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Abstrakt. Prirodzen" #ivot má chemickú povahu. Chémia, a nie abstraktná logika,
podmie$uje, ale aj obmedzuje, jeho mo#nosti. Obmedzenia na evolu!né mo#nosti
#ivota vyjadrujú dve metafory: spandrelov svätého Marka a pilót Rialta. %lovek má
dva rovnocenné poznávacie systémy: imunitn" a nervov". Obidva fungujú na rov-
nakom princípe: vnútorne, autonómne, generujú variácie a prostredie z nich vhodné
vyberá a stabilizuje. „Pilóty Rialta“, na ktor"ch je &udsk" mozog evolu!ne vybu-
dovan", ur!ujú jeho podobu na chemickej úrovni. Z komplikovanosti mozgovej
chémie („biochemi!tiny“) emergujú vy''ie úrovne, fyziologická („fyziologi!tina“)
a mentálna („mentál!ina“). Pod&a princípu radikálnej materiálnosti kauzálne pro-
cesy mozgu be#ia len na základnej, teda chemickej, úrovni a ostatné úrovne sú len
jej izomorfn"mi, tautologick"mi prekladmi. Termodynamická nutnos( udr#ovania
korelácií v komplikovanom systéme, ako aj neustále generovanie variácií robia 
z mozgu energeticky náro!n" systém, ktor" funguje naplno bez zastavenia a v pod-
state endogénne; na mentálnej úrovni má táto endogénna !innos( hlavnú podobu
denného a no!ného sna. Na'e obmedzené znalosti o fungovaní nervového systému
opodstat$ujú tvrdenie, #e 21. storo!ie bude storo!ím v"skumu mozgu. 

Dvadsiate storo!ie bolo pre biológiu, pod&a vyjadrenia Evelyn Fox
Keller, storo!ím génu [43]. )éfredaktor !asopisu Science Donnald
Kennedy sa domnieva, #e dvadsiate prvé storo!ie by sa mohlo sta(
storo!ím mozgu [44]. Storo!ie génu vytvorilo predpoklady pre sto-
ro!ie mozgu. Predpoklady konceptuálne: to, !o vieme o génoch,
mo#no dnes aplikova( na mozog. Je pote'ením kon'tatova(, #e k pio-
nierom takejto aplikácie patrí aj bádate&ka, ktorá vzi'la z na'ej do-
mácej vedeckej komunity [9]. Ale aj predpoklady metodologické: zo
skúsenosti storo!ia génu mo#no vyvodi( pou!enie, ktoré reviduje Po-
pperov názor na to, !o mo#no pova#ova( za vedeck" problém: pro-
blém sa stáva vedeck"m vtedy, ke* pre jeho rie'enie existujú vhodné
vedecké in'trumenty. Ony vymedzujú horizont vedeckého bádania.
Nov" prístup k mozgu otvárajú predov'etk"m neurozobrazujúce tech-
niky, ako neinvazívna komputerizovaná tomografia (3D-CT-scans),
pozitrónová emisná tomografia (PET) a zobrazenie funk!nou magne-
tickou rezonanciou (fMRI), ako bude opakovane zrejmé aj z údajov,
na ktoré bude táto 'túdia odkazova(.

Záhada mozgu, mysle a vedomia pri(ahovala pozornos( prem"'-
&ajúcich &udí od nepamäti. Pod&a názoru Edwarda O. Wilsona ([97],
str.109) „vä!'ia !as( dejín modernej filozofie, od Descarta a Kanta
*alej, pozostáva z neúspe'n"ch modelov mozgu“. Najlep'ie modely
sa v#dy in'pirovali stavom vedy svojej doby a prirovnávali mozog 
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k najkomplikovanej'ím strojom, aké vtedy existovali. V na'ej dobe
modelom mozgu bol najprv analógov", potom digitálny po!íta!, naj-
nov'ie je to u# skôr internetová sie(. 

Ak nijak" z doteraj'ích modelov neuspel, znamená to, #e veda
e'te na pochopenie mozgu nedorástla. Namiesto navrhovania nov"ch
modelov treba mo#no prístup k skúmaniu mozgu za!a( skromnej'ie:
pokúsi( sa poukáza( na to, !o je v kon'trukcii a fungovaní mozgu 
a mysle v princípe nemo#né. T"m sa vymedzí priestor mo#ností, ktor"
musí ak"ko&vek realistick" model re'pektova(: ve* tvrdenia o ne-
mo#nosti sú pova#ované za základn" fundament vedy ([24], str. 617).
V tejto 'túdii sa analyzujú obmedzenia, aké na mozog ukladá energe-
tika. U# sa kon'tatovalo, #e kognitívnu biológiu mo#no pova#ova( za
'pecifické pokra!ovanie a rozvíjanie bioenergetiky [50].

Prológ: Podstata prirodzeného #ivota je chemická
Prirodzen" #ivot (n-life), ak" vznikol a vyvinul sa na na'ej Zemi, má
chemickú povahu. Chemická energia, teda elektromagnetická energia
zviazaná s preskupovaním elektrónov na vonkaj'ích orbitáloch ató-
mov, je hlavnou energiou #ivota. Predstavite&n" je v'ak aj #ivot, ktor"
by fungoval na in"ch ne# chemick"ch princípoch. Na obrazovkách po-
!íta!ov sa darí virtuálnemu #ivotu (v-life): prv" virtuálny #ivot „stvo-
ril“ u# v r. 1970 John Conway a postavil ho na princípe po!íta!ov"ch
celulárnych automatov [23]. Umel" #ivot (a-life) vo forme sebarepli-
kujúcich sa robotov bude !oskoro dopl$ova(, a pod&a niektor"ch vi-
zionárov raz aj celkom nahradí, prirodzen" #ivot. Niekde inde vo
vesmíre by mohol existova( #ivot nie v chemickej, ale elektrickej, !isto
mechanickej, alebo aj v inej podobe – takej, akú si vôbec nedoká#eme
predstavi(.

Je podivné, ako doteraz nielen laici, ale ani vedci, a to ani bioló-
govia a chemici, nie sú si vedomí zásadného rozdielu medzi chémiou
a biochémiou. Chemické procesy v ne#ivom svete majú skalárny cha-
rakter, be#ia v !ase, ale nie v priestore, zatia& !o chemické procesy 
v #iv"ch systémoch sú vektoriálne. Peter Mitchell, ktor" inherentnú
vektoriálnos( biochemick"ch procesov objavil, je pre pochopenie fun-
govania #ivota nemenej v"znamnou postavou ako je Charles Darwin
[48]. Ak je Darwin Kopernikom biológie, je Mitchell Kopernikom
biochémie. Nielen molekuly, náhodne, brownovsky rozlo#ené v roz-
toku, ale aj ich usporiadania v priestore mô#eme pova#ova( za samo-
statné chemické jednotky; tak"mi sú biologické membrány, v ktor"ch
sú slab"mi, nekovalentn"mi, väzbami pospájané dohromady mole-
kuly fosfolipidov, alebo proteínové siete, do ktor"ch sa prostredníc-
tvom slab"ch väzieb organizujú molekuly proteínov. Chemickou
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zmenou je nielen preskupenie kovalentn"ch väzieb medzi atómami,
ale aj adsorpcia látky na povrch membrány alebo biologickej makro-
molekuly, tak isto ako aj zmena polohy molekuly vo!i in"m moleku-
lám, napr. prenos molekuly z jednej strany membrány na druhú [73].
Neporozumieme mozgu, ak nebudeme ma( túto vektoriálnu povahu
biochemick"ch procesov na pamäti. 

Termodynamika ur!uje, !o je v prírode mo#né a !o nemo#né. 
O tom, !i nejaká mo#ná 'truktúra naozaj vznikne, ako r"chlo vznikne
a ako dlho sa udr#í, rozhoduje kinetika procesov. Vznik naprostej vä!-
'iny z t"ch miliónov chemick"ch zlú!enín, !o sa dnes vyskytujú na
Zemi, bol favorizovan" kineticky; a nie termodynamika, ale kinetika
bráni ich r"chlemu rozpadu. Pretrvávajú v nerovnová#nom, „metas-
tabilnom“ stave: pod „tlakom“ druhej vety termodynamiky by sa ko-
relácie medzi nimi mali postupne stráca( a samé by sa mali rozpadnú(.
Prirodzen" #ivot ako celok predstavuje tak"to „metastabiln"“ stav.
Mohol sa vytvori(, rozvinú( a na*alej sa udr#uje len v*aka tomu, #e
na Slnku, hviezde okolo ktorej na'a planéta obieha, dochádza v pro-
cese jadrovej fúzie k neustálej masívnej disipácii energie. Ak by sa
&udstvu podarilo uskuto!ni( riadenú jadrovú fúziu na Zemi, len by sa
zmenila povaha disipatívneho zdroja, potrebného k udr#ovaniu a roz-
víjaniu prirodzeného #ivota. Termodynamika bude v'ak *alej vyme-
dzova( priestor mo#ností. Na*alej bude plati( [49], #e nie v'etko, !o
je v prirodzenom #ivote mo#né logicky, je aj prípustné termodyna-
micky. 

Mozog má takisto chemickú povahu a jeho 'truktúry, a procesy
ktoré v $om be#ia, sú závislé na energii. Udr#ovan" a pohá$an" je
energiou Slnka. Pravda, sprostredkovane, cez zelené rastliny, cez me-
tabolické procesy v za#ívacom trakte, pe!eni a in"ch orgánoch, a cez
glukózu, ktorá je pre mozog hlavn"m zdrojom zu#itkovate&nej, che-
mickej, energie. Metaforicky mô#eme poveda(, #e biochemické pro-
cesy v mozgu hovoria k nám, &udsk"m pozorovate&om, 'pecifick"m
jazykom, „biochemi!tinou“. Tieto procesy sú organizované v !ase 
a priestore a na vy''ej úrovni anal"zy ich vyjadruje in" jazyk, „fy-
ziologi!tina“. Na e'te vy''ej úrovni dostáva zlo#itos( biochemick"ch
procesov podobu subjektívneho pre#ívania a vedomia, ktorému zas
odpovedá 'pecifick" jazyk, „mentál!ina“. Steven Rose zdôraznil [78],
#e medzi biochemick"m a fyziologick"m popisom mozgu – a dodaj-
me dôsledne, #e aj medzi biochemick"m a psychologick"m popisom
– nie je vz(ah kauzálny, ale mapovací; ide o preklad medzi rôznymi
úrov$ami, teda vlastne o preklad z jedného do druhého jazyka. Kon-
'tatovanie, #e chemická úrove$, interakcie molekúl, dáva jednozna!ne
podobu v'etk"m in"m úrovniam na $ou, mo#no nazva( princípom ra-
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dikálnej materiálnosti. Vy''ie úrovne nemô#u kauzálne pôsobi( na
ni#'ie; tisícro!nej ilúzii, #e myslenie mô#e ovplyv$ova( !i dokonca
riadi( mozog, odzvonilo. 

