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W swoich badaniach Pan Profesor zajmu-
je się między innymi zagadnieniem automa-
tycznego rozumienia sygnałów. Na czym po-
lega ta nowa metoda pozyskiwania wiedzy 
z danych pomiarowych? 

Tę nową technikę najlepiej charakteryzuje 
stwierdzenie, że „zderza” ona dwa strumienie 
informacji. Jeden z nich bywał już wcześniej 
przedmiotem zainteresowania techników – jest 
to strumień zaczynający się od czujnika lub 
przetwornika dostarczającego surowych da-
nych na temat badanego obiektu, które następ-
nie bywają przetwarzane po to, żeby wydobyć 
ich istotne cechy oraz wyeliminować właściwo-
ści niepotrzebne, na przykład zakłócenia. Prze-
filtrowane dane są następnie przedmiotem 
komputerowej analizy, z pomocą, których wy-
dobywa się z nich potrzebne informacje. Niekie-
dy ten strumień informacji przewiduje jeszcze 
proces automatycznej klasyfikacji informacji po-
wstających w następstwie analizy, co ułatwia 
podejmowanie decyzji w komputerowo wspo-
maganej diagnostyce (technicznej albo me-
dycznej), a także bywa konieczne w robotyce 
i w innych systemach sterowania. Automatycz-
ne rozumienie także wykorzystuje ten strumień 
informacji, bo jego bazą są także dane pomia-
rowe oraz informacje uzyskane w wyniku ich 
analizy. Jednak ten strumień interferuje z prze-
ciwbieżnym strumieniem oczekiwań i hipotez na 
temat znaczenia tych informacji, którego źró-
dłem jest odpowiednio reprezentowany w kom-
puterze zasób wiedzy na temat znaczenia reje-
strowanych danych oraz interpretacji uzyskiwa-
nych informacji. Te dwa zderzające się strumie-
nie są podstawą procesu, opartego na zasa-
dach lingwistyki matematycznej, który nazwali-
śmy rezonansem kognitywnym, a którego efek-
tem jest automatyczne rozumienie znaczenia 
rejestrowanych danych, a nie tylko ocena ich 
wartości lub klasyfikacja.

Kognitywistyka, jako nauka o procesach 
poznawczych posiłkuje się wynikami badań 
z bardzo różnych specjalistycznych dyscy-
plin wiedzy. Czy informatyce i cybernetyce 
wciąż przypada rola wiodąca w rozszyfrowa-
niu zagadek ludzkiej inteligencji?

Natura inteligencji polega na odpowiednim 
korzystaniu z informacji oraz na generowaniu 
nowych informacji, które czasem zasługują na 
miano genialnych odkryć albo dzieł artystycz-
nych – nic więc dziwnego, że badając naturę in-
teligencji korzystamy także z nauk, dla których 
informacja jest głównym przedmiotem zaintere-
sowania, takich jak właśnie wspomniana cyber-
netyka albo wyposażona dziś w znakomite na-
rzędzia informatyka. Jednak punktem wyjścia 
dla wszelkich analiz cybernetycznych oraz sy-
mulacji komputerowych są zawsze empiryczne 
odkrycia dokonywane w obszarze biologii 
(w przypadku kognitywistyki i neurocybernetyki 
chodzi głównie o wyniki badań neuroanato-

micznych i neurofizjologicznych), a także obser-
wacje i wynikające z nich teorie ujmujące za-
chowanie ludzkiego umysłu traktowanego jako 
całość, czyli osiągnięcia psychologii. Trudno, 
więc mówić o przewadze lub wiodącej roli bio-
cybernetyki czy neuroinformatyki, bo bez wyni-
ków badań obiektów biologicznych były by one 
pozbawione głównego czynnika warunkujące-
go ich rozwój. Z drugiej jednak strony badania 
skomplikowanych struktur mózgu i skompliko-
wanych form jego inteligentnego działania było-
by niewykonalne, gdyby poprzestawać wyłącz-
nie na formach gromadzenia danych charakte-
rystycznych dla empirycznych nauk przyrodni-
czych (tabele, rysunki, opisy tekstowe), bowiem 
wtedy jest pewne, że nie potrafilibyśmy właści-
wie usystematyzować, zrozumieć i wykorzystać 
ogromnej liczby zdobywanych informacji. Bio-
cybernetyka dostarcza modeli pojęciowych 
i formalnych, z pomocą których fakty neurobio-
logiczne można systematyzować, wiązać ze so-
bą i wygodnie analizować. Informatyka z kolei 
dostarcza narzędzi symulacyjnych, z pomocą 
których można antycypować odkrycia, których 
jeszcze nie dokonano podczas badań tworów 
Przyrody, ale które wydają się bardzo prawdo-
podobne w oparciu o logiczną analizę wcześ-
niej zdobytych obserwacji. Coraz powszechniej 
mówi się dziś o tym, że do tradycyjnego instru-
mentarium badaczy mózgu, w którym od lat 
stosowano „experiment in vitro” czyli badania 
odpowiednich preparatów oraz „experiment in 
vivo”, gdzie nowe dane zdobywa się poprzez 
eksperymenty na zwierzętach – dochodzi obec-
nie „experiment in computo” czyli poszukiwanie 
kierunków kolejnych odkryć za pomocą symula-
cji komputerowych opartych na wcześniej zgro-
madzonej wiedzy.

