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Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii
i chorobie afektywnej dwubiegunowej
Marta Andrzejewska (1), Anna Bodnar (2)
1
2
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Streszczenie W artykule poruszono problematyk˛e deficytów funkcjonowania poznawczego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) w oparciu
o podejście kognitywne do zaburzeń psychicznych. Opisano profile poznawcze obu
tych jednostek chorobowych oraz wskazano na istnienie podobieństw i różnic
pomi˛edzy nimi. W artykule przedstawiono również wyniki badań własnych, które
potwierdzaja˛ hipotez˛e o zbliżonym poziomie wykonania zadań poznawczych w obu
zaburzeniach psychicznych. Zauważono, że prac badawczych dotyczacych
˛
deficytów
poznawczych w schizofrenii jest relatywnie wi˛ecej w porównaniu z analogicznymi
projektami badawczymi zwiazanymi
˛
z ChAD. Nie stwierdza si˛e jednak znaczacej
˛
różnicy w profilach poznawczych obu jednostek chorobowych. Zarówno schizofreni˛e
jak i ChAD cechuje podobny poziom deficytów poznawczych (w sensie statystycznym),
choć, jak wskazuja˛ wyniki badań, w schizofrenii deficyty te sa˛ gł˛ebsze.

Wst˛
ep
Chcac
˛ dokonać konceptualizacji takich zaburzeń jak schizofrenia i choroba
afektywna dwubiegunowa (ChAD) badacze odwołuja˛ si˛e do wielu modeli, podejść
czy paradygmatów badawczych. Jednak by scharakteryzować te dwie klasy zaburzeń
psychicznych, nie ignorujac
˛ ich różnorodności i funkcjonalnej złożoności, konieczne
i uzasadnione wydaje si˛e odwołanie si˛e do podejścia kognitywnego, wykorzystujacego
˛
aparat poj˛eciowy psychologii poznawczej. Najwi˛eksza˛ zaleta˛ podejścia kognitywnego
jest odejście od badania tylko i wyłacznie
˛
symptomów choroby. W podejściu
kognitywnym natomiast przedmiotem analizy sa˛ deficyty neurokognitywne, które
odgrywaja˛ kluczowa˛ rol˛e w powstawaniu zaburzeń psychicznych oraz w ich
klinicznym przebiegu (Newman, 2001).

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii
W dwu ostatnich dekadach XX wieku zacz˛eto zwracać uwag˛e nie tylko na objawy
pozytywne schizofrenii (objawy wytwórcze, tj.: halucynacje, omamy, urojenia i inne
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wysoce patologiczne doświadczenia), ale również na objawy negatywne (deficytowe,
tj.: ubóstwo mowy, mutyzm, spłycenie emocjonalne, apatia inne zaburzenia
funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i wolicjonalnego). W ramach podejścia
kognitywnego (alternatywnego wobec uj˛eć tradycyjnych, poszukujacych
˛
jedynie opisu
zaburzeń, a nie jego mechanizmów), które skoncentrowane jest na łaczeniu
˛
objawów
z deficytami poznawczymi, badano neurokognitywne aspekty schizofrenii, głównie
zaburzenia percepcji, uwagi oraz deficyty poznawcze. Badania te odegrały ogromna˛
rol˛e nie tylko w poznaniu mechanizmu schizofrenii, ale również w leczeniu tego
zaburzenia (Green, Neuchterlein, 1999).
W schizofrenii zaburzeniu ulegaja˛ takie funkcje poznawcze jak pami˛eć słowna
(globalna i selektywna), pami˛eć niewerbalna, funkcje motoryczne, uwaga (wzrokowa
i słuchowa), ogólna inteligencja, funkcje wykonawcze, umiej˛etności przestrzenne,
j˛ezyk. Deficyty poznawcze sa˛ zwiazane
˛
zarówno z symptomami pozytywnymi, jak
i negatywnymi schizofrenii. Badania Bozikas i współautorów (2004) wskazuja˛ na
zwiazek
˛
mi˛edzy wystapieniem
˛
pozytywnych symptomów a deficytami poznawczymi.
Przykładem jest wzrokowo-przestrzenna pami˛eć robocza, która powiazana
˛
jest
zwłaszcza z pozytywnymi symptomami dotyczacymi
˛
zaburzonego wgladu
˛ w siebie,
co ujawniać si˛e może np. w halucynacjach. Wyniki badań wskazuja˛ również, że
negatywne symptomy powiazane
˛
sa˛ z niższymi wynikami w testach mierzacych
˛
pami˛eć semantyczna˛ i werbalna,
˛ uwag˛e wzrokowa˛ i szybkość psychomotoryczna˛ oraz
funkcje wykonawcze. Pozytywne symptomy okazały si˛e być negatywnie skorelowane
z funkcjami wykonawczymi, płynnościa˛ werbalna˛ i pami˛ecia.
˛ Bardzo nasilone
negatywne symptomy były powiazane
˛
z zaburzeniami wiedzy i pami˛eci semantycznej,
pami˛eci słownej oraz uwagi. Z nasileniem pozytywnych symptomów korelowały
natomiast uszkodzenia struktury systemu wiedzy semantycznej, semantycznej pami˛eci
oraz psychomotorycznego i wzrokowego skanowania (Bozikas i in., 2004).
Bazujac
˛ na doniesieniach badawczych można wyróżnić pi˛eć modeli opisujacych
˛
deficyty poznawcze w schizofrenii. Dotycza˛ one: funkcjonowania intelektualnego, myślenia abstrakcyjnego, deficytów syntaktycznych, deficytów przetwarzania informacji
oraz poznania społecznego. Modele zaprezentowano w tabeli 1.1.
MODEL POZNAWCZY SCHIZOFRENII
Niska inteligencja
Niska zdolność abstrahowania

Zaburzenia syntaksu

Zaburzenie przetwarzania informacji

Poznanie społeczne

OPIS MODELU
Niższy poziom inteligencji u osób ze schizofrenia.
˛
Zaburzenie funkcji poznawczych dotyczy rozumienia abstrakcyjnych informacji takich jak np. przysłowia. Zwiazane
˛
z zaburzeniami społecznej percepcji i rozwiazywaniem
˛
problemów.
Zaburzenia syntaksu i semantyki zarówno w mowie jak i w
piśmie. Zwraca uwag˛e na niska˛ użyteczność wypowiedzi oraz
na sałat˛e słowna˛ i neologizmy.
Deficyty przetwarzania na poszczególnych stadiach procesu
odbioru informacji. Wyjaśnia deficyty uwagi i pami˛eci (krótkoi długotrwałej)
Łaczy
˛
deficyty poznawcze z zaburzeniami funkcjonowania
i poznania społecznego, użyteczne w zrozumieniu natury
choroby i leczeniu.

Tabela 1.1. Modele opisujace
˛ deficyty poznawcze w schizofrenii
Źródło: opracowano na podstawie Corrigan, Penn (2001).

Wart uwagi jest również model autorstwa Green i Neuchterlein, tzw. ‘model prosty’
deficytów neurokognitywnych w schizofrenii, który opiera si˛e na trzech założeniach.
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Zauważono, że 1) neuroleptyki (leki działajace
˛ na dwa układy neuroprzekaźników,
dopaminergiczny i serotoninergiczny, stosowane w leczeniu objawów psychotycznych)
działaja˛ korzystnie, eliminujac
˛ symptomy psychotyczne, nie maja˛ wpływu na deficyty
neurokognitywne (co wskazuje na niezależność mechanizmów leżacych
˛
u podstaw
objawów psychotycznych i zaburzeń poznawczych; 2) Istnieje duże prawdopodobieństwo udziału deficytów neurokognitywnych w powstawaniu pozytywnych symptomów
chorobowych; 3) Neurokognitywne deficyty sa˛ dobrym (lepszym aniżeli symptomy
psychotyczne) predykatorem funkcjonowania chorego.
Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD)
Jeszcze do niedawna w ogóle nie analizowano deficytów poznawczych w ChAD. Być
może powodem takiego stanu rzeczy stała si˛e historyczna zaszłość – na poczatku
˛
XX
wieku wybitny niemiecki psychiatra, Emil Kraepelin, a potem wraz z nim inni badacze
utrzymywali, że obniżenie funkcji poznawczych jest właściwe tylko dla schizofrenii.
Nie łaczono
˛
deficytów poznawczych z choroba˛ afektywna˛ dwubiegunowa˛ (1913; za:
Suwalska i in., 2008). Jednakże od około dwóch dekad zacz˛eto prowadzić badania
oceniajace
˛ funkcje poznawcze chorych z zaburzeniami afektywnymi (maniakalnodepresyjnymi). Jeden z kluczowych wniosków jaki wypływa z tych badań wskazuje,
że od 30% do 50% pacjentów po ustapieniu
˛
objawów afektywnych nie powraca do
takiej sprawności funkcjonalnej, jaka˛ dysponowali przed choroba,
˛ co prawdopodobnie
wynika z zaburzeń w domenie poznawczej (Goodwin i Jamison 1990). W chorobie
afektywnej dwubiegunowej zaburzeniu ulegaja˛ takie komponenty poznawcze, jak
pami˛eć, uwaga, zdolność koncentracji czy funkcje wykonawcze. W tabeli 1.2
zaprezentowano deficyty poznawcze oraz wskazano faz˛e choroby, w której wyst˛epuja.
˛

Procesy poznawcze
Myślenie anastroficzne
Myślenie katastroficzne
Utrzymywanie uwagi
Selektywność uwagi
Podejmowanie decyzji
Elastyczność poznawcza
Fluencja słowna
Uczenie si˛e werbalne
Szybkość
psychomotoryczna
Pami˛eć werbalna

Mania

Depresja

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Remisja (stan
wyrównanego nastroju)
+
+
+
+
+

-

-

+

+

-

+

Tabela 1.2. Wyst˛epowanie deficytów poznawczych (+) badź
˛ ich brak (-) i ich zwiazek
˛
z przebiegiem ChAD

Hiszpańscy badacze, Colom i Vieta określaja˛ myślenie osób b˛edacych
˛
w stanie
manii myśleniem „anastroficznym” (2007, za: Rybakowski, 2009). Nazwa ta powstała
w kontraście do myślenia katastroficznego obecnego w depresji. Myślenie anastroficzne obejmuje specyficznie zmodyfikowane procesy przetwarzania informacji, które
dotycza˛ myślenia o sobie i o swojej przyszłości. Cechami wyróżniajacymi
˛
myślenie
anastroficzne sa˛ nadmierne poczucie własnej wartości, pozytywna interpretacja
otaczajacej
˛ rzeczywistości i nieuzasadnione optymistyczne nastawienie do przyszłości.
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Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii i ChAD
Choć profil zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ChAD wydaje si˛e być odmienny,
to wyniki badań świadcza˛ o jego cz˛eściowym podobieństwie. W pracy Dickersona
i współpracowników (2001) wskazano na brak różnic mi˛edzy grupa˛ osób ze
schizofrenia˛ i ChAD typu I w przypadku 36 spośród 41 zmiennych (m.in.: funkcje
wzrokowo – przestrzenne, j˛ezyk, uwaga, pami˛eć odroczona, inteligencja słowna).
Badania wskazały na podobny wzór funkcjonowania poznawczego u pacjentów
ze schizofrenia˛ i ChAD. Zmienna,
˛ która różnicowała dwie grupy pacjentów była
natomiast krótkotrwała pami˛eć werbalna. We wcześniejszych badaniach (Van Gorp
i in. 1999, za: Dickerson i in. 2001) nie wykazano jednak tej zależności.
Eksploracje tego obszaru przeprowadzone przez Pradhana i współpracowników
(2008) wskazały na zaburzenie funkcji wykonawczych, pami˛eci, IQ oraz funkcji
motorycznych zarówno u osób ze schizofrenia,
˛ jak i ChAD. Brak różnic mi˛edzy
grupami zaobserwowano jedynie w przypadku jednej zmiennej – uwagi. Pacjentów
ze schizofrenia,
˛ w porównaniu z osobami z ChAD, charakteryzował niższy poziom
wykonania testów poznawczych, jednak różnice te nie były istotne statystycznie.

Badania własne
W przeprowadzonych badaniach podj˛eto prób˛e odpowiedzi na pytanie, czy
w schizofrenii i ChAD wyst˛epuje deficyt funkcji poznawczych. Hipoteza jaka˛
postawiono zakładała, że taka zależność istnieje. Ponadto celem badań było
zweryfikowanie hipotezy o odmiennej gł˛ebokości deficytów poznawczych. Przyj˛eto
założenie, że w schizofrenii wyst˛epuja˛ wi˛eksze deficyty.

Metody badawcze
Do oceny poziomu funkcji poznawczych wykorzystano wybrane testy z baterii
testów neuropoznawczych CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery): Test MOT (Test Motor Screaning, PRM (Pattern Recognition Memory),
SOC (The Stocking of Cambridge). Bateria testów CANTAB postała w 1980 roku
na Uniwersytecie w Cambridge. Składa si˛e z 22 testów oceniajacych
˛
różne
zdolności poznawcze. CANTAB jest jednym z najlepiej wystandaryzowanych oraz
zwalidowanych narz˛edzi komputerowych. Ponadto testy nie wykorzystuja˛ kompetencji
j˛ezykowych (interpretacji semantycznej) osób badanych. Rozwiazanie
˛
zadań jest
niezależne zarówno od kultury, jak i od j˛ezyka, gdyż bodźce prezentowane w kolejnych
testach maja˛ charakter niewerbalny.
Test MOT (Rys 1.1) służy do oceny szybkości psychomotorycznej. Na ekranie
dotykowym, w różnych lokalizacjach pojawia si˛e wzór przypominajacy
˛ liter˛e „x”.
Osob˛e badana˛ instruuje si˛e, aby jak najszybciej dotykała miejsc, w których wyświetla
si˛e ten wzór. Test PRM (Rys 1.2) służy do oceny zdolności pami˛eciowych. Test składa
si˛e z dwóch etapów – etapu prezentacji bodźców i rozpoznawania. Osobie badanej
prezentuje si˛e seri˛e 12 wzorów zaprojektowanych w taki sposób, by uniemożliwić
przypisywanie im werbalnych etykiet. Bodźce pojawiaja˛ si˛e po sobie, w centrum
ekranu. W fazie rozpoznawania prosi si˛e osob˛e badana˛ o wskazanie tego wzoru,
który widziała wcześniej, a zignorowanie nowego wzoru, który pojawił si˛e w parze
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z zapami˛etanym bodźcem. Test SOC (Rys 1.3) służy do oceny przestrzennego
planowania oraz przestrzennej pami˛eci operacyjnej. W teście tym prezentuje si˛e
jednocześnie dwa obrazy: jeden w górnej, drugi w dolnej cz˛eści ekranu. Każdy
z nich składa si˛e z trzech kolorowych kół, przy czym obraz prezentowany w górnej
cz˛eści ekranu jest obrazem wzorcowym. Osoba badana jest proszona o ułożenie kół
znajdujacych
˛
si˛e w dolnej cz˛eści ekranu, według wzoru zaprezentowanego w górnej
jego cz˛eści.

Rysunek 1.1. Test MOT
Źródło: CANTAB

Rysunek 1.2. Test PRM
Źródło: CANTAB

Rysunek 1.3. Test SOC
Źródło: CANTAB

Charakterystyka badanej grupy
Badania przeprowadzono w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Do badań zakwalifikowano 20 osób ze schizofrenia˛ oraz 20 osób
z choroba˛ afektywna˛ dwubiegunowa˛ w fazie remisji. W skład grupy ze schizofrenia˛
wchodziło 11 kobiet oraz 9 m˛eżczyzn w wieku od 21 do 71 lat. W skład grupy z ChAD
– 11 kobiet oraz 9 m˛eżczyzn w wieku od 19 do 72 lat. Grupa kontrolna składała si˛e
z 40 osób w wieku od 22 do 68 lat.

Procedura
Badania omawiane w niniejszej pracy stanowia˛ cz˛eść projektu badawczego,
prowadzonego przy współpracy Kliniki Psychiatrii w Poznaniu. Rekrutacja pacjentów
do grup klinicznych odbywała si˛e z udziałem pracowników tej placówki. Przyj˛ete
kryteria właczenia
˛
obejmowały (dla osób ze schizofrenia)
˛ odpowiedni wynik na skali
PANS (Positive and Negative Syndrome Scale) oraz (dla osób z ChAD) stwierdzenie
stanu remisji, potwierdzone odpowiednim wynikiem na skali Depresji Hamiltona
(Hamilton Raiting Scale for Depression) oraz na Skali Manii Younga (Young Mania
Raiting Scale). Udział w badaniu był dobrowolny oraz anonimowy.

Analiza oraz interpretacja wyników
Wyniki badań uzyskane przy pomocy wybranych testów z baterii CANTAB
przedstawiono w tabeli 1.3. W obu grupach klinicznych w porównaniu z grupa˛
kontrolna˛ stwierdzono istotnie gorsze wyniki w zakresie pami˛eci i planowania

1 (8. PFK, tom 7.) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. . .

9

poznawczego. Obie grupy wykazały deficyt szybkości psychomotorycznej, przy czym
tylko dla osób ChAD różnica była istotna statystycznie. Nie stwierdzono różnic
pomi˛edzy grupami klinicznymi w poziomie wykonania trzech zadań poznawczych.

Sch n=20
Szybkość psy57,3
chomotoryczna (SD=14,17)
75,4
Pami˛eć
(SD=14,49)
Planowanie po6,4
znawcze
(SD=1,84)

ChAD n=20
60,3
(SD=15,34)
78,5
(SD=10,92)
5,3
(SD=2,53)

p (Sch vs
ChAD)
NS
NS
NS

Grupa
kontrolna
n=40
51,4
(SD=11,58)
91,5
(SD=5,59)
8,2
(SD=1,76)

p (Sch vs gr
kontr)

p (ChAD vs gr
kontr)

NS

0,025

0,001

0,001

0,001

0,001

Tabela 1.3. Funkcje poznawcze w schizofrenii (Sch) i chorobie afektywnej
dwubiegunowej (ChAD)
p – poziom istotności statystycznej; NS (not significant) – brak istotności statystycznej;
SD – odchylenie standardowe; n – liczba osób badanych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiener i in. (2011)

Wnioski
W badaniach własnych nie stwierdzono różnic pomi˛edzy grupa˛ osób ze schizofrenia˛ i ChAD w poziomie wykonania trzech zadań poznawczych oceniajacych
˛
szybkość
psychomotoryczna,
˛ zdolności pami˛eciowe i planowanie poznawcze. Zauważono, że
prac badawczych dotyczacych
˛
deficytów poznawczych w schizofrenii jest relatywnie
wi˛ecej w porównaniu z analogicznymi projektami badawczymi zwiazanymi
˛
z ChAD.
Nie stwierdzono różnicy w profilach poznawczych obu jednostek chorobowych. Choć
w schizofrenii wyst˛epuja˛ deficyty poznawcze o gł˛ebszym charakterze, to najcz˛eściej
różnica w funkcjonowaniu poznawczym w obu grupach nie jest istotna statystycznie
(np. Pradhan i in. 2008). Fakt, że za funkcje poznawcze odpowiedzialne sa˛ obszary
czołowe i przedczołowe, za pami˛eć – płaty skroniowe, może wskazywać na wspólne
neurobiologiczne podchodzenie obu zaburzeń psychicznych
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Streszczenie W serii dwóch eksperymentów zbadano, czy afekt może mieć
doświadczeniowa,
˛ sensomotoryczna˛ podstaw˛e. Teoretyczne oraz metodologiczne
podstawy ku temu zostały uprzednio nakreślone w badaniu Briana Meiera
i Michaela Robinsona, którzy wykorzystujac
˛ paradygmat poprzedzania przestrzennego
zauważyli, iż słowa nacechowane emocjonalnie (pozytywnie badź
˛
negatywnie)
przetwarzane sa˛ szybciej, jeśli zostaja˛ przedstawione odpowiednio u góry lub
u dołu ekranu. W niniejszym badaniu wymiar wertykalny zastapiono
˛
horyzontalnym,
przewidujac,
˛ iż u osób prawor˛ecznych, prawa strona ekranu b˛edzie przyspieszać
przetwarzanie słów o pozytywnej walencji oraz, analogicznie, lewa strona powiazana
˛
zostanie z walencja˛ negatywna.
˛ W Eksperymencie I hipotezy zostały potwierdzone
jedynie cz˛eściowo, natomiast wyniki Eksperymentu II potwierdziły wszystkie
założenia. Wyniki eksperymentów dyskutowane sa˛ w świetle rezultatów oryginalnego
badania oraz aktualnych wyników Daniela Casasanto.

Wprowadzenie
Opublikowanie przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona ich pierwszej
przełomowej, choć kontrowersyjnej pracy o metaforach (Lakoff i Johnson, 1980)
przyniosło j˛ezykoznawstwu i kognitywistyce nowy paradygmat, tj. poznanie
ucieleśnione (embodied cognition). Zdaniem wspomnianych badaczy, znaczenie
jest ucieleśnione, tj. określane, a nawet ograniczane przez natur˛e naszych ciał
i doświadczeń cielesnych. Jak wyrażaja˛ to Evans i Green: ...Natura naszych ciał
prawdopodobnie uczestniczy w konstruowaniu przez nas rzeczywistości (tłum. własne —
JM.). (Evans i Green, 2006, s. 45). Abstrakcyjne poj˛ecia, niedost˛epne bezpośredniemu
poznaniu sensorycznemu, zostaja˛ zapośredniczone w cielesnym, sensomotorycznym
doświadczeniu, które sprawia, iż staja˛ si˛e one możliwe do wyrażenia za pomoca˛
metafor konceptualnych (Lakoff i Johnson, 1980). Metafory konceptualne sa˛ zatem
w ucieleśnieniu rozumiane nie tylko poprzez pryzmat ich warstwy j˛ezykowej, ale
głównie jako odbicia istniejacych
˛
już w umyśle amodalnych struktur poj˛eciowych.
Jedna˛ z bodaj najcz˛eściej przywoływanych i analizowanych (zob. Lakoff i Johnson,
1999) metafor jest DOBRO TO GÓRA i, poprzez kontrast, ZŁO TO DÓŁ, która
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to metafora łaczy
˛
pionowy wymiar z m.in. pozytywnymi i abstrakcyjnymi poj˛eciami
takimi jaki moralność („upaść nisko”) czy zdrowie („mieć doła, depresj˛e”, „być
podniesionym na duchu”).
Celem uwiarygodnienia takich spekulatywnych idei pojawia si˛e potrzeba nowych,
zbieżnych wyników innych badań empirycznych. Gdyby bowiem opierać si˛e
wyłacznie
˛
na obserwacyjnym, teoretycznym poziomie, rozumowanie takie może
stać si˛e bł˛ednym kołem. Jak argumentuja˛ Valenzuela i Soriano (2005), istnienie
abstrakcyjnych poj˛eć nie może być tłumaczone samym tylko faktem, iż przejawiaja˛
si˛e one w użyciu metafor, tłumaczac
˛ zarazem użycie metafor jako odzwierciedlenie
pewnych struktur poj˛eciowych. Badania Meiera i Robinsona (2004) dostarczaja˛
takich zbieżnych wyników. Badacze ci zastosowali nowatorska˛ procedur˛e połaczonego
˛
poprzedzania przestrzennego (tu: wertykalnego) oraz afektywnego 3 dla przegladu
˛
badań nad poprzedzaniem afektywnym.). W pierwszym eksperymencie uzyskali
istotny statystycznie efekt interakcji w czasach przetwarzania słów nacechowany
emocjonalnie i wyświetlanych na górze badź
˛ na dole ekranu. Zachowanie zgodnego
z ta˛ wertykalna˛ metafora˛ kierunku, a zatem wyświetlanie słów pozytywnych na górze,
a negatywnych na dole ekranu, skracało czas dokonania ich afektywnej ewaluacji
w porównaniu z warunkiem niezgodnym. Przedmiotem drugiego eksperymentu była
weryfikacja hipotezy, iż afektywna ewaluacja może aktywować uwag˛e przestrzenna.
˛
Tu również autorzy uzyskali istotny statystycznie efekt interakcji polegajacy
˛
na tym, iż osoby badane, dokonawszy ewaluacji słowa wyświetlanego na środku
ekranu (pryma), szybciej rozpoznawały prezentowany na górze badź
˛
na dole
ekranu bodziec (cel — pojedyncza˛ liter˛e), tylko jeżeli pryma i cel były zgodne
z kierunkiem zakładanym przez metafor˛e DOBRO TO GÓRA i ZŁO TO DÓŁ.
W trzecim eksperymencie sprawdzano, czy efekt interakcji może wystapić
˛
gdyby
przekształcić procedur˛e tak, iż pryma z drugiego badania stałaby si˛e nowym celem
w trzecim badaniu. Efektu takiego, zgodnie z oczekiwaniami, nie zaobserwowano.
Konkluzja˛ autorów było stwierdzenie, iż afekt jest w pewien sposób zapośredniczony
sensomotorycznie. Podobne badania przeprowadził Schubert (Schubert, 2005), który
ograniczył swoja˛ procedur˛e tylko do hierarchicznego konceptu władzy (power)
i zaobserwował jego istotne zwiazki
˛ z orientacja˛ pionowa.
˛
Zwiazki
˛ afektu ze zorientowaniem przestrzennym nie ograniczaja˛ si˛e jednak tylko
do orientacji wertykalnej, wszak w literaturze istnieja˛ badania (choć w mniejszej
liczbie), w których znajduje si˛e takie zwiazki
˛ także z orientacja˛ horyzontalna.
˛ Należy
do nich badanie Casasanto (2009), który, opierajac
˛ si˛e na ewidencji lingwistycznej
i antropologiczno-kulturowej, zaproponował metafor˛e DOBRO TO PRAWO i ZŁO
TO LEWO4 . W serii pi˛eciu eksperymentów Casasanto zaobserwował pewien
dysocjacyjny efekt, polegajacy
˛ na tym, że to prawo- lub lewor˛eczność różnicowała
wyniki osób badanych. Te i inne rezultaty skłoniły Casasanto do zaproponowania
„hipotezy o swoistości cielesnej” (body-specificity hypothesis) (zob. przeglad
˛ w
Casasanto, 2011), b˛edacej
˛ poniekad
˛ rozwini˛eciem koncepcji poznania ucieleśnionego.
Koncepcja Casasanto zakłada, iż osoby, które w systematycznie odmienny sposób
wchodza˛ w interakcje ze światem, również systematycznie inaczej reprezentuja˛
3

4

Choć afektywne czy przestrzenne poprzedzanie jest cz˛esto wykorzystywane
w badaniach, ich kombinacja jest raczej niespotykana. Zob. Bromberek-Dyzman
(2011).
Zob. także późniejsze prace Casasanto (Casasanto i Jasmin, 2010; Casasanto i
Chrysikou, 2011), gdzie także odnosi si˛e do swoich wyników.
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abstrakcyjne poj˛ecia. Casasanto konkluduje, iż takie różnice w reprezentowaniu
abstrakcyjnych poj˛eć pozytywnych i negatywnych moga˛ mieć miejsce mi˛edzy prawoi lewor˛ecznymi osobami, stad
˛ uzyskane wyniki uznaje za popierajace
˛ hipotez˛e
o swoistości cielesnej.
Dane lingwistyczne łacz
˛ ace
˛ afektywna˛ ewaluacj˛e z orientacja˛ horyzontalna˛ si˛egaja˛
co najmniej czasów starożytnej łaciny, gdzie przymiotniki „dexter” i „sinister”
znaczyły dosłownie „prawy” i „lewy”, ale także „zr˛eczny” i „zły”. Zwiazane
˛
sa˛ z
tym także odwołania w tradycji judeochrześcijańskiej. Prawa strona jest cz˛estokroć
przedstawiana w pozytywnym świetle (Psalm 110:1, Prz 11:21, Biblia Tysiaclecia),
˛
podczas gdy lewa w negatywnym (Koh 10:2, Mt 25:31, 34, Biblia Tysiaclecia).
˛
Choć
w leksyce j˛ezyka polskiego zachował si˛e jedynie przymiotnik „dekstralny” (oznaczajacy
˛
tylko sam kierunek, oczywiście prawy), to jednak dla omawianej tutaj koncepcji
można znaleźć liczne przykłady. Przymiotnik „prawy” znaczy przecież, oprócz
kierunku, także „sprawiedliwy”, „uczciwy” czy „szlachetny”. Rzeczownik „prawo” jest
także polisemiczny oznaczajac
˛ „ogół przepisów regulujacych
˛
stosunki mi˛edzyludzkie”
i „przyzwolenie”. „Lewy” to „fałszywy”, „nielegalny”, a także „nieudolny”. Podobnie,
istnieja˛ idiomy oraz zwiazki
˛
frazeologiczne zachowujace
˛ takie wartościowanie:
„załatwić coś na lewo”, „wstać lewa˛ noga”,
˛ „dwie lewe r˛ece”, czy „być czyjaś
˛ prawa˛
r˛eka”.
˛ Nawet odzież ma prawa˛ i lewa˛ stron˛e i nie jest zapewne rola˛ przypadku,
iż to lewa jest ta˛ niewłaściwa.
˛ W innych j˛ezykach czerpiacych
˛
z łaciny (niemiecki,
hiszpański, francuski, włoski) również obecne jest takie wartościowanie. Podobne
wartościowanie wyst˛epuje także w krajach muzułmańskich czy hinduskich (Por.
Casasanto 2009)
Celem referowanego tu badania jest rozwini˛ecie paradygmatu Meiera i Robinsona
(2004) poprzez zastosowanie go w orientacji horyzontalnej i wykazanie, iż także
w tym wymiarze można zaobserwować istotny statystycznie efekt poprzedzania.

Metoda
Jak wspomniano powyżej, zaadaptowana została metoda Meiera i Robinsona
(2004) ze zmiana˛ orientacji z wertykalnej na horyzontalna.
˛

Materiały
Wst˛epna pula bodźców składała si˛e ze 120 słów wzbudzajacych
˛
emocje (60
słów — emocje pozytywne i 60 słów — emocje negatywne), kontrolowanych
ze wzgl˛edu na długość (liczba samogłosek i sylab) (średnia liczba głosek w słowach
pozytywnych wynosiła 5,37, SD = 1, 25 a negatywnych 5,57, SD = 1, 36. Sylaby,
odpowiednio 2,08, SD = 0, 53 i 2,02, SD = 0, 77, wartości testu t nast˛epujace:
˛ 0,4
i 0,582 — nieistotne.). Słowa te zostały zaprezentowane 33 rodzimym użytkownikom
j˛ezyka polskiego (wszyscy byli studentami, średnia wieku x = 22 lat, SD =
1, 46, 25 kobiety, 8 m˛eżczyzn) w postaci internetowej ankiety, w której zadaniem
było określenie walencji prezentowanych słów na 7-stopniowej skali Likerta (gdzie
1 = negatywne, 7 = pozytywne). Na podstawie otrzymanych ocen usuni˛eto 20
najbardziej neutralnych słów (10 pozytywnych i 10 negatywnych). Słowa wzbudzajace
˛
pozytywne emocje oceniane były istotnie wyżej (x = 5, 84) niż słowa wzbudzajace
˛
emocje negatywne (x = 1, 86), wartość testu t < 0, 001. Bodźce różniły si˛e istotnie
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siła˛ walencji: siła walencji słów negatywnych była wyższa od siły walencji słów
pozytywnych. Jako że samo porównywanie walencji nie należało do zadań, jakie
postawili przed soba˛ autorzy, wspomniana różnica została uznana za nieistotna˛
z uwagi na przyj˛ete cele badawcze.

Eksperyment I
Eksperyment 1 został opracowany w celu ustalenia, czy afektywna ewaluacja
może być ułatwiona przez zgodne z przewidywaniami metafory zorientowanie
horyzontalne bodźców. Zadanie polegało na dokonaniu oceny walencji 100 słów,
a jedynym czynnikiem, który podlegał manipulacji (losowej), była pozycja bodźca na
ekranie monitora. Hipoteza zakładała, że rozpoznawanie słów o pozytywnej walencji
b˛edzie dokonywane szybciej, jeśli b˛eda˛ one prezentowane po prawej stronie ekranu,
podczas gdy rozpoznanie słów o negatywnej walencji b˛edzie szybsze, gdy b˛eda˛ one
prezentowane po stronie lewej.

Uczestnicy
Uczestnikami eksperymentu było 53 prawor˛ecznych studentów (rodzimi użytkownicy j˛ezyka polskiego, średnia wieku x = 22, 78 lat, SD = 2, 23, 42 kobiety, 11
m˛eżczyzn), którzy dobrowolnie zgodzili si˛e na udział w eksperymencie.

Procedura
Prezentacja każdego ze słów poprzedzona była wyświetleniem kolejno trzech
punktów fiksacji wzroku (+): na środku ekranu, w odległości 1/3 od środka (losowo
po stronie lewej lub prawej) oraz w odległości 2/3 od środka (po tej samej stronie co
punkt poprzedni). Każdy z punktów wyświetlany był przez 300 ms.
Nast˛epnie, na prawym lub lewym końcu ekranu (w kierunku zgodnym z druga˛
i trzecia˛ wskazówka),
˛ pojawiało si˛e słowo, napisane na czarnym tle kapitalikami
w kolorze białym. Osobom badanym polecono dokonanie oceny każdego ze słów tak
szybko, jak to możliwe. Używali oni standardowej klawiatury łacińskiej, wciskajac
˛
klawisz „P” dla bodźców pozytywnych oraz klawisz „N” dla bodźców negatywnych.
Jeśli odpowiedź była niepoprawna (niezgodna ze średnia˛ ocena˛ danego bodźca
z ankiety internetowej), słowo „ŹLE” pojawiało si˛e na 1500 ms wypisane na czerwono.
Jeśli odpowiedź była poprawna, słowo „OK” pojawiło si˛e na 500 ms wypisane zielona˛
czcionka.
˛

Wyniki
Bł˛edne odpowiedzi zostały wykluczone z analizy. Ze wzgl˛edu na nieodpowiednie
zachowanie w trakcie eksperymentu, wykluczono także wyniki dwóch osób. Uzyskane
czasy reakcji zostały zlogarytmizowane celem normalizacji ich rozkładu. Zastosowano
dwuczynnikowa˛ (walencja: pozytywna vs negatywna oraz pozycja: prawo vs lewo)
analiz˛e wariancji z powtarzanymi pomiarami (do obliczeń wykorzystany został
SPSS 20.0). Efekt główny walencji był istotny statystycznie (p = 0, 002), wskazujac,
˛
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że słowa o pozytywnej walencji oceniane były szybciej (x = 792 ms) niż słowa
o walencji negatywnej (x = 828 ms).
Również efekt główny pozycji był istotny statystycznie (p = 0, 002) — słowa
oceniane były szybciej, kiedy wyświetlano je po prawej stronie ekranu (x = 799 ms),
niż kiedy wyświetlano je po stronie lewej (x = 821 ms). Oczekiwany efekt interakcji
okazał si˛e nieistotny statystycznie (p = 0, 66). Jak pokazano na rys. 1, uczestnicy
badania oceniali szybciej nie tylko pozytywne słowa wyświetlane po prawej stronie
ekranu (vs słowa wyświetlane po stronie lewej), ale także słowa negatywne, kiedy
były wyświetlane po prawej stronie.

Rysunek 2.1. Czasy reakcji wykreślone w funkcji walencji oraz pozycji słów na
ekranie. Słupki bł˛edów odzwierciedlaja˛ standardowy bład
˛ różnicy mi˛edzy dwoma
średnimi.

Eksperyment II
Projekt Eksperymentu II został opracowany celem zweryfikowania hipotezy,
iż afektywna ewaluacja aktywuje uwag˛e przestrzenna.
˛ Zastosowano paradygmat
poprzednia ciagłego.
˛
Po dokonaniu oceny walencji słowa (prymy), zadaniem
uczestników było wciśni˛ecie klawisza na klawiaturze z litera,
˛ która pojawiła si˛e
po prawej badź
˛ lewej stronie ekranu (cel). Zarówno kolejność ocenianych słów, jak
i lokalizacja bodźców docelowych były generowane losowo.

Uczestnicy
W eksperymencie uczestniczyło 37 prawor˛ecznych studentów, (polskoj˛ezycznych,
średnia wieku x = 22, 35 lat, SD = 1, 82, 30 kobiety, 7 m˛eżczyzn) którzy dobrowolnie
zgodzili si˛e na udział w nim.
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Procedura
Zaprezentowano 100 bodźców (po jednym na raz). Uczestnicy mieli za zadanie
ocenić każde ze słów tak szybko, jak to możliwe. Słowa pojawiały si˛e na środku
ekranu, pisane wielkimi białymi literami na czarnym tle. Wciśni˛ecie „P” na klawiaturze
oznaczało ocena˛ pozytywna,
˛ zaś „N” — negatywna.
˛ Natychmiast po dokonanej ocenie,
na ekranie wyświetlały si˛e litery „Z” lub „X”, umiejscowione po prawej badź
˛ lewej
stronie, wyśrodkowane w pionie. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby reagować
na nie jak najszybciej, wciskajac
˛ odpowiadajacy
˛ literom przycisk na klawiaturze.
Wciśni˛eciu poprawnej lub niepoprawnej litry towarzyszyła informacja zwrotna taka
sama, jak w Eksperymencie I.

Wyniki
Zastosowano dwuczynnikowa˛ analiz˛e wariancji z powtarzanymi pomiarami
(walencja: pozytywna vs negatywna oraz pozycja: prawo vs lewo). Uzyskano jedna˛
istotna˛ statystycznie różnic˛e, zgodnie z przewidywaniami w interakcji czynników:
walencja x pozycja (p < 0, 001). Oznacza to, że rozpoznanie liter było szybsza
po prawej stronie, jeżeli została poprzedzona poprawna˛ ocena˛ pozytywnego bodźca,
podczas gdy dyskryminacja po lewej stronie była szybsza, jeżeli została poprzedzona
poprawna˛ ocena˛ bodźca negatywnego (zob. rys. 2).

Rysunek 2.2. Czasy reakcji (dyskryminacja liter) jako funkcja pozycji i walencji prymy.
Słupki bł˛edów odzwierciedlaja˛ standardowy bład
˛ różnicy mi˛edzy dwoma średnimi.

2 (8. PFK, tom 7.) PRAWYdłowa odpowiedź
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Dyskusja
W serii dwóch eksperymentów rozszerzajacych
˛
paradygmat Meiera i Robinsona
(2004) podj˛eto prób˛e uzyskania statystycznie istotnych wyników dla afektywnego
poprzedzenia horyzontalnego, opierajac
˛ si˛e na potencjalnym istnieniu metafory
konceptualnej DOBRO TO PRAWO i ZŁO TO LEWO. Wyniki wst˛epnych badań
traktowane sa˛ przez autorów z umiarkowana˛ ostrożnościa˛ jako zdajace
˛
si˛e
potwierdzać spekulacje o sensomotorycznym zapośredniczeniu afektu.
Nieprzewidziany efekt główny strony uzyskany w Eksperymencie I może być
spowodowany przez istniejacy
˛ w naszej kulturze nawyk czytania i pisania z lewej
do prawej. Osoby badane moga˛ zatem w sposób automatyczny kierować swój wzrok
w najcz˛estszym i domyślnym kierunku (prawym), natomiast kierowanie wzroku
w kierunku lewej strony, aby nast˛epnie zmienić stron˛e w celu rozpoznania bodźca
wydaje si˛e być bardziej wymagajace,
˛
co skutkuje przypuszczalnie artefaktycznie
dłuższymi czasami reakcji. Zastanawiać może fakt, dlaczego efekt główny strony
wystapił
˛ tylko w Eksperymencie I, wszak w Eksperymencie II osoby badane również
musiały (z losowa˛ cz˛estotliwościa)
˛ przesuwać wzrok w lewa˛ stron˛e celem rozpoznania
bodźca werbalnego. Z pewnościa˛ wpływ na to miał fakt, iż bodziec ten to pojedyncza
litera, toteż czynność układu wzrokowego być może nie była tak skomplikowana
(co można wyrazić liczba˛ sakkad oraz regresji) i nie rodziła artefaktów, jak to miało
miejsce przy konieczności rozpoznania całego wyrazu.
Drugi efekt główny walencji (uzyskany również w oryginalnym badaniu Meiera
i Robinsona (2004) i pojawiajacy
˛ si˛e cz˛esto w innych badaniach (por. Ito i in., 1998)
opisuje si˛e w literaturze jako „pozytywna˛ zwyżk˛e” (positivity offset). Wskazuje to,
iż negatywne emocje sa˛ przetwarzane dłużej niż pozytywne z powodu ich wysokiego
obciażenia
˛
poznawczego.
Oczekiwany efekt interakcji okazał si˛e być nieistotny statystycznie, jednak nawet
gdyby było inaczej, nasze przewidywania zostałyby potwierdzone tylko w bardzo
ograniczonym zakresie, jako że w jednym z warunków („negatywne”) otrzymano
sprzeczne wyniki. Nie uważa si˛e jednakże takiego efektu interakcji za zaledwie
sum˛e efektów głównych. Pomimo napotkanych tu artefaktów, zastosowana procedura
została uznana za skuteczna.
˛ Natomiast użyta w horyzontalnie zorientowanych
zadaniach zdaje si˛e wymagać pewnych udoskonaleń
Rezultaty Eksperymentu II sa˛ analogicznie do tych z oryginalnego badania,
albowiem jedyna statystycznie istotna różnica została uzyskania w zakładanym
uprzednio efekcie interakcji. Wyniki te wskazuja,
˛ iż niezależnie od strony
ekranu, gdzie wyświetlono cel, afektywna ewaluacja (niezależnie od walencji)
aktywowała uwag˛e przestrzenna.
˛ Znalazłszy taki efekt, uważamy ide˛e łaczenia
˛
afektu
z sensomotoryczna˛ podstawa˛ doświadczeniowa˛ za prawdopodobna.
˛ Skoro jednak
użyto bodźców werbalnych, opisywane tu wst˛epne badanie nie może w jednoznaczny
sposób określić zarówno natury, jak i źródeł takich powiazań.
˛
W Eksperymencie
II nacisk położony był głównie na weryfikacj˛e hipotezy, czy afektywna ewaluacja
może aktywować uwag˛e przestrzenna.
˛ Autorzy wnioskuja,
˛ iż, w istocie, pewien
rodzaj mapowania metaforycznego musiał tu odgrywać znaczac
˛ a˛ rol˛e, natomiast
jego adekwatny wpływ pozostaje wciaż
˛ niezbadany (por. „Dyskusja” w: Casasanto,
2009). Z drugiej strony, użycie niewerbalnych bodźców (jak Casasanto, 2009)
pozwoliłoby wyprowadzić dogł˛ebniejsze wnioski pozbawione lingwistycznych czy,
nawet cz˛eściowo, kulturowych artefaktów.
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Konkluzja
Fakt, iż pozytywne lub negatywne poj˛ecia sa˛ kojarzone w wymiarze wertykalnym
może być relatywnie łatwo wytłumaczony poprzez odwołanie si˛e do sensomotorycznych doświadczeń. Łaczenie
˛
wymiaru horyzontalnego z afektem wymaga
natomiast dogł˛ebniejszej analizy, jako że źródła i neuronalne korelaty lewor˛eczności
sa˛ stosunkowo słabo rozumiane. Prawor˛eczni zdecydowanie przewyższaja˛ liczbowo
lewor˛ecznych we wszystkich kulturach świata, co może sugerować, iż jest to styl
uniwersalny i jako taki ma pochodzenie ewolucyjne. Jednakże, nie tylko lewor˛eczność,
ale także lateralizacja funkcji mózgu (a zwłaszcza jej proweniencja) winny być
poddane szczegółowej refleksji naukowej. Może si˛e bowiem okazać tak, iż zjawiska
wyjaśniane hipoteza˛ afektu horyzontalnego sa˛ o wiele bardziej złożone, niż to si˛e
wydaje.
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Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania narz˛edzi
i metod wspomagania rozwoju kompetencji matematycznych opracowanych dzi˛eki
odkryciom w zakresie psychologii poznawczej i neuronauki. Kompetencje matematyczne maja˛ bardzo duże znaczenie zarówno dla funkcjonowania jednostki, jak i na
poziomie całej gospodarki. Współczesne narz˛edzia, zwłaszcza w formie gier pozwalaja˛
niwelować wczesne dysproporcje w zakresie liczenia i rozumienia podstawowych
poj˛eć matematycznych. W pracy przedstawiono również ogólnodost˛epne polskie
adaptacje takich narz˛edzi.