Mnohé 'tandardné modely mozgu fakt dominovania chémie ne-
berú do úvahy. Jeden zo zakladajúcich otcov kognitívnych vied,
George Miller vo svojom autoritatívnom preh&ade o dejinách kogni-
tívnych vied z r. 2003 medzi vedn"mi disciplínami, ktoré pod&a neho
kon'tituujú kognitívne vedy, chémiu vôbec neuvádza [64]. Po!íta!ové
modely mozgu predpokladajú, #e !innos(, akú robí mozog, mo#no
implementova( do &ubovo&ného hardwaru, tak#e je nepodstatné, !i jej
materiálnym ukotvením je biochemická 'truktúra mozgu, alebo sili-
kónov" mikro!ip. Z profesionálnej kariéry troch pionierov modelo-
vania mozgu sa dá priam vystopova(, pre!o sa v"voj po druhej
svetovej vojne uberal t"mto jednostrann"m, a pravdepodobne pom"-
len"m, smerom. Norbert Wiener, zakladate& kybernetiky, sa za 2. sve-
tovej vojny zaoberal problémom, ako zostreli( lietadlo, ktoré je 
v pohybe: operátora protilietadlovej zbrane pova#oval za sú!as( ria-
diaceho mechanizmu a do rie'enia zaviedol ideu informácie, v"po!tu,
spätn"ch väzieb, vstupu a v"stupu a predikcie. Tieto predstavy o ria-
dení potom pou#il na vysvet&ovanie !innosti mozgu. Po!as druhej sve-
tovej vojny spoznal potrebu masívnych v"po!tov aj in" matematik,
John von Neumann. Ukázal, #e do vtedaj'ích po!ítacích strojov, ktoré
boli skon'truované „na pevno“, mo#no vlo#i( program a t"m ich uro-
bi( podstatne flexibilnej'ími. Ne!udo #e potom svoju ideu po!ítania
a programu preniesol z po!íta!a na mozog [93]. Marvin Minsky, pio-
nier umelej inteligencie (AI), hoci behom svojej vedeckej kariéry 
v mnohom menil svoje názory a svoju poslednú knihu o #ivote a ume-
lej inteligencii dokonca pomenoval „Stroj emócií“, ostal vern" svojmu
presved!eniu, #e po!íta!e i mozog operujú na rovnak"ch princípoch:
aj emócie vykladá ako 'pecifick" prípad po!ítania [65]. 

V dobe entuziastického zrovnávania mozgu s po!íta!om sa za-
budlo na to, !o jasne vyjadril André Lwoff [59]: Za funkciami orga-
nizmov nie sú pojmy poriadku !i logaritmu pravdepodobností, ale
atómy a molekuly a energia #iarenia alebo chemick"ch väzieb. A# kon-
com 20. storo!ia sa za!alo zdôraz$ova(, #e poznávanie nielen nemo#no
oddeli( od jeho materiálneho substrátu, ale #e v &udskom poznávaní hrá
telo podstatnú rolu a za!ali sa rozvíja( predstavy o „vtelenej“, inkar-
novanej (embodied) kognícii (napr. [53], [21], [4], u nás [95]). 

Je ale aj in" aspekt prirodzeného #ivota, ktorému ani samotná 
bioenergetika nevenovala dostato!nú pozornos(. Asi preto, #e sa sú-
stre*ovala najmä len na synchrónnu anal"zu, nie diachrónnu: 'tudo-
vala mechanizmy na rôznych úrovniach organizácie sú!asného #ivota,
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nevenovala sa otázkam, ak"m spôsobom sa tieto mechanizmy v evo-
lúcii objavili a ak" je ich v"znam z h&adiska fitnes jednotliv"ch dar-
winovsk"ch indivíduí. O darwinovskej fitnes asi len zriedkavo rozho-
dovala v evolúcii ú!innos( premeny energie, ove&a !astej'ie zále#alo
na v"kone. Z termodynamiky plynie, #e maximálna ú!innos( sa do-
sahuje vtedy, ak procesy be#ia nekone!ne pomaly. Organizmy, a ich
stavebné moduly – teda aj mozog – boli selektované na r"chle reago-
vanie, na podávanie v"konu. Zva#ovanie strát a ziskov, kompromis
(trade-off), ktor"m sa straty minimalizujú a zisky maximalizujú, to je
to, !o charakterizuje prirodzen" #ivot. 

Pilóty Rialta: evolu"né obmedzenia mozgu
V „storo!í génu“ sa v biológii stala postupne dominujúcou predstava
organizmov ako zariadení, ktoré si „vymysleli“ molekuly nukleov"ch
kyselín, aby si „zaistili“ svoje pretrvávanie a rozmno#ovanie. Prota-
gonistom takejto predstavy bol Richard Dawkins so svojou koncep-
ciou „sebeckého génu“ ako replikátora a organizmov ako „vozidiel“
(vehicles), prostredníctvom ktor"ch boli sebecké gény, prípadne opor-
túnne zdru#ené do „gangov“, prená'ané z generácie na generáciu.
Bola to solídna, heuristicky u#ito!ná predstava, ktorá vo ve&kej miery
ur!ovala a podmie$ovala rozvoj molekulárnej biológie a biotechno-
lógie 20. storo!ia. (Aj autor tohto príspevku bol zástancom a propa-
gátorom tejto predstavy.)

O tom, !i biologická jednotka v darwinovskej sú(a#i s in"mi jed-
notkami pretrvá, rozhoduje jej darwinovská fitnes, po!et „potomkov“,
ktoré vytvorí a cez ktoré *alej pokra!uje v existencii. Koncepcia „se-
beckého génu“ bola podlo#ená matematikou R.A. Fishera a J.B.S.
Haldanea, ktorá elegantne po!ítala darwinovskú fitnes nie organiz-
mov ako evolu!n"ch jednotiek (ako ich videl Darwin), ale aliel jed-
notliv"ch génov ako samostatn"ch, izolovan"ch entít. Biologická
evolúcia spo!ívala na v"bere aliel a znamenala posun vo v"skyte rôz-
nych aliel jedného génu. Takto sa dala evolúcia aj pôsobivo modelo-
va( na po!íta!och. (Preh&adom t"chto metód a koncepcií je kniha 
J. Maynarda Smitha [61]). Ale u# r. 1930 Fisherov a Haldaneov sú-
!asník S. Wright kritizoval túto matematickú abstrakciu ako neadek-
vátnu, preto#e „gény ktoré mô#u by( v"hodné v jednej kombinácii...
s extrémnou pravdepodobnos(ou sú nev"hodné v inej... V"ber sa t"ka
organizmu ako celku vo vz(ahu k jeho prostrediu a nie jednotliv"ch
génov ako tak"ch“ [100]. 21. storo!ie, zásluhou nov"ch in'trumen-
tálnych techník molekulárnej biológie, ale aj nov"ch matematick"ch
prístupov, dáva Wrightovi zapravdu. Gény sa viac nejavia ako „fa-
zu&ky vo vreci“; pospájané sú do komplikovan"ch sietí a u# nie gén,
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ba ani nie jednotliv" organizmus, ale skupina organizmov, ba aj bio-
logick" druh ako celok, sú uva#ované ako jednotky v koncepcii mno-
hoúrov$ovej selekcie. Génocentrizmus, zdá sa, skon!í v 21. storo!í 
v depozitári vedeck"ch teórií, ktoré boli vo svojej dobe u#ito!né, ale
neskôr prekonané, rovnako ako kedysi skon!il Ptolemaiov geocen-
trizmus.

Kritík génocentrizmu bolo po celé 20. storo!ie neúrekom, ale vari
v'etky boli bezcenné. Vo vede je zbyto!né deklarova(, #e svet je zlo-
#it", #e v $om v'etko súvisí so v'etk"m a kritizova( konkrétne modely
ako zjednodu'ovanie, ak kritika nedoká#e prís( s návrhom nov"ch
realizovate&n"ch prístupov skúmania. Jednako, niektoré kritiky z t"ch
!ias si dnes, ke* máme nové dáta a nové prístupy, zasluhujú nové !í-
tanie. K tak"m patrí 'túdia Goulda a Lewontina z r. 1979 [35]. Autori
v !lánku argumentujú, #e na organizmus sa treba pozera( ako na kom-
plikovanú stavbu (a nie, mohli by sme ich obraz rozvinú(, ako na
súbor jednotliv"ch tehál, kde by ka#dej tehle odpovedal jeden gén),
ktorá ako celok je v"sledkom darwinovského evolu!ného procesu, ale
v ktorej po!etné komponenty nie sú v"sledkom prirodzeného v"beru,
ale jednoducho nutn"mi dôsledkami stavebnej kon'trukcie. Pou#ili
podobenstvo jedného stavebného prvku katedrály svätého Marka 
v Benátkach. Nad st+pmi, ktoré dr#ia klenbu, je kruhov" oblúk (musí
by( tak"m z kon'truk!n"ch dôvodov), no klenba je horizontálna.
Takto sa objavuje pod klenbou trojuholníková plocha, ozna!ovaná ako
spandrel. Je nefunk!ná, ale nevyhnutná, lebo je vlastnos(ou tejto kon-
'trukcie. Mô#e v'ak dodato!ne dosta( nejakú nezávislú funkciu, napr.
estetickú, ke* je na $u nama&ovan" obraz apo'tolov. Termín span-
drely sa dnes v biológii pou#íva v'eobecne na ozna!enie tak"ch kom-
ponentov buniek a organizmov, ktoré nie sú priamym produktom
evolúcie prírodn"m v"berom, ale objavili sa ako nevyhnutné dôsledky
selekcie in"ch komponentov. 