Już kilkanaście lat temu komputer Deep 
Blue wygrał mecz szachowy z ówczesnym 
mistrzem świata G. Kasparowem. Jakich dal-
szych spektakularnych sukcesów należy 
spodziewać się w zakresie tworzenia syste-
mów sztucznej inteligencji i jakie to będzie 
miało znaczenia dla naszej cywilizacji?

Spektakularny sukces Deep Blue miał miej-
sce dokładnie 13 maja 1997 roku. Wiem to do-
kładnie, ponieważ śledziłem ten mecz i dużo 
myślałem potem na temat jego wyników. Są-
dzę, że mimo całej umowności sytuacji, w której 
intelekt człowieka rywalizuje ze sztuczną inteli-
gencją w obrębie bardzo sformalizowanych 
problemów związanych z rozgrywką szachową 
– wynik tego meczu miał duże znaczenie dla 
ustalenia granic możliwości sztucznej inteligen-
cji jako ważnej dziedziny współczesnej nauki 
oraz praktyki. Wcześniej sceptycy twierdzili czę-
sto, że sztuczna inteligencja w istocie nie istnie-
je, gdyż to, co obserwujemy jako inteligentne 
działanie maszyny, jest zawsze w istocie odtwo-
rzeniem inteligencji programisty „zaszytej” 
w odpowiednim programie. Jednak 13 maja 

1997 roku nie było na świecie żadnego człowie-
ka, który mógłby pokonać w szachy Kasparo-
wa, bo był on nie kwestionowanym arcymi-
strzem. Zatem żaden programista nie mógł 
umieścić w programie Deep Blue własnego in-
teligentnego przepisu na to, jak wygrać – bo 
nikt takiego przepisu nie posiadał. A jednak 
komputer wygrał, samodzielnie tworząc zwycię-
ską strategię. W ten sposób zyskaliśmy dowód, 
że sztuczna inteligencja może być twórcza, 
a nie odtwórcza – i to było ważne.

Przechodząc do pytania o kierunki dalszych 
odkryć i dokonań sztucznej inteligencji mogę tu 
podać jedynie moje subiektywne przypuszcze-
nia, bo jedną z cech rozwoju nauki jest całkowi-
ta nieprzewidywalność – zalążki najbardziej 
istotnych innowacji powstawały z reguły nie tam, 
gdzie ich poszukiwano i gdzie były oczekiwane. 

Otóż sądzę, że najbardziej istotny postęp 
czeka nas w dziedzinie usprawnienia kontaktu 
pomiędzy naszym umysłem i jego biologicznym 
nośnikiem, jakim jest mózg, a błyskawicznie 
rozwijającą się sztuczną infosferą, której ele-
mentami są niesłychanie bogate zasoby infor-
macyjne Internetu. Aktualnie pomiędzy geniu-
szem człowieka, kłębiącym się w jego umyśle, 
a trylionami bitów różnych informacji cyfrowych 
i milionami usług, jakimi mogą nas wspomagać 
komputery istnieje „wąskie gardło” w postaci 
systemów komunikacji człowiek-maszyna, zmu-
szających nas do „wklepywania” naszych myśli 
do systemów informatycznych za pomocą kla-
wiatury i myszki oraz zawężających gigantyczny 
kosmos informacyjny Internetu do rozmiarów 
okna na ekranie laptopa. W tym zakresie wielkie 
nadzieje budzą udane próby bezpośredniego 
łączenia komórek nerwowych z układami elek-
tronicznymi. Próby te są oczywiście na razie 
bardzo skromne, a ich wyniki trudno już teraz 
uznać za konkurencyjne w stosunku do trady-
cyjnych technik komunikacji – ale w tym obsza-
rze tkwi ogromny potencjał. Łatwo sobie wy-
obrazić, jak sprawny będzie badacz przyszło-
ści, który wszystkie zasoby informacyjne ludz-
kości, zgromadzone w mega-systemie informa-
cyjnym będącym następcą dzisiejszego Inter-
netu, będzie mógł penetrować myślą tak jak 
wspomnienia z dzieciństwa, zarejestrowane 
w jego własnym mózgu! Człowiek taki będzie 
mógł w każdej chwili spotęgować swoje możli-
wości analityczne poprzez korzystanie z do-
stępnych poprzez systemy gridowe ogromnych 
mocy obliczeniowych przyszłych superkompu-
terów, a także będzie sterował większość kon-
trolowanych komputerowo maszyn i urządzeń, 
zarówno w pracy jak i we własnym domu, pro-
stym aktem własnej woli, identycznym z tym, ja-
ki obecnie towarzyszy wyciągnięciu ręki lub za-
czerpnięciu głębszego oddechu. 