Wprowadzenie
W niektórych obszarach wiedza z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki
jest na tyle konkluzywna, by możliwe było jej wykorzystanie do wspomagania procesu
kształcenia w szkole (por. Goswami, 2006). Wśród tych obszarów Goswami (2006)
wymienia mi˛edzy innymi nauczanie podstaw matematyki i czytania. W niniejszej pracy
skupiono si˛e na możliwościach wspomagania rozwoju elementarnych kompetencji
matematycznych. Zaprezentowane narz˛edzia dost˛epne w j˛ezyku polskim sa˛ gotowe do
zastosowania w praktyce edukacyjnej. Warto zaznaczyć, że opisane tu sposoby interwencji stanowia˛ niewielki (choć niezwykle ważny) wycinek możliwości jakie stwarza
wykorzystanie wiedzy z zakresu neuronauki i psychologii poznawczej w edukacji.
Jak wskazuje Siegler (2009), poziom wczesnych osiagni˛
˛ eć matematycznych stanowi
bardzo dobry predyktor późniejszych osiagni˛
˛ eć w tym zakresie. Zwiazek
˛
mi˛edzy
wczesnymi i późniejszymi osiagni˛
˛ eciami matematycznymi jest dwukrotnie silniejszy
niż analogiczny zwiazek
˛
w przypadku umiej˛etności czytania. Co wi˛ecej, poczatkowe
˛
dysproporcje w opanowaniu podstaw matematyki (na przykład wynikajace
˛ z różnic
w statusie społeczno – ekonomicznym; por. Ramani i Siegler, 2008), w toku dalszej
edukacji coraz bardziej si˛e pogł˛ebiaja˛ (Ramani i Siegler, 2011).
Dane, które przytacza Butterworth, Varma i Laurilland (2011), wskazuja˛
iż niski poziom kompetencji matematycznych przekłada si˛e bezpośrednio na
funkcjonowanie gospodarki. Poprawa kompetencji matematycznych o pół odchylenia
standardowego prowadziłaby do wzrostu PKB o 0,87%. Co wi˛ecej, poprawa
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kompetencji matematycznych jedynie przez najsłabszych uczniów tak, by osiagn˛
˛ eli oni
minimalny poziom określany przez Programme for International Student Assessment
(PISA) mogłaby prowadzić do wzrostu PKB o 0,68%. Dodatkowo, jak wskazuja˛
Butterworth i współpracownicy (2011) niski poziom kompetencji matematycznych
jest bardzo dotkliwy dla samej jednostki, zdecydowanie bardziej niż braki w zakresie
zdolności czytania (wiaże
˛ si˛e on mi˛edzy innymi z niższym poziomem zarobków itp.).

Problemy z liczeniem
W tradycyjnym modelu nauczania matematyki zwraca si˛e uwag˛e na konieczność
zapami˛etania dużej liczby nowych słów, faktów itp. Samo zapami˛etanie liczebników
stanowi duże wyzwanie dla systemu poznawczego. Konieczność opanowania
podstaw dodawania, czy zapami˛etania wyników dodawania i odejmowania liczb
jednocyfrowych dodatkowo zwi˛eksza poziom trudności. W tym podejściu zaniedbuje
si˛e to, że nabywana w szkole wiedza i umiej˛etności matematyczne sa˛ osadzone
w tak zwanym instynkcie numerycznym (number sense; por Dehaene, 2011; Berch,
2005), czyli zdolności do operowania na przybliżonych liczebnościach. Zdolność ta
jest wrodzona, wspólna ludziom i wielu gatunkom zwierzat.
˛ W zwiazku
˛
z tym zasadne
wydaje si˛e łaczenie
˛
tej wrodzonej predyspozycji z materiałem nauczanym w szkole.
Duże znaczenie ma trening szacowania liczebności, czy określania przybliżonego
wyniku danej operacji matematycznej. Zwi˛eksza to zarówno zrozumienie czym jest
liczba, liczebność oraz pozwala na stosunkowo łatwe zauważanie popełnianych
w liczeniu poważnych bł˛edów.
Zgodnie z teoria˛ mentalnej osi liczbowej (Mental Number Line – MNL; por.
Restle, 1970) liczby czy liczebności sa˛ reprezentowane w sposób analogowy, jako
punkty na tak zwanej mentalnej osi liczbowej. MNL w pewien sposób odzwierciedla
graficzne przedstawienia osi liczbowej. Odległości mi˛edzy liczbami zależa˛ od
różnicy w wartościach. Teori˛e MNL potwierdzaja˛ wyniki badań wskazujace,
˛
że
czas porównywania dwóch liczb jest zależny od różnicy ich wartości. Szybciej
porównywane sa˛ liczby różniace
˛ si˛e znacznie, a wolniej te, które różnia˛ si˛e mi˛edzy
soba˛ niewiele. Zjawisko to nazwano dystansem numerycznym (Moyer i Landauer,
1967). Można zatem powiedzieć, że w przeciwieństwie do matematycznego,
zero jedynkowego rozumienia równości/różności (dwie liczby sa˛ równe lub
różne), rozumiana psychologicznie równość/różność jest stopniowalna. Znajduje
to odzwierciedlenie w łatwości porównywania liczb. Restle (1970) podaje szereg
charakterystyk MNL. Mimo analogowego charakteru nie jest ona nieskończenie
podzielna, ale składa si˛e z regionów. Gdy osoba badana ma podjać
˛ decyzj˛e, która
liczba jest wi˛eksza musi podzielić MNL na taka˛ ilość regionów, żeby porównywane
liczby znalazły si˛e w różnych regionach.
Wykazano również, że punkty na MNL nie sa˛ rozmieszczone liniowo a logarytmicznie (odległości mi˛edzy kolejnymi punktami zmniejszaja˛ si˛e wraz ze wzrostem
wartości liczbowej). Innymi słowy, psychologiczna różnica np. mi˛edzy 31 a 32
jest mniejsza niż mi˛edzy 1 i 2. Zjawisko to jest szczególnie silne u dzieci.
W toku edukacji matematycznej reprezentacj˛e logarytmiczna˛ systematycznie zast˛epuje
liniowa (Siegler, Thompson, Opfer, 2009; inna interpretacja: Slusser, Santiago,
Barth, 2012). Poziom liniowości reprezentacji wiaże
˛ si˛e ściśle z poziomem osiagni˛
˛ eć
matematycznych w innych obszarach (Siegler, 2009). W ukształtowaniu poprawnej
reprezentacji liniowej moga˛ pomóc odpowiednio opracowane gry planszowe (por.
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Siegler, 2009). W badaniach Ramani i Sieglera (2008) około godzinny trening
z wykorzystaniem gier planszowych powodował bardzo korzystne rezultaty, które
utrzymywały si˛e nawet po dwóch miesiacach
˛
po jego zakończeniu. Polskim
narz˛edziem wzorowanym na wykorzystanym w badaniach jest gra Kurczak i Królik
na prostej. Jest ona dost˛epna za darmo do pobrania, wraz ze wszystkimi materiałami
ze strony https://sites.google.com/site/krzysztofcipora/gry_planszowe.
Opanowanie podstaw arytmetyki jest bardzo skomplikowane. Konieczne jest
zapami˛etanie bardzo dużej liczby faktów, które gdy si˛e ich nie rozumie sa˛ do
siebie bardzo podobne (cały czas zarówno po stronie składników jak i wyniku
pojawiaja˛ si˛e te same liczby). Taka struktura materiału powoduje bardzo silna˛
interferencj˛e, a przez to utrudnia zapami˛etanie. Opracowano specjalne narz˛edzia,
które moga˛ si˛e okazać w tym zakresie pomocne. Po pierwsze, warto zwracać
uwag˛e na rozumienie i ćwiczenie umiej˛etności szacowania i określania przybliżonych
liczebności (Zur i Gelman, 2004). Można również skorzystać z różnych odmian gier
służacych
˛
do ćwiczenia tzw. number bonds czyli prostych działań arytmetycznych,
gdzie podany jest wynik dodawania oraz jeden ze składników, a dziecko ma określić
drugi składnik. Atrakcyjna forma zwi˛eksza motywacj˛e i pozwala na wykonanie
znacznie wi˛ekszej liczby powtórzeń niż standardowe ćwiczenia (por. Butterworth
i in., 2011). Dodatkowo, dziecko może pracować samo, bez konieczności ciagłego
˛
nadzoru ze strony osób dorosłych. Gra w czasie rzeczywistym dostarcza dziecku
informacji zwrotnej dotyczacej
˛ poprawności wykonania zadania, co sprawia, że bł˛edne
odpowiedzi nie sa˛ utrwalane w pami˛eci. Szersze informacje o tego rodzaju grach
wraz z odnośnikami do ich darmowych wersji online można znaleźć na stronie https:
//sites.google.com/site/krzysztofcipora/inne-gry-edukacyjne.
Kolejnym wartym uwagi narz˛edziem jest gra Wyścig liczb – the Number Race, stanowiaca
˛ polska˛ adaptacj˛e gry The Number Race (Wilson i in., 2006). Na stronie https:
//sites.google.com/site/krzysztofcipora/wyscig-liczb-the-number-race
można znaleźć potrzebne odnośniki do wszystkich materiałów oraz podstawowe
informacje na temat samej gry. Pierwotnie gr˛e opracowano jako narz˛edzie wczesnej
interwencji w dyskalkulii rozwojowej, niemniej jednak można ja˛ wykorzystać również
do wspomagania rozwoju kompetencji matematycznych dzieci nie przejawiajacych
˛
specyficznych trudności w liczeniu (Wilson, Dehaene, Fayol, 2009; Räsänen, Salminen,
Wilson, Aunio, Dehaene, 2009). Jednym z podstawowych walorów gry, jest to, że
poziomem trudności kolejnych zadań steruje adaptacyjny algorytm, który na bieżaco
˛
dostosowuje trudność do poziomu gracza.
Jak wykazali Kucian i współpracownicy (2011), interwencja z wykorzystaniem
innej adaptacyjnej gry (o nazwie Rescue Calcularis) doprowadziła do poprawy
sprawności wykonywania zadań zwiazanych
˛
z operowaniem na liczebnościach jak też
do zmian wzorca aktywacji mózgu. Po treningu u dzieci z dyskalkulia˛ zmniejszyła si˛e
aktywacja obszarów odpowiedzialnych za funkcje wykonawcze, a wzrosła aktywacja
bruzdy śródciemieniowej (Intraparietal sulcus, IPS). Struktura ta jest odpowiedzialna
za przetwarzanie informacji o liczebnościach (por. Dehaene, Piazza, Pinel, Cohen,
2005), a u dzieci z dyskalkulia˛ obserwuje si˛e jej zmniejszona˛ aktywacj˛e w trakcie
wykonywania zadań na liczebnościach (por. Butterworth i in., 2011; o samej
dyskalkulii szerzej w pracy Butterwortha, 2005; w j˛ezyku polskim: Oszwa, 2006).
Zmian˛e t˛e zaobserwowano po 5 tygodniach od zakończenia treningów (zatem była ona
wzgl˛ednie trwała i nie zanikała wraz z zakończeniem interwencji). Wzrost aktywności
IPS stwierdzono również u dzieci z grupy kontrolnej nie cierpiacych
˛
na dyskalkuli˛e
rozwojowa˛ (Kucian i in., 2011).
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Podczas korzystania z opisanych wyżej narz˛edzi bardzo cz˛esto obserwowano
wi˛eksza˛ popraw˛e u dzieci, które na poczatku
˛
osiagały
˛
najsłabsze wyniki. Dzi˛eki
temu pojawia si˛e szansa na to, że dzi˛eki odpowiednim interwencjom poczatkowe
˛
dysproporcje nie b˛eda˛ si˛e pogł˛ebiały w toku dalszej edukacji.
Opanowywana na późniejszych etapach edukacji tabliczka mnożenia również
stanowi duże wyzwanie dla systemu poznawczego. W tradycyjnym modelu nauczania
konieczne jest opanowanie 81 działań, w których cały czas przewijaja˛ si˛e te
same liczby. Jak już wspomniano wyżej, ten rodzaj materiału powoduje ogromna˛
interferencj˛e, a co za tym idzie problemy z zapami˛etaniem i liczne bł˛edy. Jak
opisuje Butterworth (1999) możliwe jest radykalne zmniejszenie ilości materiału
przy jednoczesnym wzroście jego zrozumienia. Praktykowane jest to np. w chińskich
programach nauczania matematyki. Poza samymi działaniami wprowadzane sa˛
również niezmienne zasady, których opanowanie pozwala zmniejszyć ilość informacji
jakie musza˛ być zapami˛etane. Poznanie zasady 1 ∗ n = n eliminuje 9 działań do
zapami˛etania. Wprowadzanie od samego poczatku
˛ przemienności mnożenia, zwi˛eksza
zrozumienie samej operacji, a dodatkowo zmniejsza liczb˛e zapami˛etanych działań (nie
ma potrzeby osobno zapami˛etywać 7∗6 i 6∗7). Dzi˛eki temu do zapami˛etania pozostaje
nie 81 a 36 działań, a dzieci lepiej rozumieja˛ istot˛e mnożenia.

Podsumowanie
Mimo, iż potrzeba dalszych badań nad skutecznościa˛ przedstawionych narz˛edzi,
to potencjał wykorzystania gier edukacyjnych wymaga szczególnego podkreślenia.
Pozwalaja˛ one na wykonanie bardzo dużej liczby ćwiczeń w atrakcyjnej dla ucznia
formie bez konieczności ciagłego
˛
nadzoru ze strony osób dorosłych. Korzystanie z gier
jest przyjemne i nie wymaga silnego motywowania ucznia. Gry moga˛ stanowić dobre
uzupełnienie tradycyjnego nauczania, ale również uatrakcyjnienie zaj˛eć szkolnych.
Zwłaszcza w przypadku matematyki urozmaicenie zaj˛eć ma szczególne znaczenie.
Matematyka jest cz˛esto przedstawiana jako „zło konieczne”, przedmiot, który niewiele
osób rozumie, a jeszcze mniej go lubi. Z drugiej strony nie sa˛ podejmowane
szersze działania majace
˛
na celu uatrakcyjnienie jej nauczania, wyrównanie
poczatkowych
˛
braków czy zwi˛ekszenie zrozumienia podstawowych poj˛eć w zakresie
tego przedmiotu. Poczatkowe
˛
braki w edukacji matematycznej uniemożliwiaja˛ dalsze
uczenie si˛e, stad
˛ też konieczność zastosowania zabiegów zwi˛ekszajacych
˛
zrozumienie
poj˛ecia liczby i operacji na materiale liczbowym u uczniów.
Warto nadmienić, że obszary aplikacji psychologii poznawczej sa˛ szerokie i bardzo
cz˛esto niedoceniane. Wymienić tu można choćby wiedz˛e z zakresu percepcji, pami˛eci,
uwagi i organizacji wiedzy. Ich elementy pojawiaja˛ si˛e czasem w poradnikach
metodycznych. Nauczyciel w codziennej pracy musi mieć świadomość, że sposób
działania percepcji, uwagi pami˛eci czy organizacja wiedzy, determinuja˛ u samych
podstaw proces nauczania/uczenia si˛e bez wzgl˛edu na wiek uczniów, przedmiot
i etap kształcenia. Syntez˛e podstawowych informacji w tym zakresie, w przyst˛epnej
dla praktyków formie przedstawiaja˛ Babel
˛
i Wiśniak (2008). Ciekawym obszarem
zastosowania neuronauki sa˛ również wczesne interwencje w zakresie dysleksji.
Zaobserwowano, że wykorzystanie adaptacyjnych narz˛edzi prowadzi do poprawy
w zakresie sprawności operowania na materiale werbalnym oraz do zmian na
poziomie aktywacji mózgu (Eden i in., 2004; Simos i in., 2002; Temple i in., 2003).
W zwiazku
˛
z tym równie ważne i zasadne wydaje si˛e opracowanie i rozpowszechnienie
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tego rodzaju narz˛edzi wspomagania rozwoju. Sa˛ one dost˛epne w j˛ezyku angielskim,
niestety nie jest możliwe stworzenie ich polskiej adaptacji. Ze wzgl˛edu na to, że obraz
dysleksji jest zależny od specyfiki danego j˛ezyka, konieczne jest ich opracowywanie od
podstaw.
Brak transferu odkryć na polu psychologii poznawczej i neuronauki do praktyki
edukacyjnej jest powszechny, nie wyst˛epuje wyłacznie
˛
na gruncie polskim (por.
Goswami, 2006). Wiedza psychologiczna i z zakresu neuronauki cz˛esto funkcjonuje
jedynie w charakterze ciekawostek, b˛edacych
˛
bardzo dużymi uproszczeniami (jak na
przykład przekonanie o istnieniu „artystycznej” i „logicznej” półkuli mózgu, którego
genezy można doszukiwać si˛e w wynikach badań nad lateralizacja˛ funkcjonalna˛
mózgu). Goswami (2006) owe ciekawostki określa mianem „neuromitów”. Nie tyle
sa˛ one szkodliwe, co blokuja˛ transfer rzetelnej wiedzy psychologicznej do praktyki
edukacyjnej. Dużym problemem pozostaje sposób i tempo przekazywania wiedzy
praktykom. Bardzo cz˛esto wyniki badań nie wykraczaja˛ poza ramy specjalistycznych
czasopism branżowych i nie staja˛ si˛e gotowymi do zastosowania narz˛edziami.
Szczególnie duże znaczenie ma ustawiczne kształcenie nauczycieli ze wzgl˛edu na
szybki post˛ep neuronauki. Z kolei po stronie badaczy leży opracowanie gotowych do
zastosowania narz˛edzi, które można wykorzystać w edukacji.
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4
Poznawcze uwarunkowania zagrożenia
stereotypem
Dariusz Drażkowski
˛
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

Streszczenie Artykuł omawia poznawcze mechanizmy zjawiska zagrożenia stereotypem, które przyczynia si˛e do tego, że przedstawiciele stygmatyzowanych grup
społecznych osiagaj
˛ a˛ gorsze wyniki w wielu zadaniach, które wykonuja.
˛ Opisany
w pracy zintegrowany procesualny model efektów zagrożenia stereotypem najpełniej
integruje dotychczasowe badania procesów pośredniczacych
˛
mi˛edzy zagrożeniem
stereotypem a spadkiem poziomu wykonywanych czynności. Centralne miejsce w tym
modelu zajmuje pojemność pami˛eci operacyjnej, której zmniejszenie si˛e pogarsza
efektywność kontrolowanych czynności.

Wprowadzenie
Zagrożenie stereotypem jest stosunkowo młodym poj˛eciem, gdyż po raz pierwszy
zostało użyte w 1995 roku przez Steela i Aronson. Ci badacze zdefiniowali w ten
sposób spadek poziomu wykonywania testu, który pojawia si˛e gdy członkowie pewnej
grupy obawiaja˛ si˛e, że wynik testu potwierdzi negatywny stereotyp dotyczacy
˛ ich
grupy. Steele i Aronsona (1995) przeprowadzili eksperyment, w którym grupa białych
i czarnych studentów rozwiazywała
˛
trudny werbalny test. Zgodnie z funkcjonujacym
˛
w USA stereotypem, czarni studenci osiagn˛
˛ eli gorsze wyniki niż ich biali koledzy.
Natomiast w warunkach, w których uczestniczy nie wiedzieli, że celem badania jest
pomiar zdolności intelektualnych czarni studenci osiagali
˛
te same wyniki jak ich biali
koledzy. Inne definicje zagrożenia stereotypem podkreślały znaczenie wpływu sytuacji
testowania na efektywność działania osób testowanych. W ten sposób zagrożenie
stereotypem zdefiniowali Schmader i Johnson (2003), dla których jest to zjawisko
polegajace
˛ na tym, że jednostki wypadaja˛ gorzej w sytuacji testowej, gdy stereotyp lub
stygmatyzowana tożsamość społeczna jest powiazana
˛
z wykonywanym zadaniem.

Czynności kontrolowane i automatyczne
Kolejne badania pokazały, że zagrożenie stereotypem nie obejmuje wyłacznie
˛
spadku poziomu wykonywania zadań testowych, ale może także prowadzić do
pogorszenia innych czynności, jeśli tylko treść negatywnego stereotypu obejmuje
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dane zachowanie. Schmader, Johns i Forbes (2008) w zintegrowanym procesualnym
modelu efektów zagrożenia stereotypem porzadkuj
˛
a˛ te zachowania dzielac
˛ je na
czynności automatyczne oraz kontrolowane, wśród których z kolei wydr˛ebniaja˛
czynności poznawcze i społeczne.
W obszarze czynności poznawczych badania pokazuja,
˛ że zagrożenie stereotypem
może obniżyć wyniki w testach matematycznych kobiet (Steele, 1997) oraz grup
mniejszościowych, np. Afroamerykanów w USA (Steel i Aronson, 1995). Także wyniki
w testach matematycznych białych Amerykanów moga˛ ulec pogorszeniu, jeśli ci
zostana˛ porównaniu z Azjatami (Aronson, Lustina, Good, Keogh, Steele i Brown,
1999). Zagrożenie stereotypem w wi˛ekszym stopniu wpływa na obniżenie wyników
w testach werbalnych, choć może także pogorszyć efektywność testów niewerbalnych
jak obniżenie sprawności w testach matematycznych czy w Matrycach Ravena
(McKay i in., 2002). Badania z grupy czynności społecznych pokazuja,
˛ że zagrożenie
stereotypem wpływa na zmniejszenie skuteczności w negocjacjach u kobiet (Kray,
Galinsky i Thompson, 2002) czy też obniża wrażliwość społeczna˛ u m˛eżczyzn (Koenig
i Eagly, 2005).
Badania nad wpływem zagrożenia stereotypem na zadania automatyczne skupiaja˛
si˛e na sporcie. Zarówno biali m˛eżczyźni jak i kobiety osiagaj
˛ a˛ gorsze wyniki w atletyce,
gdy sa˛ porównywani z osobami czarnoskórymi, szczególnie w sportach zwiazanych
˛
z naturalnymi zdolnościami (Stone, 2002). Pozasportowe badania pokazuja,
˛ że
stereotyp płci może zagrażać jakości prowadzenia samochodu przez kobiety (Yeung
i von Hippel, 2008), a aktywacja stereotypu osób starszych prowadzi do wolniejszego
chodzenia (Bargh, Chen i Burrows, 1996).

Mechanizmy pośredniczace
˛
Według Schmadera Johnsa i Forbesa (2008) główna˛ przyczyna˛ spadku wykonywania procesów kontrolowanych jest zmniejszenie wielkości pami˛eci operacyjnej. Rol˛e
pośredniczac
˛ a˛ mi˛edzy zagrożeniem stereotypem a pami˛ecia˛ operacyjna˛ pełnia˛ trzy
czynniki: fizjologiczny stres, regulacja negatywnych emocji i myśli oraz monitorowanie
zachowania. W przypadku procesów automatycznych, które w małym stopniu
angażuja˛ pami˛eć operacyjna,
˛ zmniejszenie jej pojemności nie wpływa na spadek
poziomu wykonywania zadań. Za ten spadek odpowiada zwi˛ekszony poziomu
monitorowania zachowania. Zintegrowany procesualny model efektów zagrożenia
stereotypem uwzgl˛ednia duży obszar badań nad zagrożeniem stereotypem, który
zostanie poniżej zaprezentowany.
Badania w których wykazano zmian˛e parametrów fizjologicznych zwiazanych
˛
z reakcja˛ stresowa˛ (np. Ben-Zeev, Fein i Inzlicht, 2005) dowodza˛ roli sympatycznego
układu nerwowego w mechanizmach działania zagrożenia stereotypem, co stanowi
podstaw˛e teori pobudzeniowej (Johns i in., 2005). Warto w tym miejscu nadmienić,
że jeżeli osobom badanym powie si˛e, że moga˛ odczuwać w trakcie wykonywania testu
pobudzenie wywołane przykładowo za pomoca˛ “podprogowych szumów”, zagrożenie
stereotypem nie wpłynie na obniżenie ich wyników (Ben-Zeev, Fein i Inzlicht, 2005).
Świadczy to o tym, że nie tylko samo pobudzenie jest przyczyna˛ zmniejszenia si˛e
wielkości pami˛eci operacyjnej, ale także sposób interpretacji źródeł pobudzenia.
Z kolei badania pokazujace
˛ zwi˛ekszona˛ aktywność mózgu (Forbes, Schmader
i Allen, 2008) osób znajdujacych
˛
si˛e w sytuacji zagrożenia stereotypem wskazuja˛ na
wzmożone monitorowanie zachowania, które w modelu Schmadera, Johnsa i Forbesa
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(2008) odpowiada za spadek wielkości pami˛eci operacyjnej oraz za pogorszenie
wykonywania czynności automatycznych.
Także l˛ek odgrywa istotna˛ rol˛e w wyjaśnieniu mechanizmów pośredniczacych
˛
mi˛edzy zagrożeniem stereotypem a gorszym wykonywaniem zadań (Steele, 1997).
Zagrożenie stereotypem sprawia, że członek danej grupy odczuwa obaw˛e przed
potwierdzeniem si˛e negatywnego stereotypu zwiazanego
˛
z grupa,
˛ do której
przynależy. Cz˛eść badaczy uznaje, że l˛ek bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu
wykonywania zadań (Ibidem), a inni uważaja,
˛ że to wysiłki zmierzajace
˛ do
przezwyci˛eżenia l˛eku odpowiadaja˛ za to, co jest zgodne z miejscem jakie zajmuje
regulacja emocji w modelu Schmadera, Johnsa i Forbesa (2008).
Zagrożenie stereotypem wywołuje szereg zmian w sposobie myślenia, które także
moga˛ przyczyniać si˛e do spadku poziomu wykonywania zadań. Przede wszystkim
zwi˛eksza si˛e liczba myśli niezwiazanych
˛
z podj˛eta˛ czynnościa˛ (Mraze i in., 2011),
co wpływa na ograniczenie zasobów poznawczych wykorzystywanych w danym
zadaniu. Wśród zmian w myśleniu należy wymienić zmniejszenie si˛e oczekiwań co
do spodziewanego wyniku swojego zachowania oraz negatywne myśli powiazane
˛
z aktywizacja˛ stereotypu dotyczacego
˛
grupy, do której jednostka przynależy (Cadinu,
Maass, Rosabianca i Kiesner, 2005). Konsekwencja˛ negatywnych zmian w myśleniu jest
redukcja wysiłku wkładanego w wykonywanie zadania (Stone, 2002), która w razie
spodziewanej porażki daje gotowe usprawiedliwienie chroniace
˛ poczucie własnej
wartości. Próby przezwyci˛eżenia negatywnego myślenia, jedynie pogarszaja˛ położenie
jednostki zmagajacej
˛ si˛e ze stereotypem, gdyż pochłaniaja˛ kolejne zasoby poznawcze
(Schmader, Johns i Forbes, 2008).

Podsumowanie
Zagrożenie stereotypem prowadzi do długotrwałych konsekwencji, które przyczyniaja˛ si˛e do utrwalania gorszych wyników w edukacji grup obj˛etych stereotypem, co sprzyja nierównościom społecznym. Wiedza na temat mechanizmów
działania zagrożenia stereotypem stanowi podstaw˛e do projektowania interwencji
ukierunkowanych na przezwyci˛eżenie negatywnych konsekwencji tego zjawiska.
Przedstawiony w artykule zintegrowany procesualny model efektów zagrożenia
stereotypem (Schmader, Johns i Forbes, 2008) najpełniej integruje badania nad
mechanizmami pogarszania wykonywania zadań w wyniku działania zagrożenia
stereotypem. Kluczowe miejsce w tych mechanizmach zajmuje pojemność pami˛eci
operacyjnej, której zmniejszenie si˛e odpowiada za zakłócenie wykonywania czynności
kontrolowanych.
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Streszczenie Właściwa osobom dwuj˛ezycznym zdolność do przełaczania
˛
si˛e mi˛edzy
j˛ezykami i umożliwiajace
˛ ja˛ mechanizmy poznawcze sa˛ przedmiotem wielu badań
psycholingwistycznych. Poszukuja˛ one mi˛edzy innymi odpowiedzi na pytanie, czy
osoba dwuj˛ezyczna jest w stanie „wyłaczyć”
˛
niepotrzebny w danej sytuacji j˛ezyk, a jeśli
nie – to w jaki sposób oba j˛ezyki wpływaja˛ na siebie nawzajem. W niniejszym tekście
przedstawione zostana˛ przykładowe badania dotyczace
˛ wpływu specyficznej sytuacji,
jaka˛ jest immersja osoby dwuj˛ezycznej w drugim j˛ezyku (L2), na dost˛ep do pierwszego
j˛ezyka (L1). Jak sugeruja˛ ich wyniki, zwi˛ekszona ekspozycja na L2 może prowadzić nie
tylko do wzrostu kompetencji w L2, lecz również do zmniejszenia dost˛epu do L1.

Wprowadzenie
„The bilingual is not two monolinguals in one person” brzmi tytuł ważnego dla
późniejszych badań nad dwuj˛ezycznościa˛ artykułu Francoisa Grosjeana, opublikowanego w Brain & Science w 1989 r. Kim w takim razie jest osoba dwuj˛ezyczna?
Jak dotad
˛ nie istnieje — i mało prawdopodobne jest, by pojawiła si˛e w najbliższym
czasie — spójna definicja dwuj˛ezyczności, która˛ akceptowaliby wszyscy badacze
zajmujacy
˛ si˛e tym zjawiskiem. Ze wzgl˛edów praktycznych najch˛etniej operacjonalizuje
si˛e dwuj˛ezyczność bardzo szeroko, jako znajomość (niekończenie biegła)
˛ i regularne
używanie (niekoniecznie w równych proporcjach i takich samych kontekstach)
przynajmniej dwóch j˛ezyków2 . Podejście takie ma oparcie w bogatych danych
?

2

Powstanie niniejszego tekstu było możliwe dzi˛eki uczestnictwie autorki w realizowanym przez Laboratorium projekcie badawczym pt. Jak dwuj˛ezyczność wpływa na
elastyczność umysłu? Podstawy neuronalne i konsekwencje społeczne.
Rozważania na temat dwuj˛ezyczności prowokuja˛ do stawiania pytań również
o mechanizmy i konsekwencje znajomości trzech lub wi˛ecej j˛ezyków. Prawdopodobnie przypominaja˛ one, mutatis smutandis, te zwiazane
˛
z dwuj˛ezycznościa˛
(zob. na przykład de Groot, 2011). Ponieważ jednak tematyka wieloj˛ezyczności
nie doczekała si˛e jeszcze zbyt wielu szerszych opracowań, w dalszej cz˛eści tekstu
skupiać si˛e b˛ed˛e na badaniach dotyczacych
˛
dwuj˛ezyczności, których konkluzje
można z pewna˛ doza˛ ostrożności przenosić na wieloj˛ezyczność.
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empirycznych, które wskazuja,
˛ że już ograniczony kontakt z drugim j˛ezykiem znaczaco
˛
wpływa na szeroko poj˛ete poznawcze funkcjonowanie człowieka (Wodniecka, 2011).
O tym, jakie problemy wiaż
˛ a˛ si˛e z w˛eższym definiowaniem dwuj˛ezyczności: na
ile uwzgl˛edniać należy poziom znajomości obu j˛ezyków, wiek i kontekst nabycia
każdego z nich, zbalansowanie poszczególnych sprawności j˛ezykowych (czytanie,
pisanie, mówienie, rozumienie) itd. przeczytać można m.in. w pracach Kurcz (2007),
de Groot (2011) czy Traxlera (2012).
Obok trudności definicyjnych zjawisku dwuj˛ezyczności towarzyszy też wiele
mitów. Bez watpienia
˛
można, modyfikujac
˛ lekko sformułowanie Grosjeana, myśleć
o osobie dwuj˛ezycznej jako o „dwóch j˛ezykach w jednej głowie”. Właśnie sposób,
w jaki dwa j˛ezyki „mieszcza˛ si˛e” i sa˛ „ułożone”, ujmujac
˛ rzecz metaforycznie,
w jednym umyśle, jest cz˛estym przedmiotem takich przekonań. Popularne jest na
przykład przeświadczenie, że dwa j˛ezyki funkcjonuja˛ oddzielnie, a swoja˛ sprawność
w posługiwaniu si˛e nimi osoby dwuj˛ezyczne zawdzi˛eczaja˛ bliżej nieokreślonemu
umysłowemu przełacznikowi,
˛
który pozwala dowolnie i zupełnie „wyłaczyć”
˛
niepotrzebny w danej sytuacji j˛ezyk i ograniczyć si˛e do korzystania tylko z tego, który
jest do niej adekwatny.
W ciagu
˛ ostatnich kilkunastu lat zgromadzono jednak wiele eksperymentalnych
danych sugerujacych,
˛
że oba j˛ezyki w umyśle osoby dwuj˛ezycznej sa˛ aktywne
nieselektywnie, tj. bez wzgl˛edu na wymagania sytuacji nie da si˛e całkowicie „wyłaczyć”
˛
żadnego z nich; wpływaja˛ na siebie nawzajem i niejako współzawodnicza˛ ze soba˛
(obszerny przeglad
˛ badań na ten temat dost˛epny na przykład w podr˛eczniku
pod redakcja˛ Judith Kroll i Annette de Groot, 2005). W niniejszym tekście
chciałabym pobieżnie przyjrzeć si˛e aktualnym pogladom
˛
na temat wzajemnego
wpływu i powiazań
˛
mi˛edzy pierwszym j˛ezykiem (czyli nabytym jako pierwszy
w dzieciństwie, zwykle ojczystym i dominujacym;
˛
od angielskiego określenia first
language oznaczanym w literaturze jako L1) a drugim j˛ezykiem (czyli nabytym
w drugiej kolejności, zwykle później niż pierwszy; od second language oznaczany
jako L2)3 . Nast˛epnie postaram si˛e pokazać, jakie czynniki moga˛ modulować
współzawodnictwo mi˛edzy j˛ezykami, a zwłaszcza, jaki doświadczenie immersji w L2
– czyli „zanurzenia” w j˛ezykowym kontekście L2 – może wpływać na procesy
przetwarzania L1.

Nieselektywna aktywacja L1 i L2
Istnieje bogata literatura wskazujaca
˛ na wyraźna˛ współaktywacj˛e obu znanych
osobie j˛ezyków w procesie produkcji mowy (przeglad
˛ badań np. w: Kroll
i in., 2006; Marian i Spivey, 2003), czytania i rozumienia j˛ezyka mówionego
(m.in. Dijkstra, 2005; Dijkstra i Van Heuven, 2002; Macizo i in., 2010) na
wszystkich etapach przetwarzania: ortograficznym/fonologicznym, morfologicznym,
syntaktycznym, semantycznym. Wybrane paradygmaty stosowane w badaniach nad
współaktywacj˛e zostana˛ opisane w cz˛eści poświ˛econej konkretnym eksperymentom
eksplorujacym
˛
konsekwencje immersji.
3

W dalszej cz˛eść tekstu, zgodnie z tradycja˛ obowiazuj
˛ ac
˛ a˛ również w polskoj˛ezycznej
w literaturze na temat dwuj˛ezyczności, stosowane b˛eda˛ skróty L1 i L2 (por. Kurcz,
2007).

5 (8. PFK, tom 7.) Wpływ imersji w drugim j˛ezyku na dost˛ep. . .

31

W tym momencie pojawia si˛e pytanie, jakie mechanizmy poznawcze umożliwiaja˛ osobie dwuj˛ezycznej skuteczne oddzielanie obu j˛ezyków. Dane empiryczne,
zgromadzone w wymienionych wyżej i wielu innych badaniach, potwierdzaja˛
trafność teoretycznych modeli, które odwołuja˛ si˛e do mechanizmów aktywizacji
i hamowania (de Groot, 2011), jak na przykład model kontroli hamujacej
˛ Greena
(Inhibition Control Model, Green, 1998). W uproszczeniu4 , osoba dwuj˛ezyczna
może ograniczyć si˛e do korzystania tylko z jednego znanego sobie j˛ezyka dzi˛eki
temu, że drugi, niepotrzebny w danej sytuacji, zostaje wyhamowany, czy też
zdezaktywizowany. Mimo że na ogół dzieje si˛e to bez wiedzy i świadomego wysiłku
osoby, proces hamowania nieadekwatnego j˛ezyka łaczy
˛
si˛e z pewnym nakładem
zasobów poznawczych, co wydłuża czas przetwarzania danego materiału j˛ezykowego
i zwi˛eksza prawdopodobieństwo popełnienia bł˛edu. Dodatkowo, poszczególne
elementy wiedzy j˛ezykowej w obu j˛ezykach charakteryzuja˛ si˛e pewnym wyjściowym
stopniem aktywacji: im lepiej wyuczony, cz˛eściej używany jest j˛ezyk, tym łatwiej
o aktywizacj˛e na przykład zwiazanych
˛
z nim reprezentacji leksykalnych – z drugiej
strony, tym wi˛ekszego wysiłku wymaga ich wyhamowanie (Meuter, Allport 1999).
Warto zaznaczyć, że wi˛ekszość badań nad nieselektywna˛ aktywacja˛ obu
j˛ezyków prowadzona była na osobach dwuj˛ezycznych funkcjonujacych
˛
na co dzień
w środowisku L15 , który był również j˛ezykiem badania. Nie wydaje si˛e zatem
zaskakujace,
˛
że obserwowano w nich systematycznie przede wszystkim wpływ L1
na przetwarzanie L2, jako że L1 jest w tej sytuacji dominujacym
˛
– pierwszym –
i preferowanym przez otoczenie j˛ezykiem, z którym osoba styka si˛e najcz˛eściej i w
różnorodnych kontekstach, a dodatkowo prymowany jest on przez sama˛ sytuacj˛e
eksperymentalna˛ (instrukcje do zadania, polecenia eksperymentatora w L1).

Immersja w drugim j˛
ezyku a dost˛
ep do L1
Istnieja˛ jednak badania pokazujace,
˛
że także L2 może mieć wpływ na
przetwarzanie L1, na przykład na poziomie składni (Dussias, 2001) albo przetwarzania fonologicznego (Colome, 2001). Pojawia si˛e zatem pytanie, jakie
czynniki moga˛ modyfikować współaktywacj˛e i współzawodnictwo mi˛edzy j˛ezykami.
Z dotychczasowych badań wynika, że do najważniejszych modulatorów należa˛ tu
biegłość w poszczególnych j˛ezykach i dominacja któregoś z nich (Costa, Santesteban,
2004; Elston-Güttler, Paulmann, Kotz, 2005), zasoby poznawcze (Sunderman, Kroll
2009), osobiste doświadczenie z oboma j˛ezykami (Kroll i in. 2006). Jednym
z najważniejszych czynników, jakie należy brać pod uwag˛e we wszystkich badaniach
psycholingwistycznych, nie tylko tych skupiajacych
˛
si˛e na dwuj˛ezyczności, jest
frekwencja danego materiału j˛ezykowego: im cz˛eściej spotykamy si˛e z danym słowem,
konstrukcja˛ gramatyczna˛ itp., tym bardziej automatyczne staje si˛e jej rozpoznawanie,
przetwarzanie i produkowanie (Traxler, 2012). W odniesieniu do dwuj˛ezyczności
szczególnie ważna wydaje si˛e wzgl˛edna cz˛estość używania L1 i L2 właściwa badanej
osobie czy grupie (Gollan et al. 2008). Immersja w L2, która dotyczy na przykład
4

5

Szczegółowe omówienie zagadnienia współzawodnictwa mi˛edzy j˛ezykami i modelu
kontroli hamujacej
˛ przekracza możliwości niniejszego tekstu, dost˛epne jest m.in.
w ksiażce
˛
de Groot, 2012.
Zatem jak gdyby doświadczajacych
˛
stałej immersji w L1.
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osób wyjeżdżajacych
˛
za granic˛e, oznacza zdecydowana˛ zmian˛e najcz˛estszej proporcji
używania L1 i L2 na korzyść L2.
Biorac
˛ to pod uwag˛e, można przypuszczać, że immersja w L2 zmniejszy
współzawodnictwo mi˛edzy j˛ezykami i wpływ L1 na przetwarzanie L2. Badania
Levy’ego i współpracowników (2007) pokazuja,
˛ że wystarczy zwi˛ekszyć użycie L2
manipulujac
˛ warunkami eksperymentalnymi, by (jakkolwiek nietrwale) zmniejszyć
poziom wyjściowej aktywacji L1. Wydaje si˛e wi˛ec, że długotrwała, w porównaniu
do laboratoryjnej manipulacji, i wszechstronna ekspozycja na L2, jakiej doświadczaja˛
osoby w sytuacji immersji, również powinna zmienić propozycje aktywacji obu
j˛ezyków i być może nawet sprawić, że to L2 stanie si˛e (przynajmniej na czas trwania
immersji) preferowanym i niejako bardziej automatycznym j˛ezykiem. W efekcie, co
zgodne z potocznymi intuicjami, łatwiejsze i skuteczniejsze staje si˛e przyswajanie
L2 i posługiwanie nim. Jeszcze bardziej interesujace
˛ wydaje si˛e jednak, jakie sa˛
konsekwencje immersji w L2 na wiedz˛e j˛ezykowa˛ i przetwarzanie L1. Jak dotad,
˛
przeprowadzono na ten temat niewiele badań. W dalszym ciagu
˛ tekstu chciałabym
przywołać te z nich, które pozwalaja˛ dokładniej przyjrzeć si˛e zmianom zachodzacym
˛
w dost˛epie do L1 i współzawodnictwie mi˛edzy L1 a L2 zarówno w procesie produkcji,
jak i rozumienia obu j˛ezyków.

