Itak na przyklad abstraktami są liczby,
sila, elektryczność, fole radiowe, opór
kryzysy finansowe, illatami zaś
elektryczny. Prznr „polączeoia konkretów” roznmie Reichrnbach z prwnością
nie tyle fizyczne zlączenia co najmniej dwóch konkretów (to bylyby wszak
tylko konkrety), ile raczej coś w rodzaja kompleksów czy związków między
konkretami. Oznacza to, że są one deliniowane za pomocą relacji między
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Oponenci Dennetta zarzucali mu m.in. brak argumentów na rzecz
regulującej definicji przcknnuń jakn abstraktów. Alexander Rosenberg cwracal
uwagę, że na podstawie przydatnnści predykcyjaej równie dobrze można by
wnioskować o tym, że przeknnaó mają statua illatów35. Przekonania i inne stany
intcscjonalne, co gorsza, nie są tak dobrze zdefiniowane, jak abstrakty w fizyce;
problem polega na tym, że wcale doltłodnie nie wiadomo, jak ną powiązane
przekonania ze stanami nkladn nerwowego, illatami neuronanki; jeśli zaś nie
wiadomo trgo w sposób precyzyjny, to nazwanie przekonań abstraktami jest
czczą deklaracją36. Dconrtt w odpowiedzi dowodnI, że s” cosodcie wiadomo,
jak abstrakty-przekonania są powiązane z illatami: są one mianowicie w takiej
relacji, jak tak zwany poziom wiedzy do pozioma symboli (programu) w
kogoitywistyczncj teorii umysłu Alana Newella.
Mctafora wielopoziomowej analizy czy wyjaśniania zjawisk zaaluguje
na sporą uwagę. Rzeczywiste wzorce w acanie Deunetta należy analizować
na winu poziomach. Niektórzy filozofowie twierdzą, że typowe dla
emergentyzmu metafory warstw czy poziomów są sprzeczne z ujęciem rzeczywistości
jako zawierającej wzorce37. Jak będę się starał pokazać, tego rodzaju ujęcie nie
tylko jest zgodne z fizykalizmem, ule również z lagodnym emergentyzmem
nic ma mowy o żadnych sprzecznościach, nawet w metaforycznym uensie
(ntcktórzy ioni autorzy też optują za wielopoziomosyą, emzrgentystyczną
wizją smyslu)3t.
Wzorce, o których mówi Dcunett, to regularności występujące w ciągach
danych. Są onz czymś, co może być z definicji rozpoznanejako wzorzec39.
Nirwykrywalnc regularności czy wzorce są więc uznawane za coś, co nie
może być wzorcem, albo nie jest w istocie wzorcem w aenaie właściwym tego
slowa40. W jaki sposób rozpoznaje sig regulamości w danych? I czy jeden
zbiór danych należy opisywać jako zawierający jedcn wzorzec czy też wiele
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Wpawiasbjąc na te pytana Daawit nawiązuje do definicji ciągu
l41
osowego Gregay”ego Osailinaa
(CL) Ciąg liczb jest losowy, jedli najmniejszy algorytm określający go
komputerowi ma taką samą dlugość w bitach, co sam ciąg.
Jak widać z definicji. niekompresowalne ciągi są losowe (natomiast
problem, czy dany ciąg jest losowy, jest nierozstrzygalny jak dowiódt także
Chaitin). Przez kompresję danych rozumie się w informatyce zmniejszenie
dlugości ciągu kompresowalnego to jest zapisanie go w krótscej formie,
którą można rozkodować przy użycia odpowiedniego algorytmu
dekompresującego. Wyróżnia się dwa rodzaje kompresji: bezstratną, gdzie po
dekompresji dane wyjściowe są identyczne z wejściowymi, oraz stratną, gdzie
pomija się część informacji, które są dla danego zastosowania nieistotne (np.
nteslysznlne dla ludzkiego ucha elementy nagrania muzycznego). Pojęcie
kompresji danych jest więc kluczowe dla definicji wzorca u Deonetta:
rzeczywiste wzorce to dokladnie kompresowalne ciągi. Ciąg kompresowalny
ma z definicji pewien algorytm, który go kompresaje i dekompresaje; jest
rozpoznawalny przez ten algorytm kompresujący kryterium rozpoznaoia
jest tutaj skompresowanie ciągu. W ten sposób Dennett może brorić tezy, że
w istocie w ogóle nie ma wzorców nierozpoznawalnych.
O dwóch rodzajach kompresji wspomnialem nie bez kozery. Kompresję
stratną stosuje się wtedy, gdy część kompresowanych danych można uznać
za szum, niepotrzebny dodatek do wartościowych informacji. Odrzocając
szum, można zapisać tylko wartościowe informacje. Skoro tak, to istnieje
duża dowolność interpretacji wzorców wciągach danych: nie dość, iż można
smkaś dowolnej metody kompresji, to jeszcze można dowolne części danych
traktowaś jako szum. Oczywiście, potraktowanie 90% danych jako zbędnego
szama może budzić wątpliwości, lecz gdyby byla to cena za zrekoostrsowanie
starego nagrania na przyklad przemówienia Józefa Pilsndskiego to
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znamy, iż jest to nperacja rzeczywiście
pozustassianiu wartościowych informacji.