K spandrelom benátskej katedrály svätého Marka mô#eme prida(
iné podobenstvo, ktoré vyjadruje iné evolu!né obmedzenia: pilóty
Rialta. Rialto je most ponad hlavn" kanál v Benátkach. Postaven" je na
dreven"ch pilótach; ostatne tak, ako aj iné benátske stavby. Nosnos(
pilót rozhoduje o maximálne mo#nej ve&kosti kamenného mostu. Ak
by sa most mal zásadne prestava(, muselo by sa pohnú( s jeho zá-
kladmi, s pilótami. Naopak, od pilót stavba za!ala. Aj sú!asn" #ivot je
evolu!ne postaven" na tak"chto v"chodzích „pilótach“. William Wim-
satt [99] pou#il termín „generatívne vnorenie“ (generative entrech-
ment), aby vyjadril skuto!nos(, #e v biologickej evolúcii útvary, ktoré
vznikli najskôr, sú základmi, na ktor"ch evolúcia buduje stále nové
útvary, pri!om tie prvé sú ponárané stále hlb'ie a stávajú sa stále odol-
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nej'ími k akejko&vek zmene. Evolúcia postupuje dopredu ako rohatka
(ratchet), koleso so skosen"mi zúbkami a západkou, ktorá umo#$uje
otá!anie kolesa dopredu, ale znemo#$uje to!enie dozadu [46].

Metafora pilót Rialta vyjadruje dôle#itos( v"chodiskov"ch, po!ia-
to!n"ch podmienok pre celú následnú dynamiku javov. Ve* to platí aj
v neorganickom svete: u# Newton vedel, #e sú!asn" tvar dráhy a smer
otá!ania planét neplynie z gravita!ného zákona, ale z v"chodiskov"ch
podmienok. Kultúrna evolúcia !loveka bude natrvalo limitovaná cha-
rakterom &udského mozgu. Ten bol ur!en" podmienkami, za ak"ch
do'lo k oddeleniu evolúcie &udského druhu od evolúcie in"ch primátov.
Bolo to prostredie africkej savany: ono predstavovalo v"chodiskové
podmienky, ktoré ur!ili 'pecifiku evolúcie &udského mozgu.

Pravda, pred 'pecifikou mozgu bola u# 'pecifika nervového sys-
tému jednoduch'ích, evolu!ne star'ích organizmov; a tá zas bola ur-
!ená vlastn"mi v"chodiskov"mi podmienkami. Nervov" systém ako
celok stojí na vlastn"ch „pilótach Rialta“. Dvomi nezávisl"mi cestami
mô#eme dnes preniknú( a# k t"mto „pilótam“. Skúmaním fylogenézy
nervového systému – ako, kedy a pre!o sa v biologickej evolúcii ob-
javil – a skúmaním jeho ontogenézy. Ontogenézy preto, lebo ke* sa
jedinec vo svojom individuálnom v"vine postupne formuje zo zygóty,
ako by sa celá stavba za!ína odznovu a budovala na t"ch ist"ch zá-
kladoch, aké polo#ila a na ak"ch budovala biologická evolúcia.

Pod&a zanechan"ch stôp predpokladáme, #e prvé formy #ivota
existovali na Zemi u# pred tri a pol miliardami rokov. E'te pred jed-
nou miliardou rokov sa #ivot vyskytoval len v podobe jednobunko-
v"ch organizmov. Jednobunkové organizmy nemajú nervov" systém,
no prvé pilóty, na ktor"ch je nervov" systém vybudovan", nachá-
dzame u# u nich. Prokaryotické baktérie i eukaryotické kvasinky majú
molekulárne senzory, predstavované molekulami proteínov. Funda-
mentálnou vlastnos(ou proteínov je schopnos( sentiencie [48]: pred-
vádzanie rozmanit"ch konformácií s temer rovnakou energiou, z kto-
r"ch sa priviazaním liganda, látky, pre ktorú proteín funguje ako sen-
zor, stabilizuje, a teda vyberá, len jedna. Na toto viazanie bol proteín
vyselektovan" v evolúcii, ono dáva tejto interakcii liganda a senzora
charakter elementárneho molekulárneho rozpoznania a robí z proteínu
teleonomickú 'truktúru: evolúcia zabudovala do 'truktúry proteínu
elementárne poznanie. Proteín t"m zárove$ prejavuje signifakciu –
aspektu prostredia, ktor" predstavuje ligand, pridáva v"znam. Roz-
poznaním liganda prijíma senzor z prostredia signál a ten prená'a na
inú !as( svojej molekuly, tak#e rozpoznanie je nasledované akciou.
Rozpoznanie a akcia predstavujú dohromady elementárnu kognitívnu
udalos(, molekulárnu kogníciu.
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U jednobunkov"ch eukaryotick"ch organizmov nachádzame
pôvod inej pilóty nervového systému. Tieto organizmy sú schopné
exocytózy: niektoré chemické látky usklad$ujú v sekre!n"ch vá!koch,
z ktor"ch ich uvo&$ujú do vonkaj'ieho, mimobunkového prostredia
tak, #e membrána vá!ku fúzuje s cytoplazmatickou membránou.
T"mto mechanizmom sa napríklad z bunky kvasiniek uvo&$ujú se-
xuálne hormóny [51]. Celkom tá istá molekulárna ma'inéria ako 
v kvasinkách, len „zjemnená“ pridaním *al'ích proteínov, hrá funda-
mentálnu rolu v prenose signálu medzi neurónmi nervového systému:
neurotransmitery, uskladnené v synaptick"ch vá!koch, sa uvo&$ujú
do synaptickej 'trbiny, ale aj extrasynapticky, rovnak"m mechaniz-
mom, ak" funguje u# v kvasinkách [8]. Kvasinky majú u# 20% pro-
teínov, ktoré dnes fungujú v postsynaptick"ch membránach my'i
alebo !loveka; v kvasinkách majú, pochopite&ne, iné funkcie [70].
Kvasinkov" feromón alfa-faktor, dekapeptid, je tak 'truktúrne blízky
hormónu v hypotalame, ktor" uvo&$uje gonadotropín, #e tento #ivo-
!í'ny hormón doká#e s!asti nahradi( [58].

Posledn" údaj je v súhlase s hypotézou, #e hormóny i neuro-
transmitery sa vyvinuli z feromónov jednoduch"ch organizmov
[84]. Ke* sa jednobunkové organizmy za!ali meni( na mnoho-
bunkové, s de&bou práce medzi jednotliv"mi bunkami, tieto látky
vo&ne difundovali medzi bunkami a slú#ili na vzájomnú komuni-
káciu. Bunky, !o priliehali tesne jedna na druhú, si postupne vyvi-
nuli aj in" spôsob komunikácie: medzi membránami susediacich
buniek sa vytvorili malé medzierky s proteínmi, ktoré bunky spo-
jujú elektricky vodiv"mi „mostíkmi“. Volajú sa trhlinové prepoje-
nia (gap junctions) a existujú v rôznych tkanivách mnohobun-
kov"ch organizmov. Stali sa v'ak základ$ou, z ktorej sa vyvinuli
najjednoduch'ie prepojenia medzi nervov"mi bunkami – elektrické
synapsy [41]. Dnes prevá#na vä!'ina nervového systému má che-
mické synapsy. Mo#no sa v'ak domnieva(, #e sa chemické synapsy
objavili v evolúcii neskor'ie ako elektrické. Látky, ktoré cez che-
mické synapsy kontakt medzi neurónmi spôsobujú, neurotransmi-
tery, spo!iatku vo&ne difundovali medzi bunkami a len neskôr boli
uzavreté do synaptick"ch vá!kov a ich v"mena medzi bunkami sa
dostala pod dodato!nú kontrolu. 

Sú!asné 'túdie ontogenézy nervového systému ukazujú, #e che-
mikálie, ktoré v zrelom mozgu fungujú ako neurotransmitery, majú
pri morfogenéze nervového systému iné poslanie: sú chemotaktic-
k"mi signálmi, ktoré riadia rast a nasmerovanie axónov a ich pripo-
jovanie na dendrity in"ch neurónov [6]. Z toho mo#no usudzova(, #e
toto aj bola prvá evolu!ná funkcia látok, ktoré dnes slú#ia ako neuro-
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transmitery: podie&ali sa na raste, diferenciácii a morfogenéze mno-
hobunkov"ch organizmov [80]. 

Mnohobunkovos( zv"'ila fitnes organizmov asi najmä t"m, #e
do'lo k oddeleniu funkcie udr#ovania organizmu a jeho rozmno#ova-
nia. K udr#ovaniu bola treba energia, a teda potrava, tak#e prv" typ or-
gánov, ktor" sa v evolúcii pre udr#ovanie objavil, boli ústa a za#ívací
trakt. Orgány boli vystlané epiteliálnymi bunkami, z ktor"ch niektoré
sa postupne premenili na nervové bunky. Prv" nervov" systém sa tvo-
ril okolo po!iato!ného otvoru za#ívacieho traktu, prvotn"ch jednodu-
ch"ch „úst“, najprv mo#no len pre ich rytmické s(ahovanie a roz(a-
hovanie [31], [34]. V prospech tejto hypotézy hovorí fakt, #e aj teraz
majú cicavce, !loveka nevynímajúc, okrem mozgu ulo#eného v hlave
aj druh", ktor" b"va ozna!ovan" ako „viscerálny mozog“ (gut brain)
[33]. „Prv"“ mozog, usídlen" v hlave, sa v evolúcii objavil neskor-
'ie; vtedy, ke* bolo treba riadi( u# nie iba pohyb potravy za#ívacím
traktom, ale aj pohyb celého tela mnohobunkového organizmu, a aj
jeho jednotliv"ch orgánov.

U !loveka, ktorého mozog je v porovnaní s in"mi #ivo!íchmi 
disproporcionálne vä!'í ako u in"ch organizmov, najmä jemné riade-
nie pohybov ruky si vy#iadalo ve&k" rast mozgu. Ke* pred 'iestimi
miliónmi rokov klimatické zmeny v strednej Afrike prinútili pred-
chodcu sú!asného !loveka opusti( bezpe!nú niku konárov stromov 
a existova( v náro!n"ch podmienkach savany, evolu!né pilóty, na kto-
r"ch spo!ívala jeho doteraj'ia evolúcia, mu u# nedovo&ovali uspôso-
benie telesn"ch funkcií do takej podoby, v akej ich mali jeho konku-
renti, dravce a bylino#ravce. Umelé pomôcky, nástroje, mohli sa sta(
jedinou náhradou za ostré zuby dravcov !i r"chle nohy bylino#rav-
cov. Ich zhotovovanie predpokladalo jemnú manipuláciu rukami a tá
závisí od detailného riadenia pohybov ruky mozgom. Pod&a viace-
r"ch bádate&ov potreba jemného ovládania ruky pohá$ala rast mozgu
a zvy'ovanie &udsk"ch kognitívnych schopností [67], [98]. Jemn"
pohyb roky umo#nil rozmanité gestá a mo#no z jazyka gest postupne
evolvovala hovorená re!. U# pred 1,5 milión rokmi, 4 milióny po tom,
!o sa &udská línia oddelila od ve&k"ch opíc, bol mozog relatívne troj-
násobn" vä!'í [11]. 

