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„Ale przedtem musisz 
odebraç mu ksià˝ki.
Bez ksià˝ek jest ca∏kiem 
g∏upi jak ja”.

William Szekspir, Burza
przek∏ad: Jerzy S. Sito

Wizja Êwiata jako komputerowej symulacji jest
atrakcyjna nie tylko dla mi∏oÊników Matrixa.
Edward Fredkin – jeden z pionierów obliczeƒ
kwantowych – twierdzi, ˝e wszystko, co widzi-
my, co wiemy i co robimy, znajduje si´ pod
kontrolà gigantycznego komputera1. Nasze ˝y-
cie przypomina lot symulatorem odrzutowca,
podczas którego oglàdamy Êwiat równie realny
jak cienie w platoƒskiej jaskini. 

Pomys∏ z maszynà obliczeniowà symulujàcà
znanà nam rzeczywistoÊç mo˝na raczej w∏o˝yç
mi´dzy bajki. Na szcz´Êcie idee nie muszà byç
prawdziwe, by by∏y interesujàce. Ciekawa
w propozycji Fredkina jest mo˝liwoÊç opisania
wszechÊwiata w kategoriach przetwarzania in-
formacji. It from Bit – jak lapidarnie ujà∏ to
John Archibald Wheeler, czyli „najpierw infor-
macja, a potem ca∏a reszta”2.

JeÊli informacja ma stanowiç fundament rze-
czywistoÊci, to musi byç czymÊ fizycznym3.
W sensie trywialnym wiadomo to od dawna.
By przes∏aç, magazynowaç i przetwarzaç infor-
macj´, musimy wykorzystaç jakiÊ fizyczny
oÊrodek: tusz na papierze, impulsy elektryczne,
uk∏ad d∏oni. W sensie teoretycznym jednak –
wià˝àcym informacj´ z fundamentalnymi pra-
wami fizyki – konsekwencje jej fizycznoÊci
pozostawa∏y nieznane a˝ do lat 60. XX wieku.

Wówczas uzyskano rozwiàzanie jednej z naj-
bardziej intrygujàcych naukowych zagadek.
PoznaliÊmy demona Maxwella.

W 1867 roku James Clerk Maxwell zapropo-
nowa∏ eksperyment myÊlowy stanowiàcy wy-
zwanie dla drugiej zasady termodynamiki.
Stawka by∏a du˝a, gdy˝ – jak znacznie póêniej
zauwa˝y∏ Sir Arthur Eddington – „jeÊli twoja
teoria przeczy drugiej zasadzie termodynami-
ki, nie ma dla ciebie nadziei”4. W roli bohatera
eksperymentu wystàpi∏ demon kontrolujàcy
klapk´ zamykajàcà otwór mi´dzy dwoma po-
jemnikami wype∏nionymi gazem o tej samej
temperaturze. 

Kiedy szybsza od przeci´tnej czàstka gazu
z pierwszego pojemnika zbli˝a si´ do otworu,
demon pozwala jej si´ przemieÊciç do drugie-
go pojemnika. Kiedy z kolei wolniejsza od
przeci´tnej czàstka gazu z drugiego pojemnika
zbli˝a si´ do otworu, demon równie˝ pozwala
jej si´ przemieÊciç  – tym razem jednak do po-
jemnika pierwszego. Przeci´tna pr´dkoÊç czà-
stek odpowiada temperaturze gazu, co ozna-
cza, ˝e w pierwszym pojemniku temperatura
spada, a w drugim wzrasta. 

Masa klapki jest pomijalnie ma∏a i jej otwarcie
lub zamkni´cie nie wymaga od demona nak∏a-
dów pracy. Rozdzielenie letniego gazu na go-
ràcy i zimny, bez wykonywania jakiejkolwiek
pracy, jest równoznaczne ze z∏amaniem dru-
giej zasady termodynamiki, mówiàcej o wzro-
Êcie nieuporzàdkowania we wszechÊwiecie.
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1 Siegfried T., The Bit and the Pendulum: From
Quantum Computing to M Theory – The New
Physics of Information, New York 2000, s. 57.
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Jedyne, czego demon potrzebuje, to odrobina
inteligencji, spostrzegawczoÊci i sprawnoÊci
w∏asnych ràk, ale one – wed∏ug Maxwella –
nic nie kosztujà. Demon jest perpetuum mobi-
le opartym na bystroÊci umys∏u. 