Wzorce
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Należy zdać sobie sprawę z niezwykle szerokizgo zakresu pojęcia
czyli kontpresowalnego ciągu danych. Denneti przedstawia szereg
przykladów wzorców. Nawiązaje m.in. do tak cwanej gry w życie”.
Pokrótce przedstassię więc zarys zasad
gry w życie”, a następnie dosyć dokladnie
zajmę się Dennettossską argumentacją opartą na tym przykladzie pozwolt
mi to wrócić do sprawy relacji między illatami a abstraktami w odniesienia
do stanów intencjonalnych. Gra w życie to gra logiczna w rodzaju pasjansa.
Nie chodzi w niej o wygranie. Istnieje plansza podzielona na kwadratowe
komórki, które mogą być zaczernione lab biale: na planszy istnieje zawsze
pesoaa kontiguracja początkowa. Skoro komórki są kwadratowe, to każda z nich
ma osiem komórek sąsiednich. W każdym ruchu w grze realizuje się jedną
zasadę: każda komórka, aby określić czynność wykonywaną ss następnym
mcha, liczy, ile komórek jest zaczemionych w chwili obecnej. Jeśli odpowiedź
ssynosi dwa, komórka pozostaje w stanie obecnym (zaczerniona lab biata)
w następnym rocha. Jeśli odpowiedć wynosi trzy, komórka będzie
zaczerniona w następnym niebu, bez względu na jej stan obecny. W pozostalych
okolicznościach komórka jest biala.
Skąd nazwa ..gra w życie”? Otóż, zaczernianie i wybielanie komórek
można rozamieć jako narodziny i śmierć: obserwowanie planszy zmieniającej się
zgodnie z tymi zasadami daje wrażenie powstasoania kolejnych generacji
komórek i ich kolonii. Gra ssięc należy do kategorii gier symulacyjnych
piet
przypominających rzeczywiste procesy żyeiowe°. Consray. tworząc grę 50
Zycie, tak dohral zasadę, aby tmdno hyto przesridzieć zachosoanie populacji
komórek, a jednocześnie żeby hylo ono interessjące. Pozzątkon”o ss grę ss życie
grano za pomocą papierowych ptassz i kssadratowych. dwakoloross”yeh
pionów, lecz obecnie najczęściej do tego cela seykorzystnje się konspaterowe
somalacje.
W zależności od soyhranej kontigaraeji pozzątkosrej następają rózse
zmiany akladn na planszy. Niektóre aklady są stabilne i w ogóle się orz
zmieniają Conssay określa je jako .„martssą naturę”. lnae, początkowo
niesymetryczne, stają się akladami symetrycznymi. Po ssiela radiach niektóre
wzorzec”,
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wymierają, inne oscylują między kilkoma konfiguracjami.
Wykryto szereg ruchomych figur na planszy; figur „żarlozzuych”, igor
slabuuych I tak dalej. Starannie dobierojąc początkowe rozłozeuie komórek
zaczernionych, można stworzyć frapujące uklady. Wszystkie te układy,
oczywiście, są konsekwencją przyjętej zatady gry w życie i konfiguracji
początkowej.
jednak przewidzenie zachowauia komórek okazuje się bardzo trudne
bez obserwacji symulowanych komputerowo ukladów. Przez obserwację
odkryto stabtlne, przemieszczające się figury nazywane malowniczo
”,,,ciuchciami”. Stanowią one nowy poziom
„szybowcumt”,,,pompami
ontulogiczny zamiast mówić ojednej zasadzie zaczerniania i wybielania
komórek na planszy, można się zastanawiać, jak ułożyć na przykład szybowiec,
żeby doleciał do pompy. Na tym poziomie powstaje nowy język
zawierający swoiste nazwy, skróty drobiazgowych opisów konfiguracji. Na
poziomie fizyki świata gry w życie nie mówi się o ruchu unio szybowcach.
Planszę opisuje się statycznie w postaci współrzędnych komórek zaczernionych,
traktowanych jak indywidua; na poziomie wyższym pojawiają się ruchome
pumpy i szybowce. Czy w świecie gry w życie ruch jest rzeezylristy? Czy
tylko pozorny?
Mamy do czynieniu z równie realnymi wzorcami na obu puziumuch
ficyki światu życiu i jego by tak rzec makrofizyki. Przewidywania, w których
indywiduami są szybowce i pompy, ną mniej ścisłe od przewidywań na
poziomie współrzędnych°, lecz znacznie wygodniejsze. Pojawiają się tutaj prawa
przybliżone dotyczące makrofizyki światu życia, czyli algorytmy kompresji
stratnej informacji u konfiguracji komórek na planszy. Przy owej kompresji
tracimy część informacji mianowicie przechodzimy du nastawienia
funkcjonalnego względem obiektów na planszy. Pytamy, jak działają owe ruchuss”e
konfiguracje.
Nie jest do końcu jasne, juk Denuett chce uzasadnić tezę u mniejszej
ścisłości praw dotyczących figur świata życia (mniejszej ud ścinłońei
prawa fizyki tego świata). Mniej wprawne uku dłużej musi wyławiać
pojawiające się na płanncy obiekty, lecz gdy już je wyróżnimy, tu działają one
zawsze tak samu
zgodnie z pudstawuwym prawem fizyki światu życia.
Niemniej jednak prawidłowuści dotyczące scyhuwców i ciuchć zwykle nie są
tak ściśle i precyzyjnie wyrażane, co opisy konfiguracji komórek na
planszy, lecz zupełnie wystarczają projektantom ciekawych układów w grze
w życie.
—
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Pojawienie się nowego poziomu w grac w życie czy wjej naukowej
kontynuacji, sztucznym życia należy okreslić mianem „emergencji”w. Poziom
emergentny w świecie życia jest calkowicie uzależniony od poziomu
podstawowego w końcu nie trzeba mówić o zjawiskach emergentnych, aby
określić konfigurację na planszy w kolejnym ruchu. Niemniej trudności związane
kontckstowością, nielioiowością i lokalnością mikrooddzialywań są na tyle
daże, że przewidywanie wyglądu planszy bez obliczania jej okiadu, a
jodynie na podstawie ogólnej znajomości interakcji między makroftgarami jest
praktycznie beznadziejnie trudne. Ryzyko epistemiczne tkwiące w prawach
wyższego poziomu bierze się stąd, iż bez obserwacji symulowanych
konfiguracji nie potrafimy przewidzieć zachowania pewnych obiektów o priori. Czy
jednak dokladna empiryczna obserwacja przyniesie nam rzetelne prawa
wysokiego poziomu bez żadnych klauzul rezeria paribas (przy innych warunkach
niezmienionych)? Otóż lego rodzaju prawa przestalyby być, automatycznie,
prawami wysokiego poziomu. Zysk plynący z ujęcia komórek jako pewnego
rodzaju obiektów zlożonych wiąże się zignorowaniem wielu możliwych
tytoazji, w których te komórki przestaną zachowywać się jako ciuchcie” czy
bomby”: wypowiodzi na temat szybowców” z natury swej muszą być
wypowiedziami cereris poribas. Dlatego wiaśnie poziom ftgnr w grze w życic jest
poziomem realnym, naprawdę emergentnym, a nie tylko epifenomenem47.
Odpowiednio, tworząc konfigurację świata życia, można uzyskać dotyć
zaskakujące reznltaty. Możliwe jest mianowicie zbudowanie automatu, który
powielalby się samoczynnie. ajednocześnie stanowilby realizację
uniwersalnej maszyny Turinga. czyli tego modelu komputera cyfrowego, który jest
w stanie wykonać
każdy algorytm dla tego rodzajn komputerów4t. Na plansry
świata życia może powstać uniwersalny komputer, choć oczywiście plansza
będzie musiala być bardzo dużych rozmiarów.
Von Neumann pokazal już, że w zasadzie dwuwymiarowa
uniwersalna maszyna Taringa może być utworzona z automatów komórkowych, więc
tylko” problemem inżynieryjnym” bylo pokazanie. jak w zasadzie utworzyć
je z prostszych automatów komórkowych zdefiniowanych w śss”iecie życia.
Strumienie szybowców mogą na przyklud stanowić taśmę. a czytnikiem taśm
może być ogromny modni rlożony z martwej natnry, pożeraczy, szybowców
—