Homografy mi˛
edzyj˛
ezykowe (interlingual homographs)
W badaniach nad nieselektywna˛ aktywacja˛ obu j˛ezyków cz˛esto wykorzystuje si˛e
specyficzne typy słów, które w dwóch różnych j˛ezykach maja˛ wspólne niektóre cechy,
tak jak na przykład homografy mi˛edzyj˛ezykowe – słowa, które w różnych j˛ezykach
maja˛ identyczna˛ pisowni˛e i na ogół zbliżona˛ wymow˛e, ale odmienne znaczenie.
Przykładami polsko-angielskich homografów moga˛ być takie słowa jak but, most,
pies czy mole. Jeśli oba j˛ezyki rzeczywiście sa˛ aktywne jednocześnie bez wzgl˛edu
na kontekst i wymagania zadania eksperymentalnego, słowa tego rodzaju b˛eda˛
przetwarzane nieco odmiennie (np. b˛edzie można zaobserwować różne czasy reakcji),
niż słowa nie posiadajace
˛ żadnych wspólnych pomi˛edzy j˛ezykami cech.
W swoim pomysłowym eksperymencie Martin, Macizo i Bajo (2011) wykorzystali
hiszpańsko-angielskie homografy mi˛edzyj˛ezykowe jako bodźce w zadaniu oceny
zwiazku
˛
semantycznego (semantic relatedness judgement task). W badaniu uczestniczyła grupa hiszpańsko-angielskich dwuj˛ezycznych studentów z doświadczeniem około
dwuletniej immersji w j˛ezyku angielskim (studia na amerykańskim uniwersytecie)
oraz grupa hiszpańsko-angielskich dwuj˛ezycznych studiujacych
˛
w rodzinnej Hiszpanii.
Uczestnicy z obu grup znali L2 na porównywalnym poziomie. Ich zadaniem było
stwierdzać, czy prezentowane na ekranie komputera angielskie słowa połaczone
˛
w pary były ze soba˛ zwiazane
˛
semantycznie. Należy tu podkreślić, że kontekst badania
– instrukcje, komunikacja z eksperymentatorem – był całkowicie angielskoj˛ezyczny.
Zadanie składało si˛e z kilkudziesi˛eciu bloków, każdy zbudowanych z dwóch prób.
Pierwsza próba zawsze wymagała odpowiedzi „nie” (słowa nie sa˛ ze soba˛ zwiazane)
˛
i miała na celu uchwycić aktywizacj˛e L1, która zachodziła podczas przetwarzania
bodźców w L2, druga próba wymagała zawsze odpowiedzi „tak”6 (słowa sa˛ ze soba˛
6

Aby uniknać
˛ zautomatyzowania odpowiedzi (pierwsza para „nie”, druga para „tak”)
do zadania właczono
˛
również bloki wypełniajace
˛ (filler blocks), w których nie
wyst˛epowały homografy, a wzorzec poprawnych odpowiedzi był odwrotny.
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zwiazane)
˛
i miała na celu uchwycić hamowanie L1, niezb˛edne do przezwyci˛eżenia
interferencji mi˛edzy j˛ezykami. W warunku eksperymentalnym pierwsza próba składała
si˛e z homografu mi˛edzyj˛ezykowego i słowa niezwiazanego
˛
semantycznie z angielskim,
ale zwiazanego
˛
z hiszpańskim znaczeniem homografu: na przykład słowo pie (stopa po
hiszpańsku i ciastko po angielsku) zestawione było ze słowem toe. Z kolei w warunku
kontrolnym nie-homografowi (np. log) towarzyszyło niezwiazane
˛
z nim słowo,
pojawiajace
˛ si˛e również w warunku eksperymentalnym, np. toe. W drugiej próbie
w warunku eksperymentalnym prezentowano angielskie tłumaczenie hiszpańskiego
znaczenia homografu (np. foot) wraz ze zwiazanym
˛
z nim angielskim słowem (np.
hand). W warunku kontrolnym słowo wykorzystywane jako zwiazane
˛
z tłumaczeniem
homografu (np. hand) zestawiane było z innym zwiazanym
˛
z nim angielskim słowem,
nie b˛edacym
˛
jednak tłumaczeniem homografu (np. finger). Porównywano szybkość
udzielania odpowiedzi i poprawność odpowiedzi pomi˛edzy warunkami.
Przy założeniu o nieselektywnej aktywizacji obu j˛ezyków, udzielenie odpowiedzi
w warunkach eksperymentalnych (z homografem lub tłumaczeniem homografu)
powinno być trudniejsze niż w kontrolnych, ponieważ wymaga dodatkowego
procesu poznawczego: wyhamowania nieadekwatnego znaczenia homografu w L1,
co znalazłoby odzwierciedlenie w dłuższych czasach reakcji i wi˛ekszej liczbie
bł˛edów. Ponadto, w grupie immersyjnej można spodziewać si˛e mniej znaczacego
˛
wpływu L1 na wykonanie zadania w L2, czyli mniejszej różnicy w wykonaniu
mi˛edzy próbami eksperymentalnymi a kontrolnymi. Uzyskane przez Martin i innych
(2011) wyniki potwierdziły te przypuszczenia. Osoby bez doświadczenia immersji
w warunku eksperymentalnym odpowiadały dłużej i popełniały wi˛ecej bł˛edów
w porównaniu do warunków kontrolnych. W grupie immersyjnej nie zaobserwowano
analogicznych różnic. Można stad
˛ wnioskować, że uczestnicy należacy
˛ do tej grupy
(w przeciwieństwie do grupy nieimmersyjnej) nie doświadczali konfliktu mi˛edzy
adekwatnym (angielskim) a nieadekwatnym (hiszpańskim) znaczeniem homografu.
Wyniki takie potwierdzaja˛ przypuszczenie, że immersja ułatwia dost˛ep do wiedzy
j˛ezykowej zwiazanej
˛
z L2 i wyhamowywanie L1. O zmianach zachodzacych
˛
w dost˛epie
do L1 bardziej szczegółowo wnioskować można na podstawie eksperymentu, który
zostanie przedstawiony w nast˛epnym podrozdziale.

Rozpoznawanie tłumaczeń (translation recognition)
i fluencja werbalna˛ (verbal fluency)
W eksperymencie Linck, Kroll i Sundermann (2009) uczestniczyły dwie grupy
angielsko-hiszpańskich dwuj˛ezycznych studentów o porównywalnej znajomości L2.
Grupa immersyjna testowana była po trzech miesiacach
˛
studiowania w Hiszpanii,
grupa nieimmersyjna uczyła si˛e hiszpańskiego wyłacznie
˛
w ramach zaj˛eć (clasroom
context). W badaniu wykorzystano zadanie rozpoznawania tłumaczeń i zadanie
sprawdzajace
˛ fluencj˛e werbalna˛ w obu j˛ezykach.
W pierwszym zadaniu badani mieli oceniać, czy prezentowane na ekranie
komputera angielskie słowo jest poprawnym tłumaczeniem poprzedzajacego
˛
je
hiszpańskiego słowa. Oprócz poprawnych tłumaczeń w próbach kontrolnych,
w próbach eksperymentalnych wykorzystano zaś dystraktory – angielskie słowa nie
b˛edace
˛ tłumaczeniami hiszpańskich, ale w różny sposób z nimi zwiazane:
˛
• o podobnej pisowni do słowa hiszpańskiego, tzw. sasiedzi
˛
leksykalni (lexicalneighbour), jak w parze cara–card (hiszp. twarz – ang. karta),
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•

o podobnej pisowni do poprawnego tłumaczenia, tzw. sasiedzi
˛
tłumaczenia
(translation-neighbour condition), jak w parze cara–fact (hiszp. twarz – ang. fakt),
• znaczeniowo zwiazane
˛
z hiszpańskim słowem, tzw. sasiedzi
˛
semantyczni
(semantic-neighbour condition), jak w parze cara–head (hiszp. twarz – ang. głowa).
U podłoża wyboru takich bodźców leży założenie, że formalnie badź
˛ znaczeniowe
podobieństwo słów może utrudniać udzielenie poprawnej odpowiedzi („nie”),
ponieważ zmusza do wyhamowania nieadekwatnych reprezentacji. Dodatkowo,
jak wiadomo z wcześniejszych badań, im wi˛eksza biegłość w L2, tym wi˛eksza
odporność na dystrakcj˛e wywołana˛ słowami podobnymi do słowa docelowego pod
wzgl˛edem formy. Okazało si˛e, że badani z grupy immersyjnej – w przeciwieństwie do
nieimmersyjnych – nie byli wrażliwi na dystraktory typu sasiedzi
˛
leksykalni, za to mieli
wi˛eksza˛ trudność z przetwarzaniem par zawierajacych
˛
tzw. sasiadów
˛
semantycznych,
co jak sugeruja˛ autorzy, może być spowodowane mniejsza wyjściowa˛ aktywacja˛ L1
w tej grupie.
O tym, że osoby doświadczajace
˛ immersji rzeczywiście miały ograniczony dost˛ep
do L1, świadcza˛ wyniki drugiego zadania wykorzystanego przez Lincka i innych
(2009): zadania na fluencj˛e werbalna.
˛ W tym prostym teście osoby badane proszone
były o wymienienie w ciagu
˛ pół minuty jak najwi˛ekszej liczby słów należacych
˛
do
podanej kategorii, na przykład zwierz˛eta, ubrania, owoce. Zadanie przeprowadzono
osobno dla L1 i L2. Osoby z grupy immersyjnej wymieniały, jak łatwo si˛e domyślić,
wi˛ecej słów w L2, lecz także, co już nie tak oczywiste, mniej słów w L1 – czyli swoim
j˛ezyku ojczystym i dominujacym
˛
– niż osoby z grupy nieimmersyjnej.

Podsumowanie
Obniżony dost˛ep do L1 u osób doświadczajacych
˛
immersji w L2, który wyraźnie
sugeruja˛ oba przytoczone eksperymenty (Linck et al. 2009; Martin, 2011), wyjaśniać
można na dwa sposoby. Po pierwsze, uznaje si˛e, że zwi˛ekszona frekwencja używania
L2 w różnych modalnościach „osłabia” dost˛ep do L1 (por. Gollan i in. 2008), bo jest
on w trakcie immersji niejako mniej potrzebny, za to bardziej funkcjonalne zaczyna
być zautomatyzowanie dost˛epu do L2. Po drugie, odwołujac
˛ si˛e do modelu kontroli
hamujacej,
˛
można uznać, że doświadczana w poczatkowych
˛
stadiach immersji ciagła
˛
interferencja mi˛edzy j˛ezykami wymusza, stałe wyhamowywanie L1, by móc skutecznie
posługiwać si˛e adekwatniejszym do kontekstu L2, co w konsekwencji prowadzi nie
tylko do zwi˛ekszonej aktywności wiedzy j˛ezykowej w L2, lecz również do „stłumienia”
wiedzy zwiazanej
˛
z L1.
Proponowane mechanizmy hamowania i aktywacji zdecydowanie wymagaja˛
dalszych badań, uwzgl˛edniajacych
˛
osoby przechodzace
˛ immersj˛e w różnym wieku,
j˛ezykach i szeroko poj˛etych kontekstach. Warto pami˛etać, że doświadczenie takie –
oprócz niewatpliwych
˛
zysków w postaci zwi˛ekszenia kompetencji w L2 – niesie ze
soba,
˛ jak pokazuja˛ przytoczone eksperymenty, również ryzyko pewnego pogorszenia
sprawności posługiwania si˛e L1. W obu badaniach brały udział osoby przebywajace
˛
za granica˛ relatywnie krótko, zatem procesy zachodzace
˛ w ich kompetencjach
j˛ezykowych wydaja˛ si˛e odwracalne (Linck i in. 2009), można jednak przypuszczać,
że stała dysproporcja mi˛edzy ekspozycja˛ na L1 i na L2 prowadzi do utrwalania
si˛e opisanych zmian. Biorac
˛ pod uwag˛e, jak powszechne obecnie jest zwiazane
˛
z emigracja˛ zmienianie środowiska j˛ezykowego na długi okres, szczególnie ważne
wydaje si˛e rozszerzenie badań na osoby doświadczajace
˛ długotrwałej immersji
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i poszukiwanie czynników, które – nie ograniczajac
˛ pozytywnego wpływu immersji
na kompetencje w L2 – mogłyby pomóc zapobiegać możliwej stopniowej utracie L1.
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6
Fizjologia snu oraz jej znaczenie dla konsolidacji
śladów pami˛
eciowych
Karolina Finc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kognitywistyka

Streszczenie Nietrudno obliczyć, że sen zajmuje ok. 1/3 naszego życia, jednakże
mimo mnożacych
˛
si˛e badań, jego funkcja nadal nie jest w pełni wyjaśniona. Wyniki
badań behawioralnych zgodnie sugeruja˛ jego istotna˛ rol˛e w procesach konsolidacji
pami˛eci jawnej. Jakie zmiany na poziomie neuronalnym moga˛ odpowiadać za ten
korzystny efekt? Czy jest to proces aktywny, czy stanowi tylko efekt uboczny zmian
fizjologicznych w naszym mózgu podczas snu? Wystapienie
˛
stanowi przeglad
˛ najlepiej
ugruntowanych współczesnych teorii dotyczacych
˛
tego jak zmiany fizjologiczne
w mózgu podczas snu moga˛ wpływać zarówno na konsolidacj˛e na poziomie
synaptycznym jak i systemowym oraz tego w jaki sposób te badania moga˛ pomóc
nam w zrozumieniu mechanizmów pami˛eci.

Wst˛
ep
Dotychczasowe badania dotyczace
˛ roli snu, prowadzone na różnych poziomach
organizacji układu nerwowego: behawioralnym, systemowym, komórkowym oraz
molekularnym, dostarczaja˛ zbieżnych wyników potwierdzajacych
˛
jego istotne
znaczenie dla procesów konsolidacji pami˛eci. W niniejszej pracy przedstawiam
najlepiej ugruntowane hipotezy wraz z potwierdzajacymi
˛
je badaniami, próbujacymi
˛
wyjaśnić jak zmiany fizjologiczne układu nerwowego podczas snu moga˛ korzystnie
wpływać na procesy zwiazane
˛
z utrwalaniem śladów pami˛eciowych.
Konsolidacja to proces stopniowego przekształcenia si˛e poczatkowo
˛
labilnych
śladów pami˛eciowych w stabilne reprezentacje, które zostaja˛ właczone
˛
do pami˛eci
długotrwałej. Współczesne modele zakładaja˛ istnienie dwóch etapów konsolidacji.
Konsolidacja synaptyczna, odnosi si˛e do wzmacniania reprezentacji pami˛eciowych
na poziomie synaptycznym, a za kluczowy jej mechanizm uważane jest zjawisko
długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP). Drugim etapem konsolidacji jest
konsolidacja systemowa, która trwa znacznie dłużej niż synaptyczna oraz pociaga
˛
za soba˛ długotrwałe zmiany strukturalne w mózgu polegajace
˛
na transferze
reprezentacji pomi˛edzy różnymi systemami neuronalnymi. Szybkie właczenie
˛
si˛e
śladów pami˛eciowych do pami˛eci długotrwałej mogłoby wywołać zaburzenia
w istniejacych
˛
już obwodach neuronalnych, dlatego model konsolidacji systemowej
uwzgl˛ednia obecność dwóch magazynów pami˛eci: krótkotrwałego i długotrwałego.

38

(8. PFK, tom 7.) Karolina Finc

Zgodnie z tym modelem nowo zakodowane ślady pami˛eciowe sa˛ wielokrotnie
reaktywowane w szybko uczacym
˛
si˛e magazynie krótkotrwałym, co powoduje
jednoczesne reaktywacje w uczacym
˛
si˛e wolno magazynie długotrwałym. W ten
sposób nowe wspomnienia zostaja˛ stopniowo właczane
˛
do pami˛eci długotrwałej,
nie prowadzac
˛ tym samym do zaburzeń w istniejacych
˛
już sieciach. Dla pami˛eci
deklaratywnej magazyn krótkotrwały stanowi hipokamp, a długotrwały kora mózgu
(Diekelmann & Born, 2010).
Ze wzgl˛edu na to, że podczas snu bodźce ze środowiska nie sa˛ odbierane przez
mózg, sen stanowi idealne oraz wolne od zakłóceń warunki dla procesów konsolidacji
pami˛eci, co stanowi obecnie jedna˛ z najbardziej uznawanych hipotez dotyczacych
˛
funkcji snu. Według tego pogladu,
˛
ślady pami˛eciowe sa˛ bardzo nietrwałe dopóki nie
nastapi
˛ pierwszy epizod snu po treningu (Maquet, 2001).
Badania na poziomie behawioralnym, nie daja˛ nam pełnej oraz wolnej od zakłóceń
informacji o tym jaka może być faktyczna rola snu w procesach pami˛eciowych.
Badania te dostarczaja˛ jednakże ciekawych przesłanek, wskazujacych
˛
na to, że
obecność snu po treningu, znaczaco
˛ wpływa na popraw˛e pami˛eci jawnej. Aby wyjaśnić
przyczyny neurobiologiczne tego efektu, w niniejszej pracy skupiam si˛e wyłacznie
˛
na
najciekawszych doniesieniach z zakresu badań prowadzonych na poziomie systemów
neuronalnych oraz poziomie molekularnym. Integracja wielopoziomowych badań
oraz różnych teorii, może pomóc nie tylko w stworzeniu spójnego modelu roli snu
w procesach pami˛eciowych ale także przyczynić si˛e do całościowego zrozumienia
mechanizmów pami˛eci.
Wśród badaczy rola snu w konsolidacji pami˛eci jest dyskutowana w dwóch
aspektach: jako aktywna konsolidacja systemowa podczas snu, lub jako bierny efekt
uboczny zmian fizjologicznych mózgu w jego trakcie (Diekelmann & Born, 2010).

Fizjologia snu a uczenie si˛
e i pami˛
eć
Na podstawie badań polisomnograficznych możemy wyróżnić dwa główne okresy
aktywności mózgu podczas snu: sen REM (rapid eye movement) oraz sen NREM (nonREM). Okresy te, podczas całego snu przebiegaja˛ naprzemiennie, a typowy ich cykl
u człowieka wynosi około 90 minut, poczawszy
˛
od snu NREM (Hobson, Pace-Schott,
2002).
Sen NREM charakteryzuje si˛e wyst˛epowaniem wolnych oscylacji rejestrowanych
przez EEG, które wyróżniaja˛ si˛e narastajac
˛ a˛ obecnościa˛ fal o niskiej cz˛estotliwości
i wysokiej amplitudzie. Kluczowymi elementami snu NREM sa˛ wrzeciona senne (10–
15 Hz), fale ostre (100–300 Hz) oraz sen wolnofalowy (slow-wave sleep, SWS),
charakteryzujacy
˛ si˛e wyst˛epowaniem fal wolnych delta – fal o wysokiej amplitudzie
(do 200 µV ) oraz niskiej cz˛estotliwości (0,5–2 Hz) (Diekelmann & Born, 2010).
Sen REM wyróżnia si˛e natomiast obecnościa˛ szybkich ruchów gałek ocznych oraz
zdesynchronizowana˛ aktywnościa˛ mózgu (zanikiem fal delta), odznacza si˛e także
niska˛ amplituda˛ oraz wysoka˛ cz˛estotliwościa˛ fal mózgowych. Ze wzgl˛edu na to, że ta
aktywność bardzo przypomina ta˛ z jak mamy do czynienia podczas czuwania, sen REM
jest nazywany także snem paradoksalnym (paradoxical sleep, PS). Podczas snu REM,
z okolic mostu, ciała kolankowatego bocznego i okolicy wzrokowej obserwowane
sa˛ także charakterystyczne pojedyncze wyładowania – iglice PGO (ponto-geniculooccipitate) oraz fale theta (4–8 Hz) w hipokampie (Sadowski, 2009; Diekelmann &
Born, 2010).
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Obserwowane sa˛ także istotne różnice w st˛eżeniach noradrenaliny, serotoniny oraz
acetylocholiny podczas cyklu NREM-REM. Sen NREM cechuje si˛e wysokim poziomem
serotoniny i noradrenaliny, natomiast wraz z rozpocz˛eciem snu REM nast˛epuje
stopniowy spadek st˛eżenia tych neuromodulatorów, oraz gwałtowny wzrost st˛eżenia
acetylocholiny (Hobson i Pace-Schott, 2002).

Interakcja hipokamp – kora nowa
Hipokamp, ze wzgl˛edu na swój zwiazek
˛
z tworzeniem śladów pami˛eciowych,
jest jedna˛ ze struktur, na której szczególnie koncentruja˛ si˛e badania dotyczace
˛ roli
snu. Jeśli chodzi o aktywność neuronalna˛ rejestrowana˛ za pomoc EEG bezpośrednio
z komórek tej struktury u szczurów, charakteryzuje si˛e ona falami gamma (40–100 Hz)
oraz rytmem theta rejestrowanymi podczas snu REM oraz eksploracyjnej aktywności
zwierz˛ecia. Podczas snu wolnofalowego oraz w stanie bezruchu, w EEG obserwowane
sa˛ fale ostre oraz fale o wysokiej cz˛estotliwości (140–200 Hz).
Jedna˛ z hipotez aktywnej konsolidacji systemowej podczas snu, przedstawił
w 1996 roku Buzsáki, twierdzac,
˛ że ta może opiera si˛e na nieustannej interakcji,
„dialogu” kory nowej z hipokampem (Rys. 15.1).

Rysunek 6.1. Interakcja hipokampa z kora˛ nowa,
˛ jako model konsolidacji pami˛eci
podczas snu. Źródło: Hobson i Pace-Schott, 2002.
Zgodnie z ta˛ hipoteza,
˛ uczenie si˛e może zachodzi bardzo szybko podczas snu REM,
ponieważ rytm theta i fale gamma moga˛ wspomaga transfer informacji z kory nowej
do hipokampa, indukujac
˛ powstawanie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego
(LTP). Natomiast konsolidacja systemowa z hipokampa do kory nowej trwa dłużej
i może by wspierana przez pojedyncze wyładowania grup neuronów podczas snu
wolnofalowego (Buzski, 1996; Stickgold, 2001).
Według Dicksona (2010) charakterystyczne cykliczne zmiany aktywności neuronalnej w hipokampie, poczawszy
˛
od fal theta, fal ostrych, wrzecion sennych po wolne
oscylacje (< 1 Hz), organizujace
˛ aktywność hipokampa w czasowe ramy od aktywacji
(z przewaga˛ depolaryzacji) po inaktywacj˛e (z przewaga˛ hiperpolaryzacji), moga˛ być
kluczowe dla interakcji hipokamp-kora nowa.
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Potwierdzenie hipotezy o istotnej roli interakcji hipokamp-kora nowa w aktywnej
konsolidacji systemowej podczas snu, znajdujemy także w hipotezie Stickgolda
(1998), wedle której, podczas snu dochodzi do ponownego, dodatkowego odtworzenia śladów pami˛eciowych w trybie off-line (off-line memory reprocessing). Badania
aktywności neuronalnej komórek miejsc w hipokampach szczurów wykazały, że
podczas snu wolnofalowego w warstwie CA1 hipokampa (Stickgold, 2001), w korze
mózgu (Ji i Wilson, 2007), a także we wzgórzu i prażkowiu
˛
(Lansink i in., 2008)
nast˛epuje ponowne odtworzenie ostatnich wzorców aktywności neuronalnej ze stanu
czuwania.
Ponowne odtworzenie w trybie off-line zostało zaobserwowane także u ptaków,
a mianowicie zeberek Darwina, których samce ucza˛ si˛e pieśni poprzez naśladowanie
innych przedstawicieli gatunku. Zaobserwowano, że podczas snu dochodzi do
ponownego aktywowania obszaru w mózgu odpowiedzialnego za śpiew, co może
wskazywać na szczególna˛ rol˛e snu w uczeniu si˛e pieśni przez te ptaki (Derégnaucourt
i in., 2005).
Badania na ludziach z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
(fMRI), potwierdzaja˛ także hipotez˛e ponownego odtworzenia w trybie off-line.
Badani po treningu testu wzrokowej dyskryminacji wykazuja˛ zwi˛ekszona˛ aktywacj˛e
zarówno pierwszorz˛edowej jak i drugorz˛edowej kory wzrokowej podczas snu.
Aktywowany region był niemalże identyczny jak podczas pobudzenia bodźcem
wzrokowym (Maquet i in., 2003). Ponowne odtworzenie zachodzi także podczas
snu REM, jednakże różni si˛e znacznie od wyst˛epujacego
˛
podczas SWS, ze wzgl˛edu
na pojawiajace
˛ si˛e fale theta, dzi˛eki którym nast˛epuje przepływ informacji z kory
nowej do hipokampa. Aktywacja komórek miejsca w fazie theta podczas snu REM
zależy od nowości eksplorowanego otoczenia. Komórki kodujace
˛ lokalizacj˛e nowego
otoczenia sa˛ aktywowane w fazie z falami theta, co indukuje długotrwałe wzmocnienia
synaptyczne (LTP). Po około tygodniu eksploracji, faza przesuwa si˛e w czasie i neurony
zaczynaja˛ aktywować si˛e poza faza˛ fal theta, prowadzac
˛ do długotrwałego osłabienia
synaptycznego (LTD). Prawdopodobnie w ten sposób, podczas snu REM dochodzi
do konsolidacji pami˛eci nowego otoczenia w hipokampie oraz wymazywania map
bardziej znanego środowiska. Badanie to sugeruje także kluczowa˛ rol˛e snu REM
w konsolidacji synaptycznej (Stickgold, 1998; Diekelmann & Born, 2010).

Acetylocholina a konsolidacja synaptyczna we śnie REM
Rola okresu REM oraz zmian biochemicznych w jego trakcie, jest jednym
z najintensywniej badanych mechanizmów mogacych
˛
regulować procesy konsolidacji
pami˛eci. Jak zostało wspomniane wcześniej, wraz z poczatkiem
˛
snu REM nast˛epuje
gwałtowny wzrost st˛eżenia acetylocholiny. To właśnie ten neuromodulator jest
rozważany za kluczowy dla procesów neuroplastyczności zwiazanych
˛
z uczeniem si˛e
i pami˛ecia˛ na poziomie molekularnym (Graves, Pack i Abel, 2001). Badania wykazały,
że aktywacja receptorów muskarynowych M1 oraz M4 może zwi˛ekszać syntez˛e cAMP
(wewnatrzkomórkowego
˛
przekaźnika drugiego stopnia), a także poziom st˛eżenia
Ca2+ we wn˛etrzu komórki, prowadzac
˛ do aktywacji ścieżek sygnalizacyjnych PKA
(białkowa kinaza A) oraz ostatecznie do ekspresji genów oraz syntezy białek, która
jest kluczowa dla pami˛eci długotrwałej. Podanie na skrawki hipokampa acetylocholiny
generuje rytm theta, wspomagajac
˛ powstawanie LTP. Powyższe badania dostarczaja˛
dowodów na to, że acetylocholina reguluje zarówno długotrwałe (synteza białek) jak
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i krótkotrwałe (LTP) procesy pami˛eciowe oraz pełni krytyczna˛ rol˛e dla konsolidacji
synaptycznej.

Konsolidacja jako efekt uboczny – hipoteza synaptycznej
homeostazy.
Bardzo ciekawa˛ hipoteza,
˛ jest zaproponowana przez Tononi i Cirelli (2006),
hipoteza synaptycznej homeostazy, wedle której konsolidacja pami˛eci w trakcie
snu jest efektem ubocznym zmian fizjologicznych w jego trakcje, a nie aktywnym
procesem . Konsekwencja˛ uczenia si˛e podczas czuwania jest wzrost siły połaczeń
˛
synaptycznych w wielu obszarach mózgu. Wedle tej hipotezy, sen, a szczególnie SWS,
obniża ta˛ plastyczność do podstawowego poziomu, aby zachować zrównoważony
poziom w całkowitej wadze synaps, co skutkuje wydajnym zużytkowaniem przestrzeni
neuronalnej i jest korzystne konsolidacji pami˛eci. W zwiazku
˛
z tym, czuwanie jest
zdominowane przez wzmacnianie połaczeń
˛
synaptycznych, natomiast podczas snu,
zwłaszcza wolnofalowego nast˛epuje ogólny spadek siły połaczeń
˛
synaptycznych, który
reguluje na nowo obwody neuronalne. Przeciwdziała to nadmiernemu wzrostowi
zapotrzebowania energetycznego mózgu zwiazanego
˛
z LTP. Zgodnie z hipoteza˛
homeostatycznej równowagi, sen jest cena˛ jaka˛ musimy płacić za plastyczność, a jego
celem jest homeostatyczna regulacja całkowitej wagi synaps, a nie konsolidacja sama
w sobie (Tononi i Cirelli, 2006)

Podsumowanie
Przedstawione przeze mnie rozważania dotyczace
˛ roli snu w procesie konsolidacji
śladów pami˛eciowych można podzielić na dwa pozornie przeciwne stanowiska:
(1) aktywnej roli snu w procesach konsolidacji systemowej, wedle którego
ponowne odtworzenia śladów pami˛eciowych podczas snu przyczyniaja˛ si˛e do
dialogu hipokampa z kora˛ nowa oraz właczeniu
˛
nowych śladów pami˛eciowych
do istniejacych
˛
już sieci oraz (2) konsolidacji jako ubocznym efekcie zmian
fizjologicznych w mózgu podczas snu, których głównym celem jest regulacja
synaptycznej homeostazy w komórkach mózgu. Możliwe jest jednak próba pogodzenia
tych dwóch stanowisk, gdyż konsolidacja systemowa podczas SWS może działać
równocześnie z utrzymywaniem synaptycznej homeostazy. Podczas gdy nowo nabyte
ślady pami˛eciowe sa˛ reaktywowane w hipokampie i korze nowej, aby stopniowo
zostać wdrożone do magazynu pami˛eci długotrwałej, utrzymanie synaptycznej
homeostazy może być niezb˛edne aby nie doszło do przesycenia wagi synaps, natomiast
konsolidacja systemowa w trakcie snu REM, może wzmacniać nowopowstałe
reprezentacje w pami˛eci długotrwałej (Diekelmann i Born, 2010).
Przedstawione dociekania wskazuja˛ na konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych w celu stworzenia spójnej teorii znaczenia snu dla procesów
pami˛eciowych. Tego rodzaju rozważania moga˛ także pozwolić na lepsze zrozumienie
biologicznych mechanizmów pami˛eci oraz niezmiernie ważnego dla niej procesu
konsolidacji.
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Streszczenie W 1982 r. Frank Jackson przedstawił argument, zgodnie z którym nie
da si˛e z wiedzy fizycznej (np. z wiedzy jak działa zmysł wzroku) wyprowadzić wiedzy
o jakościach fenomenalnych (wiedzy jak to jest widzieć). W artykule dokonamy rewizji
tego argumentu. W oparciu o techniki sensory substitution postaramy si˛e wykazać,
w jaki sposób z wiedzy fizycznej wyprowadzić wiedz˛e o jakościach fenomenalnych.

Wprowadzenie
Pytanie o natur˛e umysłu staje si˛e pytaniem nie tylko filozoficznym ale i naukowym.
Obrazujac
˛ działanie poszczególnych struktur mózgu jesteśmy w stanie przypisać
im odpowiednie funkcje. Wiemy, które struktury odpowiadaja˛ za powstanie wrażeń
wzrokowych, słuchowych, czuciowych czy smakowych. Jednak – jak sugeruja˛
filozofowie (Chalmers, 1996; Jackson, 1982, 1986; Nagel, 1987; McGinn, 1991)
– takie wyjaśnienia sa˛ zasadniczo niekompletne, ponieważ milcza˛ na temat tego,
w jaki sposób z aktywności neuronalnej wyłania si˛e sfera fenomenalna, która
stanowi nieodłaczny
˛
element naszego życia wewn˛etrznego. Problem ten, w literaturze
przedmiotu zwany luka˛ eksplanacyjna,
˛ wprowadził do dyskursu filozoficznego
Joseph Levine (1983), który twierdzi, że jakościowy aspekt wrażeń zmysłowych
jest nieuchwytny przez nauk˛e (Levine, 1983, 2010). Kiedy mówimy, że ból jest
powodowany przez aktywność odpowiednich włókien nerwowych, nie wyjaśniamy
jak to jest czuć ból. Podczas aktywności tych włókien w mózgu nie pojawia
si˛e nic takiego jak odczuwany przez nas ból, podobnie jak podczas ogladania
˛
czerwieni, nie znajdziemy w mózgu nic czerwonego. Przyczynowe wyjaśnienie
bólu w kategoriach behawioralnych, fizykalnych czy funkcjonalnych odziera go
z subiektywnego charakteru. Zdaniem zwolenników takiego podejścia (Chalmers,
1996; Jackson, 1982, 1986; Nagel, 1987) żaden obiektywny opis naukowy nie wyjaśni
subiektywnych wrażeń zwiazanych
˛
z aktywnościa˛ mózgu.
W dalszej cz˛eści artykułu chcemy zrewidować argument Jacksona (1982)
pokazujacy
˛ problem luki eksplanacyjnej na przykładzie Marii neurobiolożki.
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Bezbarwny świat Marii neurobiolożki
Maria od urodzenia nosi soczewki filtrujace
˛ światło, przepuszczajace
˛ jedynie różne
odcienie szarości3 . W ciagu
˛ życia dowiaduje si˛e wszystkiego o fizycznej naturze
świata, właczaj
˛
ac
˛ w to takie dziedziny wiedzy jak fizyka, chemia czy neurofizjologia.
Maria potrafi też wyprowadzić wszystkie fakty zwiazane
˛
przyczynowo lub relacyjnie
z posiadana˛ przez nia˛ wiedza.
˛ Jeżeli fizykalizm jest prawdziwy, to Maria zna wszystkie
fakty o świecie. Wydaje si˛e jednak, że Maria nie zna wszystkich faktów – gdy któregoś
dnia ściagnie
˛
soczewki, zobaczy barwy i dowie si˛e czegoś o stanach fenomenalnych
czego nie mogła wcześniej wydedukować ze swojej kompletnej, fizycznej wiedzy
o świecie.
Powyższy eksperyment myślowy skłonił cz˛eść filozofów do przyj˛ecia antyfizykalistycznego stanowiska wobec świadomości, zgodnie z którym wiedza fizyczna nie
wyczerpuje wiedzy o świecie – a w szczególności nie pozwala nam na poznanie
stanów fenomenalnych. Pomimo intuicyjnej poprawności przedstawionego toku
rozumowania, przesłanki, z których wyprowadzony jest wniosek o niefizykalnym
charakterze świadomości, sa˛ mocno watpliwe.
˛
Nie istnieje żaden powszechnie uznany
argument, który pozwoliłby na rozstrzygni˛ecie czy (1) posiadanie całej wiedzy
fizycznej jest niesprzeczne z (2) brakiem wiedzy na temat stanów fenomenalnych.
Dennet (2007, s. 148) pisze, iż założenie o niesprzeczności tych dwóch przesłanek
czynione jest „bez żadnego świadectwa, teorii ani argumentu, lecz jedynie na
podstawie starej filozoficznej tradycji, która si˛ega przynajmniej Johna Locke’a”.
W dalszej cz˛eści artykułu postaramy si˛e wykazać, że w istocie te dwie przesłanki
sa˛ wzajemnie sprzeczne. W tym celu przedstawimy histori˛e Mariana, który znalazłszy
si˛e w podobnej sytuacji co Maria, zdobył wiedz˛e na temat postrzegania kolorów.
Wiarygodność eksperymentu myślowego z Marianem poprzemy danymi empirycznymi

Barwny świat Mariana neurobiologa
Tak jak i Maria, Marian od urodzenia nosi monochromatyczne soczewki, które
czynia˛ postrzegany przez niego świat czarno-białym. Podobnie jak i Maria, on
również posiada kompletna˛ wiedz˛e fizyczna˛ o świecie. W przeciwieństwie do swojej
koleżanki, Marian nie czeka na moment gdy b˛edzie mógł zdjać
˛ soczewki. Korzystajac
˛
ze swej rozległej wiedzy konstruuje urzadzenie,
˛
które zbiera informacje z kamery
i transformuje je w wibracje matrycy, która˛ umieszcza sobie na plecach. Całość
projektuje tak, by wibracje matrycy odpowiadały obrazowi, który rejestrowany jest
przez kamer˛e. Nast˛epnie uczy si˛e obsługi urzadzenia
˛
i po pewnym czasie zaczyna
dzi˛eki niemu postrzegać świat a w tym świecie widzi także kolory. A zatem, dzi˛eki
swojej rozległej wiedzy fizycznej, Marian dowiedział si˛e jak to jest widzieć kolory.
Powyższa historia może budzić zastrzeżenia dwojakiego rodzaju. Po pierwsze,
trudno sobie wyobrazić jak wibracje matrycy umieszczonej na plecach mogłyby
przerodzić si˛e w postrzeganie czegokolwiek innego niż one same – a tym bardziej jak
3

W oryginalnej wersji argumentu Jackson (1982) umieszcza Mari˛e w czarno-białym
laboratorium, gdzie do dyspozycji ma czarno-białe ksiażki
˛ oraz komputer, którego
ekran wyświetla jedynie odcienie szarości. Ponieważ pojawiły si˛e obiekcje odnośnie
tego, czy takie „zabezpieczenia” sa˛ wystarczajace,
˛ postanowiliśmy, że Maria b˛edzie
nosiła monochromatyczne soczewki.
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mogłyby pozwolić widzieć cokolwiek w świecie, w tym i kolory. Po drugie, argument
wydaje si˛e omijać problem oryginalnie postawiony przez Jacksona (1982), gdyż
Marian nie wydedukował w klasyczny sposób wiedzy o qualiach z wiedzy fizycznej,
a użył sztuczki wprawiajac
˛ swój mózg w taki sam stan, w jakim znajduja˛ si˛e mózgi
osób widzacych
˛
kolory. Tym problemom poświ˛econe b˛eda˛ dwa kolejne paragrafy.

Widzieć dotykiem
W istocie urzadzenie
˛
które użył Marian to nieco wyidealizowana wersja
technologii opracowywanych od lat 60’ XX wieku w ramach badań nad sensory
substitution4 .
Sensory substitution to zbiorcza nazwa dla grupy technik, stosowanych przez
psychologów i psychofizjologów, pozwalajacych
˛
na dostarczanie ludziom jakiegoś
rodzaju danych ze środowiska innym niż typowe dla tego rodzaju danych wejściem
zmysłowym.
Jako urzadzenie
˛
wejściowe wybierane jest takie, które potrafi odbierać ten
sam rodzaj bodźców co zmysł, który chcemy zaimplementować – dla modalności
wzrokowej b˛edzie to kamera, dla zmysłu równowagi odpowiedni akcelerometr
etc. Urzadzenie
˛
rejestrujace
˛
podłaczane
˛
jest do komputera, który za pomoca˛
odpowiedniego oprogramowania upraszcza sygnał i konwertuje go tak, by mógł być
wygenerowany przez urzadzenie
˛
wyjściowe. Rodzaj urzadzenia
˛
wyjściowego zależy
z kolei od tego, jaki zmysł jest dost˛epny – przykładowo, dla dotyku b˛edzie to matryca
złożona z wibrujacych
˛
elementów.
Urzadzenie
˛
wejściowe podłacza
˛
si˛e tak, by osoba korzystajaca
˛ z tej aparatury
mogła nim manipulować i otrzymywać informacj˛e zwrotna,
˛ na przykład na głowie lub
r˛ece. Urzadzenie
˛
wyjściowe montuje si˛e w sposób adekwatny do używanej technologii:
wibrujac
˛ a˛ matryc˛e na skórze, głośnik w słuchawce etc.
W ciagu
˛ ostatniego półwiecza badań nad sensory substitution opracowano systemy
pozwalajace
˛ na implementacj˛e zmysłów wzroku (Bach-y-Rita i in. 1998; Segond, Weiss
i Sampaio 2005; Meijer 1992), równowagi (Tyler, Danilov i Bach-y-Rita 2003), dotyku
(Bach-y-Rita 1987, 1995) a także – na co dzień niedost˛epnego ludziom – zmysłu
echolokacji (De Volder i in. 1999). Ponieważ najwi˛ecej badań poświ˛econo systemom
implementujacym
˛
zmysł wzroku, dalsza cz˛eść paragrafu zostanie oparta na wynikach
z tego właśnie obszaru.
Do badań nad sensory substitution werbowane sa˛ zarówno osoby niewidome, jak
i ochotnicy, którym blokuje si˛e postrzeganie bodźców wzrokowych poprzez zasłoni˛ecie
oczu. Jeżeli weźmiemy pod uwag˛e, że obraz przekazywany przez system jest znacznie
uproszczony, to osoby korzystajace
˛ z opisanych systemów zachowuja˛ si˛e tak, jak
osoby w normalny sposób widzace
˛ taki uproszczony obraz: potrafia˛ rozpoznawać
kształty (Arno i in. 1999; Cronly-Dillon i in. 1999, 2000; Kim i Zatorre 2008)
i twarze (Bach-y-Rita 2002), uderzać piłk˛e spadajac
˛ a˛ ze stołu (Bach-y-Rita 1995)
a nawet jeździć na rowerze (Ward i Meijer 2010). Ich mózgi również reaguja˛
w sposób podobny, jak u osób widzacych:
˛
podczas odbierania obrazu dotykiem
4

Czasami w literaturze polskiej pojawia si˛e tłumaczenie angielskiego terminu sensory
substitution jako systemy zast˛epowania (por. O’Regan i No´’e 2008, tłum. Aleksandra
Gruszka), jednak literatury tej jest tak niewiele, że aby zachować jasność wobec
tego, o czym jest mowa, postanowiliśmy pozostać przy użyciu angielskiego terminu.
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lub słuchem, aktywizuje si˛e u nich kora wzrokowa (Arno i in. 2001; Kupers i in.
2003) a jej zakłócenie poprzez przezczaszkowa˛ stymulacj˛e magnetyczna˛ prowadzi
do upośledzenia zdolności poprawnej interpretacji sygnału (Merabet i in. 2009).
W kontekście niniejszego tekstu najistotniejsze wydaja˛ si˛e być jednak zebrane dane
dotyczace
˛ jakości wrażeniowych – qualiów – odbieranych przez osoby poddane
działaniu systemów sensory substitution. Dobrze udokumentowane jest zjawisko
eksternalizacji wrażeń nast˛epujace
˛ wraz z nauka˛ obsługi danego systemu. Osoby
badane, po pewnym czasie przestaja˛ odczuwać wrażenia zlokalizowane na skórze
a zaczynaja˛ postrzegać obiekty w przestrzeni poza soba˛ (White i in., 1970). Ward
i Meijer (2010) analizuja˛ z duża˛ dokładnościa˛ raporty werbalne odnoszace
˛ si˛e do
przeżyć fenomenalnych dwóch pacjentek, które po utracie wzroku zacz˛eły na co dzień
korzystać z systemu opracowanego przez Meijera (1992). Obydwie pacjentki twierdza,
˛
że przeżycia generowane przez urzadzenie
˛
sa˛ bardzo zbliżone do normalnej percepcji
wzrokowej. Wzmianki mówiace,
˛ że systemy sensory substitution dostarczaja˛ nowych,
wcześniej niedost˛epnych wrażeń pojawiaja˛ si˛e również u innych badaczy (Lenay,
Gapenne i Hanneton, 2003; Guarniero, 1974, 1977).
Technologie sensory substitution nie pozwalaja˛ na chwil˛e obecna˛ na rozróżnianie
kolorów, ale systemy takie sa˛ już opracowywane (Bologna i in. 2009), a ich
wprowadzenie to kwestia kilku najbliższych lat (Bach-y-Rita, 2004).
W eksperymencie myślowym podanym w poprzednim paragrafie zakładamy, że
Marian jest w stanie skonstruować system pozwalajacy
˛ na percepcj˛e barw. Jest to
uzasadnione o tyle, że jeśli uznamy, iż aktualnie istniejace
˛ systemy sensory substitution
pozwalaja˛ na percepcj˛e wzrokowa˛ w ogóle, to kwestia percepcji kolorów staje si˛e
trywialnym problemem natury technicznej, nie zaś problemem konceptualnym.