Czy istnieje jednak cena bycia równie bystrym
jak demon Maxwella5? Pytanie to jako pierwszy
postawi∏ Leo Szilard w 1929 roku i udzieli∏ od-
powiedzi: „Tak, inteligencja kosztuje”. Zda-
niem w´gierskiego fizyka, dokonanie pomiaru
po∏o˝enia i pr´dkoÊci ka˝dej czàstki gazu
z osobna wymaga nak∏adów energii, wystarcza-
jàco du˝ych, by uratowaç drugà zasad´ termo-
dynamiki. Demon porzàdkuje Êwiat, ale nie za
darmo. 

B∏yskotliwoÊç propozycji Szilarda polega∏a na
w∏àczeniu wiedzy w obszar fizycznego Êwiata,
na zwróceniu uwagi, ˝e pomiar to akt material-
ny, a postrzeganie to metabolizm. Szilard my-
li∏ si´ jednak co do procesu generujàcego owe
koszty. By∏ przekonany, ˝e demon musi p∏aciç
za uzyskanie wiedzy o czàstkach gazu, a tym-
czasem – jak wykaza∏ Rolf Landauer w prze∏o-
mowej pracy z 1961 roku6 – kosztem jest zapo-
minanie. Demon i ludzie p∏acà za uaktualnianie
w∏asnej wiedzy, a to wymaga wymazania infor-
macji przeczytanej we wczorajszej gazecie
i us∏yszanej we wczorajszych wiadomoÊciach.
Kiedy mama radzi dziecku: „Zjedz obiad, abyÊ
mia∏ energi´ do nauki”, wypowiada pewien
skrót myÊlowy. Energia jest potrzebna dziecku
do pozbycia si´ informacji, którà nie jest ju˝ za-
interesowane. 

Zapominanie – z energetycznego punktu wi-
dzenia – jest najwa˝niejszym procesem po-
znawczym. Perspektywa zu˝ycia energii przez
uk∏ad poznajàcy jest kluczowa dla jego ewolu-
cji. Proces selekcji przetrwa∏y te umys∏y, które
szczególnie wydajnie pozbywa∏y si´ zb´dnej
informacji.

Rezultat uzyskany przez Landauera przeczy
zdrowemu rozsàdkowi. Ostatecznie p∏acimy za
codziennà pras´, abonament telewizyjny i do-
st´p do Internetu. Wydaje si´, ˝e zdobycie,
a nie eliminacja informacji nara˝a nas na koszty
i wymaga – jak w wypadku podj´cia elitarnych
studiów – niema∏ych nak∏adów finansowych.
Informacja jest uwa˝ana za ekonomiczne dobro,
którym rzàdzà prawa gospodarki rynkowej7.

SprzecznoÊç mi´dzy zdrowym rozsàdkiem
a zasadà Landauera jest jednak pozorna i – jak
to zwykle bywa – wynika z istniejàcego zamie-
szania poj´ciowego. Ludzie na co dzieƒ uto˝-
samiajà informacj´ ze znaczeniem. Zdanie:
„Informacja znajduje si´ na stronie interneto-
wej” jest synonimem: „CoÊ wartoÊciowego
(dla mnie) znajduje si´ na stronie interneto-
wej”. Informacja natomiast – w sensie tech-
nicznym – nie jest niczym wartoÊciowym: jest
zaledwie miarà losowoÊci zdarzeƒ. Brzmi to
byç mo˝e zagadkowo, lecz idea jest stosunko-
wo prosta.