—

—

—

—

—

14M.
L

55.

ur

nedas,

4,

s.

ltre

scient(jic andphilorojshira)scope ufaeairiat t)fe,

Leonardu” 2002.

395-400.
W tym

Duktadurejsza definicjo sarwy „emergescja” znajduje się niżej.
miejscu dla
nprssnrzrnia można puwirdzieś, że grze żyziu mngą syystępowaś zjawiska
nietininwe
ratnśś (nddziatnjące figury), a rmiasy
relacjach zzę>ś (kuwdrhi ptanszy)
śn>riawo zurkume prowadzą dn ogrumnyzh rmian jakościowych
fi Franklin. Arnjiciol Ofindr, Camhnidge Mass., 995.
w

w

w

—

KoNTeKsT

KOGNITYWNY: nJ€I”IIEZEN rACJA

POJĘCIOWĄ

I

JĘZYKOWA

141

iinnych elementów. Jak to wygiąda? Poundstone wylicza, że calu konstrukcja,
autoreprodukująca się maszyna ucieleśniająca uniwersalną ntaszynę Turlnęa,
bylaby wielkości 10° pikseli4t.
Uniwersalna maszyna Tuńnga nlożc obliczyć każdą funkcję obliczalną
(jeśli przyjmiemyjak większość matematyków, tezę Churcha), tak więc może osa
poslożyć —jak powiada Dennett do realizacji programu gry w szachy.
Konilgoracja komórek na planszy świata życia może grać z nami w królewską grę.
Problememjest tylko rozpoznanie przez nas. wjaki sposób owa maszyna
reprezentowalaby swoje wejście i wyjście, tj. w jaki sposób przedstawtalaby sobie
i nam uklad ligur szachowych na szachownicy. Ktoś, kto nie wie, że
uniwersalna maszyna Toringa zostalo zrealizowana przez gigantyczną konfigurację
na planszy świata życia, nie bylby w stanie latwo odgadnąć, że migoczące,
mgliste obrazy zlożone z miliardów pikseli to komputer grający w szachy.
Lecz z perspektywy osoby, która stawia hipotezę, że ta ogromna tablica
czarnych punktów jest komputerem szachowym, dostępne są niezwykle
skuteczne metody przewidywania przyszlnści tej konfiguracji. Pierwszym
krokiem może być przejście z ontologii szybowców i pożeraczy do ontologii
symboli i stanów maszyny. Przyjmując to wyższe nastawienie funkcjonalne
do konftgorocji, można przewidywać jej przyszlość jako maszyny Turinga.
Drugim i jeszcze skuteczniejszym krokiem może być przejście do ontologii
pozycji na szachownicy, możliwych rochów szachowych i racji ich oceny;
następnie, przyjmując nastawienie intencjonalne do konfiguracji, można
przcwtdzieć jej przyszlość jako szachisty podejmującego intencjonalne dzialania
wykonującego rochy w szachach i usilującego uzyskać mata50.
Denneu znowu przypomina o ryzyko tkwiącym w obo krokach z jednej
strony program szachowy, isterprctowony intencjonalnie, może być
ntccalkowicie racjonalny; z drugiej zaś konfiguracja komórek stanowiąca maszynę
Turinga może zostać oszkodzona, jeśli na planszy znajduje się jakiś
osamotniony pożeracz” czy inna wędrująca figura, która zmieni oklad komórek
1. To ryzyko nicjest szczególne dla gry w życic wiąże stę w ogóle z
maszyny
intencjonalnym interpretowaniem komputerowego programu grającego w
szachy: program może być ćlc napisany, a komputer może się zepsuć.
Wzorce w grze w życie są rzeczywiste i występują na wielu poziomach. Ich
wykrycie wymoga przyjęcia niekiedy śmialych hipotez —jak w wypadko
interpretacji ogromu migających komórek jako maszyny Tońnga grającej w
szachy. Descett dodaje, że osoba stająca przed ogromną plasszą gry w życic jest
—
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polożeniu Marsjanina, kt6ry potnafilby przewidywać i interpretować
wylącznie na poziomie mikrofizycznym: dopóki Marsjanin nie
wpadnie na ta, że istnieje intencjonalny poziom opisu, dopóty będzie sial
przed niezwykle trudnym zadaniem obliczania toru każdej cząstki.
w