Ve&k" mozog si vynucoval ve&kú lebku. Tá nakoniec dosiahla
tak" rozmer, #e u# len s (a#kos(ami dokázala prejs( pri pôrode pan-
vov"m otvorom matky. Preto sa pred asi pred tristotisíc rokmi zvä!-
'ovanie lebky zastavilo – v"chodiskové pilóty, na ktor"ch stojí &udská
kostra, viac nepustili [94], [88], [18], [79]. Evolúcia &udského mozgu
v'ak pokra!ovala *alej: u# nie v tele matiek, ale v hlávke novoro-
dencov. U v'etk"ch cicavcov rastie mozog r"chlo v !ase gestácie, 
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v tele matky, po narodení sa spomalí. %lovek je v"nimkou: &udské
mlá*a ako by sa rodilo pred!asne – odhaduje sa, #e gesta!né obdobie
by malo trva( nie 9, ale 21 mesiacov – budovanie mozgov"ch 'truk-
túr pokra!uje intenzívne aj po narodení (aj ke* po!et neurónov sa u#
pravdepodobne nezvy'uje), najmä v prv"ch mesiacoch a rokoch,
a potom znovu v puberte, a celkom sa zastavuje a# pri dosiahnutí veku
dospelosti. To v'ak dáva &udskej psychickej ontogenéze jedine!n"
charakter: u# nie iba skúsenos(, nadobudnutá v biologickej evolúcii
druhu, ale aj skúsenos( získaná v kultúrnej evolúcii sa zabudovává do
'truktúry mozgu a tak sa podie&a na vytváraní definitívneho reper-
toáru mo#ností správania a myslenia &udského jedinca [74]. Aj prí-
slu'níci in"ch #ivo!í'nych druhov, nielen &udsk" jedinec, sa u!ia
behom individuálneho #ivota, no základ$a, na ktorom sa individuálne
u!enie buduje, je u !loveka iná, zlo#itej'ia, ur!ená nielen biológiou,
ale aj kultúrou. Z anatomickej a fyziologickej nevyhnutnosti je !lovek,
ako jedin" biologick" druh na Zemi, ako biologickou, tak kultúrnou
bytos(ou. S t"m samozrejme, #e &udská biológia predstavuje pilóty,
ktoré podmie$ujú, ale aj obmedzujú, kultúru.

Pre organizmus je jeho prostredie zdrojom potravy, teda energie
a prípadne, u pohlavne sa mno#iacich organizmov, aj zdrojom sexu-
álnych partnerov – tieto zdroje organizmus potrebuje a vyh&adáva. No
v prostredí sa vyskytujú aj zdroje ohrozenia: 'kodlivé fyzikálne a che-
mické faktory a popri nich príslu'níci in"ch druhov, ale aj iní jedinci
vlastného druhu – u#ito!né zdroje sú vzácne a s in"mi musí o ne sú-
(a#i( a zápasi(. Preto sa organizmus musí vo svojom prostredí orien-
tova( a na to mu slú#ia senzory. V'etky senzory sú chemick"mi
zariadeniami (z ve&kej vä!'iny sú to proteíny, ale napr. aj selektívne
priepustné membrány; aj registrovanie taktílnych, vizuálnych a akus-
tick"ch signálov sa deje chemicky). Ak najjednoduch'ie organizmy,
ako baktérie, majú iba desiatky typov senzorov, u !loveka sú to stovky,
!i mo#no tisícky – a ka#d" senzor zaznamenáva 'pecifickú vlastnos(
prostredia. Nakoniec v'ak údaje zo v'etk"ch senzorov rezultujú len 
v dvoch rozdielnych druhoch akcie: v útoku (ktor"m je ale aj naprí-
klad uchopenie a prijímanie potravy, sexuálne a sociálne predvádza-
nie sa, dvorenie, klebetenie, klamanie, maznanie, úradovanie, vedecké
bádanie, ekonomické a politické !innosti) alebo v úteku. Ohromn"
po!et signálov musí teda organizmus, a u vy''ích #ivo!íchov ich mo-
zog, pretransformova( iba do dvoch odpovedí. Toto je dôvod, pre!o sa
mozog prirovnával ku digitálnemu po!íta!u, ktor" na vstupoch do-
stáva po!etné dáta a na v"stupe sa objavuje jedin" v"sledok. Zdá sa
v'ak, #e biologické „pilóty Rialta“ si vynútili in" princíp fungovania:
konkrétne údaje senzorov sú zov'eobecnené do binárnej podoby
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„dobré“ alebo „zlé“ a toto zov'eobecnenie rozhoduje o binárnej akcii
„útok“ alebo „útek“. K tomuto zov'eobec$ovaniu vyu#ila evolúcia
t"ch nieko&ko desiatok chemick"ch látok, ktoré boli predt"m vyu#í-
vané najprv na vnútrobunkovú, neskôr na medzibunkovú komuniká-
ciu a na morfogenézu a z ktor"ch sa niektoré stali nakoniec aj
neurotransmitermi. V podobe hormónov a emotónov sú tieto látky na-
mie'avané do rozmanit"ch chemick"ch „koktejlov“, ktoré globálne,
na úrovni celého mozgu, alebo aj celého tela, ur!ujú v"slednú akciu,
akú organizmus vykoná. Takto sa do dvojice senzia-akcia v evolúcii
v!lenil, interkaloval, tretí komponent !innosti mozgu: emócie [47].
Na istej úrovni chemickej komplexnosti v mozgu sa vynára, emer-
guje, schopnos( subjektívne pre#íva( chemické nastavenie, ktoré má
zov'eobecnenú podobu „dobré“, ako príjemnos(, a to, !o vyjadruje
„zlé“, ako nepríjemnos( alebo boles(.

Dnes vieme, #e okrem „drôtového prenosu“ (wire transmission),
prená'ania signálov neurónmi pospojovan"mi do siete cez elektrické
alebo chemické synapsy, existuje v mozgu aj „objemov" prenos“ (vo-
lume transmission) [2], [101], [85]. „Drôtov" prenos“ je prenosom
medzi dvomi synapsami, k"m „objemov" prenos“ je prenosom che-
mikálií, uvo&nen"ch síce jedn"m neurónom, ale zasahujúcim viaceré
neuróny, prípadne globálne cel" mozog, cez medzibunkov" priestor 
v mozgu (ktor" predstavuje 20% celkového objemu mozgu) a cez ce-
rebrospinálny likvor. Lie!ivá, ktoré ovplyv$ujú mozog, napr. anxio-
lytiká !i antipsychotiká, ovplyv$ujú mozog asi v"lu!ne formou
„objemového prenosu“, teda nepôsobia len na jeden !i nieko&ko málo
neurónov. Zdá sa, #e v prípade t"ch neurotransmiterov, ktoré sa po-
die&ajú na hodnotení údajov senzorov a sú teda zviazané s emóciami,
dopamínu a serotonínu, vä!'ina molekúl pôsobí „objemov"m preno-
som“ [16], [68]. Pod&a pôsobivého prirovnania Agnatiho, „ ´objemov"
prenos´ je !osi ako prenos rádiov"ch v+n pri vysielaní, iba#e namiesto
elektromagnetického #iarenia funkciu vysielania plní difúzia chemic-
k"ch látok. Skôr ne# by sa podobal po!íta!u, mozog je viac ako sie(
podobná 'pongii, ponorenej do koncentrovaného roztoku tonicky ak-
tivujúcich chemikálií. Mozgové receptory sú ako ´chemické mikro-
fóny´, zhotovené tak, aby verne zaznamenávali mozgovú ´chemickú
symfóniu´.“ Aj iní popísali „ektopické“ (extrasynaptické) uvo&$ova-
nie neurotransmiterov [22], [15]. V trochu básnickom prirovnaní Ter-
rence Sejnowki porovnal be#nú predstavu synaptického prenosu 
k stre&be z pu'ky na presne umiestnen" cie&, k"m pod&a jeho názoru
synapsa funguje skôr ako gu&ovnica, !o rozpra'uje gu&ky na v'etky
strany, aby zasiahli vhodné receptory ulo#ené na rôznych miestach,
aj mimo vlastnej synaptickej 'trbiny [81]. Preto mo#no aj Vincentovo
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charakterizovanie mozgu ako #&azy [91] je bli#'ie skuto!nosti ne#
predstava mozgu ako zariadenia podobného 'truktúrou sú!asn"m di-
gitálnym po!íta!om. U# u #ivo!íchov s najjednoduch'ím nervov"m
systémom, knidárií, existujú neurohormóny, ktoré globálne, para-
krinn"m mechanizmom, ovplyv$ujú !innos( svalov a neurónov [86].
V Caenorhabditis elegans, v modelovom #ivo!íchovi iba s 302 ne-
urónmi, dva neuróny doká#u nie cez synaptické spojenia, ale tak"mto
parakrinn"m mechanizmom (prostredníctvom najmenej 15 rozdiel-
nych potenciálnych hormónov) ovplyv$ova( metabolickú aktivitu ce-
lého tela do tej miery, #e sa podstatne pred+#i #ivotnos( individuálneho
organizmu [10]. 

Pre#ívanie emócií v podobe príjemnosti alebo nepríjemnosti
urobilo z emócií v evolúcii !loveka nov" evolu!n" faktor, ktor"
pod&a Darlingtona slú#i pre „evolu!né spev$ovanie“ (evolutionary
reinforcement) [25]. Pod&a neho príjemnos( nemusí by( v#dy adap-
tívna, v"hodná z h&adiska darwinovskej fitnes, no zosil$uje selek-
ciu v"hodného správania. Vyh"banie sa trápeniam a h&adanie
príjemnosti je sú!as(ou emocionálnej evolúcie, 'pecifickej pre !lo-
veka: honba za príjemnos(ou pohá$a evolúciu artefaktov a vytlá!a
evolúciu prirodzen"m v"berom in"m procesom, paravolúciou [47].
Na'ím absolutistick"m vládcom je zmes chemikálií v na'om moz-
gu; neuróny mozgovej kôry, pospájané do sietí, sú len jeho po-
slu'n"mi sluhami.