LosowoÊç jest tym, czego nie mo˝na wyraziç
zwi´êlej. Liczby losowe zawierajà wi´cej infor-
macji ni˝ liczby uporzàdkowane, co oznacza, ˝e
d∏u˝ej b´dziemy rozmawiali przez telefon, rela-
cjonujàc wynik dwunastu rzutów monetà ni˝
regularnoÊç: „DwanaÊcie razy reszka”. Telefo-
niczna konwersacja mo˝e zawieraç g∏´bokie
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5 Leff H., Rex A., Maxwell’s Demon: Entropy,
Information, Computing, Princeton 1990.

6 Landauer R., Irreversibility and Heat Generation in
Computing Process, „IBM Journal of Research and
Development” 3/1961, s. 183–191. 

7 Shapiro C., Varian H., Pot´ga informacji.
Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej,
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8 Bennett Ch., How to define complexity in physics
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myÊli lub kompletne bzdury – z punktu widze-
nia operatora nie ma to znaczenia: rachunek
w obydwu sytuacjach b´dzie taki sam. Informa-
cja jest miarà wszystkiego, co cz∏owiek móg∏
powiedzieç, a nie tego, co powiedzia∏ – jest
wyrazem ró˝nych sposobów aran˝acji liter,
bez zwi´kszania przepustowoÊci ∏àcza.

Dwuletnie dziecko, chaotycznie uderzajàce
o klawiatur´ komputera, wygeneruje znacznie
wi´cej informacji ni˝ jego mama pracujàca nad
tekstem literackim. Ciàg znaków wystukany
przez dziecko jest losowy i nie mo˝e zostaç
wyra˝ony zwi´êlej. Artyku∏ mamy zawsze za-
wiera pewien element semantycznej nadmiaro-
woÊci, czyli móg∏by zostaç napisany bardziej
zwi´êle. Przyk∏ad ten pokazuje, ˝e informacja
zawarta w tekÊcie i jego znaczenie nie idà
w parze. Podobnie jest z informacjà i z∏o˝ono-
Êcià w obr´bie Êwiata fizycznego. 

Definicja z∏o˝onoÊci – bazujàca na technicz-
nym rozumieniu informacji – zosta∏a po raz
pierwszy zaproponowana w latach 60. XX
wieku. Jej twórcy – Andriej Ko∏mogorow, Ray
Solomonoff i Gregory Chaitin – zasugerowali,
˝e z∏o˝onoÊç obiektu mo˝na mierzyç d∏ugoÊcià
najkrótszego opisu tego obiektu, czyli najkrót-
szym mo˝liwym ciàgiem cyfr binarnych zdol-
nym reprezentowaç ten obiekt8. Wed∏ug tej
propozycji, im d∏u˝szy jest najkrótszy opis,
tym wi´kszà z∏o˝onoÊç obiekt posiada. Konse-
kwencje tego uj´cia z∏o˝onoÊci sà jednak para-
doksalne: za najbardziej z∏o˝one nale˝a∏oby
uznaç ciàgi losowe, poniewa˝ losowoÊç jest
tym, czego nie da si´ wyraziç zwi´êlej. Efekt
aktywnoÊci dwulatka przy klawiaturze kompu-
tera musia∏by byç bardziej wartoÊciowy ni˝
tekst literacki autorstwa jego mamy.

S∏abe punkty tego pomys∏u dostrzeg∏ w latach
70. XX wieku Charles Bennett. Zwróci∏ on
uwag´, ˝e proces konstrukcji komunikatu po-

lega na odrzucaniu nadmiaru informacji, którà
jego odbiorca nie jest zainteresowany i która
jest nieistotna w danym kontekÊcie. Im wi´cej
trudnoÊci doÊwiadcza nadawca, odrzucajàc
zb´dnà informacj´, tym bardziej z∏o˝ony final-
ny produkt. 