dzialania ludzkie

Wielopoziomowa ontologia świata Żyda: emergencja
Pojęcia emergencji i redukcji są stosunkowo nieostre; czasem uznaje się je
przeciwstawne i wykluczające, a z pewnością można mówić o wielu
odnuunach emergencji czy redukcji51. Tutaj przyjmę definicje regulujące za
Williamens Wimsatrem, który twierdzi, że emergencja i redukcja nie wykluczają
się53. Jego definicjo tych pojęć są więc nietypowe. lecc unikają wady, która
tkwi w koncepcjach standardowych: pojęcia te mają rzeczywiste
egzempliftkacje w praktyce naukowejTM. Wimsattowi nie idzie o możliwość redukcji
se zasadzie, leczo taką racjonalną rekonstrukcję nauki, w której
jmt miejsce dla
pojęć redukcji i emergencji.
Wimsatt w swojej analizie zanwuża, że można wyróżnić dwa podstawowe
znaczenia emergencji: zgodne i niezgodne z redukcjątr. I tak emergencja1
ukladn U to taka jego wlasnnść, że nie można zidentyfikować lub wyjaśnić
wlasności U wyższego poziomu za pomocą lub w kategnńach konfiguracji części
niższego poziomu U oraz ich znanych wlasności monadycznych i relacyjnych.
Jest to więc nieredukoaolnnćć wlasnaści wyższego poziomu da wlasnnści
niższego poziomu. Natomiast emergencja., zaklada możliwnść
mięclzypoziomowej identyfikacji wlasności (a wlaśeiwie mikroredakcjiYi. Wlasności
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części w identyfikacji skladników nie 54 wystarczająco symetryczne. prosie
konserwatywne, aby uznać identyfikację skladników różnych pozionsów
za sumującą się” czy .„agregucyjną”5. Lista warunków pozwalających uznać,
ze nklud jesi zlozony w sposób
sumujący się”, odpowtuda przynajmnicj
czękrowo różnym sposobom eksplikacji emergencji. IJkIad musi spelntać
że
uznać,
warunki,
natrępujące
aby
jego wlasności sumują się”0:
I. Podstawinnie lub przestawienie takich samych części ulclndu sic
powoduje zmiany wlusności calegu uklndu.
2. Występuje zachowanie jakościowego podobieństwa wlusności ukladu
(tożsamość lub zmiana wartości w wypadku wlasności ilościowej) przy
dodnwaniu i usuwaniu części.
3. Występuje niezmienność wlnsności ukladu przy operacjach polegających
nn rozkladaniu i ponownym sumowaniu
części.
4. Występuje liniowość
brak oddziulywuń między częściami systemu,
któte wplywalyby na tę wlusność ukludu.
Zawsze i tylko wtedy, gdy nie jest spelniony choć jeden z warunków I 4,
wamy do czynieniu z wlasuością emergentną (i emergencją2). Wimsutt
dodaje, że istnienie powszechnej i częstej agregacyjności jest zludne jest in
najczęściej wytwór niespruwdzonych i zulożonych z góry stnlych, idealizacji
i przeoczonych możliwości wnriucji. Jak pokazują badania w icont chaosu,
nkludów dynamicznych jest nieslychnnic wiele, lecz ich budowa wcale nie
przeczy mechaniczności czy fizyczności59. Można przypuszczać, że
niededukowalność, o której mówili cmergcnsyści, przy jednoczesnej
dctcrmiuowalnościW, duje się wyeksplikować poprawnie wlaśnie przy użyciu pojęć z teorii
ukladów dynamicznych. Dopiero wówczas pojęcie emergencji wolne byloby
od groźby sprzeczności wewnętrznej, która pojuwialaby się, gdyby
mikroredukowalność calości do części pociągula za sobą dcdukowalność cech calości;
w ukladach
nieliniowych tnkicj możliwości nic ma.
Bez definicji pojęcia poziomu tezy o międzypozinmowej możliwości czy
niemożliwości identyfikacji części ukiudu są slubo uchwytne. Jakie jednak
kryterium można tutaj wskazać? Wimsatt dowodzi, że poziomy organizacji
należy charakteryzować jako lokalne maksima regularności i przewidywalności
w
przestrzeni fazowej różnych sposobów organizacji matediw.
ric
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Sformułowanie to odwołuje się do teorii układów dynamicznych, gdzie
przestrzeń fazowa (nazywana też przestrzenią stanów) to jedno z
podstawowych pojęć62. Każdy układ dynamiczny można opisać za pomocą
odpowiedniej liczby zmiennych (najczęściej w równaniach różniczkowych).
Abstrakcyjna przestrzeń powstała z możliwych wartości zmiennych nosi właśnie
nazwę przestrzeni fazowej” czy przestrzeni stanów” układu. Zachowanie
układu można opinać jako zbiór trajektorii w przestrzeni fazowej; kiedy
zacznie się ono w określonym ntanie, jego ewolucja dynamiczna otworzy ciąg
stanów będący trajektorią w przestrzeni fazowej. Trajektorie w systemie
dynamicznym zwykle są zbieżne w co najmniej jednym obszarze w przestrzeni
fuzonyej; te obszary nazywa się „atraktorami”, zaś obszary przestrzeni fazowej,
w
których zbiegają się wszystkie trajektorie, nazywa się basenami atrakcji”
danego atraktorat3. Za pomocą teorii układów dynamicznych wyjaśnia się
więc pojęcia poziomów: Wimnati wskazuje, że w przestrzeni stanów
dowolnego ukladu dynamicznego mogą występować lokalne maksima regularności
i przewidywalności owe obszary będą poziomami organizacji układu,
Dodaje, że sity doboru naturalnego (a na niższych poziomach rozmaite czynniki
związaez ze stabilnością układu) sprawiają, iż większość łatwo
deriniowalnych obiektów znajdzie się w sąsiedztwie (przestrzeni fazowej) poziomów
organizacji, a najprostsze i najsiłniejsze teorie będą dotyczyć obiektów na tych
—