Fundamentálna lekcia imunitného systému
Imunitn" systém je ved&a nervového systému druh"m poznávacím za-
riadením ka#dého &udského jedinca. Je nervovému systému rovno-
cenn": pre na'e pre#itie vo svete je nemenej dôle#it". Tento fakt nám
uniká z jednoduchého dôvodu: !innos( svojho imunitného systému, na
rozdiel od !innosti nervového systému, si neuvedomujeme. O nervo-
vom systéme &udstvo vie prinajmen'om dva a pol tisícro!ia, o exis-
tencii imunitného systému získalo prvé poznatky a# na rozhraní 19. 
a 20. storo!ia. 

Imunitn" systém rozpoznáva a ni!í antigény, látky, ktoré sú cu-
dzie individuálnemu organizmu. Antigény rozpoznáva prostredníc-
tvom protilátok, proteínov zo skupiny imunoglobulínov. Za jedinú
sekundu sta!í takto rozpozna( a zlikvidova( tisícky „nepriate&ov“.
Antigény sú produktmi cudzích organizmov, !o vnikli do tela a pod&a
be#nej predstavy, uvádzanej vo vä!'ine 'tandardn"ch u!ebníc, na ni-
!enie tak"chto organizmov sa imunitn" systém v evolúcii aj objavil.
Hrá v'ak nemenej dôle#itú rolu v rozlí'ení vlastn"ch a cudzích pro-
teínov (a teda v „sebaidentifikácii“) a asi aj v rozpoznávaní a odstra-
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$ovaní tak"ch vlastn"ch proteínov alebo buniek, ktoré sa v dôsledku
somatick"ch mutácií „odcudzili“ a „zvrhli“, napr. nádorov. Rovnako
ako sa nervov" systém, o ktorom sa povä!'ine domnievame, #e dnes
slú#i najmä pre interakciu organizmu s jeho prostredím, vyvinul zo
zariadení, ktor"ch prv"m poslaním bolo rozpoznávanie a koordinácia
!innosti vlastn"ch buniek, aj imunitn" systém mal asi podobn" pôvod:
pod&a Jerneho a spol. jeho po!iato!nou funkciou mohlo by( vnútorné
rozpoznávanie a nie obrana pred cudzím [40]. 

Imunitn" systém je schopn" rozpozna( prakticky neobmedzen"
po!et cudzích látok. Dokonca aj tak"ch, ktoré sa v prírode nevy-
skytujú a ktoré len zosyntetizovali chemici. Ke* biochemici za!ali
skúma( mechanizmus imunologickej interakcie, celkom pochopi-
te&ne si spo!iatku predstavovali, #e cudzí antigén, s presnou che-
mickou 'truktúrou, rigidná molekula, nejak"m spôsobom vnúti
formu imunoglobulínu, molekule v podstate &ubovo&ne tvárnite&nej,
a takto sa uskuto!ní rozpoznanie. Pod&a teórie Linusa Paulinga [69]
protilátka by mala by( beztvarou globulou, ak"si molekulárnym vo-
skom a antigén by mal fungova( ako pe!iatka, ktorá do vosku otla!í
svoju podobu. Dnes vieme, #e je tomu iná!. Do ka#dého individuál-
neho organizmu je geneticky zabudovaná schopnos( neustále gene-
rova( milióny typov protilátok, z ktor"ch ka#dá má svoj jedin"
konkrétny molekulárny tvar. Tvarom sa myslí nielen rozmiestnenie
v priestore atómov, z ktor"ch sa molekula skladá, ale aj rozlo#enie
elektrick"ch nábojov na molekule. T"ch skuto!n"ch molekulárnych
tvarov, nielen teoreticky mo#n"ch ale v organizme naozaj prítom-
n"ch, je tak ohromn" po!et, #e prakticky v#dy sa nájde aspo$ jedna
protilátka, ktorá je schopná chemicky (slab"mi väzbami, nie kova-
lentne) interagova( s konkrétnym antigénom, dokonca aj tak"m,
ktor" bol !lovekom vytvoren" umelo. Mô#eme bez prehá$ania po-
veda(, #e organizmus má v sebe, vo svojom imunitnom systéme, vo-
pred zabudované najrozmanitej'ie chemické podoby vonkaj'ieho
sveta. Ako to charakterizoval Piattelli-Palmarini, „vôbec ni! nie je
´nové´ tomuto systému, repertoár existujúcich protilátok predstavuje
´sie(´, interaktívny systém ´vnútorn"ch obrazov´ v'etk"ch mo#n"ch
vonkaj'ích foriem, repertoár, ktor" je ´úpln"´ a ´uzavret"´. Keby an-
tigén, per absurdum, bol celkom nov" pre systém, systém by s ním
nemohol vôbec ni! robi(. Skuto!ne nov" antigén by bol doslova ne-
vidite&n" pre imunitn" systém“ [71]. K tomu dodajme u# len meta-
forickú, ale zato fundamentálnu implikáciu: Chemick" svet, ktor" 
v prostredí organizmu je skuto!ne prítomn", si sám „vyberá“ tú 
v organizme u# zabudovanú podobu, ktorá je jeho obrazom. Anti-
gén neindukuje tvorbu protilátky, nein'truuje aparát imunitného sys-
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tému o tom, ako má protilátka vyzera(, ale vyberá, selektuje z existu-
júceho bohatého repertoáru v'etk"ch mo#n"ch protilátok takú, ktorá
mu chemicky odpovedá. Organizmus sa proste u# v minulosti pri-
pravil na v'etky mo#né alternatívy.

Potrebova( jeden-jedin" typ protilátky a miesto toho syntetizo-
va( stovky miliónov rozmanit"ch typov, ktoré sa nikdy nepou#ijú, 
investova( energiu do !ohosi, !o pripadá zbyto!né, sa zdá by( ne-
pochopite&n"m mrhaním. Uvá#me v'ak inú alternatívu, takú, !o by
bola chemicky predstavite&ná. Priestorová 'truktúra proteínovej mo-
lekuly, i rozmiestnenie elektrick"ch nábojov na nej, je ur!ená pora-
dím aminokyselín. V dôsledku sentiencie proteínov, o ktorej bola
zmienka vy''ie, konformácia molekuly sa síce mô#e meni(, ale to
vôbec neznamená, #e by bola menite&ná &ubovo&ne a podstatne. Ob-
razne povedané, molekula proteínu nemô#e fungova( ako &udská
ruka, ktorá, vzh&adom k svojej flexibilite, je schopná pevne uchopi(
predmet skoro &ubovo&ného tvaru. Ak by organizmus predpripra-
ven" repertoár protilátok nemal, musel by, v záujme svojho pre#i-
tia, a# po vniknutí cudzieho 'kodlivého antigénu aktuálne skú'a(
naslepo syntézu jednej protilátky za druhou, k"m by natrafil na
správnu. Jedna molekula imunoglobulínu je zlo#ená z asi 1 300 ami-
nokyselín. To je 201300 skú'aní, naprosto nemo#né !íslo. Na preh&a-
danie celého priestoru mo#ností bola by potrebná doba ove&a dlh'ia
ako je vek vesmíru, aj keby to bolo robené paralelne ka#dou zo sto
miliárd buniek !o syntetizujú protilátky (to&ko B-lymfocytov má !lo-
vek) s maximálnou r"chlos(ou syntézy proteínov (15 aminokyselín
za sekundu). A potrebná energia by odpovedala energetickému v"-
konu nie &udského #ivo!í'neho tela (okolo 100 W), ale atómovej
elektrárne. Sú to teda energetické dôvody, pre!o imunitn" systém
funguje jedinom mo#nom princípe: na darwinovskom princípe pri-
rodzeného v"beru. Vtedy je jeho energetická náro!nos( relatívne
malá [26].

Randomne tvorené rôzne druhy protilátok predstavujú darwi-
novské indivíduá, varianty, z ktor"ch vysokú darwinovskú fitnes –
teda 'ancu pretrva( a „rozmno#i( sa“ – má jediná, tá ktorá je „vybratá“
antigénom prostredia. Imunitn" systém je v'ak podstatne obmedzen"
„pilótami Rialta“, na ktor"ch bol evolu!ne vybudovan": jeho jedin"
modus poznávania prostredia je chemick". Vo svojom prostredí roz-
poznáva jedine proteíny a prípadne nízkomolekulové látky, ktoré sú na
proteín priviazané, haptény. Toto obmedzenie pomerne r"chlo vy!er-
palo evolu!né mo#nosti: hoci !lovek a my' mali spolo!ného pred-
chodcu pred 75 miliónmi rokov, my'í imunitn" systém je v podstate
rovnako dokonal" ako &udsk". 
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Energetika mozgu: Motor "o be#í bez prestania 
na plné obrátky
Nervov" systém ako poznávacie zariadenie sa odli'uje od imunitného
systému v tom, #e má viacero poznávacích módov. Z prostredia pri-
jíma nie iba chemické signály, ale aj taktílne, vizuálne a akustické.
Ale aj tie prekladá nervov" systém r"chlo do chemickej podoby. Ak
je darwinovsk" princíp variácií a v"beru jedin"m energeticky prí-
pustn"m princípom, na akom mô#e fungova( imunitn" systém, mo#no
to isté poveda( o nervovom systéme?

Pionier v"skumu imunitného systému Niels Jerne bol jedn"m 
z prv"ch, !o vyslovil domnienku, #e by tomu tak mohlo by( [39].
Tento nápad rozvinuli Jean-Pierre Changeux [19] v predstave o se-
lektívnej stabilizácii neurónov"ch spojení v neurogenéze a Gerald
Edelman [28] v koncepcii neuronálneho darwinizmu. Je známo, #e
pri ontogenéze centrálneho nervového systému sa vytvára spo!iatku
nadbytok neurónov a synaptick"ch spojení, ktor"ch po!et sa pri
„zrení“ mozgu postupne zredukuje (preh&ad, aj s polemickou disku-
siou je [74]). Pod&a predstáv Changeuxa i Edelmana zachovajú sa tie,
ktoré sú stabilizované, a teda vlastne „vybrané“, signálmi prijíman"mi
z prostredia. Je to proces do zna!nej miery podobn" stabilizácii t"ch
protilátok, ktoré si antigén „vyberie“, k"m iné, ktoré v prostredí ne-
nachádzajú „partnera“ pre chemickú interakciu, hynú. 