Przyk∏adowo, gdy uczeƒ zadaje nauczycielowi
pytanie, ten ostatni nie powinien mówiç
wszystkiego, co wie na dany temat. Powinien
dokonaç selekcji informacji z uwagi na istot´
omawianego problemu. Tym samym zaoszcz´-
dzi swemu rozmówcy sporo energii i czasu
oraz nada w∏asnej wypowiedzi okreÊlonà war-
toÊç. Jego odpowiedê mo˝e zawieraç niewiele
informacji, ale w∏aÊnie fakt, ˝e zawiera jej ma-
∏o, jest tym, co si´ liczy. Gdy z czasem infor-
macja ta utraci wa˝noÊç, uczeƒ nie b´dzie mu-
sia∏ inwestowaç du˝o energii w jej wymazanie.
Z rozwa˝aƒ poczynionych przez Landauera
i Bennetta wynikajà dla humanistyki przynaj-
mniej trzy istotne wnioski. Pierwszy z nich
zwraca uwagà na fakt, ˝e nie trzeba mówiç du-
˝o, by cieszyç si´ opinià eksperta w danej dzie-
dzinie lub lidera w zespole. Czas potrzebny do
wyjaÊnienia komunikatu, czyli informacja
w nim zawarta, ma znaczenie jedynie dla ope-
ratora sieci, który wystawia rachunek za tele-
fon. Wa˝ne jest, by post´powaç w myÊl zasady
sformu∏owanej niegdyÊ w zupe∏nie innym kon-
tekÊcie przez aktorów kabaretu TEY: „– Dzi-
siaj krótko mówi∏. – Ale d∏ugo myÊla∏”. 

Drugi wniosek jest prostà konsekwencjà
pierwszego: màdroÊç wymaga czasu. Jest on
potrzebny do odrzucenia zb´dnej informacji,
tak by odbiorca móg∏ zarzàdzaç mniejszà jej ilo-
Êcià. Student mo˝e byç nieprzeci´tnie inteli-
gentny, ale brakowaç mu b´dzie doÊwiadcze-
nia, w które obfituje ˝ycie wyk∏adowcy. Byç
mo˝e ten ostatni popad∏ nieco w rutyn´, ale
mia∏ zdecydowanie wi´cej czasu na wytworze-
nie g∏´bi logicznej w konstruowanych przez
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siebie wypowiedziach. M∏ody wiek w wypad-
ku màdroÊci jest sporà wadà.

Trzeci wniosek pozwala wyostrzyç odbiorcy
komunikatu zmys∏ krytyczny, dzi´ki któremu
odró˝ni on dobry periodyk kulturalny od prze-
ci´tnego, wybitne szkolenie od s∏abego, wia-
domoÊç wartà du˝ych pieni´dzy od zwyk∏ego
naciàgania przez kontrahenta. ¸atwo jest do-
strzec, ile informacji zawiera tekst, ale znacznie
trudniej si´ zorientowaç, ile odrzuconej infor-
macji za nim si´ kryje. Tymczasem to ona de-
cyduje o wartoÊci tego, co czytamy. Informacja
odrzucona staje si´ widoczna dopiero w kon-
tekÊcie, który tworzà pozosta∏e teksty autora,
wykonywana przez niego praca i nabyte do-
Êwiadczenie ˝yciowe. Czasami tytu∏ lub temat
sà kwestià drugorz´dnà: liczy si´, kto napisa∏
artyku∏. Otwierajàc periodyk, doÊç cz´sto roz-
poczynamy jego lektur´ od noty o autorach
umieszczonej na koƒcu. 

Informacja ma zatem swojà iloÊç i jakoÊç. Ta
pierwsza jest treÊcià komunikatu i mo˝na jà
precyzyjnie zmierzyç. Ta druga jest kontek-
stem komunikatu i jej pomiar jest zaledwie
orientacyjny. Ludzki umys∏ ma dost´p do war-
toÊciowej informacji na dwa sposoby, ponie-
wa˝ istniejà dwie drogi eliminacji nadmiaru in-
formacji: neuronalna i behawioralna.