Często można spotkać się z opiniami, iż 
nawet najbardziej wyrafinowany system 
sztucznej inteligencji nie będzie zdolny zro-
zumienia znaczeń symboli! 

Myślę, że prawdziwość (lub nieprawdzi-
wość) tej opinii w dużej mierze zależy od tego, 
jakie symbole będziemy mieli na myśli i jakie 
znacznie będziemy wiązali ze słowem „rozumie-
nie”. Współczesne komputery z taką samą ła-

O naturze inteligencji
Z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem rozmawiają Ewa Mańkiewicz-Cudny i Waldemar Marek 
Bielski (wywiad ukazał się w „Przeglądzie Technicznym” 1/2007)
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twością wykonują działania arytmetyczne na 
liczbach, jak i przekształcenia algebraiczne na 
symbolach matematycznych, upraszczając 
wzory, wyprowadzając formuły a nawet dowo-
dząc twierdzenia – w sposób absolutnie sym-
boliczny! No dobrze, ale to dotyczy dziedziny 
matematyki, w której nawet ludzie starają się 
w swoich rozumowaniach abstrahować od ja-
kichkolwiek znaczeń.

Rozważmy jednak system komputerowy, 
który projektuje nowe leki, najpierw wybierając 
spośród milionów nieznanych jeszcze związ-
ków chemicznych te, które zapewne okażą się 
użyteczne w leczeniu, a potem szczegółowo 
projektując recepturę uzyskania tej nowej sub-
stancji i warunki jej syntezy. Jeśli ktoś będzie 
twierdził, że chemik rozumie symbole opisujące 
atomy i cząsteczki, a taki komputer tych symbo-
li nie rozumie – to będę się upierał, żeby mi wy-
tłumaczył, na czym polega to specyficzne rozu-
mienie właściwe dla umysłu człowieka, a nie-
osiągalne dla komputera!

Oczywiście istnieją takie symbole, którym to-
warzyszy nie tylko akt rozumienia manifestujący 
się w inteligentnym wykorzystywaniu symboli, 
ale także określone emocje. Jako przykład mo-
gą tu służyć symbole religijne – ich znaczenie 
nie ogranicza się do tego, co się z nimi robi ani 
do tego, jak się je opisuje na przykład w ency-
klopedii. Taki sposób „rozumienia symboli” nie 
jest i nie będzie dostępny komputerom – i chy-
ba dobrze, nikomu bowiem nie przyjdzie (mam 
nadzieję…) do głowy budowa maszyny, która 

by się za niego modliła. Tybetańskie młynki mo-
dlitewne są w tym zakresie szczytowym osią-
gnięciem technologii – i mam nadzieję, że tak 
pozostanie.

Naukowy precyzyjny opis funkcji poznaw-
czych człowieka oraz wyniki osiągane w ba-
daniach nad stworzeniem systemów sztucz-
nej inteligencji mogą być pomocne w odpo-
wiedzi na tak fundamentalne kwestie stawia-
ne przez filozofów, jak „tajemnica świadomo-
ści”, „przeżywanie czasu”, czy ludzka pod-
miotowość?

Pytanie nie zawierało tego wątku, ale ja spró-
buję pójść jeszcze dalej, pytając, czy badając 
informacyjną działalność mózgu i budując (dla 
celów poznawczych ale i dla coraz liczniejszych 
zastosowań praktycznych) komputerowe mo-
dele procesów kognitywnych – zdołamy nauko-
wo opisać i zbadać istotę ludzkie duszy? 

Żeby w pełni uzasadnić odpowiedź, której 
udzielę, potrzeba więcej miejsca, niż przewi-
dziano na cały ten wywiad, dlatego osoby zain-
teresowane szczegółami odeślę do wydruko-
wanego artykułu: 

Tadeusiewicz R.: Czy sztuczne sieci neu-
ronowe, będące modelem ludzkiego intelek-
tu, przybliżą nas do naukowego zrozumienia 
fenomenu duszy? Rozdział w książce: Wój-
cik B. (red.): Umysł i Religia, Quaestions ad 
disputandum, Nr 8, BIBLOS, Tarnów, 2006, 
ss. 15 – 29.