Be#ne sa u cicavcov neurogenéza mozgu mlá*a(a v podstate
ukon!í e'te v tele matky, tak#e prostredie, ktoré vyberá usporiadanie
neurónov a synaptické spoje medzi nimi, je vnútorn"m prostredím
tela mlá*a(a a jej matky. A základnú 'truktúru ur!ujú samozrejme
gény. Ako u# bola zmienka, u &udského mlá*a(a pokra!uje formova-
nie mozgu dlho po narodení. Tam sa na $om podie&ajú signály, ktoré
mlá*a prijíma z vonkaj'ieho prostredia. V dvoch kritick"ch obdo-
biach, v prv"ch rokoch po narodení a potom zas v puberte, prostredie
zásadne ovplyv$uje vytváranú 'truktúru mozgu procesom, ktor" Kon-
rad Lorenz nazval vpe!a(ovaním, imprintingom [57]. Lorenz pôvodne
objavil imprinting u vtákov a na vtákoch sa aj dosia& naj!astej'ie 'tu-
duje; tam má v podstate jedinú podobu: fixácie mlá*a(a na objekt,
ktor" pova#uje za rodi!a. Je zrejmé, #e imprinting musí by( u !loveka
ove&a dôle#itej'í a univerzálnej'í; je preto paradoxné, ako málo sa 
o $om zatia& vie. „Vpe!atenie“, „imprinting“ nie je príli' vhodné po-
menovanie: navodzuje podobnú predstavu, akú mal Linus Pauling,
ke* sa domnieval, #e proteín protilátky je voskom a antigén je pe!a-
(ou, ktorá sa otla!í do vosku. To, !o neplatí o interakcii protilátka-
antigén, neplatí zrejme ani v prípade mozgu: imprinting neindukuje
mozgové 'truktúry, neur!uje synaptické spojenia, ale vyberá z t"ch,
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ktoré sú u# k dispozícii a tie stabilizuje; nevybrané sa vyma#ú. Gény
a imprinting v podstate napevno a natrvalo ur!ia podobu &udského
mozgu na jeho základnej, chemickej, úrovni. T"m ale zárove$ aj na
vy''ích úrovniach, preto#e tie sú, ako u# bola zmienka, len tautolo-
gick"mi, izomorfn"mi prekladmi chemickej úrovne. Teda napevno 
a natrvalo ur!ia aj podobu subjektívneho pre#ívania a uvedomovania;
vlastne podobu osobnosti. 

Dôsledne domyslené, mali by darwinovské princípy neskorelo-
van"ch variácií a selekcie plati( nielen pre v"vin mozgu, ale aj pre
!innos( zrelého, dospelého mozgu. Tak ako imunitn" systém sa „pred-
vádza“ chemickému prostrediu antigénov bohat"m repertoárom pro-
tilátok, centrálny nervov" systém sa svojmu multimodálnemu
prostrediu predvádza najrozmanitej'ími chemick"mi stavmi. Patria
do troch kategórií. Prvú kategórie predstavujú tie stavy, ktoré ur!ili
gény na základe fylogenetickej skúsenosti druhu. Tieto stavy sú v'et-
k"m &u*om spolo!né. Do druhej kategórie patria stavy, ktoré sa 
v mozgu jednotlivca vytvorili imprintingom v dvoch imprintingov"ch
kritick"ch obdobiach. Sú 'pecifické pre ka#dé indivíduum a behom in-
dividuálneho #ivota sa mô#u zmeni( len málo. Tre(ou kategóriou sú
také stavy, ktoré mozog generuje aktuálne nanovo a „ponúka“ ich na
vyskú'anie a otestovanie. No aj v tomto tre(om prípade signály z pro-
stredia neindukujú nie!o nové a sebe adekvátne, ale vyberajú z toho,
!o je k dispozícii. Signál z prostredia nie je nie!ím, !o nesie „infor-
máciu“, ktorú treba „spracova(“, je selektorom a spú'(a!om, trige-
rom, vyberá z predpripraven"ch procesov a jeden, ten vybrat", spú'(a. 

Okam#ite mo#no namietnu(: tak to nemô#e by(! %i predsa svetlo
z tváre, na ktorú sa pozeráme, sa neodrá#a do na'ej sietnice, kde bod
po bode aktivuje fotosenzitívne receptory a nie je potom tento
ohromn" po!et signálov prená'an" do vizuálnej kôry, kde je „po!íta-
!ovo“ spracovan" a zrekon'truovan" do podoby pozorovaného ob-
jektu? Iba#e: dnes vieme, #e !lovek má v mozgu 'pecifické oblasti, 
a 'pecifické neuróny, pre rozpoznávanie tvárí [56], [14]. Tvár roz-
poznáme okam#ite a &ahko aj len z pár náznakov, preto#e máme 
v mozgu ulo#en" ak"si jeden modul priemernej tváre, ktor" údaje 
z prostredia len spú'(ajú a potom spres$ujú. Podobne rozpoznáme
r"chlo slovo hovorenej re!i, lebo v mozgu u# máme ulo#en" jeho v"-
znam. Preto tie# doká#eme r"chlo a presne motoricky reagova(: údaje
z fMRI nazna!ujú, #e v!a''ie, ne# rukou pohneme, máme u# v mo-
zo!ku model tohto pohybu a údaje z prostredia len tento údaj robia
presnej'ím alebo upravujú tak, aby v budúcnosti umo#nil nové r"chle
konanie [38]. Práve toto trigerovanie toho, !o je u# v mozgu hotové,
predpripravené, by mohlo by( !as(ou rie'enia záhady, pre!o je mozog
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r"chly, ke* neuróny sú pomalé [9]: ako mô#e mozog skoro okam#ite
rozpozna( vizuálny objekt, ba aj ho zakategorizova(, s neurónmi ktoré
vysielajú elektrické impulzy 10 miliónkrát pomal'ie ako dne'n" be#n"
po!íta! [87]?

Niektoré v"znamné, !i priam #ivotne dôle#ité kategórie objektov
alebo správaní sú v mozgu ulo#ené ako jeden modul. U jednoduch'ích
#ivo!íchov spo!ívajú poznávanie a správanie skoro v"lu!ne na tak"-
chto ve&k"ch, hrub"ch moduloch. V evolúcii sa ve&kos( modulov ne-
ustále zmen'ovala a ich po!et narastal, tak#e len (a#ko postihneme, #e
princíp predvádzania hotov"ch stavov a v"beru funguje na*alej, a to
aj u !loveka. Dobr"m príkladom je dvorenie, ako jedna z fáz sexuál-
neho správania [7], [62]. U drozofily dvorenie sam!ekov sami!kám
pozostáva zo stereotypn"ch motorick"ch prejavov. Sú u v'etk"ch
samcov rovnaké a nasledujú za sebou v presnom poradí; ak sa ich po-
stupnos( preru'í, sam!ek musí za!a( celé dvorenie celkom od za-
!iatku. Ka#d" krok tohto stereotypného procesu je ur!en" 'pecifick"m
génom. U!enie mô#e ovplyvni( intenzitu dvorenia, ale nie jeho sek-
venciu. Sexuálne dvorenie u !loveka je ove&a menej stereotypné, ale
je zrejmé, #e je evolu!ne vybudované na t"ch ist"ch pilótach, ako dvo-
renie drozofily. Len moduly, z ktor"ch &udské dvorenie pozostáva,
„kvádre“, z ktor"ch je postavené, sú ove&a men'ie a je ich podstatne
vä!'í po!et. To to dáva celému správaniu onú flexibilitu, ktorú od-
dávna popisovali a obdivovali umelci. Gény pre dvorenie sú u# u dro-
zofily usporiadané hierarchicky, pri!om jednému z nich, „velite&ské-
mu“ (master gene), sú podriadené ostatné. Ale rovnako je tomu pri
&udskom dvorení: pár génov vysoko v hierarchii, na ktor"ch je závislá
neuroendokrinná aktivita hypotalamu, má celkom pod kontrolou kô-
rové procesy, od „vô&ov"ch“ konaní, ktoré si jedinec prípadne len do-
dato!ne racionalizuje, a# po extaktické v"levy básnikov. 

To isté platí pre vizuálne poznávanie. Podobne ako má !lovek 
v mozgu podobu „v'eobecnej“ tváre, má aj iné predpripravené ve&ké
moduly. Vä!'ina vizuálneho poznávania je v'ak v"berom z ve&kého
po!tu ve&mi jemn"ch modulov. Aj u #ivo!íchov jednoduch'ích ako je
!lovek. Klasické 'túdie Hubela a Wiesela na ma!kách ukázali, #e vi-
zuálny systém má hotové moduly horizontálnych a vertikálnych ty-
!iek a hrán, farieb !i in"ch vlastností [96]. Z nich sa potom skladá
dohromady kone!n" obraz objektu – akoby podoby, ktorú má objekt
vo vonkaj'om prostredí, v skuto!nosti v'ak skon'truovanú v mozgu
z „pre-fabrikovan"ch“ modulov. Pod&a Fisera a spol. „v priebehu sen-
zorického kódovania aktivita vo vizuálnej kôre, spustená stimulom,
v podstate odrá#a modulovanie a trigerovanie dynamiky vnútorn"ch
obvodov senzorick"mi signálmi a nie #e by priamo kódovala 'truk-
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túru vstupujúceho signálu“ [30]. Podobne z fMRI na slep"ch &u*och
Burton a spol. dospeli k záveru, #e mozog operuje vnútorne, sám od
seba, a senzorické údaje len modulujú tieto operácie [17]. Ve* preto
aj drá#denie 'pecifick"ch oblastí mozgovej kôry vnímajú slepci ako
svetelné záblesky a drá#denie in"ch oblastí vnímajú hluchí ako hluk.
Mohli by sme parafrázova( Platóna, #e celá na'a mentálna !innos( je
len „rozpomínaním sa“ na to, !o nám do mozgu vlo#ila evolúcia; do-
konca aj ná' repertoár pojmov mô#e by( v nás preformovan" a behom
#ivota si ho u# len upres$ujeme [50]. Na'a schopnos( bohatého a de-
tailného pojmového chápania javov len odrá#a na'u schopnos( ucho-
pi( rukou predmety takmer &ubovo&n"ch tvarov, v*aka v"nimo!nej
flexibilite &udskej ruky.

Dnes hádam jedn"m z najpresved!ivej'ích dôkazov, #e v prostredí
poznáme len to, na !o sme vopred vnútorne nastavení, je vysvetlenie
&udskej schopnosti empatie cez !innos( zrkadliacich neurónov [1]. To,
!o cíti ná' blí#ny, poznáme len vtedy, ke* sledovanie radosti alebo bo-
lesti iného !loveka aktivuje v na'om mozgu tie isté oblasti, ako keby
sme tie isté pocity pre#ívali my sami. Psychopati, ktor"m sa príslu'né
oblasti mozgu neaktivujú a teda v sebe nemajú „predpripravené“ po-
znanie, nie sú schopní empatie. 

