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Na świecie nie dzieje się najlepiej. Lakoniczna diagnoza zlej sytu
acji wymusza poszukiwań nowości. Rozpropagandowany „Nowy 
Wiek” nie spełnia zapowiadanych nadziei na zmiany w roztropnym 
i pożądanym kierunku, ponieważ stanowi niekongruentną mieszan
kę eklektyzmu filozoficznego, mistyfikacji i okultyzmu; w sumie 
zbiór „bezmyślnych myśli”. Spójrzmy: przecież od herakletejskiego 
pantareizmu po dziś dzień nikt nie stawia tam zmienności ani nie 
zaprzecza dynamicznego charakteru natury. Oczywistością staje się 
nieliniowość ze szczególnym przypadkiem liniowości traktowanej 
raczej jako wyjątek, sztuczność i udziwnienie antropocentrycznego 
pochodzenia. Każdy uznaje iteracyjność procesów, rewerberację, po
wtarzalność, stochastyczność. Niemniej naturalne prawdopodobień
stwo zjawisk różni się od probabilistyki w łańcuchach Markowa, wy
myślonych przez człowieka. Itara w sanskrycie znaczy „inaczej”. 
Gdzie więc tkwi mankament? Wydaje mi się, że w odarciu jaźni -  
z cudownej naturalnej duchowości, która „inaczejstwo” rodzi spon
tanicznie. Człowiek może jedynie „wierzyć inaczej”, czyli w sposób 
heretycki; może „kochać inaczej”, czyli w sposób zboczony; może 
„myśleć inaczej”, czyli w sposób zdewiowany i przewrotny. Musi 
więc zachodzić naturalna konieczność zmiany, naturalne zapotrze
bowanie na innowację, nowość. Nowatorstwo w kulturze musi być 
funkcją indywidualnych talentów a nie politycznych podżegaczy 
i „twórców” rewolucyjnych programów. Dlatego właśnie przytakuje
my I. Stewartowi, gdy tworzy „nową matematykę chaosu”1, R. Pen-

' I. Stewart, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, tium. z ang. M. Temp
czyk, W. Komar, PWN, Warszawa 1994.



rose’owi, gdy poszukuje naukowej teorii świadomości2. Wprawdzie 
podtytuł znakomitego działa Cienie umysłu\ A  Search for the Missing 
Science o f Consciousness można przetłumaczyć z większym rozma
chem wyobraźni jako „poszukiwanie za zgubioną (brakującą) wie
dzą o świadomości”. To tłumaczenie bardziej odpowiadałoby moim 
gnozyjnym, przyrodoznawczym tendencjom3. Budzimy tęsknoty za 
alchemią, wyciągamy z pomroki dziejów matematyka perskiego abu 
Dżafar Mohamed bin Musa al Chwarizmi, od którego pochodzą 
„algorytmy”, czyli oglądanie się za nowymi procedurami i rozwiąza
niami. Za poważne, bo konkretne, otwarcie ery „Nowego Wieku” 
uważam próbę Przeformułowania świata przez E. Bobulę4. To mate- 
matyczno-metafizyczne przeformułowanie świata nie może doko
nać się bez równoczesnej przebudowy świadomości wraz -  jak przy
puszczam -  z Przebóstwianiem świata M. Foxa. Właśnie od wołania
0 prawdziwą, czyli naturalną zmianę dolatuje do moich uszu inwit 
do udziału w dyskusji.

W 1992 opublikowałem pracę Wołanie o świadomość\ w której 
tłumaczyłem parapsychologom (obserwatorom zjawisk „psi”, czyli 
psychotronikom), że nie warto dobijać się o status nauki, jakim cie
szy się psychologia. (Już wtedy miałem krytyczny stosunek do nauki
1 proponowałem nie gnozeologię, tak jak to zrobił T. Kotarbiński6, 
ale przyrodoznawczą gnozę K. Kłósaka. Na „logię” jeszcze nie do
strzegłem i nadal nie wiedzę materiału). Uważałem, że parapsycho
logia powinna czekać na przedpolu nauki, gdzie zakotwiczają się 
wszystkie paradygmaty, gdzie panuje hermeneutyczny sposób my
ślenia oraz wielowartościowa logika. Zabrzmi to może zbyt preten
sjonalnie, ale świadomością zajmuję się od początku mojej działal
ności neurologicznej, to znaczy od chwili, kiedy Mój Mistrz Prof. A. 
Kunicki polecił mi zajmować się chorą śp. Władysławą Pisarską 
operowaną z powodu szyszynczaka mózgu w 1958 roku. Już wtedy 
mgławicowo zdawałem sobie sprawę, że twór siatkowy pnia mózgu