Motorem nap´dowym pierwszej drogi jest oczy-
wiÊcie ludzki mózg. Organ ten selekcjonuje
informacj´, która dociera do niego w nadmiarze.
Wystarczy porównaç liczb´ bitów na wejÊciu
organów zmys∏owych z liczbà bitów na wyjÊciu
ÊwiadomoÊci. Sama siatkówka oka zbiera
w ciàgu sekundy oko∏o 10 milionów bitów infor-
macji9, a przepustowoÊç ÊwiadomoÊci wynosi
od 40 do 100 bitów na sekund´. Nadmiarowa
informacja mo˝e byç albo wymazywana, al-
bo przechowywana w formie zapasowych
kopii.

Wymazywanie informacji obserwujemy ju˝ na
poziomie funkcjonowania pojedynczego neuro-
nu. JeÊli liczba wejÊç (dendrytów) do komórki
jest wi´ksza od liczby wyjÊç (akson), nie jeste-
Êmy w stanie z informacji na wyjÊciu odtwo-
rzyç wzorca aktywnoÊci na wejÊciu. Co wi´cej,
mózg traci wymazywanà informacj´, która zo-
staje przekszta∏cona w ciep∏o. Mózg si´ nagrze-
wa, choç na szcz´Êcie nie tak gwa∏townie jak
laptop.

Podstawowy argument przeciwko wymazywa-
niu, a za magazynowaniem nadmiaru informa-
cji odwo∏uje si´ do kosztów tej pierwszej ope-
racji. „Taniej jest informacj´ przechowywaç, ni˝
generowaç ciep∏o drogà jej wymazywania” –
twierdzi Read Montague10. 

Istnieje jeszcze behawioralna droga selekcji
informacji, stanowiàca antidotum na nadmiar
bitów atakujàcych zmys∏y cz∏owieka. Pozosta-
je ona cz´sto niedoceniana przez neurocentry-
stów11, dla których materialnym substratem
ludzkiego umys∏u pozostaje wy∏àcznie mózg.
Widaç to wyraênie, gdy analizujemy jego roz-
wój osobniczy – od pocz´cia do biologicznej
Êmierci – a tak˝e gdy przyglàdamy si´ jego
ewolucji trwajàcej miliony lat. 

34 5

9 Penn Researchers Calculate How Much the Eye Tells
the Brain, „Penn Medicine News” z 26.07.2006,
http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/jul0
6/retinput_print.htm (26.09.2011).

10 Montague R., op. cit., s. 67. 
11 Crick F., Zdumiewajàca hipoteza, czyli nauka 

w poszukiwaniu duszy, Warszawa 1997; s. 17: 
„Ty, Twoje radoÊci i smutki, Twoje wspomnienia 
i ambicje, Twoje poczucie to˝samoÊci i wolna wola, 
nie sà w rzeczywistoÊci niczym innym ni˝ sposobem, 
w jaki zachowuje si´ ogromny zbiór komórek
nerwowych i zwiàzanych z nimi czàsteczek” (przek∏ad
Barbary Chaciƒskiej-Abrahamowicz i Micha∏a
Abrahamowicza).
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Rozwój – w perspektywie neurocentrycznej –
jest uto˝samiany z dojrzewaniem uk∏adu ner-
wowego. Umys∏ osoby doros∏ej, niczym motyl
w poczwarce, jest ukryty w mózgu dziecka
i wymaga jedynie odpowiedniego Êrodowiska,
by si´ w pe∏ni rozwinàç. Organizm zostaje zre-
dukowany do roli pasywnego Êwiadka si∏ neu-
ronalnych, t∏umaczàcych w prosty sposób in-
formacj´ z mózgu na funkcje umys∏u i dalej na
struktur´ zachowania.

Nie lepiej wyglàda kwestia poznawczej ewolu-
cji cz∏owieka, gdy jedynym organem umys∏u
jest mózg. Ârodowisko stawia wyzwania, a or-
ganizmy rozwiàzujà je, wytwarzajàc – w toku
rozrodu – warianty, z których przynajmniej
niektóre potrafià sobie z tymi wyzwaniami
poradziç. Organizm ponownie staje si´ pa-
sywnym Êwiadkiem, tyle ˝e tym razem si∏
Êrodowiskowych, determinujàcych – w wie-
lopokoleniowej perspektywie – form´ i treÊci
jego umys∏u. 