Mózg i rozumowanie
W przytoczonej przez nas historii Marian nie skopiował po prostu stanu mózgu
innej, widzacej
˛
barwy osoby, do własnej czaszki. Do wiedzy o tym, jak to jest
widzieć kolory doszedł za pomoca˛ okr˛eżnej, ale rzetelnej drogi, opartej na wiedzy
fizycznej dotyczacej
˛ percepcji barw. To, iż Marian musiał wspomóc si˛e technologia˛
nie powinno nas specjalnie niepokoić. Ilość wnioskowań i obliczeń, których musiałby
dokonywać w czasie rzeczywistym przewyższa zdolności komputacyjne ludzkiego
umysłu. Moglibyśmy jednak założyć, że wszystkie obliczenia zamiast przez kamer˛e,
komputer, obwody percepcji dotyku itd. Marian wykonywał w pami˛eci wskutek czego
dokonał takich zmian w mózgu, które doprowadziły do zobaczenia kolorów. Nie
zmienia to struktury naszego argumentu – Marian nadal wywnioskował jak to jest
widzieć kolory z wiedzy fizycznej na temat percepcji barw — akcentuje natomiast
aktywny i dynamiczny udział mózgu w procesie zdobywania wiedzy.

Postscriptum
W artykule staraliśmy si˛e pokazać w jaki sposób można zdobyć wiedz˛e na temat
qualiów dzi˛eki wiedzy fizycznej. Jest to jedynie zarys rozumowania, bowiem by je
w pełni uargumentować potrzebne jest bliższe przyjrzenie si˛e i zrewidowanie takich
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poj˛eć jak: wiedza, doświadczenie, rozumienie. Tekst stanowi zatem raczej przyczynek
do dalszych rozważań aniżeli dopracowana˛ tez˛e filozoficzna.
˛
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wzrokowej. W A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu (s. 138–236).
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28. Segond, H., Weiss, D., i Sampaio, E. (2005). Human spatial navigation via a visuotactile sensory substitution system. Perception, 34(10), s. 1231–1249.
29. Tyler, M., Danilov, Y. i Bach-y-Rita, P. (2003). Closing an open-loop control system:
vestibular substitution through the tongue. Journal of Integrative Neuroscience, 2,
s. 159–164.
30. Ward, J. i Meijer, P. (2010). Visual experiences in the blind induced by an auditory
sensory substitution device. Consciousness and Cognition, 19(1), s. 492–500.
31. White, B.W., Saunders, F.A., Scadden, L., Bach-y-Rita, P., Collins, C.C. (1970).
Seeing with the skin. Perception & Psychophysics, 7(1), s. 23–27.

8
Implicit association test jako obiecujaca
˛ metoda
badania automatycznych skojarzeń.
Marcin Janczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, psychologia

Streszczenie Implicit association test jest stosunkowo młoda˛ metoda,
˛ która jest
narz˛edziem komputerowym, umożliwiajacym
˛
badanie nieświadomych skojarzeń.
Artykuł prezentuje wybrane badania z obszarów badań politycznych, klinicznych
oraz psychologii sadowej,
˛
pokazujacych
˛
przydatność metody do badania utajonego
stosunku badanych wobec określonych obiektów. Porusza również zagadnienia
trafności predykcyjnej testu oraz możliwości symulowania wyników. W dalszej
cz˛eści artykułu prezentowane sa˛ najnowsze obszary rozwoju metody i możliwego
wykorzystania jej jako alternatywy dla tradycyjnych metod kwestionariuszowych.

Wst˛
ep
W psychologii obserwować możemy niesłabnace
˛ zainteresowanie metodami
pomiaru, w których zmienna˛ zależna˛ jest czas reakcji, np. podczas szybkiego
kategoryzowania obiektów. Takimi metodami sa˛ np.: test Stroopa, gdzie proste reakcje
na kolory słów okazały si˛e być przydatne w diagnozie klinicznej, czy też test decyzji
leksykalnych. W polskiej literaturze Czytelnik może odnaleźć omówienie obydwu
metod w rozdziale Budzicza (2012). Moim zdaniem, metody te jednak badaja˛ sama˛
dost˛epność poznawcza˛ danego konstruktu, a nie to jaki badany ma stosunek do
niego1 . Pomiar skojarzeń mi˛edzy konstruktami umożliwia test utajonych skojarzeń
(ang. implicit association test).

Na czym polega metoda?
Test utajonych skojarzeń (IAT) został stworzony jako odpowiedź na zapotrzebowanie na metod˛e, która badałaby utajony stosunek wobec określonych obiektów
(Greenwald, Banaji, 1995). Za tym zapotrzebowaniem stoi teoria, według której
nasze zachowania społeczne wynikaja˛ z niejawnych stosunków wobec określonych
1

Np. w teście Stroopa badani wykazuja˛ dłuższe reakcje na słowa, które sa˛
zwiazane
˛
z prymowanym konstruktem albo słowami zwiazanymi
˛
z alkoholem,
wśród alkoholików, ale nie mówi nam to o afekcie z nimi zwiazanymi
˛
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obiektów. Ów ukryty stosunek został zdefiniowany jako „przeszłe doświadczenie, które
nie jest możliwe do świadomego wyrażenia, a które wpływa na nasze teraźniejsze
sady
˛ oceniajace”
˛
(ibidem). Jak postuluja˛ autorzy, jeśli sa˛ to doświadczenia, które nie
sa˛ możliwe do zwerbalizowania, to metody samoopisowe nie sa˛ właściwymi do ich
pomiaru. Trzy lata później, opublikowano artykuł, w którym przedstawiono metod˛e
umożliwiajac
˛ a˛ pomiar owych utajonych skojarzeń (Greenwald, McGhee, Schwarz,
1998). Aby lepiej zrozumieć, dlaczego metoda ta cieszy si˛e popularnościa˛ w literaturze
przejdźmy do procedury badania (ibidem). Opisz˛e ja˛ na przykładzie eksperymentu,
który mierzy stosunek badanych wobec kwiatów oraz insektów.
IAT jest metoda˛ komputerowa,
˛ w której badani majac
˛ do dyspozycji dwa klawisze
przyporzadkowuj
˛
a˛ wyświetlany bodziec do jednej z możliwych kategorii. Ich zadaniem
jest jak najszybsze kategoryzowanie, ponieważ czas reakcji jest tutaj zmienna,
˛ która
interesuje badacza. W pierwszej serii wyświetlamy badanym nazwy kwiatów lub
insektów, a ich zadaniem jest jak najszybsze naciśni˛ecie lewego klawisza, jeśli
nazwa na ekranie jest nazwa˛ insekta lub prawego, jeśli jest to nazwa kwiatu.
W drugiej serii prezentujemy badanym słowa z kategorii „przyjemne” (np. „radość”,
„szcz˛eście”) albo „nieprzyjemne” (np. „smutek”, „cierpienie”) – i ponownie zadaniem
badanych jest naciśni˛ecie np. lewego klawisza jeśli jest to słowo nieprzyjemne lub
prawego dla przyjemnego. W trzeciej serii słowa z kategorii „owady”/„kwiaty” albo
„przyjemne”/„nieprzyjemne” pojawiaja˛ si˛e naprzemiennie. W tej cz˛eści badany jest
proszony o wciśni˛ecie lewego klawisza, jeśli słowo należy do kategorii „owady” lub
„nieprzyjemne” lub prawego, jeśli słowo należy do kategorii „kwiaty” lub „przyjemne”.
W czwartej serii zamieniamy znaczenie przypisane klawiszom, poprzednio: lewy
klawisz dla „owadów”, prawy dla „kwiatów”, teraz: lewy dla „kwiatów”, a prawy
„owadów”. Piata
˛ seria jest podobna do trzeciej – ponownie kategorie sa˛ wymieszane,
jednak z zachowaniem zamienionego znaczenia klawiszy. Badani sa˛ proszeni
o wciśni˛ecie lewego klawisza dla kategorii „kwiaty”/„nieprzyjemne” lub prawego
„owady”/„przyjemne”.
Intuicyjnie możemy zauważyć, że badani, dla których owady sa˛ nacechowane
negatywnie, a kwiaty raczej pozytywnie b˛eda˛ odpowiadać szybciej kiedy lewy
klawisz b˛edzie przypisany kategoriom „kwiaty”/”pozytywne”, a prawy kategoriom
„owady”/„negatywne”. Jednocześnie b˛edziemy obserwować wydłużenie reakcji, kiedy
kategorie te sa˛ połaczone
˛
niekompatybilnie. Różnic˛e pomi˛edzy czasami reakcji w serii
trzeciej i piatej
˛ autorzy określili jako efekt IAT, na podstawie którego wnioskujemy
o sile utajonego stosunku wobec określonego obiektu.
Test utajonych skojarzeń jest przydatny również do mierzenia bardziej subtelnych
kwestii, takich jak np. stosunek do osób obcej rasy (Greenwald, McGhee, Schwarz,
1998), czy stereotypy dotyczace
˛ płci (Nosek, Banaji, Greenwald, 2002).
Jak można zauważyć, w powyższych badaniach uwaga badaczy była skupiona
na pomiarze afektu, jaki jest odczuwany wzgl˛edem obiektu. Nie jest to jednak
jedyna możliwość, jaka˛ oferuje IAT. Opracowano wersj˛e testu, w której zamiast słów
pozytywnych /negatywnych, wykorzystujemy słowa zwiazane
˛
z „Ja” (np. „ja”, „moje”)
lub z „innymi” (np. „twój”, „oni”), co jest przydatne szczególnie w ocenie czy obiekt
jest spostrzegany jako należacy
˛ do Ja.
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Trafność predykcyjna. Badania polityczne we Włoszech
Najprawdopodobniej we wszystkich badaniach przedwyborczych ujawnia si˛e
grupa respondentów, którzy nie wiedza˛ na kogo oddadza˛ swój głos w dniu wyborów.
Najtrudniejszym zadaniem stojacym
˛
przed ośrodkami badań opinii publicznej jest
oszacowanie jak rozłoża˛ si˛e głosy w niezdecydowanej grupie. Test utajonych skojarzeń
wydaje si˛e być obiecujac
˛ a˛ metoda˛ w prognozowaniu zachowania tych wyborców.
Obiektami, które kategoryzowali ochotnicy były zdj˛ecia polityków albo partii z nimi
zwiazanych.
˛
Wykazano, że bazujac
˛ na wynikach IAT możemy trafnie przewidywać,
jak b˛eda˛ głosować osoby, które już wcześniej dokonały wyboru swojego kandydata.
Również efektywnie przewidywali jak zagłosuja˛ ci, którzy w przedwyborczych
ankietach nie wiedzieli jeszcze na kogo oddać głos (Arcuri i in., 2008). W innym
badaniu, test utajonych skojarzeń okazał si˛e trafny w przewidywaniu jak zagłosuja˛
osoby niezdecydowane w referendum o powi˛ekszeniu amerykańskiej bazy wojskowej
w Vicenzy (Galdi, Arcuri, Gawronski, 2008). W jeszcze innym badaniu, Rocatto
i Zogmaister (2010) przeprowadzili badania na reprezentatywnej próbie ponad tysiaca
˛
Włochów podczas trwania wyborów w 2006 roku. W kwestii przewidywania ogólnych
wyników wyborów test utajonych skojarzeń odniósł nieco lepszy rezultat, niż metoda
pytania o zamiar zagłosowania na określona˛ parti˛e czy kwestionariusz mierzacy
˛
stosunek do niej. Podsumowujac,
˛ nie jest wymagane, aby badani posiadali wiedz˛e na
poziomie świadomym o swoich stanach wewn˛etrznych przy rozwiazywaniu
˛
IAT

Badania nad grupami klinicznymi
Test utajonych skojarzeń wykazuje również zadowalajac
˛ a˛ trafność predykcyjna˛
w obszarach, które interesuja˛ psychologów – zdrowie psychiczne, ekspertyzy na
potrzeby sadu
˛ czy też uzależnienia. Przykładowo Nock i Banaji (2007a) używajac
˛
obrazków zwiazanych
˛
z samouszkodzeniem ciała oraz słów oznaczajacych
˛
Ja/inni,
wykryli, że na podstawie zachowania si˛e w teście możemy z około 74–77% trafnościa˛
przewidywać wystapienie
˛
myśli lub prób samobójczych. IAT wyjaśniało specyficzna˛
cz˛eść wariancji zachowań samobójczych, nawet przy pomiarze zmiennych tradycyjnie
stosowanych do identyfikacji samobójców. Ci sami autorzy, wykazali, że IAT wyjaśnia
specyficzna˛ wariancj˛e w przewidywaniu, czy badani b˛eda˛ si˛e samookaleczać (2007b).
Okazało si˛e, że osoby z arachnofobia˛ wykazuja˛ wolniejsze reakcje w warunkach,
kiedy kategoria „pajaki”
˛ jest zwiazana
˛
z bezpieczeństwem, niż w warunkach kiedy
jest zwiazana
˛
z niebezpieczeństwem. Co wi˛ecej, test utajonych skojarzeń był wrażliwy
na zmiany pod wpływem terapii arachnofobików (Teachman, Woody, 2003). W innym
badaniu również odnotowano, że IAT jest czuły na zmiany pod wpływem terapii –
tym razem, w grupie osób z zaburzeniami panicznymi (Teachman, Marker, SmithJanik 2008). Test jest również efektywnym narz˛edziem w przewidywaniu problemów
z alkoholem. IAT, wraz z – Extrinsic Affective Simon Task (jest to metoda podobna do
IAT, patrz: De Houwer, 2003), wyjaśniały 6% wariancji ilości przyszłego spożywania
alkoholu. Wariancja ta była specyficzna dla metod niejawnych. (Thush, i in., 2007a).
W innych badaniach wartość ta wynosiła 10% (Thush, Wiers, 2007b). Warty
odnotowania jest fakt, iż w drugim badaniu metody kwestionariuszowe nie zwi˛ekszały
istotnie trafności predykcyjnej całego modelu.
Powyższe badania zwracaja˛ uwag˛e na ważna˛ kwesti˛e: IAT jest przydatny przy
badaniu nieświadomych skojarzeń, np. w przypadku skojarzeń z narkotykami wśród

52

(8. PFK, tom 7.) Marcin Janczyk

uzależnionych. Zbadanie tego bez użycia testu utajonych skojarzeń byłoby trudne.
Wspomniany Thus i Wiers (2007b) zauważyli, że wśród pi˛etnastolatków, którzy
pili alkohol w stopniu umiarkowanym, alkohol kojarzył si˛e z pobudzeniem oraz
pozytywnym afektem. W innym badaniu okazało si˛e, że osoby uzależnione od kokainy,
łaczyły
˛
ja˛ z pozytywnym afektem oraz – niespodziewanie – z uspokojeniem, a nie
pobudzeniem, jak można by wnioskować z jej działania (Wiers, Houben, de Kraker,
2007)2 . W badaniach nad grupa˛ pedofilów okazało si˛e, że kojarza˛ oni dzieci z seksem
(Gray i in., 2005). Wynik ten jest istotny z punktu widzenia samej metody, która
okazuje si˛e przydatna w badaniu społecznie pi˛etnowanych skojarzeń.

Możliwość symulacji
Kolejna ważna kwestia to wykorzystanie IAT w psychologii sadowej
˛
ze wzgl˛edu
na ograniczona˛ możliwość symulacji w teście (zdania badaczy niejednoznaczne).
Steffens (2004) dowodzi w swoich badaniach, że pozorowanie wyników jest nadal
możliwe, choć trudniejsze w IAT, niż w metodach kwestionariuszowych. Najłatwiej
było symulować wykonujac
˛ wolniejsze reakcje w warunkach spójnych (np. kiedy
kategorie „kwiaty” i „pozytywne” dzieliły ten sam klawisz; Fiedler, Bluemke, 2005).

Dalsze obszary zastosowań
Z przedstawionych badań mogłoby wynikać, ze przy użyciu IAT możemy badać
jedynie proste skojarzenia mi˛edzy obiektem, a afektem. We wspomnianym badaniu,
Steffens (2004), porównywano kwestionariusz Wielkiej Piatki
˛ z IAT w ramach skal
ekstrawersji oraz sumienności. Do porównań, wykorzystano w IAT słowa, które
miały odzwierciedlać konkretna˛ skal˛e, np. dla ekstrawersji: „aktywny”, „rozmowny”,
„optymistyczny”,
W najbliższym czasie ukaże si˛e artykuł, który prezentuje odmian˛e IAT,
wykorzystywana˛ w wi˛ekszym obszarze (Yovel, Friedman, 2013). Nowa˛ wersj˛e
nazwano questionnaire-IAT (qIAT). Zamiast prostych słów, na ekranie wyświetlano
badanym całe zdania, które były zaczerpni˛ete ze skali ekstrawersji NEO-FFI.
Jako druga˛ kategori˛e zdań użyto takich, na które wszyscy badani odpowiedza˛
„tak” lub „nie” – np. „Jestem w sali komputerowej” lub „Gram teraz na gitarze
elektrycznej”. Uzyskane wyniki w qIAT wykazywały trafność zbieżna˛ z pomiarem
kwestionariuszowym (r=0,36). Nie odnotowano korelacji z innymi skalami NEO-FFI,
co świadczy o zadowalajacej
˛ trafności różnicowej. Obliczona rzetelność połówkowa
2

W badaniach nad kokainistami wykorzystano jednobiegunowa˛ wersj˛e IAT, która
zamiast czterech kategorii słów, wykorzystuje trzy, np. „kokaina”, „sport” oraz
„pobudzenie”. Może si˛e wydawać, że jest to sposób na zniesienie artefaktu
powodujacego,
˛
że kategorie, które dzieliły ten sam przycisk na klawiaturze
w pierwszej fazie mieszanej, były „mocniej” kojarzone niż w drugiej fazie mieszanej
z odwróconymi klawiszami. Ów artefakt zauważono już w pierwszych badaniach
(Greenwald, McGhee, Schwarz, 1998). Możemy go znieść przez podwojenie liczby
wyświetlanych bodźców w seriach próbnych przed druga˛ faza˛ mieszana˛ (Nosek,
Greenwald, Banaji, 2005).
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wynosiła r=0,87, co wskazuje na wysoka˛ homogeniczność mierzonego konstruktu.
Pomysł samego qIAT jest oparty o autobiograficzny test utajonych skojarzeń, w którym
obserwowane sa˛ szybsze reakcje na fakty pochodzace
˛ z życia badanego. Może to
znaleźć zastosowanie w psychologii sadowej
˛
oraz jako swoisty wykrywacz kłamstw
(Sartori, i in., 2008) Jest to obiecujaca
˛ perspektywa dla pomiaru zmiennych
psychologicznych, ponieważ dzi˛eki dalszemu rozwojowi metod niejawnych być może
b˛edziemy mogli ominać
˛ tak problematyczne kwestie, jak ch˛eć zaprezentowania si˛e
badanych w pozytywnym świetle, symulacja, czy też brak wgladu
˛ we własne wn˛etrze.

Wnioski
Jak starałem si˛e pokazać, IAT jest metoda˛ która znajduje zastosowanie w szerokim
spektrum (sondaże przedwyborcze, badania nad grupami klinicznym czy psychologia
sadowa).
˛
Tej wysokiej elastyczności metody towarzyszy łatwość jej zastosowania.
Na podstawie tych dwóch właściwości możemy postawić tez˛e, że IAT może być
stosowane nie tylko w badaniach naukowych, ale również w diagnozie indywidualnej.
Przedstawione badania pokazuja,
˛ że IAT wykazuje trafność przyrostowa,
˛ tłumaczac
˛
specyficzna˛ wariancj˛e zachowań. Możemy pójść o krok dalej, i wysunać
˛ wniosek, iż IAT
jest metoda,
˛ która w przyszłości może być stosowana nie tylko w towarzystwie innych
metod, ale również zamiast nich. Mam tutaj na myśli testy projekcyjne. Jak zauważył
Lilienfeld, Wood i Garb (2002) wykazuja˛ one niskie własności psychometryczne,
a jednak ciesza˛ si˛e niesłabnac
˛ a˛ popularnościa˛ wśród klinicystów. Jak wspominałem,
IAT mierzy utajony stosunek wobec określonych obiektów. Pomiar stosunku wobec
nich odbywa si˛e bez znaczacego
˛
udziału kontroli wolicjonalnej badanych. Główna˛
wymieniana˛ zaleta˛ testów projekcyjnych jest dost˛ep do wypartej wiedzy badanego bez
jego świadomości o tym (a co za tym idzie pozyskujemy informacje bez jego zgody,
co może rodzić watpliwości
˛
natury etycznej)3 . Jak pokazałem, owa˛ zalet˛e możemy
również odnaleźć w IAT – jest to szczególnie przydatne przy badaniu społecznie
pi˛etnowanych stosunków wobec określonych konstruktów. Jednak, o ile w przypadku
testów projekcyjnych musimy ukryć przed badanym, co jest przedmiotem dociekań,
o tyle wydaje si˛e, że w przypadku IAT możemy otwarcie przedstawić cel badania4 .
Usuwa to problem nieetyczności pozyskiwania informacji bez wiedzy badanego.
Kolejnymi wymienianymi zaletami IAT, które starałem si˛e podkreślić, sa˛ stosunkowo wysoka odporność na symulowanie oraz niewielka możliwość prezentowania
siebie w pozytywnym świetle. Sa˛ to zmienne zakłócajace
˛ w tradycyjnym pomiarze
kwestionariuszowym, a które nie wpływaja˛ tak silnie na wyniki uzyskane przy użyciu
IAT. Prawdopodobnie, dzi˛eki zastosowaniu qIAT moglibyśmy tworzyć kwestionariusze
bez potrzeby stosowania skal kontrolnych. Pewne jest to, że qIAT wymaga
3

4

Pomijam w tym miejscu, czy faktycznie jest to możliwe przy użyciu testów
projekcyjnych.
Przykładowo, chcac
˛ ocenić jakie potrzeby sa˛ dominujace
˛ u osoby diagnozowanej.
możemy stworzyć IAT w którym w jednej grupie znajda˛ si˛e kategorie zwiazane
˛
z potrzebami, a w drugiej zwiazane
˛
z konstruktami Ja/inni. Jak również
tworzac
˛ qIAT, którego pozycje odnosiłyby si˛e do tego obszaru. Myśl˛e, że przy
odpowiednio dobrym opracowaniu testu moglibyśmy uzyskać podobne informacje,
jakie teoretycznie uzyskujemy przy użyciu Testu Apercepcji Tematycznej. Jest to
oczywiście hipoteza, która wymaga gruntownej weryfikacji empirycznej.
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intensywnych badań – szczególnie interesujace
˛ byłyby informacje na temat rzetelności
mierzonej metoda˛ test-restest.
Powyższe uwagi należy uznać jedynie za możliwe warianty. Nieuprawnione
byłoby twierdzenie, że IAT faktycznie wyprze kiedyś obecnie stosowane metody.
Stoi za tym pragmatyczny argument: zbieranie danych na duża˛ skal˛e jest szybsze
przy użyciu metod papier-ołówek. Jednak co ważniejsze te dwie metody badaja˛
konstrukty w różny sposób. Z jednej strony mamy automatyczne skojarzenia, a z
drugiej świadoma˛ samowiedz˛e badanych. Nie należy deprecjonować żadnej ze stron,
uznajac
˛ że obydwie wnosza˛ specyficzne informacje diagnostyczne.
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Pozyskiwanie i przetwarzanie sygnału na potrzeby
interfejsu mózg–komputer
Marcin Jukiewicz
Zakład Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Streszczenie Tematyka˛ pracy sa˛ szeroko rozumiane interfejsy mózg–komputer, jako
urzadzenia,
˛
które w szczególności maja˛ nieść pomoc w komunikacji ze światem
osobom cierpiacym
˛
na choroby, w przebiegu których wyst˛epuja˛ zaburzenia ruchowe.
Zaprezentowano w niej wykorzystywane aktualnie rozwiazania
˛
techniczne, ze
szczególnym uwzgl˛ednieniem elektroencefalografii, pozwalajace
˛ na pozyskiwanie
sygnału użytecznego obrazujacego
˛
prac˛e mózgu. Omówiono sposoby uczenia
komputera odpowiednich reakcji w odpowiedzi na sygnał zarejestrowany z EEG,
czyli wykorzystanie potencjału P300, wzrokowych potencjałów wywołanych stanu
ustalonego (ang. steady state visually evoked potential, SSVEP) oraz desynchronizacji
i synchronizacji potencjałów skojarzonych z bodźcem (ang. event-related desynchronization/synchronization, ERD/ERS)

Wst˛
ep
Poj˛ecie interfejs mózg-komputer (ang. brain computer–interface, BCI) określa nowa˛
dziedzin˛e nauki z pogranicza inżynierii biomedycznej, sztucznej inteligencji oraz
neuronauk. Systemy BCI sa˛ wykorzystywane do bezpośredniej komunikacji pomi˛edzy
mózgiem a otoczeniem np. poprzez pisanie tekstów lub do sterowania urzadzeniami
˛
(np. kontrol˛e oświetlenia, sterowanie telewizorem lub robotem). Jednym z głównych
celów badań nad tymi systemami to umożliwienie komunikacji z otoczeniem
pacjentom sparaliżowanym lub dotkni˛etym syndromem zamkni˛ecia (ang. locked-in
syndrome). Do chorób, w których moga˛ być użyte te interfejsy, zalicza si˛e również
(Birbaumer, 2005):
• stwardnienie zanikowe boczne, czyli neurodegeneracyjna choroba układu
nerwowego, która niszczy cz˛eść centralnego układu nerwowego odpowiedzialna˛
za ruch, jednocześnie nie uszkadzajac
˛ czucia, zdolności poznawczych i intelektu,
• udar mózgowy podkorowy,
• zespół Guillaina-Barrego.
W aktualnie prowadzonych badaniach, interfejsy opieraja˛ si˛e na pomiarach zarówno czynności elektrycznej i magnetycznej mózgu, jak i odpowiedzi hemodynamicznej
(zmian ukrwienia mózgu). Tak wi˛ec, sygnał może być pozyskiwany na dwa sposoby:
inwazyjny i nieinwazyjny.
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Elektroencefalograf
Obecnie (Rak i in., 2009) najpopularniejsza i dajaca
˛ najlepsze rezultaty jest
technika pozyskiwania sygnału w oparciu o wykorzystanie elektroencefalografu (ang.
elektroencelafograph, EEG). EEG jest rejestracja˛ elektrycznej aktywności mózgu, która
polega na zapisie potencjału powstajacego
˛
na jego powierzchni. Elektroencefalograf
jest urzadzeniem,
˛
które powstało już w XIX w. i do dziś jest używane, głównie
do diagnozowania zmian patologicznych w pracy mózgu, takich jak np. padaczka.
Wykorzystanie go dla interfejsów mózg-komputer to pomysł, który narodził si˛e
kilkanaście lat temu.
Pomiar aktywności elektrycznej mózgu realizowany jest za pomoca˛ specjalistycznych elektrod umieszonych na powierzchni głowy osoby badanej. Dzi˛eki tym
elektrodom możliwe jest przeniesienie potencjału z powierzchni głowy do wejścia
elektroencefalografu. Tam sygnał jest wzmacniany, a nast˛epnie zamieniany z postaci
analogowej na cyfrowa.
˛ Ostatnia, kluczowa faza to filtracja danych pomiarowych
w celu ekstrakcji cech charakterystycznych. Filtracja ta odbywa si˛e w zakresie kilku
do ok. 40 Hz, w zależności od potrzeb (Pfurtscheller i in., 1999).
Podczas pomiaru elektrycznej aktywności mózgu wyst˛epuje problem skali
wartości, w jakiej jest on wykonywany. Sygnał mierzony z powierzchni czaszki
przyjmuje bardzo niskie wartości rz˛edu mikrowoltów, b˛edac
˛ zakłócanym sygnałami
zewn˛etrznymi, wi˛ekszymi o kilka rz˛edów. Za generowanie sygnałów zakłócajacych
˛
odpowiadaja˛ miedzy innymi: urzadzenia
˛
elektryczne, przewody w ścianach lub też
sygnały sterujace
˛ praca˛ serca, mi˛eśniami oraz spolaryzowana˛ elektrycznie gałka˛ oczna.
˛
Eliminacja zakłóceń polega na wytłumieniu wszystkich cz˛estotliwości poza pasmem
sygnału użytecznego, czyli na filtracji pasmowo-przepustowej (Rak i in., 2009).

Inne rozwiazania
˛
Jak już zostało to wspomniane wcześniej, elektroencefalograf jest urzadzeniem
˛
najcz˛eściej wykorzystywanym do akwizycji sygnału w interfejsach mózg-komputer.
Możliwe sa˛ także inne, mniej popularne rozwiazania,
˛
opierajace
˛ sie także o pomiar
czynności elektrycznej i magnetycznej mózgu lub zmianach jego ukrwienia. Zmiany
ukrwienia moga˛ być badane za pomoca˛ funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
(ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) lub spektroskopii bliskiej
podczerwieni (ang. near-infrared spectroscopy, NIRS). Oba te rozwiazania
˛
sa˛ bardzo
kosztowne, a ich transport, ze wzgl˛edu na duże gabaryty jest utrudniony, tak wi˛ec nie
jest możliwe stosowanie ich w rozwiazaniach
˛
mobilnych, np. ułatwiajacych
˛
poruszanie
si˛e. Ponadto, charakteryzuja˛ si˛e one kilkusekundowa˛ stała˛ czasowa,
˛ co stanowi
ich główna˛ wad˛e, w odróżnieniu od relatywnie krótszej stałej czasowej, systemów
opartych o odpowiedz elektryczna˛ (Wolpaw i in. 2002).
Innym, możliwym rozwiazaniem
˛
jest wykorzystanie magnetoencefalografii (ang.
magnetoencephalography, MEG). Jest to technika (Pfurtscheller i in., 1999)
obrazowania polegajaca
˛ na pomiarze pola magnetycznego wytwarzanego przez
płynace
˛ przez mózg prady.
˛ Zaleta˛ tej metody jest to, że w odróżnieniu od pomiaru
aktywności elektrycznej, efekt rozmycia przestrzennego wywoływany przez czaszk˛e
jest dużo mniejszy. Sygnały te sa˛ wi˛ec mniej zaszumione, a miejsce ich generowania
może być określane z wi˛eksza˛ dokładnościa.
˛ Niestety, podobnie jak w przypadku
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funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, magnetoencefalograf nie jest urzadzeniem
˛
mobilnym, a koszt pojedynczego użycia jest duży, stad
˛ nie jest możliwe wykorzystanie
go do sterowania wózkiem inwalidzkim.
W szczególnych przypadkach (Birbaumer, 2005) elektrody moga˛ być umieszczone
bezpośrednio na powierzchni kory mózgowej. Wówczas mamy do czynienia z
badaniem inwazyjnym, elektrokortykografia,
˛ (ang. electrocorticography, ECoG). Ta
metoda ma jedna,
˛ bardzo ważna˛ zalet˛e w porównaniu do elektroencefalografii.
Sygnały mierzone w takim badaniu, to sygnały o wartościach rz˛edu kilkudziesi˛eciu
mikrowoltów, natomiast w EEG szum zbierany wraz z sygnałem mierzonym
z powierzchni czaszki osiaga
˛ wartości kilkudziesi˛eciu miliwoltów. Różnica kilku
rz˛edów wielkości powoduje, że sygnał ECoG dostarcza wi˛ecej informacji, niż sygnał
EEG. Duża˛ jego wada˛ jest natomiast potrzeba wszczepienia bezpośrednio do mózgu
elektrod, co wiaże
˛ si˛e z koniecznościa˛ operacji chirurgicznej, która może powodować
wiele komplikacji i narażać życie pacjenta.

Przetwarzanie sygnału w interfejsach mózg-komputer
Niezależnie jak sygnał został zebrany, w każdym przypadku, po wcześniejszej
filtracji, zostaje on podany do klasyfikatora. Na tym etapie pewne wartości
charakteryzujace
˛ określony fragment sygnału, zawierajacy
˛ cechy wybrane w wyniku
selekcji, wykorzystywane sa˛ do nauczenia klasyfikatora. Wynik operacji klasyfikatora
używany jest do ewentualnego wysterowania urzadzenia
˛
lub protezy.

SSVEP
Jednym z najprostszych zjawisk wykorzystywanych w interfejsach mózg-komputer
(Wolpaw i in., 2002) sa˛ wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego (ang.
steady state visually evoked potential, SSVEP). Działanie systemu opiera si˛e na sygnale
zebranym w korze wzrokowej. Badany obserwuje monitor, jeśli na monitorze pojawia
si˛e krótkotrwały bodziec, migajacy
˛ z pewna˛ cz˛estotliwościa,
˛ to sygnał o tej samej
cz˛estotliwości zostanie pomierzony nad kora˛ wzrokowa.
˛ W sytuacji kiedy bodźców
na ekranie jest wi˛ecej i każdy pulsuje z inna˛ cz˛estotliwościa,
˛ można stwierdzić, na
który z obiektów patrzy badany. Interfejsy oparte o wykorzystanie SSVEP sa˛ dziś dość
popularne, dzi˛eki temu, że działaja˛ poza percepcja˛ użytkownika i sa˛ skuteczne dla
wi˛ekszości osób. Główna˛ ich zaleta˛ jest to, że nie wymagaja˛ treningu, korzystanie
z nich możliwe jest bez żadnych wst˛epnych przygotowań. Niestety niosa˛ one ryzyko
napadu padaczkowego dla pewnego odsetka ludzi, z uwagi na skupianie uwagi na
pulsujacym,
˛
monotonnym źródle światła.

P300
Najpopularniejszym, i jednocześnie jednym z prostszych (Wolpaw, 2002),
systemów BCI wykorzystujacych
˛
potencjały wywołane jest system działajacy
˛ w oparciu
o potencjały P300. System ten posługuje si˛e odpowiedzia˛ aktywności elektrycznej mózgu na wystapienie
˛
oczekiwanego bodźca wzrokowego lub słuchowego, pojawiajac
˛ a˛
si˛e po około 300 ms po jego wystapieniu.
˛
Przykładem tego rodzaju interfejsu jest
system, w którym użytkownik obserwuje podświetlane pola zawierajace
˛ litery lub inne
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znaki. Kiedy „oczekiwane” pole, czyli pole na którym badany skupia swoja˛ uwag˛e
zostanie podświetlone, na szczycie czaszki, po 300 ms można pomierzyć odpowiedź
elektryczna˛ o amplitudzie kilku mikrowoltów. Dla lepszego i pewniejszego działania
takiego interfejsu, użytkownik wielokrotnie skupia uwag˛e na wybranym bodźcu, a
pomierzone sygnały zostaja˛ uśrednione.

ERD/ERS
Najtrudniejsze w realizacji uważane sa˛ interfejsy asynchroniczne, z uwagi
na wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów. Interfejsy
asynchroniczne to takie, w których użytkownik decyduje kiedy z nich skorzystać
i nie jest to zwiazane
˛
z bodźcami zewn˛etrznymi jak w przypadku interfejsów
synchronicznych (Pfurtscheller i in., 1999; Graimann i in., 2011).
Zostało wykazane, że aktywność mózgu w przypadku gdy ruch kończyna˛ został
wyobrażony jest zbliżony do aktywności mózgu gdy ruch ten realnie wystapił.
˛
W zależności od tego, która kończyna ma być użyta lub ruch której z kończyn
został wyobrażony, odpowiedź wyst˛epuje w innym obszarze mózgu. Podczas analizy
sygnałów powstałych w wyniku wyobrażania ruchu mówi si˛e o desynchronizacji i synchronizacji potencjałów mózgowych skojarzonych z tymi intencjami, stad
˛ angielska
nazwa brzmi ERD/ERS (ang. Event-Related Desynchronization/Synchronization). Taki
interfejs można wykorzystać do sterowania wózkiem inwalidzkim. Wyobrażenie ruchu
prawa˛ r˛eka˛ powoduje, że wózek skr˛eca w prawa˛ stron˛e, wyobrażenie ruchu lewa˛ r˛eka˛
powoduje, że wózek skr˛eca w lewa˛ stron˛e, a wyobrażony ruch stopa˛ (niestety, nie
udało si˛e jeszcze wyodr˛ebnić w elektrycznej aktywności mózgu każdej stopy z osobna)
jazd˛e do przodu. W porównaniu do dwóch poprzednich, opisanych wyżej rozwiazań,
˛
pojawiaja˛ si˛e znaczace
˛ wady. Nauka interfejsu, czyli rozpoznawanie danych fal jest
procesem długotrwałym i indywidualnym dla każdego człowieka, a także jest zmienna
w czasie. Nauk˛e trzeba podjać
˛ od nowa w przypadku długiej przerwy w nieużywaniu
interfejsu.