2 R. Penrose, Cienie umysłu, ttum. z ang. P. Am sterdam ski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
3 J. Trąbka, Panorama wyobraźni, w: O wyobraźni, red. R. Liberkowski, W. Wilowski, 

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii WAM, Poznań 2003, 135-142.
4 E. Bobula, Przeformowanie świata, Abrys, Kraków 2003.
5 J. Trąbka, Wołanie o nową świadomość, Myśl socjaldemokratyczna (1992)2,105-114.
6 T. Kotarbiński, Gnosiology: The Scientific Approach to the Theory o f Knowledge, 

tłum. z poi. O. Wojtasiewicz, (Elementy teorii poznania. Logika formalna i metodologia 
nauk), Pergamon Press, Oxford-New York, 1966.



-  sąsiedztwo szyszynki to nie tylko struktura „bezideowo” aktywu
jąca lub hamująca aktywność kory mózgowej, ale centralny ośro
dek, który na podstawach semantycznych selekcjonuje całą aferen- 
tację; tylko ok. 10% wszystkich pobudzeń przepuszcza do dalszej 
obróbki świadomej, a z większości robi inny użytek, absolutnie go 
nie tracąc. O rozrzutności natury, czyli o nadmiarowości nie myśla
łem, pomimo iż od dawna idee cybernetyczne nie były mi obce. 
W latach siedemdziesiątych, eksperymentując na zwierzętach, uda
ło mi się powiązać kliniczną trankwjlizację z bezpośrednim oddzia
ływaniem leków na zespół jąder migdałowatych, będący siedliskiem 
mechanizmów motywacyjno-emocjonalnych mózgu. (Były nawet 
skromne przymiarki, aby całą grupę leków psychiatrycznych, tran- 
kwilizatorów nazwać amygdalicos, ale sprawa -  moim zdaniem -  
niesłusznie przycichła, ponieważ napięcie emocjonalne i motywa- 
cyjno-intencjonalny kierunek zachowań nie był jeszcze aktualnie 
ważnym składnikiem umysłowości7.

Obecnie ośmielam się przedstawić -  w zarysie -  własny pogląd na 
temat nowej świadomości, który powinien satysfakcjonować wielu. 
Oczywiście nie pójdę w zawody z buddyjską śutrą Dharma, która 
wyróżnia 62 rodzaje świadomości. Co się tyczy świadomości, to je 
stem dualistą, uznaję psychobiologicznie posadowioną jaźń oraz 
humanistyczną świadomość we właściwym tego słowa znaczeniu, 
pochodzącą od antropomorfizacji, czyli fenomeny, zrodzone wspól
nie z jaźnią przez zasady antropoiczne. Ale jak mi się uda pomyśl
nie przeprowadzić wywód, to także rozstanę się z dualizmem nawet 
epistemologicznym i na placu boju pozostanie tylko jedna natural
na świadomość złożona równocześnie (sic!) z przeżywania i pozna
wania. Jakkolwiek to wyzwanie wcześniej wymaga przeprowadzenia 
korektury wybitnej asymetrii między „żyjącą w cieniu” jaźnią a roz
buchaną świadomością naukową, czyli egzystencyjno-pragmatycz- 
ną. Mówiąc metaforycznie: między oświetleniem wewnętrznym 
a zewnętrznym. Nowatorstwo mojego odbioru światła, czyli eteru 
psychicznego, polega na wyprowadzeniu jaźni z żywiołów. Jaźń -  
obok wód rozdzielonych lądem, ogniem i powietrzem -  stanowi 
także genezyjski dar natury. Jaźń może więc być zidentyfikowana

1 J. Trąbka, Behavioral and E E G  changes caused by the substituted derivatives o f  the 
gamma-butyrolacton, w: Abstract o f  the First Meeting o f  the German Neuropharmacologi- 
cal Society, M agdeburg (D D R ) 1967, 465.