Udr#ovanie mozgov"ch usporiadaní, aké boli nastavené v evolú-
cii (a sú „predpísané“ génmi) alebo v ontogenéze mozgu (imprinto-
vaním) a generovanie nov"ch alternatívnych stavov sa podobá
udr#ovaniu stavov imunitného systému (imunologická pamä() a ge-
nerovaniu nov"ch protilátok a vy#aduje si trval" prísun zdrojov ener-
gie. Z rovnak"ch dôvodov, z ak"ch je energeticky nemo#né, aby
imunitn" systém „u'il na telo“ jednému antigénu odpovedajúcu pro-
tilátku, preto#e by bolo treba poda( „astronomicky“ ve&k" v"kon, je
energeticky nemo#né, aby mozog robil ak"ko&vek kognitívny akt od
za!iatku, ab initio. 

Pritom v'etk"ch mozgov"ch stavov, !i u# ur!en"ch dedi!nos(ou,
imprintingom alebo aktuálnym varírovaním, je zrejme ove&a viac ako
je stavov imunitného systému. Preto by sa dalo !aka(, #e mozog bude
energeticky náro!nej'í, ako je imunitn" systém. A naozaj. Je v'eo-
becne známo, #e &udsk" mozog, hoci vá#i len okolo 2% &udského tela,
sa na spotrebe chemickej energie telom podie&a 20% percentami (ba
v prvom roku #ivota je to viac ako 60%; u dospel"ch opíc len 8%). 
V prepo!te na jeden gram spotrebováva &udsk" mozog to&ko energie
ako srdcov" sval [3]. Je to zhruba 'estnás(krát viac ako je spotreba
kostrového svalu v pokoji [55], alebo to&ko, ko&ko spotrebovávajú
svaly nôh pri maratónskom behu [5]. Krv, ktorá &udsk"m mozgom
preteká – viac ako pol litra ka#dú minútu – priná'a nielen zdroje che-
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mickej energie, ale je aj chladiacou kvapalinou: vysok" v"kon mozgu
potrebuje ú!inné chladenie [29]. Pre!o je potreba energie v mozgu ta-
káto vysoká?

Dôkladnú energetickej bilanciu mozgu urobili Attwell a Laughlin
[5]. Svoju anal"zu obmedzili na 'edú kôru mozgu, v ktorej je 90%
v'etk"ch neurónov excita!n"ch a ich neurotrasmiterom je glutamát.
Pod&a ich v"po!tov 85% chemickej energie kôry ide na nervov" pre-
nos. Tieto údaje, platné pre neokortex krysy, boli prepo!ítané s po-
dobn"m v"sledkom pre neokortex !loveka [54]. 

Údaje Amesa, po!ítané na cel" mozog, sú podobné [3]. Len 5-15%
chemickej energie sa spotrebováva na „be#né“ chemické procesy, aká
majú bunky mozgu spolo!né s in"mi bunkami. 40-50% ide na prenos
Na+ iónov membránami, 3-7% na transport Ca2++, 10-20% na syntézu
a transport neurotransmiterov, ich umiestnenie do synaptick"ch vá!kov,
exocytózu do medzibunkového priestoru a retransport, 20-30% na vnú-
trobunkovú signalizáciu (aktiváciu a dezaktivizáciu proteínov napr. fos-
forylovaním, a tvorbu a fungovanie druhotn"ch poslov, ako cAMP,
cGMP, inozitolov"ch zlú!enín) a 20-30% na transport pozd+# axónov 
a dendritov a prestavbu cytoskeletu. V súhlase s t"m sú aj merania 
s magnetickou rezonan!nou spektroskopiou [83], pod&a ktor"ch 80%
aktivity &udského mozgu je viazané s cyklovaním glutamátu ako hlav-
ného excita!ného transmitera mozgovej kôry. Pritom táto aktivita je vy-
soká aj v mozgu, ktor" neprijíma nijaké vonkaj'ie stimuly; stimulácia
ju zv"'i zhruba iba o 10% [82]. 

To, #e neuróny kôry javia spontánnu aktivitu aj bez vstupov 
z prostredia sa vedelo dávno. Vä!'inou sa ale vysvet&ovalo ako pre-
jav 'umu, analogicky ako aj uzavreté membránové kanály javia mo-
lekulárny 'um. Ukázalo sa v'ak, #e ide o aktivity korelované medzi
populáciami neurónov v rozsiahlych oblastiach kôry [89]; interpreto-
valo sa to tak, #e v neprítomnosti vonkaj'ieho stimulu neuróny kôry
„blúdia“ po rozmanit"ch stavoch a vonkaj'í stimul ich posunie do jed-
ného z tak"chto stavov, adekvátneho príslu'nému stimulu [60]. Na
mentálnej úrovni sa to prejavuje ako „blúdenie“ mysle, ktorej zmy-
slom by mohlo by( udr#ovanie optimálnej bdelosti, navodzovanie po-
citu koherencie minulého, prítomného a budúceho pre#ívania alebo
jednoducho delenie pozornosti medzi rozmanité mentálne úlohy [63],
[72]. %akalo by sa, #e mentálnej zá(a#i, napr. rie'eniu zlo#itej mate-
matickej úlohy, by mala odpoveda( rovnako ve&ká chemická zá(a# 
a malo by teda dôjs( ku zv"'eniu metabolizmu i spotreby chemickej
energie mozgom. Fakt, #e sa pri meraní energetickej bilancie celko-
vého mozgu nepozorovali rozdiely medzi pokojov"m, „odpo!ívajú-
cim“ a medzi „za(a#en"m“ mozgom bol preto dlho záhadou [76].
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Záhada sa vyrie'ila, ke* sa zobrazovacími technikami za!ali mera( lo-
kálne toky energie v jednotliv"ch !astiach mozgu. V tej oblasti mozgu,
ktorá sa anga#uje v nejakej mentálnej !innosti, nielen v rie'ení mate-
matickej úlohy, ale napr. aj pri pozeraní fotografií, hraní na hudobn"
nástroj a pod., sa zvy'uje prietok krvi a spotreba kyslíka a glukózy –
zrejm" znak zv"'enej biochemickej aktivity a teda aj zv"'enej spo-
treby chemickej energie. Ak sa aktivuje jedna oblas(, relatívne menej
je aktívna iná oblas( [36]. 

V analógii s „tmavou energiou“ vesmíru, o ktorej zatia& skoro ni!
nevieme, nazval Marcus Raichle tú energiu, ktorá v mozgu neslú#i na
„spracovanie“ údajov z prostredia, ale sa vyu#íva na intenzívnu vnú-
tromozgovú (a vnútromentálnu) !innos( „tmavou energiou mozgu“
[76], [75]. Raichle uva#oval dve mo#nosti, !omu slú#i táto vysoká en-
dogénna aktivita, ktorú nazval defoltovou [77]. Jedna mo#nos(, pod-
lo#ená teoretick"mi v"po!tami, by bola, #e v mozgu sa udr#uje
rovnováha medzi neustále fungujúcimi excita!n"mi a inhibi!n"mi sy-
napsami, a synapsy v tomto stave labilnej rovnováhy – mohli by sme
módne poveda(, na okraji chaosu – javia bohatú dynamiku a mô#u na
vonkaj'ie stimuly reagova( r"chlej'ie ako je r"chlos( jednotlivej sy-
napsy. (V zmysle konceptu sentiencie [48] by sme mohli doda(, #e by
táto bohatá dynamika predstavovala 'pecifickú sentienciu na hierar-
chickej úrovni mozgu.) Pri druhej mo#nosti by vnútorná !innos(
mozgu mohla pod&a Raichla spo!íva( v udr#ovaní informácie, po-
trebnej na reagovanie, alebo aj na predikovanie podnetov z prostredia.
Mozog by mohol fungova( ako bayesovsk" inferen!n" stroj. Iní uva-
#ujú mimo iné aj mo#nos(, #e táto neustála endogénna !innos( by
mohla slú#i( konsolidácii a stabilizovaniu pamäti [63]. Terrence Sej-
nowski sa domnieva, #e vyjasnenie vysokej spontánnej aktivity mozgu
by mohlo by( cestou k poznaniu povahy vedomia a pocitu „ja“ [81].
Treba v'ak ma( na pamäti, #e vysoká spontánna aktivita v t"ch !as-
tiach mozgu, ktoré sú u !loveka spojené s porozumením mentálneho
stavu in"ch &udí, morálnym argumentovaním, prem"'&aním o sebe
samom a plánovaní budúcnosti sa pozorovala aj v mozgoch opíc 
v hlbokej anestéze, teda ur!ite v úplnom bezvedomí [92]. To podpo-
ruje názor, #e o !innosti mozgu – a teda implicitne aj o mentálnych
funkciách – rozhoduje na prvom mieste jeho vnútorná biochemická
dynamika [72].

Je známo, #e mozog je po!as spánku temer rovnako aktívny, ako
v bdelom stave. Ve&kú !as( spánku zapl$ujú sny. Existujú najrozma-
nitej'ie teórie a zmysle a funkcii no!ného sna. Povä!'ine sa súdi, #e
sa behom sna, tak ako spánku vôbec, konsoliduje pamä( na udalosti
z predo'lého d$a. Pod&a Allana Hobsona no!n" sen funguje podobne
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ako imunitn" systém: kon'truuje najrozmanitej'ie situácie, z ktor"ch
ale len niektoré sa prejavia ako u#ito!né v skuto!nom #ivote [37].
Mo#no teda vyslovi( hypotézu, #e skôr ne# usporiadúvanie minulosti
je no!n" sen prípravou na mo#né budúce opcie: bol by do zna!nej
miery náhodn"m, ale pritom skoordinovan"m, nastavovaním synap-
tick"ch spojení a hladín emotónov. To isté v'ak mo#no poveda( aj 
o dennom sne. Eric Klinger je presved!en", #e &udská myse& venuje
polovicu !asu v bdelom stave dennému sneniu [45]. Myslí sa t"m nie-
len fantazírovanie ako pri no!nom sne – pri dennom snívaní najmä 
v podobe imaginárnych emocionálnych uspokojení – ale aj anal"za
minul"ch !inností a plánovanie budúcich, prem"'&anie o mo#n"ch 
i nemo#n"ch alternatívach – v'etko, samozrejme, v#dy v podobe sú-
visl"ch príbehov. Aj tu zrejme na základnej, materiálnej úrovni mozgu
ide o chemické procesy podobné t"m, aké trvalo be#ia v na'om imu-
nitnom systéme – rozdiel je len v tom, #e sme ich schopní na mentál-
nej úrovni zaznamena( a konceptualizova(.