Porównywanie rozwiazań
˛
Wraz z rozwojem różnych rozwiazań
˛
systemów BCI zaszła konieczność oceny
jakości ich działania. Najprostszymi miarami tej oceny sa:
˛ trafność klasyfikacji, która
jest określona jako iloraz liczby wszystkich poprawnie zaklasyfikowanych zdarzeń
i liczby wszystkich możliwych prób, oraz klasyfikacji, czyli iloraz liczby wszystkich
niepoprawnie zaklasyfikowanych zdarzeń i liczby wszystkich możliwych prób. Bardziej
ogólna˛ metoda˛ jest określenie szybkości transferu podstawowej informacji w systemie,
opisanej za pomoca˛ współczynnika ITR (ang. Information Transfer Rate).
System oparty o wykorzystanie SSVEP jest metoda˛ wymagajac
˛ a˛ najkrótszego
treningu i majac
˛ a˛ najwyższy współczynnik ITR. Natomiast ERD/ERS to rozwiazanie
˛
o najniższej wartości ITR i o najdłuższym czasie nauki. W porównaniu do tych obydwu
rozwiazań,
˛
P300 jest rozwiazaniem
˛
pośrednim (Rak i in. 2009).
Skuteczność poprawnej klasyfikacji sygnału w BCI opartym o EEG wynosi od 65
do prawie 100% (Enzinger i in. 2008; Ramoser i in. 2000).
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Podsumowanie
Głównym celem było zaprezentowanie technologii zwiazanych
˛
z interfejsami
mózg-komputer, które oparte sa˛ o elektroencefalografi˛e, a także krótkie przedstawienie innych dost˛epnych metod wykorzystywanych w BCI. Została opisana
metodyka pozyskiwania sygnału użytecznego na potrzeby interfejsów, który po dalszej
obróbce może zostać wykorzystany do nauczenia komputera odpowiednich reakcji
w odpowiedzi na charakterystyczny sygnał zarejestrowany z powierzchni głowy osoby
badanej.
Zagadnieniem w dalszym ciagu
˛ otwartym pozostaje ulepszenie metod wydobywania z zarejestrowanego, zaszumionego sygnału, sygnału użytecznego oraz
zminimalizowanie ilości zakłóceń, które zostaja˛ pomierzone na powierzchni czaszki
za pomoca˛ elektrod. Dotychczas nie przeprowadzono badań, które udowodniłyby
jakie cechy ekstrahowane z sygnału EEG sa˛ najbardziej użyteczne. Z zagadnieniem
tym wiaże
˛ si˛e dalszy rozwój wiedzy o analizie sygnałów i wybór najkorzystniejszych,
najbardziej zaawansowanych algorytmów klasyfikacji i selekcji sygnałów.
Dotychczasowe wykorzystywanie potencjałów wywołanych, może przejść do
historii na rzecz całych słów wydobywanych z odpowiedzi elektrycznej mózgu. Udało
si˛e przeprowadzić pierwsze udane próby w których informacje akustyczne zostały
odbudowane z aktywności neuronalnej, co pozwala, w zależności od aktywności
mózgu, odczytać i zidentyfikować poszczególne słowa pojawiajace
˛ si˛e w umyśle
badanego (Pasley i in., 2012). Jak pokazuja˛ najnowsze badania, przed interfejsami
mózg-komputer otwieraja˛ si˛e zupełnie nowe możliwości, co pozwala na całkiem
odważne stwierdzenia. Wydaje si˛e że, komunikacja z chorymi dotkni˛etymi np.
syndromem zamkni˛ecia stanie si˛e jeszcze prostsza i wydajniejsza.
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10
Metafora kliszy filmowej w badaniach ciagłości
˛
świadomości
Marcin Koculak
Uniwersytet Jagielloński, psychologia (MISH)

Streszczenie Od kilkudziesi˛eciu lat możemy obserwować stały wzrost zainteresowania fenomenem świadomości zarówno ze strony nauk teoretycznych takich
jak filozofia, jak i badaczy pracujacych
˛
w bardziej przyrodniczych paradygmatach
zgrupowanych wokół nauk kognitywnych. Ciagle
˛
jednak jest to dla nauki zjawisko
mocno zagadkowe, gdzie ilość pytań i różnorakich hipotez przekracza zdecydowanie
ilość odpowiedzi. Niniejszy artykuł ma na celu naświetlenie zmagań naukowców
z temporalnym charakterem funkcjonowania świadomości — jak to si˛e dzieje, że
doświadczamy świat w sposób ciagły
˛
i nieprzerwany, od czego zależy szeregowanie
czasowe bodźców dochodzacych
˛
z zewnatrz.
˛
W niniejszej pracy zostana˛ pokazane
dwa główne sposoby myślenia o temporalnej naturze świadomości, zadajace
˛ pytania
o podstawowe aspekty tego fenomenu. Ponadto pokazane zostanie, jak metaforyczne
sposoby myślenia o zjawiskach psychicznych kształtuja˛ paradygmaty badawcze i sa˛
niemal wprost przekładane na teorie psychologiczne. W przypadku badania ciagłości
˛
świadomości okazuje si˛e, że duża˛ rol˛e odgrywały nowe wynalazki, pojawiajace
˛ si˛e w
pierwszej połowie XX wieku, np. kinematograf czy radar. Wykorzystanie tych metafor
nie tylko stanowiło ułatwienie myślenia o zagadnieniach dotyczacych
˛
świadomości,
ale wr˛ecz doprowadziło do jego zmiany.
Jedna˛ z pozornie oczywistych właściwości świadomości jest jej ciagłość.
˛
Subiektywne odczucia nie pozostawiaja˛ nam watpliwości,
˛
że postrzegamy tak świat,
jak i samych siebie w sposób nieprzerwany, gdzie jeden moment płynnie zast˛epuje
inny. Po gł˛ebszej refleksji ciagły
˛ świadomy odbiór wrażeń percepcyjnych sugerowałby
możliwość doświadczania dowolnie krótkich zdarzeń, co jednak nie ma miejsca w
rzeczywistości. Wynalazek kina, jako konstrukcji ruchomego, ciagłego
˛
doświadczenia
za pomoca˛ szybko wyświetlanych statycznych obrazów, szybko stał si˛e wpływowa˛
metafora˛ dla opisu myślenia oraz czasowej percepcji zdarzeń (por. Bergson, 1911;
Stroud, 1956). Środowisko naukowe podzieliło si˛e na dwa obozy. Jedni badacze
optowali za ciagł
˛ a˛ natura˛ percepcji (inspirowani myśla˛ np. Wiliama Jamesa, 1890).
Drudzy, podażaj
˛ ac
˛ za metafora˛ kinematografu, nie traktowali ciagłości
˛
jako cechy
świadomości, ale raczej za produkt jej działania.
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Trudny i łatwy problem percepcji czasu
Pierwsza˛ trudnościa˛ zwiazan
˛ a˛ z próba˛ wyjaśnienia mechanizmu świadomej
percepcji czasu jest jednoznaczne wskazanie, na którym etapie przetwarzania
bodźców działa ów mechanizm. Wiele (jeśli nie wszystko) zależy tu od definicji
świadomości, jaka˛ przyjmuje konkretny badacz. Na potrzeby tej pracy zostanie
przyj˛ete, że świadomość jest efektem pracy mózgu. Podstawa˛ funkcjonowania
świadomości jest stymulacja pochodzaca
˛
ze zmysłów, jednak oba te procesy
traktowane b˛eda˛ rozłacznie.
˛
Rozróżnienie to jest bardzo zbliżone do koncepcji Neda
Blocka (1995), który postulował wyodr˛ebnienie świadomości dost˛epu – posiadania
pewnych informacji o rzeczywistości na użytek rozumowania i wnioskowania, od
świadomości fenomenalnej, czyli subiektywnego doznania pewnych postrzeganych
zmysłami właściwości.
Wydaje si˛e bowiem, że możemy mówić zarówno o ciagłej/dyskretnej
˛
percepcji,
jak również o świadomości. W pierwszym przypadku odwołujemy si˛e do pewnej
cechy przetwarzania informacji przez nasze zmysły, np. wzrok, który opracowuje
dane sensoryczne w taki sposób, że powstały percept jest ciagły
˛
(na tej zasadzie
opiera si˛e idea filmu) badź
˛ dyskretny (np. „iluzja kroków”; Anstis, 2003). W takim
przypadku nie możemy powiedzieć niczego o samej świadomości, która otrzymuje
dane posiadajace
˛ już istotna˛ dla nas własność. Byłaby to swego rodzaju świadomość
dost˛epu, w której (nie-)ciagłość
˛
przynależałaby do danych postrzeżeniowych (bazujac
˛
jedynie na odbiorze fizykalnych własności stymulacji, nie można by oddzielić efektów
działania narzadu
˛ zmysłu od ewentualnego wpływu świadomości).
Dzi˛eki rozwojowi nauki i techniki jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określać
czas zachodzenia różnych zjawisk, dużo dokładniej niż umożliwia nam to świadoma
percepcja. Musi zatem gdzieś zachodzić moment, w którym dane ze środowiska
sa˛ integrowane w wi˛eksze całości (można to porównać do „zdj˛ecia” o pewnym
dłuższym czasie naświetlania). Może być bowiem tak, że stymulacja sensoryczna
dostarczana jest w sposób ciagły
˛
do świadomości, ta natomiast, integrujac
˛ dane w
spójne fenomenologiczne doznanie, wykonuje wspomniane wyżej „zdj˛ecia”. Te zaś sa˛
ułożone jedno za drugim w ciagu
˛ nadajacym
˛
świadomości poczucie ciagłości.
˛
Taka
możliwość wydaje si˛e szczególnie trudna do uchwycenia podczas pierwszoosobowego
wgladu
˛ (podobnie jak typowe niezauważanie ciagłego
˛
mrugania, z tym, że tutaj
wymagałaby zdawania sobie sprawy z momentów bycia nieświadomym).
Warto zatem si˛e zastanowić czy zagadnienie percepcji nast˛epstwa czasowego
nie ma swojej łatwiejszej i trudniejszej wersji. Można bowiem dociekać w jaki
sposób mózg konstruuje ciagłe
˛
doznania w obr˛ebie jednego zmysłu (łatwy problem
ciagłości
˛
percepcji), albo rozważać, co takiego dokładnie robi świadomość, że jest w
stanie zintegrować polisensoryczne dane w całościowe, subiektywne doświadczenie
cechujace
˛ si˛e ciagłości
˛
a˛ (trudny problem ciagłości
˛
świadomości).
W tym miejscu wypada poczynić jeszcze jedna˛ metodologiczna˛ uwag˛e.
Naukowe próby wyjaśnienia bardzo cz˛esto odwołuja˛ si˛e do pewnych mechanizmów
neuronalnych, które miałyby stanowić fizykalny substrat postrzegania nast˛epstwa
czasowego. Nie należy jednak utożsamiać, ani upatrywać bezpośredniego zwiazku
˛
pomi˛edzy czasowa˛ charakterystyka˛ aktywacji neuronalnej (obserwowanej za pomoca˛
różnych form obrazowania) a subiektywnie postrzeganymi relacjami czasowymi. Choć
powyższe uproszczenie wydaje si˛e kuszace,
˛ przy ogromnej złożoności strukturalnej
oraz funkcjonalnej mózgu, może wprowadzać w bład.
˛ Wystarczy bowiem uświadomić
sobie, że na poziomie neuronalnym, mózg jest układem działajacym
˛
de facto
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dyskretnie (neuron albo generuje impuls albo nie). To jednak nie tylko nie powoduje,
że posiadamy doznanie sekwencyjności świadomości, ale wr˛ecz ten dyskretny układ
jest w stanie wygenerować subiektywne poczucie ciagłości
˛
percepcji. Zapewne
istnieje jakiś neuronalny korelat doświadczenia ciagłości,
˛
jednak charakterystyka jego
aktywacji nie musi odpowiadać subiektywnemu doznaniu (tak jak aktywacja zwiazana
˛
z reprezentacja˛ koła nie musi dotyczyć okragłego
˛
obszaru kory potylicznej).

Dyskretność wymaga „filmowej kliszy”
Założenie nieciagłości
˛
uważności percepcyjnej (literatura angloj˛ezyczna używa
tutaj terminu „awareness”, odwołujacego
˛
si˛e do posiadania pewnej formy wiedzy o
percepcie bez subiektywnego doświadczenia tego perceptu; jest to tożsame z „łatwym
problemem ciagłości
˛
percepcji”) wskazuje na proces posiadajacy
˛ dwie kluczowe cechy.
Po pierwsze, doświadczenie percepcyjne składałoby si˛e z ciagu
˛ statycznych „migawek”,
ułożonych w szeregu odzwierciedlajacym
˛
nast˛epstwo czasowe. Wszystkie zdarzenia
połaczone
˛
w jednej migawce subiektywnie byłby odczuwane jako symultaniczne.
Drugim niezb˛ednym elementem sa˛ przerwy pomi˛edzy migawkami, oddzielajace
˛
je od siebie, dzi˛eki czemu dwa momenty percepcyjne nie mogłyby na siebie
nachodzić. Zdarzenia oddzielone przerwa˛ b˛eda˛ traktowane jako wyst˛epujace
˛ po sobie.
Natomiast zdarzenie pojawiajace
˛ si˛e pomi˛edzy dwoma migawkami musiałoby trafić
na „percepcyjna˛ pustk˛e” i nie zostać w ogóle zarejestrowane przez system. Percepcj˛e
można by zatem przyrównać do kliszy filmowej, która składa si˛e z pojedynczych klatek
(rejestrujacych
˛
kilkadziesiat
˛ milisekund akcji), oddzielonych regularnymi odst˛epami.
Znaczna ilość współczesnych badań koncentruje si˛e tylko na jednym z tych aspektów
(por. VanRullen i Koch, 2003), jednak należy pami˛etać, że dopiero wykazanie istnienia
obu naraz, b˛edzie dowodem pozwalajacym
˛
na stwierdzenie dyskretności percepcji.
Istnieja˛ bowiem teorie pośrednie, zakładajace
˛ wyst˛epowanie tylko regularnych przerw
(podobnie do oscylacji aktywności neuronalnej) czy jedynie integracji czasowej
bodźców (subiektywna percepcja jest wtedy np. uśredniona˛ stymulacja˛ z pewnego
okresu czasu).
Biorac
˛ pod uwag˛e powyższe założenie cz˛eść badaczy skupiła si˛e na ustaleniu,
czy wyst˛epuje swoisty efekt grupowania bodźców w zależności od czasowych relacji
pomi˛edzy nimi. Zdecydowana wi˛ekszość badań sugerowała, że integracyjny okres
percepcyjny wynosi pomi˛edzy 20 a 50ms, w zależności od typu bodźca (np. Hirsh
i Sherrick, 1961). Powyżej tej wartości, przerwa pomi˛edzy dwiema stymulacjami
jest zbyt duża, by system poznawczy połaczył
˛
je w jedno doświadczenie. Badania
Lichtensteina (1961) dowodziły natomiast, że prezentacja ośmiu bodźców w cyklach
trwajacych
˛
poniżej 125ms była subiektywnie postrzegana jako jedno zdarzenie,
niezależnie od długości interwałów pomi˛edzy nimi. White i Hartner (1969) testowali z
kolei maksymalna˛ zdolność dyskryminacyjna˛ bodźców w jednostce czasu, manipulujac
˛
cz˛estotliwościa˛ wyświetlania. Ich badania mówia˛ o poziomie 10-12 błysków na
sekund˛e. Wartość około 100ms, jako długość trwania „klatki percepcyjnej”, w której
bodźce interpretowane sa˛ jako jedno zdarzenie, b˛edzie cz˛esto pojawiała si˛e w
kontekście podobnych badań (np. hipoteza momentu percepcyjnego Strouda, 1967).
Ciekawe informacje przynosi także analiza histogramów czasów reakcji dla
różnych zadań percepcyjnych. Okazało si˛e bowiem (Venables, 1960), że daje si˛e
wyróżnić pewne oscylacje w liczbie czasów reakcji, w zależności od prezentacji
bodźca. Venables udowadniał, że rytm ten odpowiada odcinkom czasu około 100ms
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(co pasuje do wcześniej omawianych badań). Znacznie późniejsze badania nad tymi
interwałami prowadzone przez Dehaenea (1993) sugerowały, że cykl ten oscyluje
wokół 25ms. VanRullen i Koch (2003) wskazuja,
˛ że rozbieżność może być wynikiem
różnic metodologicznych pomi˛edzy pomiarem zachowania a ocena˛ jednoczesności
zdarzeń.

Tworzenie świata w rytmie alfa
Wynalezienie ruchomych obrazów było pierwszym ważnym krokiem do zmiany
myślenia o sposobie doświadczania upływu czasu przez człowieka. Innym kluczowym momentem była konstrukcja elektroencefalografu oraz pierwsze pomiary
aktywności mózgu, które przyniosły odkrycie oscylacji w paśmie alfa (Berger,
1929). Charakterystyczny sygnał o cz˛estotliwości 8-12Hz (co w przeliczeniu
daje od ośmiu do dwunastu pełnych cykli w ciagu
˛
sekundy) szybko stał si˛e
przedmiotem zainteresowania i naukowych dociekań nie tylko psychologów, ale
również naukowców zainteresowanych sposobami przetwarzania informacji. To od
pionierów cybernetyki, takich jak Pitts i McCulloch (1947), padły pierwsze sugestie, że
funkcja˛ oscylacji w paśmie alfa jest „odczytywanie” informacji zmysłowej z komórek
np. kory wzrokowej. Idac
˛ za metafora˛ użyta˛ przez Norberta Wienera (1949), można
powiedzieć, że system wzrokowy dokonywałby wtedy regularnego „odświeżania”
danych zmysłowych z poszczególnych cz˛eści kory w tempie 8-12 cykli na sekund˛e
(w podobny sposób jak ma to miejsce wewnatrz
˛ telewizora kineskopowego). Jeden
cykl odpowiadałby pojedynczemu globalnemu perceptowi całego dost˛epnego pola
widzenia.
Już w latach sześćdziesiatych
˛
badacze podejmowali pierwsze próby powiazania
˛
istnienia migawek oraz przerw mi˛edzy nimi z faza˛ oscylacji w paśmie alfa (Callaway
i in., 1960). Wyniki wskazywały, że istnieje faza rytmu alfa optymalna dla tworzenia
si˛e postrzeżeń oraz faza, podczas której pojawiajacy
˛ si˛e bodziec jest przetwarzany
z opóźnieniem. Około 10ms różnic˛e można by interpretować jako efekt istnienia
granic pomi˛edzy migawkami. Pojawienie si˛e bodźca w tym okresie odwlekałoby jego
przetwarzanie do czasu konstytucji kolejnej percepcyjnej migawki.
Najsłynniejszy przykład badań szukajacych
˛
zależności pomi˛edzy percepcja˛
nast˛epstwa czasowego a faza˛ oscylacji fal alfa został opublikowany przez Varel˛e i
in. (1981). Podczas eksperymentu prezentowali oni osobom badanym dwa błyski
oddzielone od siebie o stały odcinek czasu. Przedmiotem manipulacji był moment
prezentacji bodźców w zależności od fazy fal alfa. Zespół Vareli odkrył, że
wyświetlenie takiego samego zestawu bodźców podczas jednej fazy raportowane jest
przez osoby badane jako równoczesne błyski, natomiast podczas fazy przeciwnej
jako sekwencyjne. Wynik ten byłby może jednym z najsilniejszych dowodów na
dyskretność percepcji (gdzie symultaniczne postrzeganie bodźców byłoby wynikiem
łaczenia
˛
ich w jedno perceptualne „zdj˛ecie”, natomiast sekwencyjność czy nawet
postrzeganie ruchu to konsekwencja rozdzielenia bodźców na dwa sasiednie
˛
„zdj˛ecia”)
oraz na ścisłe jej powiazanie
˛
z rytmami oscylacji mózgu, jednak do tej pory nie
udało si˛e innym badaczom skutecznie zreplikować tych badań (VanRullen i Koch,
2003), nawet pomimo znacznego post˛epu technologicznego aparatury pomiarowej.
Niemożność uzyskania wiarygodnego wyniku badań nad percepcja˛ nast˛epstwa
czasowego bodźców wizualnych, skierowała badaczy w stron˛e poszukiwań innych
paradygmatów. Najwi˛eksze emocje i kontrowersje (ale również nadzieje) w ciagu
˛
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ostatnich lat wywołała tzw. iluzja koła od wozu, która przez cz˛eść środowiska
naukowego uważana jest za wystarczajacy
˛ argument za nieciagłości
˛
a˛ świadomej
percepcji.

Koła kr˛
ecace
˛ si˛
e w zła˛ stron˛
e
Iluzja koła od wozu wywodzi si˛e, co nie powinno być dużym zaskoczeniem, z kina.
Pierwotnie termin ten odnosił si˛e do złudzenia wywołanego sposobem powstawania
filmów. Obraz filmowy składa si˛e z ok. 30 klatek wyświetlanych bardzo szybko jedna
po drugiej w ciagu
˛ sekundy. Zatem mniej wi˛ecej co 30ms wykonywane sa˛ zdj˛ecia,
których seria tworzy klisz˛e. Jeśli b˛edziemy nagrywać jadacy
˛ samochód, jego koła b˛eda˛
obracać si˛e coraz szybciej, aż osiagn
˛ a˛ pr˛edkość, w której potrzeba b˛edzie 30ms na
pełny obrót. Widz powinien wtedy zobaczyć najpierw koło zwalniajace
˛ swoje obroty,
a nast˛epnie zastygajace
˛ w miejscu lub nawet kr˛ecace
˛ si˛e w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy. Ponieważ każde zdj˛ecie jest wykonywane w tym samym tempie co
obrót koła, na filmie uchwycone zostaje za każdym razem to samo jego położenie,
wywołujac
˛ iluzj˛e bezruchu.
Pierwsze doniesienia o obecności tego efektu również w codziennym życiu oraz
przy ciagłym
˛
oświetleniu (światło z konwencjonalnych żarówek generowane jest
poprzez rozbłyski o cz˛estotliwości 50Hz) raportował Schouten już w 1967 roku,
wyróżniajac
˛ dwa efekty: alfa-stroboskopi˛e, obserwowalna˛ przy 9-12 obrotach na
sekund˛e, oraz beta-stroboskopi˛e przy 30-35 obr./sek. O ile beta-stroboskopia była
zgodna z codziennym doświadczeniem – czarno-biały wzór na tarczy przy tej pr˛edkości
obrotów zlewał si˛e w jeden szary deseń, o tyle alfa-stroboskopia przejawiała si˛e
zwolnieniem, a nast˛epnie zatrzymaniem cz˛eści obrazu, przy jednoczesnym poruszaniu
si˛e innych cz˛eści tarczy. Wyniki tego eksperymentu doczekały si˛e replikacji dopiero po
30 latach. Purves i in. (1996) nie tylko potwierdzili odkrycie Schoutena, ale dowodzili
istnienia złudzenia w paśmie od 2 do 20Hz (w zależności od odległości katowych
˛
pomi˛edzy bodźcami).
VanRullen i Koch (2003), w przegladzie
˛
dowodów przemawiajacych
˛
za
dyskretnym charakterem percepcji świadomej, uznali istnienie zjawiska stroboskopii
za koronny argument potwierdzajacy
˛ t˛e hipotez˛e. Jednak w tym samym roku swoje
badania publikuja˛ Pakarian i Yasamy (2003), przekonujac
˛ w nich, że efekt ten tak
naprawd˛e nie istnieje. Odtworzyli oni procedur˛e, pokazujac
˛ naiwnym obserwatorom
tarcz˛e rotujac
˛ a˛ ze zmienna˛ pr˛edkościa˛ (cz˛estotliwość ustalana była pomi˛edzy 2 a
24Hz), proszac
˛ ich, by w każdym prezentowanym warunku określili kierunek obrotu
tarczy. Żadna osoba badana nie zaraportowała ruchu w kierunku przeciwnym.
Również Kline i inni (2004) argumentowali, że wprawdzie iluzja pojawia si˛e,
jednak odróżniali złudzenie uzyskane w warunkach laboratoryjnych i przy ciagłym
˛
oświetleniu (nazywajac
˛ to iluzja˛ pozorna)
˛ od tej, która zachodzi podczas ogladania
˛
koła kr˛ecacego
˛
si˛e w filmie (uznana˛ przez nich za iluzj˛e prawdziwa).
˛ Wymieniaja˛
kilka ich zdaniem zasadniczych różnic pomi˛edzy dwiema iluzjami. Po pierwsze,
prawdziwa iluzja zachodzi od razu, jej wersja eksperymentalna potrzebuje troch˛e
czasu „na rozruch”. Wersja filmowa (czy to obserwowana w kinie czy na ekranie
telewizora) nie posiada charakteru rywalizacji perceptów, co jest według nich cecha˛
iluzji w prawdziwym świecie. Zjawisko to jest też miejscowe, podczas gdy wersja
telewizyjna zachodzi dla całości obrazu. Autorzy domniemaja˛ zatem, że zjawisko nie
jest spowodowane próbkowaniem rzeczywistości przez aparat percepcyjny, ale raczej
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„wprowadzaniem w bład”
˛ komórek zwanych detektorami ruchu Reinhardta, co jest
przyczyna˛ złudzenia ruchu odwrotnego do właściwego.
Ruffin VanRullen razem ze współpracownikami wydaje si˛e zdecydowanym
zwolennikiem próbkowania, co stara si˛e udowodnić w swoich artykułach. Przede
wszystkim argumentuje (np. VanRullen i in., 2005), że iluzja w prawdziwym
świecie jest w gruncie rzeczy efektem uwagowym, sugerujac,
˛ że przetwarzanie
pola percepcyjnego odbywa si˛e za pomoca˛ dwóch mechanizmów. Centralny,
uwagowy system, przetwarza informacje próbkujac
˛ dane środowiskowe zgodnie z
określona˛ cz˛estotliwościa,
˛ podczas gdy peryferia pola widzenia sa˛ konstruowane
w sposób odmienny (np. za pomoca˛ stopniowo zmieniajacych
˛
si˛e uśrednionych
pobudzeni lub również odświeżane, ale w innym, być może wolniejszym, tempie).
Wyjaśniałoby to lokalność zjawiska oraz niemożność symultanicznego złudzenia
dla wi˛ecej niż jednego obiektu. Co wi˛ecej, badania eksperymentalne, jak i
modelowanie komputerowe potwierdza przypuszczenia badaczy, wskazujac
˛ na stały
rytm próbkowania uwagowego o cz˛estotliwości około 13Hz (VanRullen i in., 2005).
Dane EEG także wskazuja˛ na kluczowa˛ rol˛e rytmu o tej cz˛estotliwości (VanRullen i in.,
2006).

Ciag
˛ dalszy nastapi
˛
Wydaje si˛e, że zainteresowanie czasowa˛ natura˛ konstrukcji świadomych doznań
percepcyjnych wzbudziło w ciagu
˛
ostatnich 10 lat znaczna˛ aktywność badaczy
w zakresie nie tylko tego, jak mózg reaguje na bodźce, ale również jak je
subiektywnie doznaje. Nasza wiedza o systemach zbierajacych
˛
i przetwarzajacych
˛
dane ze środowiska znaczaco
˛ wzrosła, jednak ciagle
˛
wiele pytań pozostaje bez
odpowiedzi. Takim pytaniem jest również kwestia dyskretnej badź
˛ ciagłej
˛
natury
świadomej percepcji. Stanowiska co do niego sa˛ podzielone, co zapewnia wartościowe
debaty pomi˛edzy badaczami. Na dzień dzisiejszy, naukowcy wspierajacy
˛ teori˛e
dyskretnej świadomości wydaja˛ si˛e mieć w r˛eku wi˛ecej mocnych kart od badań
EEG korelujacych
˛
aktywność mózgu z subiektywnym doświadczeniem, poprzez
przypadki klinicznych zaburzeń systemu postrzegania (np. akinetopsja), po analiz˛e
iluzji optycznych, testujacych
˛
„granice wytrzymałości” systemu percepcyjnego. Wynika
to też z zauważalnej tendencji strony przeciwnej do uznawania za konieczne jedynie
podważanie badań wspierajacych
˛
próbkowanie oraz przedstawiania dowodów na
prawdziwość własnego stanowiska dopiero podczas krytyki innych badań (np. cała
dyskusja pomi˛edzy zespołem VanRullena i Davida Eaglemana, por. Holcombe i in.,
2005). Może to wynikać z przewagi posiadania za soba˛ codziennego, potocznego
doświadczenia każdego człowieka. Skoro wywołanie wrażeń sprzecznych z tym
obrazem jest możliwe jest jedynie przy bardzo specyficznych okolicznościach,
zagadnienie wydaje si˛e mniej atrakcyjne dla dociekań naukowych. Jednak dowody
wiaż
˛ ace
˛
subiektywne doświadczenie różnych iluzji i efektów percepcyjnych z
wewn˛etrznymi rytmami mózgu oraz wyższymi procesami uwagowymi, każe
domniemywać, że aparat percepcyjny jest skomplikowanym systemem, który bardzo
trudno jest przyłapać na bł˛edzie.
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Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie
Huntingtona
Aleksander Kozdroń
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii; Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

Streszczenie Celem pracy jest przybliżenie specyfiki zaburzeń poznawczych wyst˛epujacych
˛
w chorobie Huntingtona, jak również jej etiologii, ogólnego zarysu klinicznego oraz stosowanych metod diagnostycznych. Zaburzenia funkcji poznawczych
i wykonawczych, deficyty pami˛eci, upośledzenia funkcji j˛ezykowych i percepcyjnych
maja˛ znaczacy
˛ wpływ na jakość życia osób chorych na chorob˛e Huntingtona, dlatego
istotnym jest podkreślenie ich znaczenia w całościowym obrazie choroby.

Wprowadzenie
Choroba Huntingtona (łac. chorea chronica hereditaria progressiva), zwana także
plasawic
˛
a˛ Huntingtona jest poliglutaminowa˛ choroba˛ neurodegeneratywna.
˛ Po raz
pierwszy została opisana w roku 1872 przez amerykańskiego lekarza George’a
Huntingtona, który zaobserwował ja˛ wśród pacjentów z różnych pokoleń podczas
obchodów lekarskich na wyspie Long Island w Nowym Jorku, na które chodził
poczatkowo
˛
ze swoim ojcem, później już sam jako lekarz. (Adam, Jankovic, 2008).
Dopiero jednak w 1993 roku zespół powołany przez Hereditary Disease Foundation,
amerykańska˛ fundacj˛e badań nad chorobami genetycznymi, odkrył mutacj˛e w genie
IT15 odpowiedzialna˛ za pojawienie si˛e objawów choroby. Na terenie Ameryki
Północnej i Europy Zachodniej dotyka ona ok. 3–10 osób na 10 000 populacji ogólnej
(Gil, Rego, 2008). Choroba ta jest dziedziczona autosomalnie dominujaco.
˛
Fakt
ten umożliwił opracowanie badań genetycznych ujawniajacych
˛
mutacj˛e genetyczna˛
charakterystyczna˛ dla tej choroby.

Obraz kliniczny
Plasawica
˛
Huntingtona charakteryzuje si˛e pojawieniem triady objawów: poznawczych, motorycznych oraz psychicznych. Pomimo, że deficyty motoryczne sa˛
najbardziej zauważalne, nie jest jednoznacznym, że maja˛ one najwi˛ekszy wpływ
na codzienne życie chorych. Uważa si˛e, że pozostałe objawy prowadzace
˛ do utraty
niezależności przez pacjentów maja˛ razem wi˛ekszy wpływ na ich życie. (Craufurd,
Snowden, 2002)
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Objawy chorobowe moga˛ pojawić si˛e w każdym wieku pacjenta. Okres najwi˛ekszej
zachorowalności (pomijajac
˛ młodzieńcza˛ postać choroby) przypada jednak na 4-ta˛ i 5ta˛ dekad˛e życia. (por. Kremer, 2002) Pierwsze oznaki choroby sa˛ wzgl˛ednie subtelne:
niezborność, zaburzenia sakkadycznych ruchów gałek ocznych, mimowolne ruchy
o charakterze plasawiczym
˛
i ogólna niezgrabność ruchów pacjenta. Powyższe deficyty
motoryczne połaczone
˛
z zaburzeniami skoordynowanych ruchów wolicjonalnych
post˛epuja˛ powoli. W późniejszych etapach choroby objawy te przybieraja˛ na sile,
pojawiaja˛ si˛e nowe, takie jak: ruchy o charakterze dystonicznym, zaburzenia
chodu, dyzartria i dysfagia, sztywność oraz bradykinezja, ostatecznie prowadzac
˛ do
niezdolności pacjenta do poruszania si˛e i komunikacji. Średni czas trwania choroby
(od wystapienia
˛
pierwszych objawów do śmierci pacjenta) wynosi 15–20 lat. (Brandt
i in., 1994)

Diagnostyka
Diagnostyka choroby Huntingtona opiera si˛e głównie na badaniach genetycznych
oraz badaniach neuroobrazowych. Badanie genetyczne pozwala na ustalenie liczby
powtórzeń tripletu cytozyny-adeniny-guaniny (CAG) w genie kodujacym
˛
białko
huntingtyn˛e. Patologiczna liczba powtórzeń CAG wynosi 39 lub wi˛ecej, zaś zakres
36–39 znajduje si˛e na granicy normy i patologii. Liczba ta wpływa na szybkość
pojawienia si˛e pierwszych symptomów choroby (Rubinsztejn i in., 1993). Badanie
można wykonać w okresie przed wystapieniem
˛
pierwszych objawów.
Celem badań neuroobrazowych jest określenie post˛epu patologicznego procesu
neurodegeneracyjnego, którego przyczyna˛ jest choroba Huntingtona. Poczatkowo
˛
obejmuje on zwoje podstawy (głównie jadro
˛
ogoniaste oraz skorup˛e), później
jednak rozprzestrzenia si˛e na struktury podkorowe oraz kor˛e mózgu. W badaniu
neuropatologicznym obserwuje si˛e wzgl˛ednie uogólniona˛ atrofi˛e (zanik) mózgowia,
z dobrze zachowana˛ przyśrodkowa˛ cz˛eścia˛ płata skroniowego (z hipokampem
włacznie),
˛
co wyraźnie odróżnia ten proces neurodegeneracyjny od obserwowanego
w chorobie Alzheimera (Halliday in.,1998).
Badania pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET) potwierdziły
obniżony metabolizm glukozy w obszarach jader
˛
podstawy wśród badanych
z nierozwini˛eta˛ postacia˛ choroby (Antonini i in., 1996). Sugeruje to, że specyficzne
zmiany metaboliczne jader
˛
podstawy sa˛ obecne w okresie przedobjawowym choroby.
W zwiazku
˛
z tym badanie PET w połaczeniu
˛
z czułymi badaniami neuropsychologicznymi moga˛ być właczone
˛
w nowe standardy diagnostyki Huntingtona.
Neuroobrazowanie metoda˛ magnetycznego rezonansu jadrowego
˛
(MRI) pokazuja˛
obustronna˛ atrofi˛e prażkowia
˛
jeszcze przed pojawieniem si˛e pierwszych objawów
ruchowych (Aylward i in., 1994), tempo zaniku jest szybkie – zmniejszenie obj˛etości
zwojów podstawy obserwowano u chorych już po 10 miesiacach
˛
rozwoju choroby
(Aylward i in., 1997).
Analiza modeli wyjaśniajacych
˛
działanie jader
˛
podstawy oraz objawy zaburzeń
poznawczych w chorobach jader
˛
podstawy potwierdzaja˛ hipotez˛e, że funkcje
wykonawcze sa˛ zwiazane
˛
z działaniem nie tylko kory czołowej, ale też p˛etli
czołowo-prażkowych.
˛
Potwierdzeniem tego sa˛ podobieństwa mi˛edzy poznawczymi
zaburzeniami wynikajacymi
˛
z uszkodzeń obszarów korowych i prażkowia
˛
(Wr˛ebiak,
2011). Pacjenci zdiagnozowani pozytywnie na obecność mutacji genetycznej maja˛
mniejsze wymiary skorupy, co potwierdzaja˛ pomiary regionalnej perfuzji mózgowej
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(rCBF) wykonane w technice tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT)
oraz pomiary obj˛etościowe wykonane za pomoca˛ badania MRI (Harris i in., 1999).

Zaburzenia funkcji poznawczych
Funkcje poznawcze to procesy służace
˛ poznawaniu, tworzeniu i modyfikowaniu
wiedzy o otoczeniu i kształtujace
˛ odpowiednie do tego poznania zachowania
(Domańska i Borkowska, 2008). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie
Huntingtona sa˛ jej nieodłacznym
˛
elementem. Pojawiaja˛ si˛e dość wcześnie i post˛epuja˛
w miar˛e rozwoju całego procesu chorobowego. U cz˛eści chorych zaburzenia te sa˛
wcześnie zauważane przez najbliższe osoby chorych, co znajduje odzwierciedlenie
w wynikach testów neuropsychologicznych. U innej cz˛eści zaburzenia te maja˛ mało
zaawansowany charakter i wykrywalne sa˛ wyłacznie
˛
przez gruntowne badania
neuropsychologiczne. Uważa si˛e, że przyczyna zaburzeń funkcji poznawczych leży
cz˛eściowo w post˛epujacych
˛
deficytach funkcji wykonawczych (Craufurd, Snowden,
2002).
Funkcje wykonawcze definiowane sa˛ tradycyjnie jako „zdolność spontanicznego
wyboru i zmiany sposobu sprawowania kontroli nad zmiana˛ strategii rozwiazywania
˛
zadań, czyli przebiegiem przetwarzania informacji” (Butterfield i Belmont, 1977 za:
Jodzio, 2008).
U osób z choroba˛ Huntingtona w gł˛ebokim stopniu zaburzone sa˛ funkcje
wykonawcze – inicjacja czynności, planowanie, kontrola poznawcza (w tym zdolność
zmiany nastawienia poznawczego). Zaburzenia inicjowania czynności sa˛ skutkiem
braku motywacji do podj˛ecia nowego działania. Chorzy czuja˛ si˛e bezpiecznie
nie rozpoczynajac
˛ nowych czynności. Potrzebuja˛ dodatkowego, silnego bodźca
motywujacego
˛
do podj˛ecia nowej aktywności.
Funkcje planowania również ulegaja˛ zaburzeniu w miar˛e post˛epu choroby.
Niezdolność do porzadkowania
˛
działań w czasie oraz płynnej zmiany strategii
działania na skutek wystapienia
˛
nowych okoliczności zewn˛etrznych w znaczacy
˛ sposób
upośledza normalne funkcjonowanie chorego, przez co jakość jego życia jest znaczaco
˛
zmniejszona.
Upośledzenie procesów kontroli poznawczej u chorych powoduje trudności
w autokorekcie wykonywanych działań, dostrzeganiu bł˛edów, a także impulsywność
zachowań z wysokimi tendencjami perseweracyjnymi. Znaczaca
˛
liczba badań
opartych na metodach neuroobrazowania ukazała zwiazek
˛
pomi˛edzy wynikami badań
neuropsychologicznych mierzacych
˛
sprawność wykonywania prób wykonawczych
a zmianami w prażkowiu.
˛
Badania PET receptorów dopaminowych D1 i D2 w obszarze
prażkowia
˛
przeprowadzone u chorych ze zdiagnozowana˛ choroba˛ Huntingtona
wykazały, że sprawność rozwiazywania
˛
zadań wykonawczych, badajacych
˛
fluencj˛e
werbalna,
˛ rozpi˛etość przestrzenna˛ i porzadkowanie
˛
jest zależna od prawidłowego
funkcjonowania tychże struktur (Lawrence i in., 1998).
Kolejnym istotnym deficytem funkcji poznawczych obserwowanych w przebiegu
choroby Huntingtona sa˛ deficyty pami˛eci – krótkotrwałej, epizodycznej i operacyjnej.
Deficyty te sa˛ cz˛esto zauważane przez samych chorych. Pytani o odczuwane zaburzenia funkcji poznawczych w ich subiektywnym odczuciu, skarża˛ si˛e na te zwiazane
˛
z pami˛ecia˛ i koncentracja.
˛ Najcz˛eściej zauważane przez nich problemy z pami˛ecia˛
znajduja˛ swój wyraz w życiu codziennym. Zapominaja˛ oni o zrutynizowanych
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czynnościach, takich jak wyłaczenie
˛
światła, o umówionych spotkaniach. Z drugiej
strony chorzy ci okazuja˛ zdumiewajac
˛ a˛ zdolność do przywoływania informacji, na
przykład wiadomości z mediów, które w sposób szczególny przykuły ich uwag˛e
(Craufurd, Snowden, 2002). Ukazano, że pacjenci z choroba˛ Huntingtona maja˛
słaba˛ zdolność nabywania informacji, używaja˛ raczej pasywnych strategii nauczania,
wykazuja˛ jednak normalna˛ retencj˛e informacji w czasie (Lundervold i in., 1994).
W zakresie pami˛eci epizodycznej trudności dotycza˛ głównie fazy przeszukiwania
zasobów pami˛eci i przywoływania wcześniej zapami˛etanych informacji, jednak deficyt
pami˛eci krótkotrwałej zaburza również proces zapami˛etywania (White i in., 1992).
Obserwowane zaburzenia funkcji j˛ezykowych w przebiegu choroby wynikaja˛
z pozostałych deficytów poznawczych badź
˛ neurologicznych (dyzartii, zaburzeń
funkcji wykonawczych, dysfunkcji pami˛eci operacyjnej, zaburzeń okoruchowych
badź
˛ percepcyjnych) lub sa˛ zwiazane
˛
z ogólnym spadkiem funkcji intelektualnych.
Nawet w zaawansowanej fazie choroby pacjenci buduja˛ zdania syntaktycznie
poprawne, aczkolwiek uproszczone w swojej strukturze gramatycznej (Podoll
i in., 1988). Obniżenie fluencji werbalnej obserwowane w przebiegu choroby
Huntingtona nie powinny być interpretowane jako przejaw specyficznych zaburzeń
funkcji wykonawczych, gdyż sa˛ one odbiciem ogólnego poziomu funkcjonowania
intelektualnego (Henry, Crawford i Philips, 2005). Wnioskuje si˛e zatem, że funkcje
j˛ezykowe ulegaja˛ wzgl˛ednie małemu zaburzeniu w porównaniu do pozostałych funkcji
poznawczych.
Chorzy osiagaj
˛ a˛ słabsze wyniki (w porównaniu do grupy kontrolnej) w zadaniach
percepcyjnych, przestrzennych, wizualno-konstrukcyjnych. W zakresie percepcji
najcz˛estsze upośledzenia stwierdzono w zadaniach na dopasowywanie i odróżnianie
(Brouwers i in., 1984). Wynikaja˛ one z powstałych w procesie chorobowym zaburzeń
sakkadowych ruchów gałek ocznych oraz zaburzeń ruchów mimowolnych głowy.
W zadaniach wizualno-konstrukcyjnych wpływ na gorsze (w porównaniu z grupa˛
kontrolna)
˛ wyniki maja˛ oprócz zaburzeń ruchów gałek ocznych także deficyt pami˛eci
operacyjnej (Blekher i in., 2009). Fakt ten wskazuje na to, że co najmniej cz˛eść funkcji
percepcyjnych i przestrzennych została upośledzona w przebiegu choroby.

Podsumowanie
Zaburzenia funkcji poznawczych pojawiajace
˛ si˛e w przebiegu choroby Huntingtona sa˛ jej integralna˛ cz˛eścia˛ i w znaczacy
˛ sposób pogarszaja˛ jakość życia chorych.
Moga˛ być one jednymi z pierwszych objawów choroby, szybko zauważonymi przez
samych chorych, gdyż dotycza˛ codziennych, zrutynizowanych czynności. Najbardziej
dotkni˛ete przez proces chorobowy sa˛ funkcje wykonawcze, które dezintegruja˛
normalne funkcjonowanie osób chorych. Trudno im bowiem poprawnie zaplanować
lub wykonać powierzone zadanie. Wiaże
˛ si˛e to z niemożnościa˛ utrzymania uwagi
potrzebnej mi˛edzy innymi do zmiany zachowania podczas wykonywania danej
aktywności. Rozpoznanie tych zmian jest niezb˛edne do podj˛ecia efektywniejszego
leczenia choroby, nawet jeśli jedyne co współczesna medycyna oferuje to leczenie
objawowe.
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Zaburzenia percepcyjnego komponentu teorii
umysłu u dzieci z ADHD
Martyna Król
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Streszczenie Artykuł porusza zagadnienie deficytów poznania społecznego u dzieci
z ADHD. Zaprezentowano w nim badania na temat zwiazku
˛
ADHD z zaburzeniami
percepcyjnego komponentu teorii umysłu. Rezultaty badań wskazuja,
˛ że dzieci
z ADHD w porównaniu z dziećmi normalnie rozwijajacymi
˛
si˛e gorzej identyfikuja˛
emocje i wnioskuja˛ o nich.

Wprowadzenie — ADHD a deficyty funkcjonowania
poznawczego i społecznego
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniem koncentracji uwagi
(Attention Deficit Hiperactivity Disorder, ADHD) jest obecnie jednym z najcz˛eściej
diagnozowanych zaburzeń okresu dzieciństwa. Na zespół ADHD składaja˛ si˛e trzy
grupy objawów: (1) zaburzenia uwagi, (2) nadruchliwość, (3) impulsywność. ADHD
wiaże
˛ si˛e z deficytami funkcjonowania poznawczego, a zespół ten był bardzo
intensywnie badany z perspektywy funkcji wykonawczych/zarzadzaj
˛
acych.
˛
Funkcje
wykonawcze to procesy zaangażowane w świadoma˛ kontrol˛e myśli i działań lub
odpowiedzialne za przemyślane i ukierunkowane na cel zachowanie (Putko, 2008).
Sa˛ to psychologiczne mechanizmy odpowiedzialne za działania intencjonalne i celowe
(Jodzio, 2008). Metaanaliza wielu badań na temat zaburzeń funkcji wykonawczych
u dzieci z ADHD autorstwa Penningtona i Ozonoff (1996) wykazała, że najgł˛ebszy
deficyt stwierdzono w zadaniach: Wieża z Hanoi, Test dopasowywania znanych
kształtów Kagana oraz w zadaniach wymagajacych
˛
hamowania reakcji motorycznej.
Wraz z post˛epem badań nad deficytami funkcjonowania poznawczego u dzieci
z ADHD zauważono, że doświadczaja˛ one również trudności w funkcjonowaniu
społecznym. Obserwacje kliniczne oraz badania wykazały wyst˛epowanie agresji
werbalnej i fizycznej, łamanie norm, wrogie i kontrolujace
˛ zachowania (Nijmeijer
i in., 2008). Dzieci z ADHD przejawiaja˛ również zachowania nieadekwatne do
sytuacji i maja˛ trudności w dostosowaniu zachowania do zastanych warunków
społecznych (Barkley, 1997). W jednym ze swoich artykułów Anderson (2002)
zauważa, że specyficzna˛ cecha˛ dzieci˛ecych dysfunkcji wykonawczych jest silniejszy
niż u dorosłych zwiazek
˛
z dysfunkcjami w sferze emocjonalno – społecznej.
U dzieci z zaburzeniami funkcji wykonawczych wyst˛epuja˛ cz˛esto zaburzenia
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w zakresie zdolności interpersonalnych, ignorowanie zasad i obyczajów. Dociekajac
˛
przyczyn deficytów funkcjonowania społecznego uwaga badaczy skoncentrowana
została na badaniu poznania społecznego. Poznanie społeczne to grupa zdolności
obejmujaca
˛ umiej˛etność wnioskowania o emocjach i stanach umysłowych innych
osób, umiej˛etność empatii czy rozumienia żartów, ironii i humoru (Uekermann i in.,
2010). Bardziej szczegółowa definicja określa poznanie społeczne jako kodowanie,
przechowywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o charakterze społecznym
oraz wykorzystywanie informacji o charakterze społecznym w procesie planowania
zachowań i działania (Striano, Reid, 2008). Do badań dotyczacych
˛
poznania
społecznego zaliczyć można, mi˛edzy innymi, badania na temat teorii umysłu. Teoria
umysłu definiowana jest jako zdolność do wyjaśniania lub przewidywania zachowania
innych osób poprzez przypisywanie im stanów umysłowych (Putko, 2008). TagerFlusberg i Sullivan (2000) dokonały rozróżnienia teorii umysłu na komponent
kognitywny i percepcyjny. Komponent kognitywny obejmuje zdolności zwiazane
˛
z wyjaśnianiem i przewidywaniem zachowań na podstawie wnioskowania o stanach
umysłowych, natomiast percepcyjny komponent dotyczy zdolności wydawania sadów
˛
na temat stanów umysłowych (głównie emocji) na podstawie informacji bezpośrednio
dost˛epnej percepcyjnie. W dalszej cz˛eści artykułu zaprezentowane zostana˛ badania na
temat deficytu percepcyjnego komponentu teorii umysłu u dzieci z ADHD. Spośród
wszystkich badań wybrano te, których wyniki okazały si˛e kluczowe dla tej dziedziny
dociekań badawczych.