z biblijnym tchnieniem (ruah), duchowością, chaosem sprawionym 
przez samą Naturę. Broń Boże! -  nie przez ludzki porządek8. Nie
stety duch, czy duchowość jako bezmiar czy bezczasowość, byłby 
„nieoperacyjny” i przez to „bezużyteczny”, gdy natomiast unoszący 
się w przestworzach duch ulegnie parcelacji i rozdytrybuowania na 
poszczególnych ludzi w postaci duszy człowieka i zostanie „przy
trzaśnięty” w sercu i mózgu, wtedy powstaje równocześnie zarówno 
jaźń z myślami serca, czyli „przeżywaniem”, jak też świadomość 
z myślami mózgu, czyli poznaniem. Jaźń rodzi się i dojrzewa w czło
wieku tak, jak u każdej istoty żywej, czyli u zwierząt, roślin, a nawet 
w skałach -  jak intuicyjnie podejrzewał W. Sedlak", chociaż jeszcze 
za jego życia nieznana była koncepcja nanoorganizmów przenikają
cych przestworza wszechświata, a więc ziemię całą i człowieka wraz 
z mózgiem. Na pozór wydaje się, że nie miałem racji, odwracając ty
tuł dzieła K. R. Poppera i J. C. Ecclesa Self and its brainw, bo fak
tycznie jaźń -  jako psychiczny podmiot -  dysponuje mózgiem jako 
przedmiotem w którym de facto krzyżują się wszechświatowe wpły
wy. Ale przecież Eccles a zwłaszcza Popper nie uznawali przygnanej 
przez wiatr z przestworzy, przypędzający na ziemię kosmiczne arki 
R. Sheldrake’a, naturalnej esencjonalnej mądrości, ale wyłącznie 
humanistyczną naukową poprawność.

Wewnętrzna, bo nieuchwytna dla zewnętrznych zmysłów, jaźń 
odzwierciedlająca -  jak intuicyjnie podejrzewał E. Kant -  najgłęb
szą strukturę Natury podlega nie tylko surowym prawom koheren
cji i dekoherencji, ale także tajemniczej, wbudowanej w architektu
rę i specjalnej dla każdego gatunku organizację możliwości oraz 
umiejętności. Jaźń nie chłonie jak gąbka wszystkiego, co spada 
z przestworzy. Ale każda istota żywa posiada -  mówiąc językiem in
formatycznym -  konstrukcyjnie wbudowany układ programowania 
i sterowania -  opracowany przez Najlepszego Programistę w bran
ży. Wszystkich wprowadza w zachwyt zdolność migracyjna ryb i na
wigacyjna ptaków, ale nawet najinteligentniejsze zwierzę nie prze
wyższa wrodzonych umiejętności wypełniających jaźń człowieka, 
a uwarunkowanych wyposażeniem neuronalnym mózgu ludzkiego.

8 R. Jastrow, The Enchanted loom: m ind in the universe, Simon and Schuster, New 
York, 1981.

5 W. Sedlak, Postępy fizyki życia, PAX, Warszawa 1984.
10 K. R. Popper, J. С. Eccles, Self and its brain, Springer Verlag, New York 1977.



Zycie to kwintesencja mądrości, ale rozdzielonej nie po równo, ale 
każdej bytującej istocie według gatunkowych i rodzajowych po
trzeb. Każde stworzenie żyje w swoim wirtualnym oraz konkretnym 
świecie. Dlatego ma sens wprowadzona przeze mnie inwersja tytu
łu Mózgu i jego jaźń". (Pod presją dziejów udzielam koncesji także 
sercu fizjologicznemu oraz sercu Arystotelesa i B. Pascala jako sie
dliska jaźni).