Táto mentálna endogénna !innos(, prelo#ená z „mentál!iny“ do
„biochemi!tiny“, má aj na biochemickej úrovni podobu konzistent-
n"ch chemick"ch „príbehov“. V hovorom jazyku by sme ju &ahko na-
zvali „spontánnou“, no ona termodynamicky spontánna nie je; naopak,
je hlavn"m spotrebi!om chemickej energie mozgu. Keby nebe#ala, 
v komplikovanej stavbe mozgu by sa r"chlo strácali korelácie (v dô-
sledku druhej vety termodynamiky!) a v systéme by termodynamicky
spontánne narastala neusporiadanos(. Takto mozog pripomína auto,
ktorého prevádzkyschopnos( sa udr#uje t"m, #e má motor stále zap-
nut", aj ke* vozidlo stojí. Krv, ktorá mozgom intenzívne preteká, pri-
ná'a nielen pohonné látky a mazací olej, ako je tomu v dvojtaktnom
motore, ale je zárove$ chladiacou kvapalinou. Vysoká endogénna ak-
tivita zárove$ zais(uje, #e mozog je v trvalej pohotovosti a na von-
kaj'ie stimuly doká#e promptne zareagova(. 

Epilóg: Neadekvátnos$ po"íta"ovej metafory mozgu
Udr#ovanie a generovanie stavov mozgu predstavuje sled po!etn"ch
chemick"ch procesov, prebiehajúcich v zlo#ito 'truktúrovanom sys-
téme. Ak sú dva chemické procesy rovnaké, ale be#ia v rozdielnych
'truktúrnych kontextoch, predstavujú samostatné chemické udalosti.
Tak#e v mozgu be#í v ka#dom okam#iku ohromné mno#stvo paralel-
n"ch chemick"ch udalostí. Vä!'ina z nich je endergonická, spotrebo-
váva chemickú energiu. Bádatelia, !o mozog chápu ako po!íta!,
miesto o chemick"ch udalostiach hovoria o elementárnych po!íta!o-
v"ch operáciách. Takto spo!ítali, #e mozog vykoná za jednu sekundu
okolo 1015 operácií. Odhaduje sa, #e u# na 12 rokov by mohli by( na
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trhu lacné stolné po!íta!e, ktoré sa v"po!tovou kapacitou vyrovnajú
&udskému mozgu [66]. 

Úvaha je to celkom pom"lená. Ak je mozog strojom, je chemic-
k"m strojom, jednoú!elov"m. Jeho jedin"m poslaním je zais(ova(
udr#anie a rozmo#enie svojho nosite&a, individuálneho organizmu.
Chemické procesy, ktoré v mozgu be#ia, sú jeho sémantikou. Naproti
tomu po!íta!e sú univerzálnymi, syntaktick"mi strojmi (v duchu Tu-
ringov"ch predstáv), ur!en"mi na prevedenie &ubovo&n"ch v"po!tov
na základe programov a vstupov, ktoré do nich vkladá &udsk" sub-
jekt. Sú &udsk"mi exosomatick"mi orgánmi. Po!íta! spracuje vstupy
a po ukon!ení programu sa v !innosti zastaví – ak" je to diametrálny
rozdiel od mozgu, ktor" stále, de$ a noc, be#í „na plné obrátky“! Ro-
boty, ktoré budú vybavené tak v"konn"mi po!íta!mi, #e budú schopné
sebareplikácie a budú (ak sebareplikáciu pova#ujeme za charakteris-
tiku #ivota) #ivé, nebudú ma( s prirodzen"m #ivotom, ktorého sú!as-
(ou je aj &udsk" druh, vôbec ni! spolo!né.

Tento záver mo#no podoprie( skúsenos(ou z dvoch etáp doteraj-
'ieho v"voja umelej inteligencie (AI), ktorá mala by( napodobnením
!innosti mozgu [52]. Pôsobivo ich na svojom osobnom príklade po-
písal Rodney Brooks [13]. Prvá fáza za!ala pred viac ako 50 rokmi,
dnes sa pova#uje za prekonanú a oby!ajne sa ozna!uje, pod&a návrhu
Johna Haugelanda z r. 1985, termínom GOFAI („good old-fashioned
AI“). Vychádzala z predstavy reprezenta!nej teórie mysle. Pod&a nej
inteligentn" #iv" tvor je riaden" mys&ou ako po!íta!om, ktor" robí
v"po!ty nad mentálnymi reprezentáciami vonkaj'ieho sveta. Robot
mal by( !ímsi ako kópiou takéhoto #ivého tvora. V GOFAI robot do-
stáva od programátora hne* na za!iatku úpln" popis prostredia a ex-
plicitn" zoznam in'trukcií a pravidiel, pod&a ktor"ch po!íta. Namiesto
toho v NAI („new AI“), ktorej je dnes Brooks jedn"m z najpromi-
nentnej'ích predstavite&ov, robot je „situovan"“ vo svojom prostredí.
V prostredí sa správa reaktívne, bez vopred pripraveného programu.
Reakcie, ktoré sa osved!ili, si ukladá do pamäti, tak#e sa sám postupne
u!í; k tomu programátora nepotrebuje. Pod&a Brooksa kognitívne sys-
témy nie sú pasívnymi po!íta!mi, ale agentmi. Nemajú nijakú cen-
trálnu riadiacu jednotku, ich inteligencia sa buduje postupne vo
ve&kom po!te paraleln"ch procesov, ktoré sú medzi sebou len vo&ne
pospájané a koordinované interakciami s prostredím. Sú!as(ou pro-
stredia sú aj iní agenti (a !i skôr iné agenty?). (U nás NAI pekne po-
písal Kelemen [42].) Nedávno s pôsobivou kritikou do vlastn"ch
radov prispel profesor informatiky z Yale David Gelernter [32].
Mozog pod&a neho nie je po!íta!om: po!íta! je &ahostajn" k tomu,
aké in'trukcie vykonáva, podobne ako sa rúra v peci nezaujíma o to,
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!o sa v nej pe!ie. To nie je ná' prípad: cez mozog pre#ívame svet, pre-
ci(ujeme emócie, chémia nás robí in"mi, ne# sú po!íta!e. 

Hádam ni! neilustruje lep'ie nesúmerate&nos( chemick"ch pro-
cesov, na ktor"ch je postaven" prirodzen" #ivot, a digitálneho po!íta-
nia, ako proces zvinutia (folding) proteínov. Jednoduch" proteín sa
spontánne zvinie do svojej natívnej 'truktúry behom milisekúnd, alebo
nanajv"' sekúnd. V procese sa minimalizuje vo&ná energia interakcií
medzi aminokyselinami, ktor"ch sekvencia predstavuje jeho primárnu,
denaturovanú 'truktúru. Ale na v"konn"ch digitálnych po!íta!och sa
zatia& darí simulova( len prvú kratulinkú !as( prirodzeného procesu
zvinutia, nieko&ko desiatok nanosekúnd, o 'es( rádov menej v porov-
naní s t"m, !o „doká#e“ príroda. Aby sa v"konnos( simulovania zv"-
'ila, zakladajú sa medzinárodné zdru#enia, ktor"ch poslaním je zapoji(
do po!ítania prostredníctvom internetu desa(tisíce po!íta!ov na celom
svete: k"m stoln" po!íta! nie je vyu#ívan" jeho u#ívate&om a „odpo-
!íva“, mô#u v $om be#a( programy !o spracovávajú dáta pre po!íta-
nie, doru!ené koordinátorom simulovania (napr. [27]). Nielen sa
spotrebováva ve&a !asu, ale aj ohromné mno#stvá elektrickej energie
na simulovanie !ohosi, !o v prírode be#í r"chlo a termodynamicky
spontánne. Proteín proste nie je digitálny po!íta!, aj ke* b"va !asto 
k nemu prirovnávan", ba dokonca aj za$ pova#ovan". 

Stoto#$ova( mozog s po!íta!om znamená o!akáva( od neho ten
ist" nemo#ne ve&k" po!íta!ov" v"kon, ak" podávajú v'etky cez in-
ternet zdru#ené po!íta!e, ke* simulujú zvinutie i len jediného jedno-
duchého proteínu. Skôr ne# digitálnym po!íta!om je mozog, podobne
ako proteín, dynamick"m systémom [20], [90]. Ako má proces zvi-
nutia proteínov atraktor, ku ktorému smeruje – minimum vo&nej ener-
gie – aj v mozgu sú mo#no prítomné rozmanité atraktory, niektoré
dané nomicky, prírodn"mi zákonmi, niektoré teleonomicky, génmi,
imprintingom, mo#no *al'ími, doteraz neobjaven"mi faktormi. Spô-
sob, ak"m &udsk" mozog rozpoznáva konkrétnu tvár cez zabudovan"
prototyp univerzálnej tváre (tento prototyp mô#eme pova#ova( za at-
raktor), je mo#no paradigmatick"m príkladom.

Z argumentov, ktoré boli v tejto 'túdie uvedené, je zrejmé, #e ani
modely GOFAI, ani NAI nevystihujú spôsob, ak"m funguje &udská
myse&, a teda aj mozog. Nemo#no poveda(, #e GOFAI a NAI pred-
stavujú dva protikladné, krajné, ideálne typy a &udsk" mozog sa na-
chádza niekde medzi nimi. Jednoducho zatia& nijak" plauzibiln"
model nemáme. Rodney Brooks to asi presne vystihol, ke* medzi
mo#nos(ami, pre!o sme zatia& neúspe'ní, menoval aj túto: „Na'im
modelom biológie mo#no ch"ba nie!o fundamentálne a zatia& ne-
predstavite&né“ [12]. To nie je ale podnet k rezignácii, ale k *al'iemu
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intenzívnemu bádaniu. Mô#eme vymedzova( nemo#né – to bolo pri-
márnym cie&om tohto príspevku. V rámci mo#ného treba v'ak pred-
klada( i skú'a( !o najviac alternatív. Práve tak, ako to robia obidva
prirodzené poznávacie systémy, ktor"mi disponujeme, imunitn" a ne-
rvov" systém. %ím viac alternatív bude k dispozícii, t"m vä!'ia bude
pravdepodobnos(, #e sa medzi nimi vyskytne aj taká, ktorá bude od-
poveda( skuto!nosti a bude teda roz'írením ná'ho poznania.
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