Percepcyjny komponent teorii umysłu a ADHD
Czy ADHD wiaże
˛ si˛e z deficytami percepcyjnego komponentu teorii umysłu? Czy
dzieci z ADHD poprawnie identyfikuja˛ emocje? Badanie Corbett i Glidden (2000)
miało na celu udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Do grupy kontrolnej
zakwalifikowano 37 dzieci normalnie rozwijajacych
˛
si˛e, a do grupy eksperymentalnej
37 dzieci z diagnoza˛ ADHD. Do pomiaru percepcyjnego komponentu teorii umysłu
wykorzystano wybrane zdj˛ecia ze zbioru fotografii emocji autorstwa Ekmana (1976,
za: Corbett, Glidden, 2000). Zadaniem dzieci było nazywanie emocji widocznych
na fotografiach. Procedura eksperymentalna dotyczyła zatem identyfikacji emocji
prezentowanych przy pomocy materiału obrazowego. Poziom wykonania tego zadania
był istotnie niższy w grupie dzieci z ADHD niż w grupie dzieci normalnie rozwijajacych
˛
si˛e.
W badaniu Singh, Ellis, Winton, Singh, Leung i Oswald (1998) również wykorzystano koncepcj˛e emocji podstawowych Ekmana, a w procedurze eksperymentalnej
posłużono si˛e zdj˛eciami emocji podstawowych (Ekman, Friesen, 1972, za: Singh i in.,
1998). Zadanie postawione przed dziećmi było jednak bardziej złożone niż w badaniu
Corbett i Glidden (2000). Dzieciom czytano historyjki majace
˛ na celu przedstawienie
sytuacji wzbudzajacej
˛
określona˛ emocj˛e. Zadaniem dzieci było wywnioskowanie
emocji z historyjki oraz wskazanie odpowiedniego zdj˛ecia, które przedstawiało owa˛
emocj˛e. Pomimo, że 74% dzieci z ADHD poprawnie rozpoznawało i wskazywało
emocje, to w porównaniu z dziećmi normalnie rozwijajacymi
˛
si˛e wykazano deficyty
w tym zakresie.
Yuill i Lyon (2007) w badaniach dotyczacych
˛
deficytów rozumienia emocji
u dzieci z ADHD zainteresowane były nie tylko wykazaniem zaburzeń w tym
zakresie, lecz również powodami wyst˛epowania owych deficytów. Chciały uzyskać
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odpowiedź na dwa pytania: (1) czy niższy poziom wykonania zadań dotyczacych
˛
rozpoznawania emocji przez dzieci z ADHD wynika z ogólnych trudności w analizie
tak złożonego bodźca jakim jest ludzka twarz? (2) czy powodem gorszego
wykonania zadań dotyczacych
˛
rozpoznawania emocji u dzieci z ADHD jest udzielanie
odpowiedzi zbyt szybko, bez przemyślenia ich poprawności (impulsywność)?
W celu uzyskania odpowiedzi na pierwszy problem badawczy zaprojektowano
procedur˛e eksperymentalna,
˛ która wymagała wnioskowania o emocjach lub
o właściwościach fizycznych. Zadaniem dzieci było wysłuchanie historii i wybór
odpowiedniego zdj˛ecia. Zarówno historie, jak i zdj˛ecia należały do dwóch kategorii:
emocjonalnej i nieemocjonalnej. Kategoria emocjonalna obejmowała historie, które
pozwalały wnioskować o emocjach bohatera (Tomek znalazł zagubiona˛ maskotk˛e),
a także zdj˛ecia przedstawiajace
˛ konkretna˛ emocj˛e (radość). Natomiast kategoria
nieemocjonalna obejmowała historie dotyczace
˛ zdarzeń o charakterze fizycznym
(Na zewnatrz
˛
pada deszcz, a Tomek właśnie wrócił do domu) oraz zdj˛ecia
przedstawiajace
˛ konsekwencje owych zdarzeń (mokre włosy). Wyniki pokazuja,
˛ że
poziom wykonania obu zadań był niższy u dzieci z ADHD niż u dzieci normalnie
rozwijajacych
˛
si˛e. Wi˛eksza różnica w poziomie wykonania wystapiła
˛
w przypadku
wnioskowania o emocjach, niż wnioskowania o właściwościach fizycznych. Rezultaty
wskazuja,
˛ że gorsze wykonanie zadań dotyczacych
˛
rozpoznawania emocji przez dzieci
z ADHD nie wynika z ogólnych trudności w analizie ludzkiej twarzy. Istniało jednak
prawdopodobieństwo, że taki profil wyników zaistniał za sprawa˛ impulsywności
dzieci z ADHD i udzielania odpowiedzi zbyt szybko kosztem poprawności. Autorki
przeprowadziły zatem kolejny eksperyment oparty na wyżej opisanej procedurze
wzbogaconej o jedna˛ dodatkowa˛ manipulacj˛e. Po wysłuchaniu przez dzieci z ADHD
historii osoba badajaca
˛ prosiła dziecko o dokładne obejrzenie każdego obrazka po
kolei i wybór zdj˛ecia dopiero po przeanalizowaniu wszystkich fotografii. Zmiana ta
wpłyn˛eła na obraz wyników – nie zaobserwowano istotnych różnic mi˛edzy dziećmi
z ADHD a grupa˛ kontrolna˛ we wnioskowaniu o właściwościach fizycznych. W
przypadku wnioskowania o emocjach poziom wykonania u dzieci z ADHD wzrósł
w porównaniu z poprzednim eksperymentem, lecz nadal był istotnie niższy od
poziomu osiagni˛
˛ etego przez dzieci normalnie rozwijajace
˛ si˛e.
Boakes i współpracownicy (2008) również badali zaburzenia rozpoznawania
emocji u dzieci z ADHD, lecz wykorzystali w tym celu bardziej złożone zadania
niż dotychczas opisane. Podstawa˛ zakwalifikowania do grupy eksperymentalnej była
diagnoza ADHD. W przypadku tego badania test rozpoznawania emocji wyst˛epował
w trzech różnych wersjach. W pierwszej wersji prezentowano zdj˛ecia twarzy
wyrażajacych
˛
emocje, były to statyczne uj˛ecia nie przedstawiajace
˛ żadnego kontekstu.
Druga wersja zadania polegała na prezentowaniu 2-3 sekundowych scen wideo
przedstawiajacych
˛
ekspresj˛e emocji oraz współwyst˛epujace
˛ ruchy ciała, były to uj˛ecia
dynamiczne, ale pozbawione kontekstu wystapienia
˛
danej emocji. W trzeciej wersji
zadania odtwarzano 10 sekundowe sceny wideo przedstawiajace
˛ nie tylko emocj˛e, ale
również kontekst jej wystapienia.
˛
Rezultaty tego badania wskazuja,
˛ że dzieci z ADHD
doświadczaja˛ trudności w rozpoznawaniu dwóch emocji: wstr˛etu i strachu. Poziom
wykonania zadań dotyczacych
˛
tych emocji przez dzieci z ADHD był istotnie niższy
w porównaniu z dziećmi normalnie rozwijajacymi
˛
si˛e w każdej z trzech wersji zadania.
Pewne różnice na niekorzyść dzieci z ADHD wystapiły
˛
również w przypadku emocji
zaskoczenia.
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Podsumowanie
Rezultaty badań percepcyjnego komponentu teorii umysłu u dzieci z ADHD
wskazuja˛ jednoznacznie na deficyt w tym zakresie. Oznacza to, że dzieci z ADHD
w porównaniu z dziećmi normalnie rozwijajacymi
˛
si˛e gorzej identyfikuja˛ emocje na
podstawie bezpośrednio dost˛epnej percepcyjnie informacji (np. zdj˛ecia twarzy, sceny
wideo ukazujace
˛ emocje). Deficyt ten wyst˛epuje zarówno w sytuacji, gdy emocja
prezentowana jest bez kontekstu jej wystapienia
˛
(np. zdj˛ecie twarzy wyrażajacej
˛
emocj˛e), jaki i wtedy, gdy pojawia si˛e kontekst (np. dłuższe sceny wideo). Co wi˛ecej,
sposób prezentacji emocji również nie wpływa na poprawność ich rozpoznawania
– dzieci z ADHD przejawiały trudności w rozpoznawaniu emocji prezentowanych
zarówno statycznie (zdj˛ecia emocji), jak i dynamicznie (sceny wideo). Oprócz deficytu
identyfikowania emocji wykazano również zaburzenia w procesie nieco bardziej
złożonym – wnioskowaniu o emocjach. W zadaniach tego typu dzieciom prezentowane
sa˛ krótkie historie, a nast˛epnie prosi si˛e o wskazanie zdj˛ecia, na którym osoba odczuwa
t˛e sama˛ emocj˛e, co bohater historii. Badania wykazały, że dzieci z ADHD gorzej
niż dzieci normalnie rozwijajace
˛ si˛e wnioskuja˛ o emocjach doświadczanych przez
innych. Udowodniono, że deficyt ten nie wynika z ogólnych trudności w analizie tak
złożonego bodźca jakim jest ludzka twarz. Na obniżenie wyników wpływa jednak
impulsywność dzieci z ADHD. Udzielaja˛ one odpowiedzi nie analizujac
˛ wszystkich
dost˛epnych rozwiazań
˛
i odpowiadaja˛ szybko kosztem poprawności. Gdy podj˛eto
działania majace
˛ na celu ograniczenie udzielania impulsywnych odpowiedzi poziom
poprawnych odpowiedzi wzrósł, lecz nawet w tych warunkach był istotnie niższy od
poziomu prezentowanego przez dzieci normalnie rozwijajace
˛ si˛e.
Badania na temat deficytu percepcyjnego komponentu teorii umysłu u dzieci
z ADHD dostarczyły cennych informacji w tym zakresie. Wiedza o tym, że ADHD
wiaże
˛ si˛e z deficytami identyfikacji i wnioskowania o emocjach daje podstaw˛e do
tworzenia lub modyfikacji programów terapeutycznych. Można bowiem podejrzewać,
że wystarczajaco
˛ wcześnie zastosowana rehabilitacja deficytu pozwoli na lepsze
funkcjonowanie w społeczeństwie.
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Matematyczne i komputerowe modelowanie
aktywności źrenicy na podstawie sygnałów
elektrofizjologicznych i EEG w mózgu szczura
Michał Mnich
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
Streszczenie W pracy tej przedstawiony jest matematyczny model opisujacy
˛ odruch
rozszerzania i zw˛eżania si˛e źrenic szczura wprowadzonego farmakologicznie w stan
narkozy. Na poczatku
˛
przedstawiony jest proces usypiania oraz zastosowane w nim
środki farmakologiczne, nast˛epnie stan w jakim znajdował si˛e obiekt badany podczas
snu. Kolejnym krokiem jest opracowanie danych zebranych na potrzeby badania,
a nast˛epnie zbudowanie na ich podstawie poprawnego modelu matematycznego.
Na końcu pracy zaprezentowano jej wyniki.

Wst˛
ep
Głównym celem badania było zbudowanie właściwego modelu symulujacego
˛
zachowanie si˛e szczurzej źrenicy podczas snu. Niestety na obecnym poziomie
technologicznym nie ma możliwości pobierania sygnałów z wszystkich nukleonów
w mózgu ponieważ elektrody pomiarowe zakłócaja˛ si˛e nawzajem. Wobec tego do
budowy modelu posłużyły sygnały pobrane z jadra
˛
oliwki z angielskiego Olivary
Pretectal Nucleus (OPN), które jest w mózgu głównym ośrodkiem odpowiedzialnym
za odróch źreniczny. Jako uzupełnienie sygnałów z innych ośrodków w mózgu została
użyta ogólna aktywność elektryczna mózgu (EEG). Dane do analizy zostały pobrane
od szczura wprowadzonego w stan narkozy za pomoca˛ uretanu (karbaminian etylu)
(Hara i Harris, 2002). Szczur był całkowicie odizolowany od wszelkich bodźców
zewn˛etrznych. Badanie trwało 4000 sekund i odbyło si˛e w Zakładzie Neurofizjologii
i Chronobiologii należacym
˛
do Instytutu Zoologi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przebieg badania
Dane zebrane podczas eksperymentu wymagały przetworzenia poniżej przedstawiam procesy jakim zostały poddane.

Przed przetworzeniem
Elektroencefalografia
Próbkowanie nast˛epowało z cz˛estotliwościa˛ 250 Hz, wytworzono 1000000 rekordów.
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Olivary Pretectal Nucleus lewe prawe
Podczas badania w czaszce szczura zostały umieszczone elektrody odbierajace
˛ sygnały
z lewego i prawego jadra
˛
oliwki. Pobrano około 70 tys rekordów.
Źrenica
Powierzchnia źrenic była rejestrowana z cz˛estotliwościa˛ 10 Hz, dało to 40 tys.
rekordów.

Po unifikacji
Liczność rekordów dla wszystkich danych została zunifikowana do 40 tys.
EEG
P25∗k
∀k ∈ (1..40000) : EEG new (k) = i=15∗k−1 |EEG old (i)|
OPN LP
P0.1∗k
∀k ∈ (1..40000) : OPN new (k) = i=0.1∗k−1 OPN old (i)
Źrenica
Pomiary powierzchni źrenicy jako dane wzorcowe nie były modyfikowane.

Budowa modelu
Nast˛epnym krokiem jest budowa modelu. Do tego celu ustalmy nast˛epujace
˛ dane
wejściowe: sygnał EEG oraz sygnał bezpośrednio pobrany z prawego i lewego jadra
˛
oliwkowi (OPN). Jako wyjście modelu ustalamy powierzchni˛e źrenicy w danym
momencie czasu. Poprawność modelu sprawdzamy wzorem: suma po punktach czasowych (P redictedArea(EEG(t), OP N l(t), OP N p(t))˘P upilArea(t))2 . Przyjmuje ona
nast˛epujace
˛ zależności: równanie różniczkowe opisujace
˛ aktywność t˛eczówki „x(t)”
w zależności od cz˛estotliwości sygnałów przybywajacych
˛
potencjałów czynnościowych
„E(t)” gdzie „t” to punkt czasowy. Parametr „t” określa interwał pobierania danych,
wynosi 10 Hz.
dx (t)
+ x(t) = E(t)
(13.1)
dt
gdzie x(t) jest aktywnościa˛ t˛eczówki w punkcie czasowym „t” oraz „τ ” jest
współczynnikiem relaksacji. Wszystkie dane dla modelu sa˛ dyskretne wobec tego
możemy przekształcić równanie z pochodnej na iloraz różniczkowy.
τ
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x(t + ∆t) − x(t)
+ x(t) = E(t)
(13.2)
∆t
Krok czasowy ustalamy jako ∆t, nast˛epnie przekształcam wzór do postaci.
τ

x(t + ∆t) − x(t) = αx(t) + kE (t)

(13.3)

gdzie α = 1 − ∆t/τ oraz k = ∆t/τ .
Wartość przybywajacych
˛
potencjałów czynnościowych (E(t)) jest wyznaczona jako
suma ważona potencjałów czynnościowych lewego i prawego jadra oliwkowego oraz
sygnału EEG.
E(t) = k1 Nl (t) + k2 Np (t) + eEEG(t) + c

(13.4)

Model
Modelowana b˛edzie wartość A(t).
Λ0 = Amin iΛ + Λ0 = Amax

A(t)=Amin +

(13.5)

Amax −Amin
1+(x(t)n )

gdzie x(t) to: x(t+∆t)−x(t) = αx(t)+k1 Nl (t)+k2 Np (t)+eEEG(t)+c. Wzór (5)
został wyprowadzony na podstawie równania Hille’a (Keener, Sneyd, 2009; Longtin,
Milton 1989).
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Poprawność modelu
EEG oraz sygnały z jadra
˛
oliwki sa˛ odczytywane z danych pobranych podczas
badania. Stałe Θ to brakujace
˛ elementy modelu. Ustalanie brakujacych
˛
elementów
modelu zarazem sprawdzanie jego poprawności odbywać si˛e b˛edzie poprzez
minimalizacj˛e wartości nast˛epujacej
˛ funkcji:
F (n, α, k1 , k2 , e, c) =

N
X

(A(t) − Aobs (t))2

(13.6)

i=1

Dla powyższego modelu im mniejsze wartość funkcja "F" osiaga
˛ tym bardziej
prawidłowe wartości posiadaja˛ parametry n, α, k1 , k2 , e, c, które sa˛ nieznanymi
elementami modelu.
Opis parametrów:
•
•

•
•

Parametr α: określa wpływ wartości funkcji (6) w poprzednim punkcie czasu na
wartość w chwili obecnej.
Parametry k1, k2: Parametry te określaja˛ jak silny wpływ na powierzchnie oka
ma dany lewy badź
˛ prawy OPN. Prawidłowy model w momencie modelowania
prawego oka powinien posiadać wartość wi˛eksza przy lewym OPN i na odwrót dla
lewego oka.
Parametry e, c „e” określa sil˛e z jaka˛ EEG wpływa na powierzchnie oka, „c” określa
jakie znaczenie dla modelu ma szum tła mózgu.
Parametr n Według publikacji naukowych wartość powinna oscylować w przedziale 3–10 (Clarke, 2007). Do minimalizacji przestrzeni wartości parametrów
został użyty algorytm genetyczny () jako funkcje przystosowania stosujacy
˛ wzór
(2.2) Genotypem osobników populacji sa˛ wartości Poniżej przedstawione sa˛ kroki
algorytmu.

Opis algorytmu
Do minimalizacji przestrzeni wartości parametrów n, α, k1 , k2 , e, c został użyty
algorytm genetyczny (Goldberg, 1998) jako funkcja przystosowania stosujacy
˛
wzór (2.2). Genotypem osobników populacji sa˛ wartości n, α, k1 , k2 , e, c. Poniżej
przedstawione sa˛ kroki algorytmu:
•

•
•

•
•

Losowanie osobników Dla każdego osobnika nowej populacji losowane sa˛ jego
współczynniki Alpha od 0.9 do 1 k1, k2, e, c od -100 do 100. N: jako wykładnik
pot˛egi powinna być dodatnia oraz w teorii nie przekraczać 10.
Wst˛
epna selekcja Osobnicy sa˛ losowani tak długo aż osiagn
˛ a˛ pewien określony
próg przydatności.
Krzyżowanie Tworzenie osobników nowej populacji odbywa si˛e sposób dwojaki
z prawdopodobieństwem wystapienia
˛
mi˛edzy 0–1:
– genotyp potomka ustalony jako średnia genotypów rodziców.
– genotyp potomka jako losowy dobór wartości z wektorów genotypu rodziców
Mutacja Proces polega na losowej zmianie jednej składowej genotypu o losowa
wartość rzeczywista.
˛
Selekcja Wybierane jest 10% najlepszych osobników do dalszego rozrodu.
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Jako uzupełnienie metody genetycznej na koniec został wykonany algorytm
numeryczny majacy
˛ na celu znalezienie minimum funkcji. Wybieramy losowo jeden
z parametrów n, α, k1 , k2 , e, c zmieniamy jego wartość o około 5% nast˛epnie jeśli
wartość jest lepsza powtarzamy proces dla wszystkich pozostałych parametrów.
Podażamy
˛
kierunkiem spadku dopóty, dopóki funkcja jakości stale si˛e poprawia.

Wnioski
Podsumowujac,
˛ po analizie wyników wygenerowanych przez algorytm można
zauważyć że wartość parametru „k1” była kilkakrotnie wi˛eksza od wartości „k2” dla
badania lewego oka i na odwrót dla prawego. Oba współczynniki określaja,
˛ która
półkola jadra oliwki (OPN) odgrywa bardziej znaczaca
˛ role podczas pobudzenie
mi˛eśnia źrenicy. Wobec tego spodziewanym jest ażeby sygnały z prawej półkuli
odgrywały wi˛eksze znaczenie podczas modelowania oka lewego. Ponadto porównujac
˛
wyniki generowane za pomoca˛ modelu średnio w najgorszych przypadkach odbiegały
o co najwyżej 6%. Oba powyższe stwierdzenia sugeruja˛ że model jest poprawny.
Można uznać że dalsze badania nad dopracowywaniem modelu z użyciem
wysoce wydajnego obliczeniowo sprz˛etu doprowadziłyby do dokładnego określenia
znaczenia jakie maja˛ sygnały rejestrowane z jader
˛
oliwkowych oraz przy pomocy
EEG w pracy mózgu. Co w efekcie doprowadziłoby do lepszego zrozumienia
procesów bioelektrycznych wewnatrz
˛ mózgu oraz w dłuższej perspektywie czasowej
wspomogłoby diagnostyk˛e medyczna.
˛
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Własności emergentne w kontekście problemu
psychofizycznego
Maciej Raś, Ida Czarnecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Streszczenie Poj˛ecie emergencji bywa używane na określenie własności i zjawisk
wyst˛epujacych
˛
na poziomie makro, które w pewien sposób wydaja˛ si˛e być niezależne
od poziomu mikro. Sposób rozumienia „niezależności” nie jest jednak jednolity
dla osób posługujacych
˛
si˛e tym terminem. Artykuł stanowi analiz˛e sposobów
rozumienia poj˛ecia emergencji. Szczególny nacisk położono na poj˛ecie tzw. mocnej
emergencji — najbardziej kontrowersyjnej jej odmiany, która wydaje si˛e być
jedna˛ z ostatnich możliwości naukowego zaadaptowania tendencji dualistycznych
w kontekście problemu psychofizycznego.
Emergencja jest terminem używanym dzisiaj dość powszechnie. Mówi si˛e o niej
mi˛edzy innymi w kontekście mrowisk, kluczy ptaków czy przemian chemicznych.
Poj˛ecie to stosowane jest najcz˛eściej w celu oznaczenia systemów i właściwości
wyłaniajacych
˛
si˛e z elementów niższego poziomu. I tak, rozpatrywana biologicznie
komórka jest emergentna wzgl˛edem atomów, z których si˛e składa. Podobnie sprawa
ma si˛e z tkanka˛ czy całym organizmem, którego działanie wydaje si˛e być novum
na tle jego cz˛eści składowych. Dokładna definicja emergencji jest jednak cz˛esto
pomijana i w odniesieniu do poszczególnych zjawisk rozumiana bywa na różne
sposoby. Łaciński źródłosłów wskazuje na aspekt „wynurzania si˛e” (emergo —
wynurzam si˛e). Cóż jednak dokładnie możemy rozumieć poprzez wynurzone lub
wynurzajace
˛ si˛e własności? Na czym owo wynurzanie miałoby polegać? W przypadku
wymienionych przykładów zasadność użycia poj˛ecia emergencji zdaje si˛e nie budzić
wi˛ekszych kontrowersji, a nawet wydaje si˛e być eleganckim i nowocześnie brzmiacym
˛
określeniem pewnych własności pojawiajacych
˛
na wyższym poziomie w sytuacji ich
braku na poziomie niższym. Intuicyjne rozumienie wynurzajacych
˛
si˛e właściwości
zdaje si˛e wystarczać. Sprawa traci jednak swój jasny klarowny obraz, jeżeli przyjrzymy
si˛e emergencji dokładniej i spróbujemy znaleźć dlań zastosowanie w dziedzinie
psychofizycznej.
Skupmy si˛e najpierw na wyjaśnieniu tego, co dokładniej rozumie si˛e pod
poj˛eciem emergencji. Za Van Gulickiem (2001) możemy wyróżnić trzy rodzaje
emergencji: emergencj˛e konkretnej wartości, skromny rodzaj emergencji i radykalny
rodzaj emergencji1 . Pierwszy, najprostszy sposób rozumienia tego poj˛ecia wyst˛epuje
w odniesieniu do mierzalnych wartości jakiegoś przedmiotu i tak, np. cały przedmiot
1

ang. specific value emergence, modest kind emergence, radical kind emergence

14 (8. PFK, tom 7.) Własności emergentne. . .

87

b˛edzie ważył x kilogramów, mimo iż żadna z jego cz˛eści nie b˛edzie posiadała cechy
ważenia x kilogramów — waga x kilogramów b˛edzie emergentna˛ cecha˛ całego
przedmiotu, nie zaś poszczególnych jego cz˛eści (mimo iż te, naturalnie, obdarzone
b˛eda˛ pewnymi wartościami masy, których suma złoży si˛e na x).
Emergencja skromna, drugi rodzaj emergencji, podobna jest do emergencji
konkretnej wartości, z ta˛ jednak różnica,
˛ iż emergentna cecha nie pojawi si˛e na
zasadzie prostego sumowania, lecz wystapi
˛ jako cecha niepodobna do cech elementów
składowych. O emergencji w tym sensie możemy mówić np. w odniesieniu do koloru
jakiejś substancji, który to pojawia si˛e, mimo, iż czasteczki
˛
t˛e substancj˛e tworzace
˛
nie przejawiaja˛ takiej właściwości jak barwa. Podobnie, w przypadku przywołanej
wcześniej komórki możemy powiedzieć, że emergentna˛ cecha˛ komórki roślinnej jest
zdolność do przeprowadzania fotosyntezy, mimo iż żaden ze składajacych
˛
si˛e nań
atomów nie posiada takiej zdolności.
Radykalny rodzaj emergencji jest zdefiniowany przez Van Gulicka w nast˛epujacy
˛
sposób: własności emergentne jakiegoś obiektu sa˛ całkowicie różne od własności, jakie
posiadaja˛ cz˛eści tego obiektu, tzn. sa˛ rodzaju, którego natura i egzystencja nie jest
uzależniona (not necessitated by) od cech cz˛eści tego obiektu, sposobu kombinacji
tych cz˛eści oraz ich wewn˛etrznych regulacji.
Ci˛eżko dyskutować z dwoma pierwszymi określeniami emergencji. Zarówno
emergencja konkretnej wartości, jak i skromna emergencja wydaja˛ si˛e nie
zawierać żadnych mocnych postulatów ontologicznych. Inaczej rzecz ma si˛e
w przypadku emergencji radykalnej — potraktowanie własności wyższego rz˛edu jako
niezależnych od własności znajdujacych
˛
si˛e na niższych poziomach zdaje si˛e godzić
w fizykalistyczna˛ (mechanistyczna)
˛ wizj˛e świata.
Emergentyzm jako poglad
˛ naukowy zyskał swoja˛ skrystalizowana˛ form˛e
w pierwszej połowie XX wieku za sprawa˛ badaczy takich jak Samuel Alexander, Lloyd
Morgan, C.D. Broad (McLaughlin, 1992).2 Przyjrzyjmy si˛e teorii emergencji autorstwa
ostatniego z wymienionych badaczy, pochodzacej
˛
z monumentalnego dzieła „The
Mind and its place in nature” (Broad, 1925, s.61):
Uj˛eta w abstrakcyjnych terminach teoria emergencji zakłada, że pewne
całości, złożone (powiedzmy) z elementów A, B i C b˛edacych
˛
w relacji R do
siebie; oraz że wszystkie całości złożone z elementów takiego samego rodzaju
co A, B i C w relacji tego samego rodzaju, co R maja˛ pewne charakterystyczne
właściwości; że A, B i C sa˛ zdolne pojawić si˛e w innych rodzajach
układów, gdzie relacja jest innego rodzaju niż R; i że charakterystyczne
właściwości całości R(A, B, C) nie moga,
˛ nawet w teorii, być wydedukowane
z najpełniejszej wiedzy o właściwościach wyizolowanych elementów A, B, i C
ani w innych układach majacych
˛
form˛e odmienna˛ od R(A, B, C).3
Definicja ta w gruncie rzeczy sprowadza si˛e do definicji radykalnej emergencji
zaproponowanej przez van Gulicka. Na tym wariancie emergencji chcielibyśmy przede
wszystkim skupić swoje rozważania.
Dla rozjaśnienia sensu poj˛ecia „mocnej emergencji” najlepiej odwołać si˛e do
laplacowskiego demona. Załóżmy, że istnieje istota posiadajaca
˛ wszelka˛ możliwa˛
2

3

Warto jednak wspomnieć, że myślenie w kategoriach emergencji przypisuje
si˛e dzisiaj również mi˛edzy innymi Johnowi Stuartowi Millowi, Galenowi,
Arystotelesowi, czy Anaksymandrowi(Poczobut, 2009, s. 85).
tłumaczenie własne
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wiedz˛e o fizycznym położeniu wszystkich czasteczek
˛
i o wszystkich siłach
działajacych
˛
na nie; istota posiadajaca
˛ pełna˛ wiedz˛e fizyczna.4
˛ W myśl mocnej
koncepcji emergencji, demon Laplace’a nie miałby jednak żadnej wiedzy na
temat emergentnych własności. W definicji Broada znajdujemy bowiem informacj˛e
o niezdeterminowaniu cech emergentnych przez elementy niższego poziomu. Cała
wiedza o mechanistycznym świecie wydaje si˛e wi˛ec być niewystarczajaca
˛
do
wyjaśnienia tego, co dzieje si˛e na wyższym poziomie.
W mocnej (radykalnej) wersji emergencji najbardziej kontrowersyjne zdaje si˛e być
użycie określeń takich jak „niezdeterminowany”, „niededukowalny” czy „niezależny”.
W jakim sensie nowa, emergentna jakość miałaby być niezależna od swojego „fundamentu”? Zdaniem Kima, elementem niezb˛ednym przy definiowaniu poj˛ecia mocnej
emergencji w odniesieniu do problemu relacji ciało-umysł jest zwrócenie uwagi na
skierowana˛ w dół przyczynowość (downward causation) (Kim, 2006). Zakładajac
˛
emergentny charakter sfery mentalnej wzgl˛edem fizycznego (neuronalnego) podłoża,
zakładamy jednocześnie niezależność właściwości mentalnych. Istnienie zwiazków
˛
przyczynowych w emergentnej strefie mentalnej musi implikować wystapienie
˛
innych
zwiazków
˛
przyczynowych, w których przyczyny leżeć b˛eda˛ w sferze mentalnej,
skutki zaś w sferze fizycznej. I tak, w odwołaniu do Rys.14.1, przyjmujac
˛ za M2
emergentna˛ własność mentalna˛ b˛edac
˛ a˛ skutkiem wystapienia
˛
emergentnej własności
mentalnej M1, natomiast za F1 i F2 ich neuronalne podstawy, zauważamy, że
skutkiem wystapienia
˛
M1 jest nie tylko wystapienie
˛
M2, lecz również F2 — relacja
przyczynowa odnosi si˛e nie tylko do poziomu mentalnego, ale skierowana jest
również „ku dołowi”. Z uwagi na fakt, że M1 powstało na bazie F1, a jego skutkiem
jest F2, moglibyśmy równie dobrze wnosić o istnieniu relacji przyczynowej łacz
˛ acej
˛
F1 z F2, wykazujac
˛ tym samym brak konieczności postulowania wyróżnionego
statusu ontologicznego sfery mentalnej. Według Kima skierowane ku dołowi relacje
przyczynowe sa˛ najważniejszym problemem, b˛edacym
˛
konsekwencja˛ przyj˛ecia poj˛ecia
emergencji.

Rysunek 14.1. Relacje przyczynowe mi˛edzy strefa˛ mentalna˛ (M) i fizyczna˛
Mimo kontrowersyjności zaostrzonego wariantu emergencji, postulowana jest
ona w odniesieniu do relacji mi˛edzy ciałem i umysłem przez wielu badaczy.
David Chalmers (2006) odróżnia on ja˛ od tak zwanej emergencji słabej, w której
emergentne właściwości sa˛ wyprowadzalne ze swojej podstawy, lecz sa˛ w pewien
sposób „zaskakujace”.
˛
O’Connor podpisuje si˛e pod mocna˛ emergencja,
˛ wykorzystujac
˛
poj˛ecie silnej superweniencji4 i odwołujac
˛ si˛e tekstów Polanyi i Sperrego (O’Connor,
1994)5 . Warta przywołania jest również koncepcja filozofii umysłu Rogera Penrose’a,
4
5

Rozróżnienie mi˛edzy słaba˛ a mocna˛ superweniencja˛ zob. Kim (1995, s 110-111)
Zdaniem Bedau (1997) wszyscy obrońcy mocnego wariantu emergencji odwołuja˛
si˛e do tych samych przykładów pochodzacych
˛
z tekstów Polanyi i Sperrego.
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używajacego
˛
poj˛ecia nieobliczalnego determinizmu (Penrose, 2000). Nieobliczalność,
o której mówi nie jest nieobliczalnościa˛ warunkowana˛ złożonościa˛ systemu, lecz
nieobliczalnościa,
˛ z która˛ nie poradziłby sobie nawet demon Laplace’a. Jego zdaniem
nieobliczalna okaże si˛e nowa kwantowa teoria grawitacji.
Pozostanie przy słabszej definicji poj˛ecia emergencji6 nie rodzi właściwie żadnych
problemów, niemniej wydaje si˛e, że tak oto uj˛eta nie wnosi w naukowe wyjaśnianie
wiele nowego. Zwróćmy zatem raz jeszcze uwag˛e na konsekwencje wynikajace
˛
z naszych wcześniejszych rozważań odnośnie mocnego wariantu emergencji:
akceptacja mocnej emergencji oznacza jednocześnie akceptacj˛e pewnej wersji
dualizmu. Widzimy wi˛ec, że różnica w sposobie rozumienia poj˛ecia emergencji
stanowi odzwierciedlenie starego sporu mi˛edzy monizmem a dualizmem. Mocna
emergencja zdaje si˛e być jedna˛ z ostatnich możliwości „ocalenia” umysłu jako tworu
nie pojmowanego na sposób czysto fizykalistyczny.
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Wybrane zagadnienia z zakresu kognitywnych
aspektów przekładu tekstów publicystycznych
Aldona Richert
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

Streszczenie Artykuł dotyczy roli tłumacza jako pośrednika w procesie poznawania
i doświadczania innych kultur. Podstawa˛ materiałowa˛ rozważań jest korpus tekstów
publicystycznych rosyjskoj˛ezycznych i ich tłumaczenia dost˛epne w tygodniku „Forum”.
Szczególna˛ uwag˛e poświ˛ecam artykułom o charakterze poznawczym, które polskiemu
czytelnikowi dostarczaja˛ wiedzy o Rosji, jej mieszkańcach i ich kulturze. Nie b˛edzie
to spojrzenie całościowe, lecz zasygnalizowanie wybranych zagadnień ze szczególnym
uwzgl˛ednieniem relacji: tłumacz–autor oraz tłumacz–odbiorca.
J. Anusiewicz określił j˛ezyk jako najbardziej pełne i wszechstronne źródło
wiedzy o kulturze. Nazwał go środkiem i narz˛edziem utrwalania, magazynowania,
przekazywania i interpretacji treści kulturowych. Studia nad j˛ezykiem traktował jako
drog˛e do badania natury różnorakich mechanizmów doświadczania świata. (Anusiewicz, 1991, s. 18). Wg j˛ezykoznawczo-antropologicznej koncepcji Sapira-Whorfa,
j˛ezyk „definiuje” kulturowe doświadczenie człowieka, a poznanie (myślenie) jest
„zrelatywizowane do poszczególnych j˛ezyków (grup j˛ezyków) charakteryzujacych
˛
si˛e
wspólna˛ konfiguracja˛ formalnych technik porzadkowania
˛
kulturowego doświadczenia
człowieka” (Bytniewski, 1991, s. 17–19).
W poznawania innych kultur, cz˛esto korzystamy z przekładu tekstów oryginalnych.
W tym artykule chciałabym zwrócić uwag˛e na rol˛e i odpowiedzialność tłumacza
w zakresie tłumaczenia tekstów publicystycznych, opisujacych
˛
realia społeczne
w Rosji, w kontekście wartości poznawczej oraz recepcji przekładu przez polskiego
odbiorc˛e. Proponowane zagadnienia przedstawi˛e z pozycji czytelnika artykułów
publicystycznych tygodnika „Forum”, w którym publikowane sa˛ wybrane artykuły
z prasy światowej, przetłumaczone na j˛ezyk polski.
Za myśl przewodnia˛ tego artykułu obieram słowa E. Tabakowskiej, że tłumacz
powinien być lojalny wobec autora tekstu tłumaczonego. „(. . . ) Aby dobrze spełnić
swoja˛ misj˛e, tłumacz musi darzyć uczuciem nie samego siebie, lecz swojego autora.
(. . . ) Biada tłumaczowi, który spojrzawszy w zwierciadło cudzego tekstu dojrzy w nim
własne odbicie i si˛e w nim zakocha, tracac
˛ z oczu — i z myśli, i z serca — oryginalny
obraz. (. . . ) W kontekście przekładu zwierciadłem jest tekst utkany z j˛ezykowego
tworzywa i, z natury rzeczy, tłumacz w swej pierwotnej roli — w roli czytelnika
oryginału — nie może nie dostrzec w nim własnego odbicia. Powinno ono jednak
być tłem dla wizerunku tego, kto si˛e w tym zwierciadle przegladał
˛ pierwszy i do kogo
ono należy” (Tabakowska, 2008, s. 503).
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A. Pisarska i T. Tomaszkiewicz podzieliły proces tłumaczenia na trzy etapy:
zrozumienie oryginału, jego dewerbalizacj˛e i reekspresj˛e, czyli uchwycenie sensu, a
wi˛ec jego dokładna˛ rekonstrukcj˛e, zatrzymanie go w pami˛eci i powtórne wyrażenie
w postaci tekstu. Na każdym z tych etapów zasadnicza˛ rol˛e odgrywa interpretacja
jako podstawa rozumienia drugiej (obcej) kultury (Pisarska i Tomaszkiewicz, 1996,
s. 63 i nast.). Jak zauważa A. Awdiejew: „tekst nie przekazuje sensu komunikatu,
lecz tylko wskazuje na możliwe kierunki jego interpretacji” (Awdiejew, bdw, 2012).
Przekład nie jest zatem prostym szukaniem odpowiedników dla poszczególnych słów
czy wyrażeń. Jego celem jest znalezienie najlepszego ekwiwalentu dla wyrażenia
myśli nadawcy. Wprowadzajac
˛ kategorie j˛ezyka biznesu można by powtórzyć za
Constance B.West, że „każdy, kto podejmuje si˛e tłumaczenia, zaciaga
˛ dług. Aby go
spłacić, musi oddać nie te same banknoty czy monety, lecz t˛e sama˛ kwot˛e” (za:
Nida, 2009, s.53). Ażeby móc jak najbardziej celnie oddać sens czyjegoś komunikatu,
osadzonego w konkretnych realiach społecznych, osoba dokonujaca
˛ przekładu musi
być zakotwiczona w obu kulturach (j˛ezyka oryginału i j˛ezyka przekładu). K.
Hejwowski zauważa, że w dzisiejszych czasach powszechne jest przekonanie (nawet
wydawcy prezentuja˛ takie podejście), że tłumaczyć może każdy, kto opanował j˛ezyk
obcy w stopniu zaawansowanym. Z góry zakłada si˛e, że taka osoba może tłumaczyć
teksty na dowolne tematy (Hejwowski, 2009, s. 150–162). Tymczasem, pisze K.
Hejwowski, nieporozumieniem jest przyj˛ecie założenia, że każda osoba dwuj˛ezyczna
potrafi tłumaczyć.
W publicystyce, jako dziedzinie komunikacji społecznej, dominuje funkcja
perswazyjna j˛ezyka oraz stanowisko nadawcy. Każdy artykuł publicystyczny jest aktem
j˛ezykowym stworzonym z jakaś
˛ intencja,
˛ tzn. że autor chce przekazać pewne znaczenie
i wywrzeć określony efekt na odbiorcy. Jak zauważa D.Urbanek, j˛ezyk tekstów
publicystycznych jest nie tylko narz˛edziem opisu czy interpretacji rzeczywistości,
lecz bardzo cz˛esto pełni funkcj˛e „akumulatora znaczeń” i jest nośnikiem określonych
wartości, zwiazanych
˛
z danym wycinkiem rzeczywistości. W tym właśnie dostrzega
si˛e współcześnie istotny problem przekładowy tekstów kulturoznawczych — pisze
D.Urbanek — ponieważ nawet jeśli realia kulturowe posiadaja˛ formalne odpowiedniki
na poziomie znaczenia referencjalnego, to cz˛esto sa˛ nieprzekładalne na poziomie
pragmatyki – w sferze emocjonalnej, apelatywno-emotywnej czy wr˛ecz aksjologicznej
(Urbanek, 2010, s. 90). Odbiorca, w procesie interpretacji tekstu publicystycznego,
powinien rozpoznać w nim intencje komunikacyjne nadawcy i przyj˛ety przez
niego punkt widzenia1 , który znajduje odzwierciedlenie w przedstawionym obrazie
rzeczywistości. J. Bartmiński nazywa punkt widzenia „czynnikiem podmiotowokulturowym”, który decyduje o sposobie mówienia o przedmiocie (Bartmiński, 1990,
s. 92). Tłumacz nie mówi jednak o przedmiocie, czyli oryginale, lecz tworzac
˛ go
powtórnie w innym j˛ezyku, uwzgl˛ednia również swój punkt widzenia. Tłumaczenie
1