Zróbmy terminologiczną dygresję. Autorem znakomitego, zna
czącego terminu „jaźń” byl B. Trentowski, którego brak akceptacji 
był następstwem jego udziwnionego, sztucznego slowotwórstwa. 
Niesłusznie, ponieważ jaźń nie powinna podzielić losu „myślin” 
trentowskich i innych nowotworów lingwistycznych. Oprócz tego 
modny w świecie naukowym stal się o wiele mniej znaczący self. 
Nawet Francuzi -  prawie choć nie bez racji -  językowi szowiniści 
akceptowali self -  kikut słowny. W. F. Leibniz (Lubieniecki) posłu
giwał się samowiedzą; zwolennicy odwiecznego chaosu wprowadzi
li samopodobieństwo, samoodtwarzanie, samoregulację i cały sze
reg „samo”-kategorii. Uderza tu fakt zwrotności, nieważne co wra
ca, ale zjawisko zwrotu. Nieskończoność należy do cech nieopera- 
tywnych, identyczną własność ma duch, duchowość. Należy więc 
z zewnątrz, od strony człowieka wprowadzić przedziały, brzegi, 
ściany i różnego rodzaju ograniczenia nieskończonych otchłani du
chowych i fizycznych i wtedy owe subiektywne charakterystyki sta
piają się z obiektywnymi wartościami antropomorficznymi, czyli 
pozazmysłowa jaźń ze świadomością fenomenotyczną i humani
styczną. To dzieje się już od samego początku czasu i tak będzie 
trwać dopóki nie wyczerpie się chronologia i historia. Świadomość 
antropoiczna przy końcu czasu historycznego po jakiejś kosmicznej 
katastrofie może zniknąć, ale jaźń zakotwiczona w gwiazdach 
i w przestworzach kosmosu będzie trwać w apeironie, w domenie 
wirtualności boga Aiona, dopóty przy życiu nie pozostanie choćby 
jedna istota bytująca na ziemi. Tak przedstawiałby się diapazon alfy 
i omegi świadomości naturalnej jednocześnie przeżywanej i egzy
stującej. Podobnym amalgamatem są duchowo-zmysłowe procesy 
poznawcze pochodzące od jaźni dzięki kaniowskiemu „zmysłowi” 
wewnętrznemu oraz zmysłowe składniki rodzące świadomą percep-

" J. Trąbka, Mózg a jego jaźń, Wyd. UJ, Kraków 1991.



cję a inicjowane przez receptory zewnętrzne. Gdy proces poznaw
czy zbliża się bardziej do duchowego oglądu (tłumaczonego jako 
wgląd Eintrit lub Einsicht), tym trudniej świadomość umiejscowić. 
Możemy wtedy mówić o świadomości globalistycznej, ezoterycznej 
zrodzonej z jaźni. Gdy z kolei świadomość udaje się zlokalizować, 
choćby częściowo, jak w wypadku obrazowania mózgu, to oznacza, 
że może nabierać bardziej zmysłowego, egzystencyjnego, pragma
tycznego charakteru.

Ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy z ogromnych mocy stwór
czych samej natury. Największym problemem do akceptacji staje 
się samorództwo. Człowiek myśli, że przez kopulację rodzi samot
ny, w intymnym kątku swej izby potomstwo. To złudzenie, które ro
dzi negatywne skutki w postaci zapładniania in vitro, a wręcz tra
gicznie nieprzewidywalne następstwa w trakcie klonowania. Do 
obalenia słusznej koncepcji samorództwa przyczyniła się naukowa 
mitologia L. Pasteura ze swoją bez wątpienia słuszną ideą steryliza
cji. W gruncie rzeczy natura nie lubi, aby człowiek swoim ptasim 
mózgiem wdzierał się w jej kompetencję. Samorództwo to dzieło 
natury, które zdobyło właściwe naświetlenie z uznaniem zjawiska 
emergencji w naturalnym chaosie. To zagadnienie przybliżyłem 
w swojej książce Odwieczny chaos a tworzenie się świata12. W pracy 
opowiadam się generalnie za kreacjonizmem, co nie wyklucza, że 
wstawki dziejów począwszy od miliarda lat mogły rozwijać się we 
fragmentach ewolucyjnie i inwolucyjnie. Z  chaosu wynurza się sa
moistnie wszystko, a także samorództwo. Dzięki emergencji obja
wia się prawda i mądrość immanentnie związana z jaźnią, która tre
ści, przekazy i sygnały czerpie z nie-czystofizycznego, bo i metafi
zycznego promieniowania przestworzy; która skarbnicę znaczeń 
jaźni nie tylko ściąga za pośrednictwem mózgowego układu łączno
ści tubułinowej, ale też ją wzbogaca. To wszystko konstytuuje uni
versum semanticum. A paratura nadawczo-odbiorcza działa sponta
nicznie, bez czynnego, świadomego udziału człowieka. Człowiek 
niczego nie potrafi stworzyć, może być jedynie obserwatorem, aku- 
szerem i beneficjantem. L. Pasteur musiał najpierw zdenaturować 
badany materiał, pozbawić go mocy stwórczej i dopiero wtórnie wy
kazywał jego jałowość. Omne vivum ex vivo. To postulat obowiązu