poziomach.
Regularność okazuje się tedy jednym z elementów det)niujących poziomy
ontologiczne w kategoriach układów dynamicznych. jesli zaś przez
„.regnlarność” będziemy rozumieć „nietosowość”, to zdefiniujemy ją też w
kategoriach algorytmicznej teorii informacji. Regntorne okażą się te dane, które
będzie można efektywnie skompresosrać (nielosowe w sensie Chaitina).
Przewidywalność zaś występuje tam, gdzie znajdziemy algorytm kompresji
owych ciągów i będziemy w sianie go ekstrapolować na nowe próbki danych.
Istnienie algorytmu kompresji dla danego ciągu danych jest równoznacznz
istnieniem mechanizmu wykrysyającego regularność w ciągu danych. czyli
pewnego detektora. Detektor” rozumiem jako urządzenie dające binarną
odpowiedź na zadane wejście. Takim detektorem może być nawet model
matematyczny (abstrakcyjny), o ite zostanie zmatizowany przer odposriedni układ

M. Trmpczyk. np. ros. 35—4t.
M. Siibersiein. I. Mcrtreyrr. Pisz szorek for ooiologisssi rms”rprsre, „.Phitnsnphizat
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fizyczny°. Idąc dalej tym tropem, możemy opisywać poziomy organizacji
ukladujako powstające dziękt hierarchicznej strukturze detektorów, gdzie
detektor poziomu n otrzymuje wejócie tylko z detektora poziomu n—I (w takiej
organizacji jednak mamy do czynienia z liniową hierarchią detektorów: to
zalożenie może być niekiedy falazywe). Jak zauważają Bonabeau I Destalles,
pojęcie emergencjt jest blisko sprzęgnięte z pojęciem zlożoności
algorytmicznej (zlozonoóć algoryimiczną, czyli zlożoność Kolmogorowa definiuje się
przez dlugość najkrótszego algorytmu rekonstruującego dany ciąg liczb)
i względne wobec algorytmu posiadanego w danym czasie przez
obserwatora. Emergencję wykrywa uig wówczas, gdy przewidywane zachowanie
ukladu odbiegu od zachowaniu foktycznego, a faktyczne zachowanie można
wykryć, tj. opisać algorytmicznie, nowym algorytmem.
Opia planszy gry w życie w kategońach figur, unie tylko wspólrzędeycb
zaczernionych komórek, jest istotnie prostszy mniej zlożony
algorytmicznie, gdyż dane można bardziej skompresować. Ta konsekwencja stanie się
jaśniejsza. gdy zauważymy, że detektor (algorytm kompresujący) każdego
poziomu wyróżnianego przez Dennettajuko wejście przyjmuje tylko daue z
bezpośrednio niższego poziomu, czyli operuje na mniejszym zbiorze danych,
na wyjściu dając skompresowany zapis (czyli
jeszcze krótszy). Emergentne
poziomy opisu świata życiu okazują się więc pmduktem algorytmów opisu
tego świata; wykryte w danych wzorce są realne, gdyż istnieją dla nich
odpowiednie algorytmy. Nie da się jednak wykluczyć, że jeden sposób opisu
(jeden algorytm) będzie równie dobry, jak inny. Mamy wszak dowolność
uznawania czegoś za wartościowe dane, a czego innego za szamW Dane, kióre
kompresujemy, mogą być równie dobrze kompresowane na kilka sposobów
w taki sposób Denneit paeah”azuje
Qaine”owską tezę o niezdeterminowanin
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Realność wzorców intencjonalnych jako algorytmów kompresji
Dennett wyróżoia trzy nastawienia w odniesienia do pewnych obiektów
fizycznych: fizyczoe, funkcjonalnej intencjonalne. Jeśli obiekt jest
intencjonalny, to można go analizować na poziomie funkcjonalnym i fIzycznym. Jeśli jest
lisnkcjonalny, to jest analizowulny oa poziomie fizycznym. Przeciwne
zuleżooód oie zachodzą: nie każdy system fizyczny jest analizowalny na
poziomie intencjonalnym. Choć w zasadzie każdy obiekt ftzyezny można
hyloby tak analizować i opisywać, to jednak Dennett podaje dosyć przekonającc
kryteriom: opisy intencjonalne pewnych obiektów wcale nie są bardziej
oszczędne od opisów funkcjonalnych ani nie stanowią podstaw dla nowych
predykcji. Istnienie owych opisów czy możliwości opisów —jest kwestią
obiektywną, mierzalną w kategoriach informatycznych przy użycie złozonożd
algorytmicznej.
Nastawienie intencjonalne to strategia poznawcza, w której poslngojemy
sig językiem mówiącym o abstraktach; nastawienie funkcjonalne to strategia
dotycząca illatów. Części funkcjonalne nrządzeó są bowiem obiektami
przestrzennymi (niekonieczniejednak czasowymi). Dopiem w nastawieniu
fizycznym mówimy o konkretach. Poziomy opisu systemu intencjonalnego opisują
zaś abstrakty, definiowane przez illata nastawienia funkcjonalnego.
Opisy intencjonalne moją być w takiej relacji do opisów