Punkt widzenia zwiazany
˛
jest bezpośrednio z procesem profilowania, rozumianym
jako kreowanie subiektywnego wariantu obrazu właśnie z określonego punktu
widzenia. A że punkt widzenia jest zawsze czyjś, analiza procesu profilowania
rzeczywistości i jego efektów wymaga uwzgl˛ednienia podmiotu mówiacego
˛
jako
przedstawiciela pewnej grupy społecznej cechujacej
˛ si˛e określonymi interesami i
wartościami. Jednak nasuwa si˛e tutaj pytanie, w jaki sposób uchwycić dynamiczny
proces profilowania oraz walk˛e punktów widzenia różnych podmiotów działajacych
˛
i mówiacych
˛
w społeczeństwie? (Bartmiński/Niebrzegowska-Bartmińska 2004).
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jest zatem wynikiem interpretacji oryginału dokonanej przez tłumacza, która odbywa
si˛e także w jakiejś perspektywie (Tokarz, 2004, s. 15–16).
Należy mieć na wzgl˛edzie fakt, że autor tekstu publicystycznego (nadawca)
dokonuje opisu sytuacji na podstawie bezpośredniego ogladu
˛
w swojej kulturze.
Rola˛ tłumacza jest odszyfrowanie intencji autora i przekazanie jej odbiorcy. Czyni
to na podstawie pośredniego ogladu,
˛
w dodatku b˛edac
˛ umiejscowionym w innej
(swojej) kulturze. Truizmem jest stwierdzenie, że jest to niełatwe wyzwanie dla
tłumacza, które wiaże
˛ si˛e również z wieloma zagrożeniami, mogacymi
˛
wpływać na
jakość przekładu. Wśród takich zagrożeń możemy wskazać nadinterpretacj˛e, bł˛edne
odczytaniem intencji, wreszcie - stereotypy (uświadomione badź
˛ nieuświadomione).
Można wi˛ec stwierdzić, że przetłumaczony artykuł publicystyczny w relacji do
tekstu oryginału posiada potencjał informacyjny wykraczajacy
˛ poza własny zakres.
Tłumaczenie „zyskuje g˛estość znaczeniowa”,
˛ która pozwala czytelnikowi przekładu na
recepcj˛e „znaczeń dajacych
˛
si˛e wyprowadzić bezpośrednio”, a znanych użytkownikowi
z doświadczenia z innymi tekstami kultury, jak również na „wczucie si˛e” w zakresy
znaczeniowe pochodzace
˛ z oryginału. Co istotne, tych dwu sposobów interpretowania
nie da si˛e jednoznacznie rozgraniczyć (Neubert, 2009, s. 128).
Jak wynika z poczynionych przeze mnie obserwacji, w przekładzie tekstów
publicystycznych, zwłaszcza tych nacechowanych kulturowo, trudno jest dochować
lojalności i wierności, o której pisze E. Tabakowska, cytowana przeze mnie na wst˛epie.
Ponieważ o przekładzie najlepiej mówić na przykładzie, chciałabym przytoczyć
przykładowy fragment rosyjskiego artykułu prasowego opublikowanego na łamach
tygodnika „Ogoniok” oraz jego polskiego tłumaczenia zamieszczonego w tygodniku
„Forum” (Tab. 15.1). Fragment ten pozwoli lepiej zobrazować zagadnienia, które
zostały już omówione.
Trudno zaprzeczyć temu, że perswazyjna funkcja tekstów publicystycznych
determinuje wybory j˛ezykowe dokonywane zarówno przez autora artykułu jak
i tłumacza. Najwyraźniej widać to w nagłówkach artykułów, tj. w tytule i w lidzie.
Wiadomo, że sa˛ to elementy tekstu, które maja˛ przyciagn
˛ ać
˛ uwag˛e czytelnika, zach˛ecić
go do lektury. Jednak z punktu widzenia translatoryki elementy te budza˛ cz˛esto
wiele kontrowersji. Można o nich dyskutować również w przypadku powyższego
przykładu. Wprawdzie polski tytuł oddaje „ducha” całego artykułu, jednak możliwe,
że wraz z lidem kreśla˛ polskiemu czytelnikowi inne tło niż w oryginale. Słowo
„” oznacza sublimacj˛e, a wi˛ec przemian˛e. Tłumacz nie zadbał o to, aby przekazać
polskiemu odbiorcy t˛e informacj˛e. Wydaje si˛e, że zbyt powierzchownie i płytko
odczytał znaczenie oryginału. W rezultacie, przekazana w polskim tytule informacja
jest niepełna i nie niesie określonych skojarzeń u polskiego odbiorcy, co może rozmijać
si˛e z intencjami nadawczymi autora rosyjskiego tekstu.
Jako że cały artykuł poświ˛econy jest zjawisku neostalinizmu w Rosji, nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że został pomini˛ety w polskim tekście fragment o projekcie
planu destalinizacji w Rosji, który opracowała Prezydencka Rada ds. Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka. W ten sposób tłumacz zubożył
wiedz˛e polskiego czytelnika o aktualnych zjawiskach i wydarzeniach zachodzacych
˛
w Rosji. Brak tych informacji może mieć wpływ na odbiór całego artykułu. Pami˛etajmy,
że czytajac
˛ publicystyk˛e rosyjska,
˛ polski czytelnik zwraca uwag˛e przede wszystkim
na jej stron˛e faktograficzna.
˛ Wybory j˛ezykowe jakich dokonał tłumacz w tym
przykładowym fragmencie moga˛ zdradzać jego wizj˛e społeczeństwa rosyjskiego, jego
sympatie badź
˛ antypatie.
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Tabela 15.1. Przykład rosyjskiego artykułu i jego polskiego tłumaczenia

Jako nierzetelność tłumacza należy uznać przekazana˛ polskiemu czytelnikowi
informacj˛e o tym, że rosyjskie społeczeństwo cechuje „brak nawyków samodzielnego
myślenia”. Autor rosyjskiego artykułu pisze, że samodzielne myślenie jest t˛epione
i niszczone; nie orzeka o jego braku. W kontekście powyższego, można si˛e
zastanawiać, czy taki przekład ma lub może mieć negatywne konsekwencje społeczne?
Z pewnościa˛ oddala polskiego czytelnika od poznania i zrozumienia sytuacji społecznej
w Rosji oraz zachowań mieszkańców. Z teorii przekładu wiadomo, że działalność
interpretacyjna tłumacza jest ograniczona ramami tekstu oryginału. Jak podkreśla
B. Tokarz, „tłumacz nie może własna˛ aktywnościa˛ interpretacyjna˛ przysłonić znaków
tekstu oryginału, bo w nich wyraża si˛e cudze życie i to one stanowia˛ drog˛e do poznania
innego. Inny w przekładzie jest obcym, który powinien zachować swoja˛ odmienność,
ponieważ tylko tak może wzbogacić autorefleksj˛e odbiorcy, co ogranicza i zobowiazuje
˛
tłumacza. On sam musi odnaleźć si˛e w tej obcości na zasadzie podobieństwa i różnicy
jako jednostka i to jako jednostka przynależna do pewnej zbiorowości, dla której
tłumaczy. (. . . ) Interpretacja tłumacza, na swój sposób „objaśniajaca”
˛
oryginał, jest
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warunkiem komunikacji, odsyłajacym
˛
do reguł rzadz
˛ acych
˛
psychika”
˛ (Tokarz, 2004, s.
17–18).
Nieuchronnym jest to, że tłumacz zostawia ślady w każdym tłumaczonym przez
siebie tekście. Po pierwsze dlatego, że tłumaczy nie „tekst”, lecz swoja˛ „interpretacj˛e
tekstu”. Po drugie - tłumacz stosuje swój własny „filtr”, czyli wybiera perspektyw˛e,
z której zwraca si˛e do swoich odbiorców i dokonuje wyboru spośród wielu możliwych
wariantów interpretacyjnych (Dambska-Prokop,
˛
2005, s.240). Uświadamiajac
˛ sobie
to, tłumacz powinien zachować wyjatkow
˛
a˛ ostrożność przed wejściem w rol˛e
redaktora tekstu.
Możemy przyjać,
˛ że czytelnik, dla którego sporzadzany
˛
jest przekład artykułów
publicystycznych nie si˛ega po oryginały tych artykułów. Dzieje si˛e tak prawdopodobnie
z uwagi na brak dost˛epu do prasy zagranicznej i/lub niewystarczajac
˛ a˛ znajomość
j˛ezyka obcego. Zatem oryginał właściwie nie jest obecny w świadomości odbiorcy
przekładu. Przyst˛epujac
˛ zatem do tłumaczenia tekstu publicystycznego należy brać
pod uwag˛e, że „odbiorca przekładu ma odmienna˛ wiedz˛e uprzednia˛ – w tym stopniu,
w jakim nabył ja˛ w trakcie dotychczasowego doświadczenia, żyjac
˛ w innym kraju oraz
w czasie nauki szkolnej i wychowania”. Ponadto jest on „nosicielem odmiennej kultury
w tym systemu wartości, typowych zachowań, odniesień do tekstów funkcjonujacych
˛
w tej kulturze, zarówno tworzacych
˛
tradycj˛e, jak i relewantnych dla teraźniejszości”
(Lewicki, 2000, s. 11–12).
Majac
˛ na uwadze fakt, że publicystyka kreuje obraz współczesnego świata oraz
ma ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej czytelników, uważam,
że tłumacz tym bardziej powinien dbać o dostarczenie ekwiwalentnego przekładu
i z pokora˛ podchodzić do swojej misji. Twierdz˛e, że tłumacz w roli pośrednika mi˛edzy
kulturami, powinien aktywnie działać na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie,
czyli np. przełamywać stereotypy. W tym zakresie można by mówić, że jest społecznie
odpowiedzialny. Tłumacz pomaga poznać inne kultury. Poznawać, to znaczy nie tylko
postrzegać obrazy zewn˛etrznego świata, ale wykrywać zwiazki
˛
zależności mi˛edzy
elementami tego, co postrzegamy „Myśleć to uświadamiać sobie te właśnie zwiazki
˛
zależności, to dażyć
˛
do tego, żeby nasze sady
˛ o rzeczywistości były determinowane
przez czynniki obiektywnie w tej rzeczywistości działajace.
˛ Sady
˛ tak determinowane
sa˛ sadami
˛
prawdziwymi – pisze W.Doroszewski” (Doroszewski, 1982, s. 9). Mówiac
˛
o doświadczeniu poznania za pośrednictwem przekładu warto pami˛etać o słowach B.
Tokarz, że „przekład nigdy nie odwzorowuje fotograficznie oryginału, lecz portretuje
go mentalnie (Tokarz, 2004, s. 14). Na ile tak rzeczywiście jest w przypadku
przekładów artykułów prasowych? To pytanie pozostawmy otwartym.
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16
Jak Transcranial Direct Current Stimulation może
nam pomóc w życiu codziennym?
Konrad Solarz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, kognitywistyka

Streszczenie Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) jest bezinwazyjna˛
technika˛ modulacji aktywności kory mózgowej polegajac
˛ a˛ na przepuszczaniu pradu
˛
o niskim nat˛eżeniu (1–2 miliampery) przez czaszk˛e pacjenta. W zależności od
polaryzacji skutkuje to wzrostem (anoda) lub spadkiem (katoda) pobudliwości kory
mózgowej. Za długotrwałe efekty tDCS odpowiedzialne sa˛ mechanizmy długotrwałego
wzmocnienia (LTP) i osłabienia (LTD) synaptycznego. Badane jest szerokie spektrum
zastosowań opisanej techniki, zarówno w rehabilitacji jak i usprawnianiu funkcji
u osób zdrowych. Autor skupia si˛e na wpływie stymulacji na efektywność pami˛eci
roboczej oraz uczenie motoryczne.

Przedstawienie metody
Autorem pierwszego nowożytnego raportu z wykorzystaniem elektryczności do
stymulacji ludzkiego mózgu jest siostrzeniec Galvaniego — Giovanni Aldini, który
wykorzystał prad
˛ elektryczny do leczenia pacjentów melancholicznych (Paulus, 2011).
Dopiero w latach 60 ubiegłego wieku zacz˛eto intensywnie przygladać
˛
si˛e jak prad
˛
elektryczny wpływa na pobudliwość tkanki nerwowej (Bindman, Lippold i Redfearn,
1964), a zaledwie 10 lat temu rozpoczał
˛ si˛e eksponencjalny wr˛ecz wzrost popularności
badań, już na modelu człowieka.
Transcranial Direct Current Stimulation jest metoda˛ polegajac
˛ a˛ na przepuszczaniu
przez mózg pacjenta niskonat˛eżeniowego pradu
˛
(<2 mA). Do przeprowadzenia
klasycznego eksperymentu potrzebujemy zaledwie: źródła pradu
˛
stałego, dwóch
elektrod, gabek
˛
nasaczonych
˛
elektrolitem i pasków ułatwiajacych
˛
ich montaż (DaSilva,
Volz, Bikson i Fregni, 2011). Do tej pory stosowano elektrody o dużej powierzchni:
35cm2 . Trwaja˛ jednak prace nad zwi˛ekszeniem rozdzielczości przestrzennej tDCS
przez wprowadzanie dodatkowych elektrod oraz zmniejszenie ich rozmiarów (Datta,
i in., 2009).

Biofizyczne zasady działania
Różne modele przewiduja,
˛ że do powierzchni mózgu dociera zaledwie połowa
przepuszczanego pradu.
˛
Przyłożenie źródła pradu
˛ do powierzchni czaszki wpływa na
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polaryzacj˛e populacji neuronów znajdujacych
˛
si˛e przede wszystkim pod nia˛ i leżacych
˛
prostopadle do jej powierzchni. Anoda powoduje zmniejszenie depolaryzacji ciał
komórkowych neuronów, co powoduje zwi˛ekszenie ich pobudliwości, katoda zaś,
wr˛ecz przeciwnie (Paulus, 2011).
Trudniejsze jest wyjaśnienie mechanizmów, które stoja˛ za modulacja˛ aktywności
neuronalnej po ustaniu stymulacji pradem.
˛
Pierwsza,
˛ nasuwajac
˛ a˛ si˛e hipoteza˛ jest
wystapienie
˛
mechanizmów LTP (long-term potentation) i LTD (long-term depression),
które sa˛ jednymi z procesów odpowiadajacych
˛
za plastyczność naszego mózgu.
Idac
˛ tym tropem, niemieccy uczeni (Liebetanz, Nitsche, Tergau i Paulus, 2002)
selektywnie blokowali kanały zaangażowane w przesyłanie informacji. Doszli do
wniosku, że wyłaczaj
˛
ac
˛ receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) nie
obserwuje si˛e długofalowych efektów modulacji. Stagg i Nitsche (2011) donosza,
˛
że wyst˛epowaniu przedłużonej stymulacji aktywności kory mózgowej pradem
˛
anodowym towarzyszy spadek st˛eżenia kwasu gamma-aminomasłowego (GABA).
Alternatywnymi wyjaśnieniami moga˛ być: przemieszczanie si˛e białek w błonie
komórkowej, przyjmowanie przez nie odmiennej konformacji, przemieszczanie
kanałów jonowych, reakcja komórki na zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej
wywołanej elektroliza˛ wody i dyslokacja˛ jonów (Ardolino, Bossi, Barbieri i Priori,
2005)

Wpływ na pami˛
eć robocza˛
Nietrudno znaleźć czynność, w która˛ zaangażowana jest pami˛eć robocza:
czytanie tego artykułu, wybieranie usłyszanego numeru, kontrolowanie czy kasjer
nie pomylił si˛e wydajac
˛ reszt˛e. Badania z wykorzystaniem technik neuroobrazowania
wskazuja˛ na grzbietowo-boczna˛ kor˛e przedczołowa˛ (DLPFC), jako struktur˛e
która jest zaangażowana w utrzymywanie niezb˛ednych informacji do aktualnego
działania. Dodatkowo w zadaniach wykorzystujacych
˛
bodźce j˛ezykowe obserwuje si˛e
lateralizacj˛e przetwarzania bodźca — lewa półkula dominuje (D’Esposito, i in., 1998).
Najcz˛eściej wykorzystywanym wskaźnikiem efektywności pami˛eci roboczej jest wynik
w zadaniu „n-wstecz”. Na ekranie prezentowane sa˛ kolejno znaki (najcz˛eściej litery
lub cyfry), a zadaniem badanego jest reagowanie w sytuacji, gdy ten sam bodziec
pojawił si˛e jedna,
˛ dwie, n tablic wcześniej. Zmuszony jest zatem do przechowywanie
n elementów w pami˛eci roboczej. W eksperymentach badani stymulowani pradem
˛
anodowym uzyskiwali istotnie wyższe wyniki w opisanym zadaniu niż grupa bez
stymulacji lub poddana stymulacji katodowej. (Andrews, Hoy, Enticott, Daskalakis
i Fitzgerald, 2011; Mulquiney, Hoy, Daskalakis i Fitzgerald, 2011). W bardziej
kompleksowym badaniu (Zaehle, Sandmann, Thorne, Jäncke i Herrmann, 2011)
badani oprócz otrzymywania stymulacji tDCS poddani zostali rejestracji sygnału EEG.
Okazało si˛e, że prad
˛ anodowy prowadził do zwi˛ekszenia mocy oscylacji w paśmie theta
i alfa, natomiast katodowy — przeciwnie. Postuluje si˛e, że alfa jest korelatem inhibicji
obszarów niezwiazanych
˛
z wykonywanym zadania, zaś theta — kodowania informacji
i jej wydobywania.
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Wpływ na uczenie motoryczne
Uczenie si˛e motoryczne jest wszechobecne w naszym życiu. Cz˛esto nabywamy
nowe umiej˛etności, modyfikujemy stare, adaptujemy si˛e do otoczenia. Strukturami
zaangażowanymi w ten proces sa˛ przede wszystkim pierwszorz˛edowa kora
motoryczna (M1) i dodatkowa kora ruchowa (SMA), ale także grzbietowo-boczna
kora przedczołowa (DLPFC), móżdżek i kora przedruchowa (preSMA) (Vollmann,
i in., 2012). Badacze zajmujacy
˛ si˛e tDCS uznali za celowe sprawdzenie, czy technika
ta jest w stanie wpływać na nabywanie nowych zdolności motorycznych. Nitsche
i Paulus (2000), zacz˛eli od sprawdzenia jak polaryzacja, układ elektrod, nat˛eżenie
oraz długość stymulacji wpływa na pierwotna˛ kor˛e ruchowa.
˛ Okazało si˛e, że wszystkie
te czynniki wpływaja˛ na efekt stymulacji. Optymalnym sposobem montażu okazało si˛e
być umieszczenie elektrody aktywnej bezpośrednio nad kora˛ ruchowa,
˛ referencyjnej
zaś nad łukiem brwiowym po przeciwnej stronie głowy. Anoda zwi˛ekszała, a katoda
zmniejszała pobudliwość badanego obszaru, zaś wielkość i długość utrzymywania
si˛e efektu zależały od dwóch ostatnich zmiennych. Należy zaznaczyć że nat˛eżenie
stymulacji wahało si˛e mi˛edzy 0.2–1 mA, zaś jej czas od 6 s.–5 min. Wynik ten
znalazł też swoje potwierdzenie w eksperymencie z wykorzystaniem funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego (Kwon i Jang, 2011). W jaki sposób przekłada si˛e to
uczenie motoryczne? Otóż okazuje si˛e, że podczas symulacji pradem
˛
anodowym
wspomnianych obszarów kory mózgowej zarówno świadome, jak i nieświadome
uczenie si˛e post˛epuje szybciej. Za dowód moga˛ służyć wyniki eksperymentów,
w których zadaniem badanego było naciskanie klawiszy (Nitsche, i in., 2003) czy
podażanie
˛
za poruszajacym
˛
si˛e punktem (Antal, i in., 2004).

Zakończenie
Transcranial Direct Current Stimulation wydaje si˛e być dobrym kandydatem
na technik˛e wspomagajac
˛ a˛ przy rehabilitacji upośledzonych funkcji, a także do
poprawy poziomu wykonania zadań u osób zdrowych. tDCS testowany jest na wielu
polach. Oprócz zastosowań opisanych w tym artykule można jeszcze wymienić:
badania nad wpływem stymulacji elektrycznej w leczeniu depresji, łagodzenie
skutków udaru, usprawnianie funkcji j˛ezykowych, oddziaływanie na uwag˛e i inne
funkcje wykonawcze, a nawet poznanie numeryczne. Interesujacym
˛
zastosowaniem
opisanej techniki wydaje si˛e być przyspieszenie akwizycji czynności złożonych (np.
prowadzenie samochodu) czy zwi˛ekszenie tempa procesu edukacyjnego. Jednak, aby
w pełni ocenić przydatność opisanej techniki oraz dogł˛ebnie poznać jej mechanizmy
działania potrzebnych jest wi˛ecej badań podstawowych jak i aplikacyjnych.
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Streszczenie Referat porusza kwesti˛e statusu neuroestetyki. Ze wzgl˛edu na to, że
wnioski wyciagane
˛
na podstawie wyników badań w ramach tej dyscypliny sa˛ zbieżne
z od dawna znanymi postulatami estetycznymi, powstaja˛ pytania, na które staram
si˛e odpowiedzieć w swoim tekście, a mianowicie: czy można mówić o rozwoju
neuroestetyki, czy jedynie potwierdzaniu starych tez nowymi metodami?, czy jedyna˛
zaleta˛ tej dziedziny jest argument o naukowości estetyki, czy można znaleźć nowe
sposoby wykorzystania uzyskanej w ten sposób wiedzy (neuromarketing)? Referat
pokazuje zbieżność postulatów w zakresie neuroestetyki i estetyki tradycyjnej oraz
nowe możliwości wykorzystania tej neuronauki.

W swoim wystapieniu
˛
chciałabym poruszyć kwesti˛e statusu neuroestetyki. Jest
to dyscyplina kognitywna, interdyscyplinarna, łacz
˛ aca
˛ wiedz˛e z zakresu psychologii,
fizjologii i neurobiologii. Termin został wprowadzony w 1999 roku przez Semira
Zekiego (Zeki, 1999) – neurobiologa, badajacego
˛
obszary mózgu odpowiedzialne
za widzenie. Neuroestetyka próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczace
˛ „umysłu
estetycznego” oraz rozwikłać kwestie dotyczace
˛ pobudzania neuronalnego w trakcie
percepcji dzieł sztuki. Dziedzina ta rozwija si˛e od niecałych pi˛etnastu lat i skupia si˛e
na badaniach mózgu, dzi˛eki którym stara si˛e uzyskać obiektywne dane dotyczace
˛
percepcji dzieł sztuki i zwiazanego
˛
z tym przeżycia estetycznego. Aby tego
dokonać, neuroestetyka stara si˛e rozwikłać wiele szczegółowych kwestii zwiazanych
˛
z działaniem mózgu, które miałyby dać obiektywne przesłanki w zagadnieniu
tak subiektywnym i nieokreślonym, jak doświadczenie estetyczne. Jednak wnioski
wyciagane
˛
na podstawie wyników badań przeprowadzanych w ramach tej dziedziny
(neuroobrazowanie, badania struktury dzieł sztuki itd.) sa˛ zbieżne z postulatami
wysuni˛etymi na polu estetyki już w XIX wieku (a nawet wcześniejszymi). Powstaje
zatem uzasadnione pytanie o status tej dziedziny badań, która de facto rozwija si˛e
znacznie wolniej niż inne neuronauki. Czy możemy mówić o rozwoju neuroestetyki,
czy jedynie potwierdzaniu starych tez nowymi metodami? Czy jedyna˛ jej zaleta˛ jest
argument o naukowości estetyki, którego dostarcza, czy można znaleźć nowe sposoby
wykorzystania uzyskanej w ten sposób wiedzy (neuromarketing)? W swoim referacie
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pokaż˛e, z jednej strony, że teorie prezentowane przez neuroestetyków sa˛ zbieżne lub
pokrywaja˛ si˛e z postulatami w zakresie percepcji i przeżycia estetycznego wysuni˛etymi
w drugiej połowie XIX wieku, z drugiej strony – postaram si˛e wskazać nowe ścieżki,
którymi mogłaby podażać
˛
neuroestetyka, wykorzystujac
˛ zdobyta˛ dotychczas wiedz˛e.
Pierwszorz˛ednym problemem zarówno dla estetyki tradycyjnej, jak i neuroestetyki
jest określenie, jak powinien być skonstruowany obiekt, żeby bodziec wizualny lub
słuchowy oddziałał na widza i wywołał wrażenie. Neuroestetycy sami przyznaja,
˛ że
zdobyta przez nich wiedza pokrywa si˛e z o wiele wcześniejszymi teoriami: „Studia
malarskie nad kolorem, konturem, linia,
˛ perspektywa˛ czy twarzami wyprzedziły
o wiele setek lat badania nad mózgiem wzrokowym prowadzone przez naukowców”
(Markiewicz i Przybysz, 2010, s. 108). Na pewno twórcy wcześniejsi nie zdawali
sobie dokładnie sprawy z tego, jakie procesy zachodza˛ w mózgu podczas obserwacji
na przykład rzeczy pi˛eknych czy brzydkich, ale mieli świadomość tego, jakimi
sposobami, przy użyciu jakich środków wywołać zamierzony efekt. Wynika to zapewne
z utożsamiania w pewnym stopniu przez artystów procesu twórczego z procesem
odbioru dzieła: znajac
˛ własne doznania z obserwacji natury, można dedukować
o wrażeniu, jakie obraz wywoła w widzu. Odbiorca, podobnie jak artysta, spostrzega
rzeczy i zjawiska, tyle że oddane na płótnie1 . Co ciekawe, badacze tacy jak Vilayanur
S. Ramachandran, William Hirstein czy Semir Zeki postuluja,
˛ że artysta posiada ukryta˛
wiedz˛e na temat percepcji i emocji (Ramachandran i Hirstein, 2006; Zeki, 1999).
Z teza˛ ta˛ trudno si˛e zgodzić, majac
˛ na uwadze, iż teorie estetyczne powstajace
˛ pod
koniec XIX wieku oraz w okresie mi˛edzywojennym poruszały i szeroko omawiały
kwestie percepcji i przeżycia estetycznego, rozpatrujac
˛ przy tej okazji budow˛e dzieła
sztuki. Nowoczesna estetyka w Polsce wykorzystywała wiedz˛e z zakresu fizjonomii
i psychologii i kładła szczególny nacisk na stron˛e formalna˛ obrazów – kwestie barwy,
oświetlenia, kształtu, perspektywy itp. Prekursor tej estetyki – Stanisław Witkiewicz
– jako pierwszy opracował teori˛e barw (opisał różne rodzaje barw: dopełniajace,
˛
lokalne itp., dwa aspekty harmonii barw, teori˛e refleksowania barw), podkreślajac,
˛ że
główna˛ funkcja˛ harmonii barw jest sprawienie przyjemności zmysłom i świadomości,
czyli estetyczne wykorzystanie barwy2 . Estetyk podkreślał również wpływ światła na
1

2

Oczywiście odbiór form trójwymiarowych i dwuwymiarowych jest czymś zupełnie
innym, chodzi tutaj o percepcj˛e kształtów, kolorów, oświetlenia przedstawianych
rzeczy i zjawisk.
W XIX wieku Witkiewicz był odosobniony w tego typu pogladach.
˛
Jest on
prekursorem estetyki nowoczesnej, która w pełni rozwin˛eła si˛e w dwudziestoleciu
mi˛edzywojennym. Dlatego też wskazuj˛e, że tezy podobne do tych z zakresu
neuroestetyki pojawiły si˛e już w XIX wieku, zaznaczajac
˛ jednocześnie, że w szerszym zakresie rozwin˛eły si˛e w dwudziestym stuleciu. Zagadnienia, na które warto
zwrócić uwag˛e u przykładowych estetyków: Mieczysław Wallis postuluje, iż wartość
jest własnościa˛ przedmiotów i wyróżnia wartości łagodne (harmonijne) i ostre
(cz˛eściowo dysharmonijne); Stanisław Ossowski wskazuje na bezinteresowność
emocji w przeżyciu estetycznym, które wywołuja˛ układy formalne dzieła, rozdziela
wartości artystyczne i estetyczne; Władysław Strzemiński – twórca unizmu –
traktuje dzieło sztuki jako przedmiot wizualny o określonych relacjach figur
geometrycznych i stosunku do płaszczyzny obrazu, postuluje wzrokocentryzm;
Leon Chwistek tworzy teori˛e strefizmu; Roman Ingarden szczegółowo omawia
wartości artystyczne – teoria warstwowej budowy dzieła sztuki, jakość estetyczna
jest pochodna˛ celowego ukształtowania składników/warstw dzieła.
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uczucia odbiorcy, w nim bowiem tkwia˛ bodźce wrażeń wzrokowych. Zwracał on nawet
uwag˛e na tak istotny w odbiorze dzieła element, jak odpowiednie eksponowanie
i oświetlenie obrazu w galerii. Nie można wi˛ec powiedzieć, że tworzenie dzieł przez
artystów było i jest czysto intuicyjne, niepoparte znajomościa˛ teorii wyjaśniajacych
˛
fenomen tworzenia obrazów, które już w założeniu maja˛ si˛e podobać odbiorcy.
Rozważania te pokrywaja˛ si˛e ze sposobem traktowania dzieła sztuki przez
neuroestetyków, dla których jest ono bodźcem wizualnym, majacym
˛
wywołać
zachwyt, poczucie pi˛ekna itd. Przybysz i Markiewicz wskazuja˛ trzy cechy dzieła
sztuki, traktowanego jako bodziec, które przesadzaj
˛
a˛ o odbiorze estetycznym:
musi ono „skupić uwag˛e widza, spowodować, że system percepcyjny odrzuci
konwencjonalny odbiór dzieła, wywołać emocj˛e estetyczna”
˛ (Markiewicz i Przybysz,
2007, s. 114). Skupianie uwagi polega na szczególnym zaakcentowaniu pewnych
elementów obrazu. Jak wynika z badań Zekiego (Zeki, 1999, rozdz. 7 i 16),
podczas aktywacji odpowiedniego pola w mózgu, odpowiedzialnego za wywołanie
wrażenia zwiazanego
˛
z dana˛ modalnościa,
˛ zahamowaniu ulega aktywność w innym
polu mózgu odpowiedzialnym za inna˛ modalność. Dzieje si˛e tak, kiedy artysta
pomija pewne cechy przedstawianych zjawisk, zuboża bodziec, akcentujac
˛ jego
wybrane aspekty. Ramachandran i Hirstein wskazuja,
˛ że nadmierne nagromadzenie
szczegółów rozprasza widzów, dlatego należy skupić ich uwag˛e na pewnych
aspektach kompozycji; określaja˛ to jako zasad˛e „izolowania pojedynczej modalności
wizualnej” (Ramachandran i Hirstein, 2006, s. 346). Niekonwencjonalność odbioru
spowodowana jest pomini˛eciem detali, przerysowaniem, zdeformowaniem obrazu, co
ma służyć pokazaniu tych aspektów rzeczywistości, na które zazwyczaj nie zwraca si˛e
uwagi. Dzieło musi też wywołać emocje, które wzmocnia˛ przekaz wizualny. Celowi
temu służy również wydobywanie kontrastu w zakresie koloru czy faktury.
Konstatacje te nie sa˛ niczym nowym na polu estetyki. Skupienie uwagi, odrzucenie
konwencjonalnego odbioru czy wywołanie emocji to podstawowe atuty dzieł sztuki,
ze wzgl˛edu na które sa˛ one odpowiednio konstruowane. Do sposobów tych należy
karykatura, groteska, uj˛ecie fantastyczne, symboliczne itd., ale równie dobrze może to
być przedstawienie realistyczne z uwypukleniem pewnych elementów kosztem innych.
Odbiorca malarstwa od razu rozpozna, że ma do czynienia z obiektem, który posiada
inny status ontologiczny i należy zatem odpowiednio si˛e nastawić do jego percepcji.
Stwierdzenie Ramachandrana i Hirsteina, o tym, że nadmiar szczegółów rozprasza
widza, który może skoncentrować si˛e na jednej modalności, poparte badaniami
neuronalnymi, pokrywaja˛ si˛e z wnioskami choćby przywołanego już Witkiewicza,
który stwierdza, że wrażenia nie wywoła w widzu „obraz, w którym przede wszystkim
b˛edzie widać guziki, majtki, małe epizody, mnóstwo szczegółów, które rozrywaja˛ uwag˛e
widza, wywołuja˛ w jego umyśle całe szeregi dalszych kojarzeń si˛e poj˛eć, otwieraja˛
dla jego myśli mnóstwo horyzontów i ostatecznie, zm˛eczywszy gmatwanina,
˛ odbieraja˛
nawet możność doznania prostej estetycznej przyjemności” (Witkiewicz, 1899, s. 295).
Na podstawie wiedzy z zakresu fizjologii, psychologii i optyki3 estetyk formułuje
istotne z punktu podj˛etego tematu postulaty:
Malarstwo działa przez oczy i wszystkie jego środki sa˛ skierowane ku temu,
żeby to wszystko, co si˛e do ludzkiej świadomości przy pomocy wzroku dostaje,
3

Co ciekawe, Zeki, podobnie jak Witkiewicz, powołuje si˛e na odkrycia w zakresie
optyki z XIX wieku oraz na odkrywc˛e w tym zakresie – Hermanna von Helmholtza
(zob. Zeki, 2012). Podobieństw w głoszonych teoriach jest o wiele wi˛ecej, jednak
ich przedstawienie wykracza poza możliwości obj˛etościowe niniejszego szkicu.
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uderzało oczy widza z obrazu, jak uderza jego wzrok w świecie rzeczywistym.
Działaja˛ tu dwa różne pierwiastki: aparat wzrokowy, przenoszacy
˛ obrazy do mózgu,
i świadomość, ta wewn˛etrzna treść ludzkiego ja, która obrazy te w pewien sposób
przyjmuje [. . . ]. Patrzymy nie tylko oczami – patrzymy dusza.
˛ Aparat wzrokowy [. . . ]
działa automatycznie, przenoszac
˛ na mózg tak, jak obiektyw na płyt˛e fotograficzna,
˛
fal˛e światła, w której mieszcza˛ si˛e najdrobniejsze szczegóły danego obrazu, lecz
świadomość przyjmuje z całości tego obrazu tylko to, co w danej chwili przyjać
˛ może.
Jak nastawiamy wzrok na pewne oddalenie i w pewnych kierunkach, tak samo si˛e
nastawia świadomość [. . . ] i chociaż aparat wzrokowy przynosi jej zawsze jednakowo
wyraźne obrazy, ona widzi w nich tylko pewne strony, pewne światła, cienie, plamy
barw – a innych nie dostrzega. Środkami wi˛ec malarstwa sa˛ kształt, barwa i światło,
które musza˛ być użyte nie tylko zgodnie z prawami optyki i fizjologii wzroku, ale [. . . ]
również zgodnie z prawami psychologii (Witkiewicz, 1974, s. 148–149).
Ten dosyć długi fragment pokazuje podobieństwo zapatrywań na kwesti˛e percepcji
dzieł sztuki. Różnica tkwi w terminologii (należy pami˛etać, że okres, w którym
tworzył Witkiewicz jest czasem królowania metafory nad terminem) oraz rozwoju
wymienionych dziedzin, stad
˛ estetyk pisze na przykład o duszy, a nie o umyśle.
Wnioski jednak, istotne dla estetyki, a wynikajace
˛ z badania percepcji, sa˛ zbieżne,
choć neuroestetyka, dzi˛eki dokładnym badaniom mózgu, bardzo szczegółowo opisuje
proces percepcji (Markiewicz i Przybysz, 2007, s. 116–118).
Ciekawa˛ kwestia,
˛ o której chciałabym jeszcze wspomnieć jest kategoria pi˛ekna.
Semir Zeki, tworzac
˛ neurobiologiczna˛ definicj˛e pi˛ekna (Ishizu i Zeki, 2012; Kawabata
i Zeki, 2004), powołuje si˛e na definicj˛e Edmunda Burke’a i zaznacza, że szuka
odpowiedzi na pytanie: „co konstytuuje pi˛ekno?”, badajac
˛ aktywność mózgu podczas
doświadczania pi˛ekna. Podkreśla również, że umiejscawia je bardziej w odbiorcy niż
w obiekcie, choć nie zaprzecza, że obiekt może posiadać właściwości, które kwalifikuja˛
go jako pi˛ekny. Z takim stanowiskiem w estetyce mamy do czynienia od końca XVIII
wieku, kiedy to upadła idea pi˛ekna absolutnego (pi˛ekna przez duże P) i zmieniło
si˛e jego „umiejscowienie” – z obiektu, który spełniał wymogi kanonu i dlatego był
pi˛ekny, na odbiorc˛e, któremu dany obiekt si˛e podobał. Wartość estetyczna˛ (pi˛ekno)
zacz˛eto postrzegać w sposób, który dobrze oddaje maksyma „nie to ładne, co ładne,
lecz co si˛e komu podoba” (Sunderland, 1979, s. 42). Po tym rozróżnieniu nastapiło
˛
odróżnienie wartości artystycznych od estetycznych (koniec XIX wieku) i pojmowanie
pi˛ekna dwojako. Mówi si˛e bowiem o dziełach artystycznie pi˛eknych, czyli takich,
które poprawnie realizuja˛ założenia formalne, kompozycyjne itd., oraz o pi˛eknie
estetycznym, czyli upodobaniu do pewnych konstrukcji, kolorów itp. Neuroestetycy
podchodza˛ do tej kwestii również w dwojaki sposób: skupiaja˛ si˛e na szczegółach
budowy dzieła, wskazujac,
˛ które elementy i w jaki sposób wpływaja˛ na jego odbiór
(wywoływanie wrażenia), lub zajmuja˛ si˛e badaniem procesu, jaki zachodzi w mózgu
(aktywności w konkretnym jego obszarze), kiedy badani odbieraja˛ bodźce uznawane
przez nich za pi˛ekne.
W zakresie przeżycia estetycznego ważnym zjawiskiem jest empatia. Badacze
zajmujacy
˛ si˛e neuroestetyka˛ wyróżniaja˛ dwa rodzaje empatii: kognitywny (wykrycie
stanu psychicznego podmiotu przedstawionego w dziele, szczególnie stanów umysłowych) i afektywny (zdolność doświadczania analogicznych uczuć, przyjmowanie
stanu psychicznego innego podmiotu) (Markiewicz i Przybysz, 2007, s. 132). We
współczesnych badaniach tzw. mózgu społecznego (Markiewicz i Przybysz, 2007,
s. 133) system percepcja–zachowanie wyjaśnia symulacj˛e zachowania i mimiki.
Automatyczna symulacja odnoszona jest również do emocji. Wskazuje si˛e przy tym,
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że percepcja emocji uruchamia mechanizmy odpowiedzialne za wytwarzanie takich
emocji (Markiewicz i Przybysz, 2007, s. 134). Empatia jako przeżycie właściwe
odbiorowi dzieł sztuki również jest zjawiskiem o długiej tradycji, na które szczególnie
kładziono nacisk w estetyce emocjonalistycznej (J. Volkelt, E. Véron).
Oprócz wielu zbieżności lub też pokrywania si˛e wniosków dotyczacych
˛
percepcji
i przeżycia estetycznego w ramach estetyki tradycyjnej i neuroestetyki, ta ostatnia
dostarcza bardziej obiektywnych i przede wszystkim naukowych argumentów
w poruszanych zagadnieniach. Daje ona zatem podbudow˛e naukowa˛ w rozważaniu
kwestii subiektywnych. Jest to jedna,
˛ ale nie jedyna˛ jej zaleta.
˛ Neuroestetyk˛e,
a raczej wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzanych w jej zakresie, można
wykorzystać w sposób bardzo praktyczny. Nie chodzi mi tutaj o praktyk˛e malarska,
˛
choć ona również może korzystać z tych zdobyczy. Mam przede wszystkim na
myśli zastosowanie wiedzy z zakresu neuroestetyki w działaniach marketingowych.
Wiedza neuronaukowa, zdobyta na przykład przez neuroobrazowanie, eye tracking,
fMRI, reakcje skórno-galwaniczne wspiera tworzenie przekazów komunikacyjnych:
reklam, wygladu
˛
produktów itd. oraz pomaga w efektywnej sprzedaży. Metody
stosowane w neuromarketingu sa˛ dużo skuteczniejsze niż wykorzystywane wcześniej
tzw. zogniskowane wywiady grupowe.
Neuroekonomia, wykorzystujaca
˛ wyniki badań z neurologii, psychologii i ekonomii, koncentruje si˛e na szukaniu przyczyn decyzji oraz tworzeniu teorii
dotyczacych
˛
zachowań ludzkich. Neuroestetyka, skupiajac
˛ si˛e na percepcji obiektu
oraz jego cechach, warunkujacych
˛
określony odbiór, mogłaby znaleźć zastosowanie
w neuromarketingu, szczególnie w reklamach bazujacych
˛
na bodźcach wzrokowych.
Bardzo pomocne mogłyby okazać si˛e koncepcje Ramachandrana i Hirsteina, którzy
w swoich badaniach kładli nacisk na charakter, budow˛e obiektu oraz reakcj˛e
emocjonalna,
˛ która˛ on wywołuje4 . Wyróżnili oni elementy wpływajace
˛ na odbiór
bodźców wizualnych, m.in. izolowanie pojedynczej modalności i alokacja uwagi,
wzmacnianie sygnału przez wydobycie kontrastu, symetria (Ramachandran i Hirstein,
2006). Można również wykorzystać prace badawcze Semira Zekiego, który oddzielił
pi˛ekno od sztuki i zajał
˛ si˛e badaniem procesów zachodzacych
˛
w mózgu podczas
doświadczania przedmiotów pi˛eknych dla danego odbiorcy, choć niekoniecznie
b˛edacych
˛
dziełami sztuki. Punkt ci˛eżkości położył wi˛ec na estetyczne odbieranie,
przeżywanie bodźców wizualnych i muzycznych. Badani podczas skanowania
określali, które bodźce si˛e im podobaja˛ i jaki jest stopień nat˛eżenia tego doznania
(Ishizu i Zeki, 2012).
Aby pokazać to na przykładzie, posłuż˛e si˛e badaniami dotyczacymi
˛
wyboru
produktu prof. Rafała Ohme. W prezentacji z konferencji Media Trendy 2011 pt.
Jak mózg wybiera okładki magazynów? (Ohme, 2011) porównuje okładki „Polityki”
i „Wprost”, na których przedstawiony został temat Smoleńska. Bardziej skuteczna
okazała si˛e w badaniu okładka „Polityki”. Uzasadnienie Ohme brzmi:
Odwoływanie si˛e w prasie do wydarzeń pod Smoleńskiem jest odbierane
pozytywnie [. . . ] w przypadku, gdy podkreślona jest waga i symbolika
tego zdarzenia, a także szacunek dla osób, które zgin˛eły w katastrofie. To
wydarzenie nie powinno być utożsamiane z polityka,
˛ podziałami oraz walka˛
mi˛edzy najważniejszymi osobami w Polsce (Ohme, 2011).
4

Pierwszy z badaczy zwrócił też szczególna˛ uwag˛e na zjawisko synestezji (Brang
i Ramachandran, 2011; Ramachandran i Hubbard, 2003).
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Rysunek 17.1. Okładka magazynu
Polityka
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Rysunek 17.2. Okładka magazynu
Wprost

Warto jednak zauważyć, że okładka „Polityki” (rys. 17.1) została skomponowana
na wzór dzieła sztuki, przypomina obrazy Pietera Bruegela i Hieronima Boscha
oraz malarskie wizerunki motywu sadu
˛ ostatecznego, w których wyst˛epuje podział
kompozycyjny na niebo (świat duchowy) i ziemi˛e (zdarzenia życia doczesnego).
Okładka „Wprost” (rys. 17.2) pokazuje zdj˛ecie miejsca katastrofy i wrak samolotu
prezydenckiego. Decydujace
˛ sa˛ też tytuły – jeden odnosi do świata literackiego, świata
fikcji, drugi bezpośrednio do działań wojennych. Tak wi˛ec konotacje płynace
˛ z obydwu
obrazów sa˛ oczywiste i z estetycznego punktu widzenia okładka „Polityki” może si˛e
bardziej podobać.
Wykorzystanie badań z zakresu neuroestetyki, w połaczeniu
˛
z badaniami nad
zachowaniami i procesami decyzyjnymi konsumentów, mogłoby przynieść nowe,
interesujace
˛ rezultaty. Jest to istotne, zważywszy, że wi˛ekszość reklam opiera si˛e
na bodźcach wizualnych: zarówno najskuteczniejsza z nich – reklama telewizyjna,
jak i najbardziej powszechna i dost˛epna dla zleceniodawców – reklama zewn˛etrzna
(Polak, 2011).
Rozważania o statusie neuroestetyki wypada zakończyć stwierdzeniem, że jej
rozwój byłby być może szybszy i przyniósłby wi˛eksze efekty pragmatyczne, gdyby
dziedzina ta skierowała nurt swoich badań w nowym kierunku. Z punktu widzenia
sztuki powiela ona bowiem i potwierdza w sposób naukowy teorie znane od
lat, a nawet wieków. Ponadto artyści w procesie twórczym nie potrzebuja˛ aż tak
szczegółowej wiedzy, która poza tym – ze wzgl˛edu właśnie na swoja˛ naukowość
– jest dla nich niedost˛epna, gdyż skuteczna˛ barier˛e stanowi jej specjalistyczny
charakter. Może być ona jednak użyteczna i stanowić istotny składnik badań
w zakresie neuromarketingu, podwyższajac
˛ skuteczność stosowanych technik lub też
tworzac
˛ nowe sposoby podejścia na przykład do reklam, jak też ich konstruowania.
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W tym właśnie kierunku widz˛e możliwość szybszego i efektywniejszego rozwoju
neuroestetyki. Problem pozostaje jednak otwarty do dalszej dyskusji.
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Rola zmysłów i integracji multisensorycznej
w reprezentacjach własnego ciała
Mateusz Woźniak, Marta Łukowska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

Streszczenie W artykule został podj˛ety temat reprezentacji ciała. W kontekście
tej problematyki zazwyczaj próbuje si˛e argumentować za istnieniem dużych
całościowych struktur, które łacz
˛ a˛ w sobie szereg elementów. W przeciwieństwie do
tego standardowego podejścia, autorzy wskazuja˛ na daleko idaca
˛ niejednorodność
problematyki, która jest w nim zawarta. Dokonuja˛ analizy wkładu poszczególnych
zmysłów i ich wielopoziomowej integracji dla jednorodnego poczucia świadomości
cielesnej. Zwracaja˛ także uwag˛e na fakt, że człowiek i jego ciało nieodłacznie
˛
funkcjonuja˛ w środowisku fizycznym, w zwiazku
˛
z czym należy brać pod uwag˛e
także dodatkowe zmienne z tym zwiazane
˛
(lokalizacja siebie w przestrzeni, poczucie
równowagi, przestrzeń peripersonalna).