12 Tenże, Odwieczny chaos a tworzenie się świata, Wyd. UJ, Kraków 2000.



jący i ograniczający działalność człowieka, ale nie natury, która po
trafi tworzyć 'ex nihilo.

Obrazowanie mózgu, wykonywane wszystkimi dostępnymi m eto
dami diagnostycznymi m.in. skanowaniem, rezonansem magne
tycznym, nigdy nie rejestruje pustych kadrów w filmowej rzeczywi
stości psychonerwowej. Mózg pracuje ciągle. Zawsze natomiast no
tuje tylko jeden rodzaj aktywności. Wynika stąd, że ani zmysł we
wnętrzny proponowany przez E. Kanta, ani żaden reflektor świado
mości egzystencyjnej nie potrafi zauważyć, kiedy zmienia się reżym 
pracy z przeżywania na poznawanie. Nie można przeżywać, nie po
znając, ani poznawać, nie przeżywając równocześnie. Rozdysocjo- 
wanie obu tych funkcji stwarza największą iluzję i utopię ludzkości. 
Kadry filmu sporządzane przy oświetleniu zewnętrznym lub we
wnętrznym wyglądają jednakowo, bez różnicy. Warto też nadmie
nić, że żadna koncepcja informatyczna ani techniczna nie znajduje 
swego odbicia na kliszach mózgowych.

Moje dążenie, aby przyjąć funkcjonowanie w zespolonym ukła
dzie mózg-umyst tylko jednej odmiany świadomości integrującej 
duchowy i zmysłowy aspekt, trzeba zbadać, czy są fizyczne warunki 
na to, abyśmy mogli równocześnie przeżywać i istnieć. Psychofizjo
logia przyjmuje, że jeden psychon (obiekt psychiczny) formuje się 
ok. 3 sekund, ale naturalna unifikacja obu odmian funkcji mózgo
wych pozwala, aby obraz psychiczny -  już wytworzony -  zmieniał 
się co 1/100 sekundy. Wtedy nawet na osi czasu egzystencyjnego 
znajdujemy miejsce na to, aby między operacjami świadomymi, 
człowiek mógł wielokrotnie zapadać się w głębie jaźni i tam na 
błysk kontemplować, czyli regenerować swoje duchowe zasoby. 
Człowiek zatokowany jedną natrętną myślą może niebacznie po
zbawić się owej możliwości przeżywania i wtedy rozwija się naj
prawdopodobniej choroba zwana depresją. Nawet akcja oddecho
wa została dostrojona do tego kalejdoskopu neuralno-psychiczne- 
go, który może zmieniać się w rytmie oddechowym. Wdech hamuje 
i zatrzymuje „ruch” ruletki mózgowej; krajobraz fraktalowo-holo- 
graficzny zastyga w bezruchu, a ożywia się w czasie wydechu.

W konkluzji możemy akceptować rozważanie, że posługujemy się 
jedną, ale niejednorodną świadomością, która wygląda jak łańcuch 
złożony z dwóch gatunków perełek, czyli że w wyświechtanej, popular
nej, starej świadomości wykryliśmy nowe „braki” i podjęliśmy próbę 
ich uzupełnienia; ich polatania nowymi samorodkami perłowej masy.



NEW CONSCIOUSNESS

Sum m ary

In th e  p ap er, an a ttem p t to analyse th e  no tion  o f consciousness has been  u n 
dertak en . B eginning with the term  ‘s e l f  in troduced  by Trentow ski and  o th e r  term s 
w ith sim ilar m eaning, various kinds o f consciousness a re  discussed. O n  this basis, 
the  a u th o r concludes, th a t although th ere  is one consciousness, it is no t hom oge
neous.