Zak∏adana pasywnoÊç organizmu uto˝samia
poznanie z mechanizmem przystosowawczym
do istniejàcego Êrodowiska. Organizmy jednak
potrafià aktywnie konstruowaç ekologiczne ni-
sze, które zamieszkujà, i w efekcie naciski
ewolucyjne, którym podlegajà12. Ekologiczne
nisze tym si´ ró˝nià od Êrodowiska, ˝e nie ist-
niejà niezale˝nie od organizmu: sà kszta∏towa-
ne przez jego aktywnoÊç. W tym samym Êrodo-
wisku mo˝e istnieç wiele nisz ekologicznych,
wyznaczonych mo˝liwoÊciami motorycznymi
i poznawczymi jego mieszkaƒców. ¸atwo si´
o tym przekonaç, stawiajàc si´ w roli dziecka
przebywajàcego w pomieszczeniu dla doro-
s∏ych lub w roli osoby na wózku inwalidzkim,
poruszajàcej si´ po mieÊcie zaprojektowanym
dla ludzi zdrowych. Odmienny wiek, etap roz-
woju i stopieƒ sprawnoÊci motorycznej oraz
poznawczej sprawiajà, ˝e Êwiat dla ró˝nych
osób wyglàda inaczej i oferuje inne sposobno-

Êci do dzia∏ania. To, co dla doros∏ego jest stop-
niem, dla dziecka jest siedziskiem; kraw´˝nik
pokonywany przez pieszego staje si´ gigan-
tycznà przeszkodà dla osoby przykutej do
wózka13. 

SposobnoÊci do dzia∏ania nazywamy ofertami
(affordances)14. Sà one bodêcami pozwalajàcy-
mi uniknàç cz∏owiekowi nadmiaru informacji
wype∏niajàcej jego Êrodowisko. Pami´tamy, ˝e
pozbycie si´ tej informacji poch∏on´∏oby kolo-
salne iloÊci energii i mia∏oby negatywny
wp∏yw na jego szanse reprodukcji i prze˝ycia.
Dlatego ludzie, wytwarzajàc nisze, okreÊlajà,
które aspekty zewn´trznego Êwiata sà dla nich
wa˝ne, i tylko na nie reagujà. 

Dysponujemy teraz dobrymi przes∏ankami,
aby rozwiaç pewien mit. Przyjmujemy zazwy-
czaj, ˝e z∏o˝one formy zachowania wymagajà
istnienia z∏o˝onych mechanizmów mózgo-
wych. To nieprawda, z∏o˝onoÊç bowiem na-
szego zachowania odzwierciedla przede
wszystkim z∏o˝onoÊç niszy ekologicznej, którà
zamieszkujemy. Ró˝nica mi´dzy Prosperem
(panem) a Kalibanem (niewolnikiem) z Szek-
spirowskiej Burzy polega przede wszystkim na
tym, ˝e ten pierwszy ma dost´p do zdobyczy
cywilizacji, a ten drugi nie. I tu w∏aÊnie kryje
si´ fundamentalna zasada dzia∏ania ludzkiego
umys∏u. Zamiast u˝ywaç bardzo kosztownych
obwodów mózgowych, cz∏owiek wspiera si´
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12 Laland K., Odling-Smee J., Feldman M., Niche
construction, biological evolution and cultural
change, „Behavioral and Brain Sciences” 23/2000, 
s. 131–175. 

13 Wystawa Âwiat dziecka, której opiekunem naukowym
by∏a profesor psychologii rozwojowej Anette Karmiloff-
-Smith. Zob. te˝: B∏aszak M., Przybylski ¸., Rzeczy sà
dla ludzi. Niepe∏nosprawnoÊç i idea uniwersalnego
projektowania, Warszawa 2010. 