Wprowadzenie
Ciało jest głównym narz˛edziem interakcji człowieka ze środowiskiem. Umożliwia
percepcj˛e rzeczywistości oraz działanie w niej. Zyskujacy
˛ na popularności nurt
ucieleśnionego poznania (embodied cognition) idzie o krok dalej i postuluje, że cały
system poznawczy, w tym wyższe procesy, takie jak myślenie i rozumowanie, osadzone
sa˛ w doświadczeniu cielesnym i sa˛ przez nie ukształtowane (Goldman, de Vignemont,
2009; Kiverstein, Clark, 2009; Merleau-Ponty, 1945/2001). Zmysły z jednej strony
umożliwiaja˛ tworzenie reprezentacji otaczajacej
˛
nas rzeczywistości, z drugiej zaś
pozwalaja˛ nam poznać nasze własne ciało oraz świadomie je odbierać w relacji
do otaczajacego
˛
środowiska. Stwierdzenie to prowokuje do dociekań na temat
mechanizmów percepcji własnego ciała, jako podstawowego, zawsze dost˛epnego
układu odniesienia (reference frame).
Badania eksperymentalne i kliniczne nad zaburzeniami percepcji własnego ciała
(Lopez i in., 2008) sugeruja,
˛ że na proces ten składa si˛e szereg skomplikowanych
subprocesów, dla których centralnym problemem jest integracja danych napływajacych
˛
z różnych zmysłów (multisensory integration). Niniejszy tekst koncentruje si˛e właśnie
na tym problemie oraz implikacjach, które z niego wypływaja˛ dla takich aspektów
postrzegania ciała, jak: poczucie przynależności kończyn do ciała (sense of limb
ownership; Botvinick i Cohen, 1998), poczucie posiadania całego ciała (sense of
body ownership, Blanke i Metzinger, 2009) i poczucie sprawstwa (sense of agency;
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Gallagher, 2000; Kannape i Blanke, 2012), czy wreszcie poczucie zlokalizowania siebie
w przestrzeni (self-location/embodiment; Ionta i in, 2011; Lopez i in., 2008).

Zmysły jako narz˛
edzia postrzegania świata i własnego ciała
Aby efektywnie funkcjonować w otaczajacym
˛
nas środowisku, musimy skutecznie
odbierać i przetwarzać informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem narzadów
˛
zmysłów, zlokalizowanych w obr˛ebie naszego ciała. Aby poprawnie oszacować
odebrana˛ informacj˛e sensoryczna˛ niezb˛edna jest wiedza o relacji pomi˛edzy źródłem
sygnału a jego odbiornikiem, czyli danym zmysłem. Ciało wydaje si˛e być
w tym procesie transparentne. Niemniej stanowi ono płaszczyzn˛e integracji danych
docierajacych
˛
do organizmu z sensorów umiejscowionych w jego różnych cz˛eściach.
Stad,
˛ aby poprawnie skonsolidować informacje z wielu źródeł, wymagana jest wiedza
na temat relacji przestrzennych pomi˛edzy poszczególnymi narzadami
˛
zmysłów. Innymi
słowy, niezb˛edna jest mapa ciała – reprezentacja. Pytanie jednak, czy istnieje jedna,
nadrz˛edna mapa, czy też jest ich kilka?
Idea, że w mózgu znajduje si˛e spójna reprezentacja własnego ciała, która została
nazwana schematem własnego ciała (body schema) jest najcz˛eściej przypisywana
Headowi i Holmesowi (1911–192), chociaż inne źródła wskazuja,
˛ że mogła si˛e ona
pojawić już w 1890 roku (Holmes, Spence, 2006). Head i Holmes już wtedy dokonali
rozróżnienia na schemat posturalny (postural schema), który rejestruje zmiany we
wzajemnym położeniu cz˛eści naszego ciała i jest silnie zwiazany
˛
z propriocepcja˛
oraz „schemat powierzchniowy” (surface schema), b˛edacy
˛ reprezentacja˛ powierzchni
dotykowej.
Można wi˛ec powiedzieć, że dokonali oni podziału reprezentacji zgodnie
z kryterium modalności zmysłowej (propriocepcja versus dotyk). Kolejne lata
przyniosły propozycje dalszych podziałów, jednakże do tej pory nie udało
si˛e wypracować jednej klasyfikacji, która zadowoliłby przynajmniej wi˛ekszość
zainteresowanych. Tym bardziej, że można wziać
˛ pod uwag˛e wiele kryteriów
demarkacyjnych, jak na przykład to, czy reprezentacja jest stabilna, czy też podlega
dynamicznym zmianom, czy jest zwiazana
˛
z motoryka,
˛ czy percepcja,
˛ czy jest
wrodzona, czy nabyta. Co wi˛ecej głosy, wskazujace
˛ na to, że nie powinno si˛e
nadmiernie wyróżniać poszczególnych reprezentacji sa˛ równie silne, jak te wskazujace
˛
na konieczność ich jak najdokładniejszego dzielenia. Gallagher (2005) zaproponował,
by wziać
˛ pod uwag˛e dwie kategorie. Pierwsza˛ z nich jest schemat ciała (body schema),
który jest rozumiany jako senso-motoryczny model ciała odpowiedzialny za ruch
i czucie. Z kolei przez nazw˛e obraz ciała (body image) rozumie on wszystkie inne
„wyższe” reprezentacje. Idea ta została cz˛eściowo skrytykowana przez zwolenników
koncepcji triadycznych (np.: Schwoebel, Coslett, 2005, przeglad:
˛ de Vignemont,
2010), którzy pozostawili pierwsza˛ z nich, natomiast druga˛ podzieliła na reprezentacj˛e
wizualno-przestrzenna˛ oraz semantyczna.
˛ W kontekście przedstawionych koncepcji
widać, że jedna˛ z dróg do wyjaśnienia kwestii reprezentacji ciała może być skupienie
si˛e na analizie znaczenia różnych modalności zmysłowych i wskazaniu stopnia,
w jakim sa˛ one ze soba˛ powiazane,
˛
w procesie percepcji ciała.
Warto w tym miejscu rozpoczać
˛ od wymienienia i krótkiego scharakteryzowania
kluczowych dla budowania reprezentacji ciała zmysłów.
Dotyk wydaje si˛e być jedna˛ z najbardziej banalnych pozycji w tym zestawieniu,
jednakże po bliższym spojrzeniu okazuje si˛e, że rzeczywistość nie jest wcale taka

18 (8. PFK, tom 7.) Rola zmysłów i integracji multisensorycznej. . .

109

prosta. Po pierwsze dotyk rozumiany jako kontakt powierzchni ciała z innym obiektem
jest odbierany przez szereg receptorów rejestrujacych
˛
różne aspekty takiego zdarzenia.
Przykładowo ciałka blaszkowate (Paciniego) odbieraja˛ informacj˛e o szybkim silnym
nacisku i wibracjach, dyski Merkela o dłuższym stałym nacisku lub dotyku, natomiast
ciałka Ruffiniego o rozciaganiu
˛
skóry (dokładniejszy opis: Purves i in., 2004). Tak
wi˛ec sama informacja składa si˛e z informacji o dotyku, nacisku, cz˛estotliwości
wibracji i napi˛eciu skóry. Dodatkowo w tych samych obszarach znajduja˛ si˛e także
odpowiedzialne za percepcj˛e bólu (ale także cz˛eściowo dotyku) wolne zakończenia
nerwowe oraz termoreceptory odpowiedzialne za percepcj˛e temperatury.
Informacje z powyżej wymienionych receptorów sa˛ nast˛epnie analizowane przez
wyższe ośrodki (różne dla dotyku, bólu i temperatury), pomimo, że subiektywnie
odczuwane sa˛ w tym samym miejscu. Pojawia si˛e także drugi problem. Jak
zauważaja˛ de Vignemont, Tsakiris i Haggard (2006), sama informacja dotykowa na
powierzchni skóry może być widziana jako ”niezróżnicowana czuciowa płaszczyzna,
bez kategorycznych podziałów odpowiadajacych
˛
anatomicznym cz˛eściom ciała”
(tłumaczenie własne). Oczywiście somatotopowa organizacja odpowiednich cz˛eści
układu nerwowego pozwala na dokładna˛ lokalizacj˛e bodźca, jednakże sama w sobie
jest ona pozbawiona kontekstu pełnej trójwymiarowej geometrycznej struktury ciała.
Propriocepcja i motoryka Za poczucie dynamicznego zlokalizowania ciała
w przestrzeni odpowiada w pierwszej kolejności czucie proprioceptywne oraz układ
motoryczny. Ściśle mówiac
˛ za informacj˛e aferentna˛ odpowiedzialne sa˛ wrzeciona
mi˛eśniowe, organy ści˛egniste Golgiego i receptory znajdujace
˛ si˛e w stawach.
To one poprzez zbieranie informacji na temat napi˛ecia mi˛eśni, umożliwiaja˛ na
dalszym etapie przetwarzania na określenie wzajemnego położenia cz˛eści ciała wobec
siebie w przestrzeni. Taki typ informacji stanowi swego rodzaju potwierdzenie dla
wyróżnienia schematu posturalnego przez Head’a i Holmes’a. Współcześnie zazwyczaj
wskazuje si˛e na bardzo silny zwiazek
˛
propriocepcji z motoryka˛ w myśl zasady,
że stanowia˛ one dwie strony tego samego medalu. Jednocześnie warto wyraźnie
zaznaczyć, że pomimo iż ściśle ze soba˛ współpracuja,
˛ to nie sa˛ tożsame. Ma to
szczególne znaczenie w koncepcjach mechanizmów powstawania poczucia sprawstwa
(sense of agency).
Układ przedsionkowy W wi˛ekszości klasycznych opracowań dotyczacych
˛
tematu reprezentacji ciała, układ odpowiedzialny za zmysł równowagi jest pomijany. Niemniej,
informacja na temat zlokalizowania ciała w odniesieniu do kierunku działania siły
grawitacji, zdaje mieć wpływ na motoryk˛e i propriocepcj˛e. Znaczenie tego układu
dla poczucia zlokalizowania siebie w przestrzenni jest aktualnie przedmiotem badań,
a wst˛epne syntetyczne wnioski przedstawione zostały w niedawnym artykule Lopeza
i współpracowników (2008).
Wzrok wydaje si˛e istotnie różnić od modalności omówionych wcześniej. Reprezentacji wzrokowej przypisuje si˛e cz˛esto osobna˛ wizualno-przestrzenna˛ reprezentacj˛e
ciała (de Vignemont, 2010). Należy jednakże pami˛etać, że także wzrok jest w pewnym
sensie uzależniony od układu motorycznego, gdyż widzenie możliwe jest dzi˛eki
ruchowi gałek ocznych i głowy. Same receptory wzrokowe adaptuja˛ si˛e zbyt szybko,
by były w stanie postrzegać statyczne obiekty nie wykonujac
˛ jednocześnie szybkich
ruchów sakkadowych.
Niestety jak dotad
˛ przeprowadzono jedynie kilka badań, testujacych
˛
znaczenie
pozostałych zmysłów (słuch, smak i zapach) w procesie kształtowania si˛e reprezentacji
ciała (np. Tajadura-Jiménez i in., 2012). Stad
˛ zostana˛ one pomini˛ete w dalszych
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rozważaniach. Nie b˛eda˛ tutaj brane pod uwag˛e także poznawcze reprezentacje
wyższego poziomu, określane przez de Vignemont (2010) mianem semantycznych.

Integracja multisensoryczna a reprezentacje ciała
Jak zostało już wspomniane, ciało służy jako główne narz˛edzie interakcji ze
środowiskiem. Kolejna˛ trywialna˛ lecz kluczowa˛ informacja˛ jest to, że środowisko życia
człowieka jest trójwymiarowe, a człowiek jest istota,
˛ która w tymże środowisku musi
znajdować niezb˛edne zasoby poprzez ustawiczna˛ zmian˛e zlokalizowania swojego ciała
w przestrzeni. Pojawia si˛e pytanie, jak poszczególne zmysły pomagaja˛ człowiekowi
w tejże przestrzeni funkcjonować i jakie to ma znaczenie dla kształtowania si˛e różnych
reprezentacji zwiazanych
˛
z ciałem.
Zmysły maja˛ różny zasi˛eg przestrzenny – dostarczaja˛ informacji na temat
przestrzeni znajdujacych
˛
si˛e w zróżnicowanym oddaleniu od ciała. Na tej podstawie
wyróżniono trzy rodzaje przestrzeni, zależne od jej odległości od ciała. Sa˛ to:
przestrzeń personalna, peripersonalna i ekstrapersonalna (Previc, 1998). Granica˛
przestrzeni personalnej jest powierzchnia ciała, stad
˛ najważniejszym zmysłem ja˛
określajacym
˛
jest dotyk. Przestrzeń peripersonalna ograniczona jest zasi˛egiem rak,
˛
a podstawowa˛ informacja˛ sensoryczna˛ ja˛ definiujac
˛ a˛ jest propriocepcja. Strefa
ekstrapersonalna zaczyna si˛e tuż poza zasi˛egiem rak
˛ i ograniczona jest zasi˛egiem
wzroku. W celu ukształtowania si˛e prawidłowej reprezentacji ciała w przestrzeni,
konieczna jest integracja danych sensorycznych w ramach poszczególnych przestrzeni,
jak również dalsza integracja pomi˛edzy poszczególnymi przestrzeniami (Lopez i in,
2008).
Co istotne, pasywna integracja wydaje si˛e być procesem nieadaptacyjnym,
z racji, że człowiek jest istota˛ mobilna˛ i ustawicznie zmienia swoje położenie
w przestrzeni. Wraz z tymi zmianami każdorazowo przedefiniowaniu ulega to, co
wchodzi w zakres poszczególnych przestrzeni. Innymi słowy, obiekt dostrzeżony
w przestrzeni ekstrapersonalnej może wejść w zasi˛eg przestrzeni peripersonalnej
w procesie przemieszczania w przestrzeni, by nast˛epnie stać si˛e udziałem przestrzeni
personalnej poprzez manipulacj˛e w przestrzeni peripersonalnej. Kluczowym aspektem
jest w tej sytuacji proces interakcji ze środowiskiem (ruch w przestrzeni, manipulacja
przedmiotami).
Te na pozór banalne działania wymagaja˛ stałego monitorowania i odświeżania
różnych reprezentacji swojego ciała. W sytuacji poprawnego funkcjonowania, dane
dopływajace
˛ z wyżej wymienionych zmysłów dostarczaja˛ spójnych informacji na
temat ciała i jego zlokalizowania w przestrzeni. Można zatem założyć, że wówczas
poszczególne reprezentacje ciała współgraja˛ ze soba,
˛ w celu wygenerowania
prawidłowego działania, zorientowanego na założony cel. Innymi słowy, pojawia si˛e
wówczas prawidłowe, w rozumieniu zgodne ze stanem rzeczywistym, doświadczenie
swojego ciała. W takich sytuacjach czujemy, że nasze fizyczne ciało jest nasze (sense of
ownership), a poszczególne jego cz˛eści przynależa˛ do całości (sense of limb ownership),
jak również, że jesteśmy zlokalizowani w tymże ciele (embodiment; self-location), które
postrzegamy jako własne, a podejmowane z jego pomoca˛ działania odbierane sa˛ jako
działania, nad którymi mamy sił˛e sprawcza˛ (sense of agency).
Problemy pojawiaja˛ si˛e, kiedy integracja danych docierajacych
˛
z różnych zmysłów
zawodzi badź
˛ dane docierajace
˛ z różnych zmysłów stoja˛ ze soba˛ w sprzeczności
(konflikcie) (Blanke, 2012; Lopez i in., 2008). Wówczas osoba może doświadczyć
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różnego rodzaju iluzji zwiazanych
˛
z postrzeganiem swojego ciała. Co istotne, iluzje
moga˛ dotyczyć poszczególnych tylko reprezentacji cielesnych, podczas gdy pozostałe
pozostaja˛ nietkni˛ete.
Dobrym przykładem sa˛ dwa typy zaburzeń wywołanych lezjami w obr˛ebie
płata ciemieniowego. W zależności od lokalizacji i zakresu uszkodzenia, pacjenci
moga˛ doświadczać badź
˛ iluzji autoskopowej (autoscopic illusion) badź
˛ poczucia
eksterioryzacji (out-of-body experience) (przeglad:
˛ Lopez i in., 2008). Pierwszy
syndrom obejmuje głównie zaburzenia poczucia ciała (sense of ownership) podczas
gdy poczucie zlokalizowania w przestrzeni jest prawidłowe. U osób doświadczajacych
˛
eksterioryzacji natomiast na zaburzenia poczucia ciała nakładaja˛ si˛e dodatkowo
problemy z poprawnym zlokalizowaniem siebie w przestrzeni, stad
˛ pacjenci odnosza˛
wrażenie przebywania poza swoim ciałem. Okazuje si˛e, że dodatkowym czynnikiem
różnicujacym
˛
te dwie grupy pacjentów jest obecność objawów nieprawidłowego
funkcjonowania układu przedsionkowego. Towarzyszace
˛ OBE wrażenia unoszenia si˛e,
rotowania, sa˛ sygnałem potwierdzajacym
˛
wyst˛epowanie tychże zaburzeń. Symptomy
te nie pojawiaja˛ si˛e natomiast w iluzji autoskopowej.
Przykładem odmiennego wpływu nieprawidłowego funkcjonowania danego
zmysłu na różne reprezentacje ciała, sa˛ badania z wykorzystaniem paradygmatu iluzji
gumowej r˛eki (rubber-hand illusion, Botvinick i Cohen, 1998) u osób cierpiacych
˛
na dystoni˛e ogniskowa˛ r˛eki (focal hand dystonia; Fiorio i in., 2011). Dolegliwość
ta obejmuje nieprawidłowości funkcjonowania mi˛eśni r˛eki i upośledza równocześnie
informacj˛e proprioceptywna,
˛ dotyczac
˛ a˛ tej r˛eki. Wyniki badań z wykorzystaniem
RHI sugeruja,
˛ że u osób dotkni˛etych tym schorzeniem możliwe jest wytworzenie
poczucia, że gumowa r˛eka jest traktowana jak fragment ciała (sense of limb ownership).
Jednakże, w przeciwieństwie do zdrowych osób, nie zaobserwowano w tej grupie
wpływu iluzji na poczucie zlokalizowania r˛eki prawdziwej w stosunku do całego
ciała (limb self-location), mierzonego dryftem proprioceptywnym (proprioceptive drift;
Tsakiris, Haggard, 2005).

Podsumowanie
Mówiac
˛ o reprezentacjach ciała, myślimy zazwyczaj o dużych, spójnych
konstruktach takich jak reprezentacja senso-motoryczna, czy obraz własnego ciała.
Jednakże po gł˛ebszym przyjrzeniu si˛e, reprezentacje te nie wydaja˛ si˛e być tak
jednoznaczne i proste. Jak staraliśmy si˛e wykazać, dana reprezentacja ciała,
konstruowana jest w oparciu o szereg informacji, pochodzacych
˛
z różnych zmysłów.
Przy czym mechanizmy funkcjonowania tych zmysłów sa˛ odmienne. Co wi˛ecej,
nawet w obr˛ebie poszczególnych zmysłów (jak na przykład dotyku), informacja
sensoryczna może być wewn˛etrznie niejednorodna, z uwagi na różnorodność
receptorów zaangażowanych w jej nabywanie. Rodzi to konieczność wypracowania
mechanizmu integrujacego
˛
owe niejednorodne doznania w spójne doświadczenie
własnego ciała (bodily self-consciousness). Trudno wskazać jeden mechanizm, który
byłby odpowiedzialny w pełni za owa˛ syntez˛e, gdyż informacje pochodzace
˛ z różnych
kanałów, w różnym stopniu ze soba˛ współdziałaja,
˛ jak również sa˛ integrowane na
różnych pi˛etrach układu nerwowego oraz w różnym czasie. Co wi˛ecej, człowiek w celu
posiadania spójnej dynamicznej reprezentacji musi na bieżaco
˛ uwzgl˛edniać nie tylko
informacje dotyczace
˛ własnego ciała per se, ale także otaczajacego
˛
go środowiska.
Dotyczy to z jednej strony zlokalizowania si˛e wzgl˛edem grawitacji, co jest niezb˛ednym
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warunkiem by poprawnie poruszać si˛e w środowisku, z drugiej natomiast wzi˛ecia pod
uwag˛e kwestii przestrzeni otaczajacej
˛ fizyczne ciało, a w szczególności przestrzeni
peripersonalnej. Jak wskazuja˛ przytoczone na koniec badania, percepcja własnego
ciała nie musi być ściśle i bezbł˛ednie ograniczona do jego fizycznych ram, lecz
w niektórych sytuacjach człowiek może doznawać wrażenia, że jego r˛eka znajduje
si˛e w przestrzeni peripersonalnej (iluzja gumowej r˛eki), lub też, że całe jego ciało jest
w przestrzeni ekstrapersonalnej (iluzja autoskopowa, poczucie eksterioryzacji).
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Zombie. Propozycja innego sposobu dyskusji.
Michał Wyrwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Streszczenie Pierwotne miejsce argumentu z zombie D. Chalmersa lokowało si˛e
w ramach dyskusji nad zagadnieniem redukcji psychofizycznej. Abstrahowanie
od kontekstu spowodowało, że stał si˛e on symbolem wszelkich problemów ze
świadomościa.
˛ Luk˛e eksplanacyjna˛ odnajdziemy w odczytaniu epistemologicznym,
zaś kwestie substancjalne w metafizycznym. Pod wzgl˛edem historycznym intuicja
za nim stojaca
˛ nie jest w żadnym stopniu nowatorska. Argumenty dziedzinowo
mówiace
˛ o tym, co dziś nazywa si˛e świadomościa˛ fenomenalna,
˛ odnaleźć można
co najmniej od czasów empiryzmu brytyjskiego, zaś jako eksperyment myślowy
o zombie pojawiaja˛ si˛e one od lat ’70. XX wieku. Niemniej, jako swego rodzaju punkt
wspólny dla wszelkiej filozofii świadomości, problem ten jest istotnym elementem,
wzgl˛edem którego opowiedzieć si˛e musi każdy badacz zainteresowany dziedzina.
˛
Referat ma na celu podj˛ecie dyskusji nad argumentem z zombie nie z perspektywy
semantyki światów możliwych i problemów modalnych, lecz poprzez odwołanie
do późnych prac L. Wittgensteina. Zamiar pośredni stanowi ch˛eć zainteresowania
środowiska zagadnieniem filozoficznych eksperymentów myślowych. Wykorzystana
zostaje kwestia j˛ezyka prywatnego oraz kategorii „wn˛etrza”. Na gruncie Wittgensteina
nie mamy wyróżnionej domeny, w która˛ moglibyśmy projektować nasze doznania.
Z kolei rzekomo totalnie jakościowy i prywatny charakter świadomości fenomenalnej
nie pozwala w ogóle w sposób sensowny jej wyróżnić. W tym sensie przesłanki
eksperymentu myślowego z zombie staja˛ si˛e niepojmowalne, to natomiast podważa
całość argumentu.

Wst˛
ep
Wsz˛edzie tam, gdzie pojawiała si˛e refleksja filozoficzna, obecne były eksperymenty myślowe. Poczawszy
˛
od intuicji presokratyków, jaskini platońskiej, poprzez
argumentacje przeciw arystotelikom Galileusza, kartezjańskie poszukiwanie wiedzy
pewnej, po współczesna˛ filozofi˛e umysłu. Ich wpływ widać także na przykładzie fizyki
– demon Maxwella, eksperymenty A. Einsteina, E. Schrödingera, N. Bohra a także
K. Poppera. Pomimo faktu, iż badania im poświ˛econe koncentruja˛ si˛e głównie na ich
miejscu w historii nauki (Brown, 2011; Horowitz i Massey, 1991), ciekawym samym
w sobie jest ich status metodologiczny, który to stara si˛e poruszać m.in. T. Gendler
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(2010), w szczególności w ramach samej filozofii. Konferencyjny charakter niniejszego
wywodu nie pozwala jednak na jego rozważenie, toteż zamiast tego przedstawiony
zostanie swoisty case study prowadzony z perspektywy wittgensteinowskiej na temat
tzw. argumentu z zombie.
Wybiórczy użytek z myśli autora Dociekań. . . (Wittgenstein, 2000) nie jest
podbudowany motywacja,
˛ jakoby stanowiły one skuteczny sposób na zażegnanie
rozłamu pomi˛edzy zwolennikami świadomości fenomenalnej a cała˛ reszta˛ filozofów
umysłu. Ten, przynajmniej implicytnie, ciagnie
˛
si˛e nieprzerwanie od kilkudziesi˛eciu
lat, jeżeli nie od prac R. Kirka z lat 70-tych XX wieku (Kirk, 1974a i 1974b),
to od swoistego renesansu zombie na poczatku
˛
lat 90-tych (Chalmers, 1993
i 1996). Sam problem, nota bene rozpoznany znacznie wcześniej w ramach filozofii
aniżeli w ubiegłym wieku, zapewne b˛edzie jeszcze oddziaływać przez długi czas.
Aplikacja myśli późnego Wittgensteina służyć ma próbie odwrotu od nadmiernego
epatowania semantyka˛ światów możliwych. Ta wystarczajac
˛ a˛ atencj˛e odnajduje
w ramach, zdecydowanie bardziej technicznej dyskusji nad zagadnieniami emergencji,
superweniencji i redukcji. Naturalnie, sformułowanie eksperymentu myślowego
z zombie przez Chalmersa wyrasta bezpośrednio z refleksji nad tym ostatnim
poj˛eciem, tym niemniej obecnie jego miejsce w oryginalnej argumentacji jest cz˛esto
pomijane. Bierze si˛e to z faktu, iż służy on potwierdzeniu istnienia kolejnego rodzaju
świadomości, z którym to z kolei wiaż
˛ a˛ si˛e realne problemy badawcze.

Argument z zombie
W pierwszej kolejności eksperyment zostanie przedstawiony w formie narracyjnej,
zaś nast˛epnie rozpisane zostana˛ przesłanki wraz z konkluzja.
˛ Ułatwi to dalsze
odnoszenie si˛e do treści argumentu.
Wyobraźmy sobie, że istnieje świat identyczny pod wzgl˛edem fizycznym do
naszego. W takim świecie istnieja˛ zatem odpowiedniki nas samych. Sa˛ one identyczne
na poziomie mikrofizycznym, a skoro tak, to i biologicznym, wszak zakładamy, że
ostatecznie wszystkie fakty o świecie okaża˛ si˛e faktami fizycznymi. Łacz
˛ a˛ je, tak
jak nas w naszym świecie, te same relacje z tymi samymi ludźmi, zaś instytucje
państwowe działaja˛ tak samo jak w dniu dzisiejszym. Nasz wyobrażony świat zdaje
si˛e być bratem-bliźniakiem rzeczywistego. Załóżmy jednak, że nasze odpowiedniki
nie maja˛ w ogóle doznań, świadomych przeżyć. Nie znaja˛ doznania np. czerwieni,
a mimo to maja˛ swoje ulubione kolory. Nie wiedza,
˛ co to znaczy odczuwać ból,
a jednak go unikaja.
˛ Sa˛ dokładnymi naszymi odpowiednikami, w każdym sensie
tego słowa, pomijajac
˛ ten, który wyróżnia tzw. świadomość fenomenalna.
˛ Jest to
jedyna różnica, tj. pod wzgl˛edem behawioralnym, funkcjonalnym, biologicznym,
fizycznym jak i psychologicznym sa˛ identyczni z nami. Możemy im nawet przypisać
przekonania, jako że ich zachowanie narzuca taka˛ sama˛ potrzeb˛e opisu w kategoriach
intencjonalności jak nasze. Wszystko to zdaje si˛e być jak najbardziej pojmowalne,
wszak przed chwila˛ sobie to chyba wyobraziliśmy. Zaś skoro tak, to właśnie luźno
scharakteryzowaliśmy pewien świat możliwy wzgl˛edem naszego. Zatem, nie da si˛e
świadomości wyjaśnić w sposób redukcyjny, a wi˛ec i fizykalizm jest fałszywy.
Po wyodr˛ebnieniu poszczególnych przesłanek eksperyment przybiera postać:
1. Fizykalizm jest prawdziwy.
2. X jest światem możliwym o takim samym opisie fizycznym jak nasz, zaś a
odpowiednikiem nas samych w nim żyjacym.
˛
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a pozbawiony jest doznań. [zombie]
Przesłanki 2. i 3. sa˛ pojmowalne.
To, co pojmowalne, jest logicznie możliwe.
Z racji prz. 5., prz. 2. i 3. sa˛ logicznie możliwe.
Wniosek: [z racji na prz. 1. i 6.] Fizykalizm jest fałszywy.

Krytyka
Aktualnie, eksperyment posiada zdecydowanie bardziej wyrafinowana˛ form˛e
(Chalmers, 2009). Z naszej perspektywy nie jest to jednak istotne, albowiem jedynym
punktem, który należy podważyć, nie wikłajac
˛ si˛e w tego typu filozofi˛e analityczna,
˛
która˛ podejmuja˛ uczestnicy dyskusji nad argumentem, jest przesłanka nr 4. Ponadto,
przyjmijmy, że zbiór twierdzeń nazywamy pojmowalnym, jeżeli znamy takowy zbiór
oraz nie znajduje si˛e w nim jednocześnie asercja jak i negacja któregoś z twierdzeń.
Pierwszym sposobem na odrzucenie wadzacej
˛ nam przesłanki jest posłużenie si˛e
tzw. argumentem z j˛ezyka prywatnego, w dowolnej jego interpretacji1, drugim zaś
wyciagni˛
˛ ecie konsekwencji z uprzedmiotowienia sfery fenomenalnej. Wychodzac
˛ od
założenia, iż możliwym jest oderwanie opisu poziomu doznaniowego od fizykalnego,
wycofujemy – na gruncie Wittgensteina – ów poziom do bliżej nieokreślonej sfery
wewn˛etrznej (dalej: wn˛etrza), autonomicznej wzgl˛edem świata zewn˛etrznego. Takie
wyizolowanie oznacza dwie rzeczy: wyłaczamy
˛
świadomość fenomenalna˛ z fizycznego
łańcucha kauzalnego oraz pozbawiamy jej intersubiektywności. Podczas gdy to
drugie wprowadza nas w zakres działania argumentu przeciw j˛ezykowi prywatnemu,
pierwsze powoduje albo bezpośrednie uprzedmiotowienie samego wn˛etrza albo
pośrednie, poprzez akt jego wpisania w odmienny ciag
˛ przyczynowo-skutkowy
(wówczas to jego fundament staje si˛e uprzedmiotowiony)2. Zajmijmy si˛e najpierw
pierwszym sposobem.
Argument z j˛ezyka prywatnego mówi nam, iż jednostka nie jest w stanie
podać samej sobie jedynego zestawu reguł, którym rzekomo kierowałaby si˛e
w przypadku stosowania j˛ezyka przez siebie wymyślonego. Takowych, de facto,
istnieje nieskończona liczba. Jedynym kryterium bowiem, do którego mogłaby si˛e
odwołać, to wcześniejsze swoje użycia danych słów. Wtedy zaś, można by jej zarzucić,
w ramach nastawienia sceptycznego, iż kierowała si˛e zupełnie innymi regułami.
Konkluzja˛ argumentu jest stwierdzenie niewystarczalności pojedynczego podmiotu.
Potrzeba odwołania do poziomu intersubiektywnego, tj. pewnej społeczności, która
w ramach swoich praktyk konstytuuje określone znaczenia.
Powracajac
˛ do watku
˛
głównego, zakładajac
˛ prawomocność argumentu Wittgensteina, należy stwierdzić, że z racji całkowitej prywatności świadomości fenomenalnej,
jej jakościowości, nie sposób o niej niczego powiedzieć. W konsekwencji, nie wiemy
o czym mówi Chalmers. Nie znamy owego zbioru twierdzeń, którego pojmowalność
deklarujemy w 4. przesłance. Naturalnie, oznacza to, że nasz świat jak i nasz
wyobrażony świat możliwy, to te same światy. To, co nie może zostać wyartykułowane,
nie ma miejsca w argumentacji.
Przechodzac
˛ do drugiego sposobu, odnoszacego
˛
si˛e do uprzedmiotowienia
świadomości fenomenalnej, ponownie odwołamy si˛e do Wittgensteina, a dokładniej
do jego krytyki poj˛ecia wn˛etrza. U autora Dociekań... jest ono odpowiednio szersze
i dotyczy również pami˛eci, rozumienia, tj. szeroko poj˛etej sfery mentalnej. Rozważmy
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na czym polega stosowanie zwrotów do tych poj˛eć si˛e odnoszacych.
˛
Mówia˛ one
o działaniu naszego umysłu. Zauważmy przy tym, że wypowiadajac,
˛ na przykład,
„Teraz biegam”, jednocześnie, w najbardziej adekwatnej sytuacji, rzeczywiście
biegamy i widzimy to, jesteśmy tego faktu świadomi. Z oderwania tej korespondencji
bierze si˛e tajemniczość tego, co świadome: „Myśl zdaje si˛e tajemnicza nie wtedy,
gdy myślimy, lecz dopiero gdy powiadamy niejako retrospekcyjnie: „Jak to było
możliwe?”. Jak było możliwe, że myśl dotyczyła samego przedmiotu? Wydaje si˛e
nam, że chwytamy nia˛ rzeczywistość” (Wittgenstein, 2000, s. 127). W oderwaniu
od fenomenologicznej tradycji, czysto roboczo, przyjm˛e teraz, że „obserwowana
myśl” stanowi to, co miałoby być obiektem obserwowanym we wn˛etrzu3, natomiast
przez „fenomen przeżycia” oddaj˛e po prostu same przeżycie nieb˛edace
˛ obiektem,
na który skierowane miałyby być retrospekcje podmiotu. Dziwność ukazuje si˛e
w momencie próby przedmiotowego przedstawienia sobie zjawiska psychicznego,
jakim jest myśl. Wówczas niejasnym jest, w którym momencie możemy rzeczywiście
mówić o wn˛etrzu. Czy jest to suma fenomenów przeżycia i przestrzeni, w której
obserwujemy myśli, czy też jedynie to drugie? Przecież retrospekcja również jest
pewnym działaniem, tak jak samo przeżycie; przy czym moglibyśmy powiedzieć,
że to jest działaniem wewn˛etrznym, skierowanym na zewnatrz,
˛
zaś pierwsze jest
działaniem wewn˛etrznym, skierowanym do wewnatrz.
˛
Trudno wskazać jednoznaczne
rozwiazanie
˛
tego problemu. Moja˛ retrospekcj˛e nad pewnym przeżyciem mog˛e poddać
kolejnej retrospekcji, a t˛e kolejnej, itd.., w wyniku czego zaciera si˛e różnica mi˛edzy
tym, co jest fenomenem, a tym, co jest myśla˛ (a założyliśmy, że te poj˛ecia można
odróżnić). Jeżeli nowego kryterium odróżnialności nie podamy, to wykazana w ten
sposób zostanie niepotrzebność jednej z dwojga kategorii. Wittgenstein optuje za
odrzuceniem wn˛etrza. To właśnie stwierdza, piszac
˛ (Wittgenstein, 1992):
But why do I say that I ‘project’ everything into the inner? Doesn’t it reside in
the inner? No. It doesn’t reside in the inner, it is the inner. (...) We ‘project’
nothing into his inner; we just give an explanation that doesn’t get us any
further. (...) The ‘inner’ is a delusion. That is: the whole complex of ideas
alluded to by this word is like a painted curtain drawn in front of the scene of
the actual word use (s. 82-83).
To kategoria “wn˛etrza”, a nie „przeżycia”, jest nieadekwatna, bowiem umieszczajac
˛ w niej fenomeny przeżycia, dopuszczamy możliwość uprzedmiotowienia
tego, co mentalne. Należy odrzucić taka˛ interpretacj˛e i powiedzieć, że fenomeny
sa˛ nieuchwytne. Stanowi to również nawiazanie
˛
do mówienia o własnościowej
charakterystyce qualiów, tj. komponentów świadomości fenomenalnej. Potocznie
ujmowana sfera wewn˛etrzna nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Odrzucajac
˛ ja,
˛
pozbywamy si˛e również intuicyjności dalszych rozważań, jakiekolwiek by były. Per
analogiam do argumentu z j˛ezyka prywatnego: skoro nie potrafimy wyeksplikować
czym sa˛ doznania, uchwycić koncepcyjnie, to nie możemy też ich odjać
˛ od świata
fizycznego. Tym niemniej, implicytnie, założyliśmy to w ramach przesłanki 3., a skoro
tak, to nasz zbiór twierdzeń jest niepojmowalny.

Podsumowanie
Powyższe fragmenty cechuja˛ si˛e pewna˛ doza˛ nonszalanckiego podejścia do
zarówno Wittgensteina jak i tradycji fenomenologicznej, która, zapewne, odpowiednio
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zaaplikowana dostarczyłaby nam mniej lub bardziej satysfakcjonujacych
˛
wniosków.
Z tej drugiej nie mogliśmy skorzystać, stojac
˛ na gruncie argumentu z j˛ezyka
prywatnego. Na gruncie pierwszego sposobu w duchu Wittgensteina, natomiast,
wniosek o niepojmowalności jest trywialny, zaś z racji jego powiazania
˛
z kategoria˛
„wn˛etrza”, druga metoda współdzieli los poprzedniczki. Kosztorys ontologiczny, który
proponuje Chalmers, wydaje mi si˛e nie do przyj˛ecia, zaś sam eksperyment co najmniej
nieprzekonujacy.
˛
Reasumujac
˛ wywód, krytykujac
˛ eksperyment myślowy z zombie nie trzeba
aplikować semantyki światów możliwych. Wykazujac
˛ taka˛ możliwość, nasz skromny
cel został osiagni˛
˛ ety.
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6. Gurczyńska, K. (2007). Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości
w późnych pismach Wittgensteina, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
7. Horowitz, T., Massey G. J. (1991) (red.). Thought Experiments in Science and
Philosophy. Savage: Rowman Littlefield Publishers.
8. Kirk, R. (1974a). Sentence Behaviour. W: Mind, 83, ss. 43-60.
9. Kirk, R. (1974b). Zombies vs. Materialists. W: Aristotelian Society Proceedings,
Supp. 48, ss. 135- 152.
10. Kripke, S. (2007). Wittgenstein o regułach i j˛ezyku prywatnym. Warszawa:
Fundacja Aletheia.
11. Wittgenstein, L. (2000). Dociekania filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
12. Wittgenstein, L. (1992). Last Writing on the Philosophy of Psychology vol. II,
Oxford: Blackwell Pub. Ltd..

