
Tanke och kansla
Antonio R Damasio: Descartes' Error. Emotion, Reason and the Human Brain, Picador,7991.

Minga av oss antar mer eller
mindre automatiskt att tanke och
kansla iir - eller i varje fall borde
vara - helt skilda hjiirnfunktioner
Tankandet anses fungera sont bast
nar kanslorna ar omsorgsfullt av-
stansda. Detta ideal av "ren" tanke
dr Jnderforst6tt i de flesta be-
skrivningar av rationaliteten

Antonio Damasio, en varldsbe-
r6md amerikansk neurolog, havdar
att det rena fornuftet 6r ett sjalv-
upphavande ideal E,n hel del av
hans resonemang bygger pi studier
ar,' patienter vars logiska formiga
verkligen ar "ren" och op6r,'erkad
av kanslor. personer med hjarn-
skador ar,' vissa typer som ger ett
flackt kansloliv eller oformAga att
h1'sa kanslor Som en foljd av de-
ras kanslomassiga brister har dessa
patienter en starkt begransad for-
miga att stalla upp rnAl och hilla
fast vid en stravan att nA dem De-
ras uppmarksamhet I'andrar stan-
digt bort frAn den sivna eller valda
uppgiften. De missl l 'ckas aven med
att skilja ntellan valmojligheter med
olika r,'arde, vilket gor dem ofor-
m6gna att fatta rat ionel la beslut

Siledes ar det "rena" fornuftet
en patologisk snarare an en ide-
alis( forri ar,' tankande A andra
sidan ar Damasio fullt medveten
onr de skadeverkningar som vissa
typer av kanslomassi*et infl1''tande
kan ha pA tdnkandet Onske-
tankande och vidskePlighet ar
bland de tydl igaste exemPlen.

Ett val fungerande tankande
kraver inte frinv'aro av kanslor,
men det iir ej heller fdrenligt med
varje fornt av kanslomassigt infly-
tande Det fordrar god balans
nrel lan ol ika kanslor Damasio har
inte ntycket att saga om denna ba-
lans Att karakterisera den bdr vara
en uppgift for inte bara for biolo-
ger, utan aven for filosof-er och
beslutsteoretiker

Karnan i en kiinsloupplevelse iir
enligt Damasio att uppleva de fY-
siologiska foriindringar i kroppen
som hor ihop med den aktuella
kanslan. Hjdrnan foljer kontinuer-
ligt kropper til lstind genom neu-
rala och .emiska informations-
kanaler. Man iir inte riktigt riidd,
nedstiimd eller lycklig om inte
hjarnan registrerar de biologiska
foriindringar i kroppen som ar
sammankopplade med dessa olika
sinnestillstAnd Som stod for sin
hypotes hanvisar Damasio til l stu-
dier av patienter med storningar
som drabbar hjarnans avlasning av
kroppens til lstind. Fdrlust av
proprioceptionen (varseblivning av
liige och rorelser) och andra lik-
nande storningar ar kopplade til l
svira mentala stdrningar.

Enligt Damasio dr det mdnsk-
liga fornuftet knutet til l kanslorna,
och dessa Ar i sin tur koPPlade til l
det grundlaggande samspelet mel-
lan hjarnan och kroppen. Darav
folier att Descartes miste ha haft
fel- niir han tiikopplade det ratio-
nella sinnet frin kroppen. Cogito
ergo sunt ar neurofysiologiskt fel,
eftersotn den manskliga tanken inte
kan finnas som ren tanke utan
kroppsupplevelse.

Lika fel, hiivdar Damasio, har
de tankeforskare som betraktar
medvetandet som en mjukvara som
skulle kunna koras pA vi lken dator
som helst, men som rikar kdras Pi
den dator som kallas hjiirnan.

Detta ar en valskriven och
tankevackande bok Den innehiller
en blandning av I'ad som dr allmdnt
vedertaget av neurolo,eer och di-
verse kontroversiella hyPoteser
framlaqda av forfattaren. Damasio
ar emJllertid i regel noga med att
inforrnera lasaren om nar han talar
om accepterade fakta och nar han
spekulerar Det ar ocksi Posit ir t
att han inte har nigra "intperialist-

iska" ansprik for sin egen veten-
skaps vidkommande. Damasio ar
angelagen att pipeka att fastiin
biologin kan lara oss mycket om
den miinskliga samvaron, kan
sociala foreteelser inte reduceras
till biologi, utan miste studeras
som sidana.
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