funkcjonalnych (psychologii subosobowej), jak opity figur na planszy światu życia
do opisów wspólrzędnych zaczernionych komórek. W świecie życia
illatamisą komórki, zaś relacje między illatami pozwalają na zdefiniowanie
abstrakcyjnego poziomu opisu figur na planszy. Takimi samymi abstraktami
mają być przekonania i pragnienta. Dennett odrzucu tezę, że pracą
elensenturnych struktur wózgu można efektywnie i bezpośrednio przewidywać
srany intencjonalne. Przekonania są obiektami abstrakcyjnymi, tukimi jak
figury na planszy życia. Nie jest jednak tak, że należy je wyeliminować
na rzecz opisu czysto
fizycznego algorytmy opisu intencjonalnego są
przecież wydajniejsze dla pewnych danych wejściowych od algorytmósy
fizycznych.
Czym takie podejście różni się choćby od stanowiska Podoru? Dennetr nte
rozsrrzyga. że przekonania juko stany intencjonalnr są realizowane przez proS
ste zdaniowe korelaty syjgzyku myśli przetwarzanym przez mózg: stanom
intencjonalnym niekoniecznie odpowiadają jednoznacznie zdunioss”e
reprczcntuzje mentalne. Fodor sznaje. że umysl jesr obiektem, w którym nic występuią
na
tyle skomplikowane relacje, żeby nuleżalo móssić o emergencji po7iowa
przekonuó i prugnieś względem pozioma psychologii snbosobowej. Stroktnra
algorytmiczna wedlug Fodora w ścisly spzsóh odsnzorowuje kompetencje ę
—
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—
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zykowete. Przekonania muszą być kodowane w strukturach nearologicznych
jako zdaniajęzyka myśli. Jesli sak, to struktuns układu, jakim jest umysł, musi
być liniowa. Co więcej, organizmy nie posługujące się językiem, u mające
siany intencjonalne (psy, krowy, żaby), muszą mieć wewnętrzne proccsory
języka myśli. Oba te zalozema wydają się całkowicie nieprawdopodobne w
świetle faktu, ze mózgi są wytworami ewolucji, ajęzyk naturalny w ewolucji
organizmów zywych pojawia się stosunkowo późno. Ewolucja poza tym nie
ssytwarza układów zbudowanych efektywnie s w prosty sposób, lecz raczej
złożone emergentniete.
Denneis jest sceptyczny wobec realizmu Fodora: Fodor przypisuje realność
przekonaniom także na poziomie sobosobowym, czyli nn poziomie operacji
obliczeniowych omyslo. Zdaniem Dennesta jednak przekonania na poziomie
snbosobowym mogą być kodowane inaczej, niekoniecznie przez zdania
w
logice pierwszego rzędn. Funkcje przekonań na poziomie
suhosobowo-obliczeniowym mogą być realizowane przez inne struktury, na przykład przez
wyrafinowane sieci neuronowe (wydaje się, że Fodor nie dopnszcza
wielorakiej realizowalności kompetencji językowej przez różnego rodzaju
algorytmy). Co więcej, czlomiekowi można przypisywać nieskończenie wiele
przekonań na mocy idealizacyjnego założenia o racjonalności, asy skończonym
mózgo nie może mieścić się nieskończenie wiele lIasów, które są wszak
obiektami przestrzennymi70. Nie można także ustalić, kiedy dokladnie
człowiek nabywa pewne przekonania (np. przekonanie, że prawnicy zwykłe noszą
buty) a należałoby móc to ustalać, gdyby przekonania były iilaiami W
71.
mózgu
Czy jednak stanowisko Dennetsa, scharakteryzowane jako realizm wobec
rzeczywistych wzoreów wykrywanych przez algorytmy kompresji,
rzeczywiście jest realizmem? Jednym z kryteriów realności jakiegoś zjawiska, w
przeciwieństwie do jego epifenomenalności, jest jego moc przyczynowa. Paszicia
Chnrehland przedstawia nmsępnjący argument, który ma świadczyć, że
Dennett musi być instrumentalistą albo musi postulować isusienie języka myśli72.
Obie możliwości są wedle niej równie nieatrakzyjne:
I. Nastawienie intencjonalne wobec .n polega na postulowaniu reprezentacji
zdaniowych n .r.
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zwierzętom przypisuje się przekonania i pragnienia, wówczas
tą koncepcją reprezentacji mają one wrodzony i wewnętrzny język,
a ich rozumowanie polega na wewnętrznej manipulacji symbolami
językowymi.
3. Jeśli teoria przekonań i pragnień jest jedynie metodą organizowania
danych, a nie postolowania przyczynowo aktywnych wewnętrznych stanów
organizmn, to teoria tajest instrnmentaliatyczna: przekonań i pragnień nie
należy rozumieć jako realnych stanów mózgu, Ieczjako siany wirtualne.
4. Teorie instrumentalistyczne traktują twoje obiekty teoretyczne jako
ozyteczne teoretyczne fikcje, czyli są fikcjonalistyczne.