Artykuł ten był pokłosiem dyskusji, którą pro-
wadziłem swojego czasu na sympozjum nauko-
wym zainicjowanym i prowadzonym przez Bi-
skupa Tarnowskiego. W dyskusji tej reprezento-
wałem pogląd, że istnieją takie aspekty naszej 
duchowości (której nie należy redukować wy-
łącznie do intelektu!) których nie da się ująć 
w kategoriach „szkiełka i oka”. Do nich należy 
między innymi jaźń, której atrybutami jest po-
czucie własnej podmiotowości, subiektywne 
przeżywanie czasu (nie mające nic wspólnego 
z jego dającym się mierzyć fizycznym upływem) 
oraz świadomość własnego istnienia. Osoby 
zainteresowane szczegółami odsyłam do przy-
wołanej wyżej publikacji, natomiast na posta-
wione w wywiadzie pytanie odpowiadam sta-
nowczo: Nie sądzę, aby badania właściwości 
intelektu (naturalnego i sztucznego) pozwoliły 
nam odpowiedzieć na takie fundamentalne py-
tania. Jedną z przyczyn jest fakt, że jakkolwiek 
są to pytania pozornie całkiem zrozumiałe, to 
jednak nie dają się one sprecyzować w taki 
sposób, żeby możliwe było zdefiniowanie (na-
wet hipotetyczne) doświadczenia empiryczne-
go, które by dostarczyło na nie rozstrzygającej 
odpowiedzi – i to niezależnie od tego, czy tej 
odpowiedzi będziemy szukali „in vitro”, „in vivo” 
czy „in computo”.

Czy zatem zasadne będzie twierdzenie, iż 
najbardziej zaawansowane techniki oblicze-
niowe zawsze będą bezradne wobec feno-
menu ludzkiej świadomości?

Tak – i to jest piękne!

La Sociedad Geográfica de Lima (Peruwiańskie Towarzystwo Geogra-
ficzne) zostało założone 22 lutego 1888 roku jako akademia naukowa 
w zakresie geografii; posiada osobowość prawną. Towarzystwo podlega 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych Peru.
Główne cele Towarzystwa:
– prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk geograficznych na 

terenie Peru, wpływu środowiska geograficznego na człowieka i ochro-
ny dziedzictwa naturalnego;

– upowszechnienie osiągnięć naukowych w zakresie geografii kraju po-
przez kursy, seminaria oraz projekty badawcze;

– służenie radą instytucjom państwowym i edukacyjnym w zakresie geo-
grafii;

– publikowanie Biuletynu i Rocznika Geograficznego Peru oraz tekstów, 
map i atlasów;

– organizacja Tygodnia Geografii i Narodowego Kongresu Geografów 
(ostatnio co 3 lata);

– utrzymywanie Ośrodka Danych i Informacji;
– utrzymywanie stałej współpracy i wymiany publikacji z uniwersytetami, 

Kolegiami Naukowymi w kraju i zagranicą, w tym z UNESCO 
i UNDP;

– przyznawanie odznaczeń, nagród i wyróżnień.
Aktualnie prezydentem Towarzystwa jest prof. Raul Parra Maza, admi-

rał w stanie spoczynku.

Organem oficjalnym Towarzystwa jest Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica de Lima wydawany od 1891 roku. Zbiory Biblioteki obejmują po-
nad 12.000 książek i 15.000 czasopism.

Ostatni narodowy kongres geograficzny odbył się w 2005 roku i był 
poświęcony geografii Peru i rozwojowi.

Warto dodać, że jednym z członków założycieli Towarzystwa był Er-
nest Malinowski (1818 – 1899), budowniczy kolei transandyjskiej w Peru, 
zaliczany do najwybitniejszych inżynierów kolejowych drugiej połowy XIX 
wieku. Ze względu na zasługi dla rozwoju naukowego Peru i obrony jego 
niepodległości jest uważany za bohatera narodowego. (red)

Wyróżnienie  
dla Profesora Andrzeja Paulo
24 listopada 2006 roku Peruwiańskie Towarzystwo Geograficzne po-
wołało prof. dr hab. inż. Andrzeja Paulo (AGH) i prof. dr hab. Zdzisła-
wa J. Ryna (UJ) na członków korespondentów. Pismo oficjalne for-
mułuje powód krótko: „w uznaniu zasług osobistych”.

Spotkanie krakowskich profesorów w SGL w Limie. Na tle portretu Ernesta Mali-

nowskiego stoją od lewej: prof. Zdzisław J. Ryn (UJ), dr Katarzyna Gołuchowska 

(Univ. Catolica, Lima), admirał Raúl Parra Maza (Prezydent SGL), prof. Andrzej 

Paulo (AGH).
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