14 Gibson J.J., The Ecological Approach to Visual
Perceptron, Boston 1979. 

15 Przek∏ad Jana Kasprowicza. 
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procesami energetycznie taƒszymi. ¸atwiej
jest przecie˝ zapisaç ni˝ zapami´taç, obliczyç
na kalkulatorze ni˝ w g∏owie, porównaç dwie
barwy ni˝ je sobie wyobraziç. Naturalnà sk∏on-
noÊcià ludzkiego mózgu jest eksportowanie sta-
nów umys∏u poza biologiczne granice cia∏a.
Mówiàc innymi s∏owy, umys∏ jest uk∏adem usy-
tuowanym w Êwiecie, sk∏adajàcym si´ zarówno
z wyspecjalizowanych obwodów mózgowych,
jak i z fragmentów otoczenia, znanych nam jako
oferty. To dynamiczna struktura ∏àczàca mózg,
organizm i jego poznawczà nisz´, nie zaÊ
„neuronalny kube∏” z otworkami w postaci
zmys∏ów. Kazik Staszewski, Êpiewajàc: „co
zrobisz, gdy ci powiem, ˝e mózg nie jest
w g∏owie”, wykaza∏ si´ wi´c ca∏kiem niez∏ym
naukowym wyczuciem, choç, jak na artyst´
przysta∏o, troch´ przesadzi∏. 

Panuje przekonanie, ˝e inteligencja, którà
pos∏ugujemy si´ na co dzieƒ, jest produktem
naszych du˝ych mózgów. To tylko cz´Êç
prawdy. OczywiÊcie mózg, jako organ wyspe-
cjalizowany w przetwarzaniu informacji, sta-
nowi warunek konieczny wyrafinowanego
umys∏u, którym szcz´Êliwie obdarzy∏a nas natu-
ra. Niemniej, próbujàc zrozumieç sukces Homo
sapiens, mierzony zarówno sprawnoÊcià
w wykonywaniu codziennych zadaƒ poznaw-
czych (percepcja, poruszanie si´, u˝ywanie na-
rz´dzi, mówienie), jak i wyrafinowanymi
osiàgni´ciami kulturowymi (literatura, sztu-
ka, nauka i technika), dostrzegamy, ˝e by∏ on
w du˝ym stopniu mo˝liwy z powodu opisa-
nych wy˝ej ograniczeƒ mózgu. To w∏aÊnie
one sprawi∏y, ˝e nasi ewolucyjni przodko-
wie, zamiast jedynie przystosowywaç si´ do
warunków Êrodowiska, zacz´li je przykrawaç
do swoich potrzeb, w stopniu niedost´pnym
dla innych gatunków zwierzàt. Mówiàc ˝arto-
bliwie, stworzyliÊmy inteligentne Êrodowisko,
w którym nasze mózgi mogà si´ oddawaç s∏od-
kiej przyjemnoÊci leniuchowania. W czasach

zaawansowanych technologii informatycznych
ma to wszak˝e swoje ujemne strony. Coraz
cz´Êciej obserwujemy, zw∏aszcza u ludzi m∏o-
dych, k∏opoty ze skupieniem uwagi podczas
wykonywania bardziej skomplikowanych
czynnoÊci poznawczych (np. przy czytaniu
d∏ugiego tekstu), tylko cz´Êciowo kompenso-
wane korzyÊciami p∏ynàcymi z tak zwanej in-
teligencji wielozadaniowej (np. jednoczesne
wysy∏anie SMS-a, s∏uchanie muzyki i oglàda-
nie telewizji). 

Mo˝liwoÊç usytuowania umys∏u w Êwiecie prze-
widzia∏ oczywiÊcie Szekspir, piszàc w Sonecie
CXI: „Natura moja nosi, widaç, Êlady mego
zaj´cia, jak r´ka farbiarza”15. Wspó∏czesne nauki
przyrodnicze, wbrew obiegowym opiniom,
oddalajà si´ od wizji cz∏owieka zredukowane-
go do „stanów sieci neuronalnych w mózgu”.
Badania nad ludzkim umys∏em coraz cz´Êciej
wychodzà w stron´ Êwiata – Êwiata, który nie
tylko zamieszkujemy, ale który przede wszyst-
kim tworzymy. 
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