Mamy więc do wyboru: albo Dennett uzna, że grzechotniki przetwarzają
informację wjęzyku myśleńskim (a wówczas uzna przekonaniu za realne
stany mózgu), albo będzie instrumentalistą. W powyższym argumencie stany
wirtualne” mórgu prawdopodobnie mają znaczyć to samo, co ‚„abntrakcyjne
stany” mózgu. W związku z tym zapewne Dennett, po pierwsze, nie ozna tego
za zarzut, tylko za rekapitulację jego koncepcji; po drugie zaś, zaprzeczy,
jakoby byla ona instrumentalistyczna. Czy jednak może twierdzić, iż nie jest ona
koncepcją epifenomenalistyczną ani tikcjonalisiyczną?
Dennett odżegnuje się od fikcjonalizmu73. W odpowiedzi Cfsurchland
pisal, że nie identyfikuje przehonań z żadnymi przyczynowo aktywnymi
wewnętrznymi stanami organizmu. To byloby świadectwem, iż przyznaje się
do instrumentalizmu. Rzeczywiście, początkowo Denneti nazywal swoje
stanowisko instrumentalizmem”74, lecz przedstawiona wyżej koncepcja
rzeczywistych wzorców miala być tego stanowiska korektą na rzecz „lagodnego”
realizmu. Uzasadnienie tery, iż przekonania nie są przyczynowo aktywnymi
wewnętrznymi sianami organizmu, wskazuje, że nie jest ona
epifenomenalistyczna: na tej samej zasadzie bowiem Denneti nie identyfiknje środka
ciężkości lampy z żadnym wewnętrznym jej sianem ani cząsteczką. Dennett nie chce
identyfikować bezpośrednio przekonań ze stanami mózgów. czyli uznawać
przekonań za illata: przekonania są abstraktami, czyli nie są identyfikownine
jako nieprzestrzenne r żadnymi wewnętrznymi stanami mózgu (dodajmy:
jako będące na innym poziomie emergentnym).
Jeśli tak, to czy nie popada Deunzis w epifennmenalizm? Wydaje się
na pierwszy rzut oka, iż abstrakty nic mają mocy przyczynowych15. Liczba 4
nie jest przyczynowo aktywna. Denneit jednak uznaje. że abstrakty mają mo
2. Jeśli
zgodnie
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przyczynowe1: rdzntce ss polozentu środka ciężkości niogą powodować
przewidywalne zmiany zachowania obiektu. Jego zdaniem, jako
a abstraktów
fakrycznaprzyczyna Itezy się to, co podaje się w wyjaśnieniach
uzywa
się w poprawnych wyjaśnieniach fizycznych bardzo często. Jest to nietypowa
I szetoka
koncepcja przyczynowości, lecz w Jej świetle Dennett nie Jest
epifenotuenalistą.
Dennett nie utozsatnta posiadania przekonań z posiadaniem reprezentacji
zdaniowych, ale nie popadam ten sposób w fikcjonalizm, instrumentalizm oni
epifenomenalizin. Czeitin Jednak obstaje przy tym, że posiadanie przekonań
nie sprowadza się do
posiadania odpowiednich reprezentacji amyslomych?
Negowanie posiadania reprezentacji nioże prowadzić go prostą drogą do
fikcjonalizmu, do niemozności doso-zeżenia różnicy między wysoszonym
trawnikiem a spragnionym czlowiekiem.
Dennett podkmeśla, że sukcesu predykcyjnego nastawienia intencjonalnego
w
danej dziedzinie nie należy mylić z potwierdzeniem hipotezy o istnieniu
określonego systemu manipulacji reprezentaejami W przeciwnym razie
psychologia pozioma osobowego zostanie nprowadzona do poziomo
sobosobomego. a wówczas utracimy to, co ona nam daje: wyższą kompresję informacji
na temat
systemów intencjonalnych. Zamiast mówić o przekonaniach i
pragnieniach w ogólny, intencjonalny sposób, będziemy musieli okresiać ich
fankcjonalną konstrukcję, czyli będziemy musieli zajmnwać się bardziej
zlozonymi kwestiami. Nie jest to potrzebne do przewidywania zachowania, choć
przydatne dla rozwoju samej psychologii snbosobowej.
Myślę, że to jest argument, na mocy którego Dennett odrzoca
ntożsamtente intencjonalności z konkretnym systemem
reprezentacji omyslowych,
atakże do zanegowania różnicy między pierwotną a pochodną intencjonalnością.
Z jego perspektywy bowiem niczym nie różni się lista zakupów
zapisana na
papierze (tradycyjnie ujmowana jako obiekt pochodnie intencjonalny)
od listy zapamiętanej i przechowywanej w nmyóle (tradycyjnie ujmowanej
jako intencjonalna pierwotnie). Na czym ma bowiem polegać różnico między
oboma mprezentacjami? Jedynie na mediom i sposobie kodowania, a to dla
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Oponenci Dennetta często wskazują, że nie deftninje on istoty
intencjonalności, zajmując nig jodynie zasadami przypisywania stanów intencjonalnych:
Dennett pokazuje nam,jak systemy intencjonalne są rozpoznawane na
podstaw
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wie ich wlasności
istoty
cela

podstawialsaści I racjonalności. Nie podajejednak nam
intencjonalności. System intencjonalny, w istocie, zawiem reprezentację
(lub pragnienie), kt6re w sposób inatcssmentainy steroje zachowaniem Zwie.

rzęcla79.
Niemniej jednak Dennett aważa, że najbardziej obiecującym sposabem
naturalizacji intencjonalności jeat interpretacja stanów i procesów omyslowych
jako reprezentacji, może nawet wjęzyku myśli!m Jednocześnie dodaje, że
dalszym krokiem takiej naturalizacji jest zaprzeczenie, iż reprezentacje umysłowe
mają jakąkolwiek pierwotną lab wewnętzzną intencjonalność w
przeciwieństwie do pochodnej intencjonalności reprezentacji pabliccnych, takich jak
zdania, obrazy i mspy. Dlaczego więc Dennett nie definiuje systemu
intencjonalnego jako mającego reprezentacje umysłowe?
Odpowiedź Dennesta będzie zapewne brzmieć: gdyż reprezentacje
umysłowe to poziom psychologii subosobowej. Przewidując zachowanie
racjonalnych podmiotów, nie zajmujemy się rodzajem reprezentacji omysłowych.
Względna separacja tych dwóch rodzajów psychologii prowadzi więc do
komplikacji teoretycznych u Dennettu, komplikacji, które skianiają niekiody do
interpretowania jego wypowiodzi w sposób instrumentalistyczny. Drogim
uzasadnieniem odrzucesia defmicji systemu intencjonalnego jako mającego
reprezentacje jest możliwość przejawiania racjonalnego zachowania przez
systemy o różnych systemach reprezentacji czy też systemy pozbawione
reprezentacji, czyli mówiąc żargonem filozofii umysłu możliwość wielorakiej
realizacji stanów intencjonalnych. Dennett nie chce a prim-i odrzucić różnych
programów badawczych sztucznej inteligencji°; tymczasem w ramach
sztucznej inteligencji istnieją podejścia radykalnie proceduralne. Peoceduralirm
Rodneya Brooksa polega na tym, że inteligencję modeluje się nie według
logicznej reprezentacji, lecz stopniowo tworząc sztuczne stworzenia
oddziałujące ze światem (np. sztuczne owady), szybko aktuatizujące swoje wejścia
sensoryczne, działające na podstawie równoległych ukladów analizy tych wejść.
Stworzenia Brooksa aie mają żadnej zakodowanej reprezentacji. lece często
zachowują się w sposób, który chcielibyśmy nazwać racjonalnym w prostym
sensie: zachowują się tak, jakby postępowały celowo. Jeśli ten program badań
usd sztuczną inteligencją się powiedzie. ta wówczas sfałsyflknje to tezy
Fodora. ato nie Deesetta. który oddzielał sprawę inteucjaaałnej interpretacji od
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w jaki zachowanie mtencjonalne jest realizowane. Hipotezy o istiueuia
określonego sposobu reprezentacji mogą wydawać się pozaempiryczne, lecz
są jedynie uprawdopodobnione pewnymi rozumowaniami. Nie wystarczy
zdeliniować intencjonalność jako określony systeni reprezeniacji; rzecz w tym,
czy wszystkie obiekty zachowujące się w sposób stosunkowo racjonalny
(celowy), utają reprezentacje. Tojest jednak hipoteza empiryczna dla psychologii
subosohuwej. Łagodny realizm polega więc na przyjęciu tezy o możliwości
wielorakiej realiracji stanów intencjonalnych i urnaeiu stanów
intencjonalnych za abstrakty definiowane przez limkcjonalne illata.
Czy jednak Dennett, oddzielając psychologię osobową od subosobowej,
nie mIelna się od realizmu? Wszak mnsi jakoś definiować przekonania jako
abstrakty a deliniujeje przez illata psychologii tubosobosrej, czyli sam
sobie przeczy... Ten zarzut można chyba latwo odeprzeć, mówiąc, iż
przekonania są na tyle abstrakcyjnymi cechami calościowo pojmosnanych nkladów
intencjunalnych, że mogą wiązać się z różnymi illatami: ich relację definiuje się
dokladnie jako relację między jednym a dmgim poziomem wyjaśniania, co
wystarcza do ustalenia ich abstrakcyjnego charaktem.
W świetle powyższych analiz wydaje się, że Dennett rzeczywiście może
zostać uznany za realistę w kwestii istnienia ntanów intencjonalnych, nie zaś
insn-nmentaiintę. Owe ttany okazują sigo niego emergentne względem stanów
funkcjonalnych, którymi mogą, lecz nie mnszą, być reprezentacje nmyslowe.
Haslomo rzecz ujmując, między intencjonalnością a reprezentacjami
umyslowymi zachodzi nie tylko relacja emergencji, ale i wielorakiej realizacji.
Konsekwencją tych poglądóm są także pewne nieintuicyjne elementy koncepcji
Dennetta. jak negacja zasady koneksji (koniecznego wspólwyslępowania
stanów świadomych i intencjonalnych) oraz różnic między intencjonalnością
pochodną i pierwotną. Pelna ocena zasadności stanowiska autora Tite Itttenrional
Stance wymagaiaby odniesienia się wlaśnie do tych zagadnień, ale to z kolei
wykracza poza ramy tego artykulu.
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