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Uwspólnianie uwagi
a funkcjonowanie społeczne

Agata Złotogórska
Kognitywistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
agata.zlotogorska@amu.edu.pl

Streszczenie

Badania nad poznaniem społecznym (social cognition) obejmują wiele
aspektów funkcjonowania człowieka w świecie — od odbioru bodźców
społecznych po tworzenie „naiwnych” teorii regulujących zachowanie.
Niniejsza praca mieści się w tym nurcie i porusza zagadnienie związ-
ków pomiędzy zdolnością uwspólniania uwagi (shared attention), leżącą
u podstaw zdolności mentalizacyjnych (mentalization) a funkcjonowa-
niem społecznym. W badaniach własnych sprawdzono, czy osoby o ob-
niżonych zdolnościach do współdzielenia uwagi (słuchowej i wzrokowej)
wykazują niższą samoocenę i samoakceptację Ja w relacjach interper-
sonalnych oraz czy posiadają podwyższony lęk społeczny. Przebadano
75 osób w wieku od 18 do 60 lat. Do badań wykorzystano Skalę Lęku
Społecznego Liebowitza, metodę Q-sort B. Wojciszke oraz komputerowy
test do pomiaru zdolności uwspólniania uwagi własnego projektu. Ba-
danie wykazało, że osoby o obniżonej zdolności do uwspólniania uwagi
charakteryzowały się niższą samoakceptacją Ja publicznego oraz wyka-
zywały podwyższony lęk społeczny w porównaniu z osobami o podwyż-
szonej zdolności do uwspólniania uwagi. Jednak poziom tej zdolności nie
miał związku z poziomem samooceny. Uzyskane wyniki sugerują, że słab-
sze funkcjonowanie mechanizmu uwspólniania uwagi, leżącego u podstaw
zdolności do mentalizacji, jest związane z trudnościami w funkcjonowa-
niu społecznym również u osób bez zaburzeń rozwojowych.

1. Wstęp

Czytanie w cudzych umysłach (mindreading), zdaniem Barona-Cohena [2001], jest
umiejętnością kluczową dla satysfakcjonującego życia społecznego. Umiejętność ta po-
zwala ludziom wyjaśniać i przewidywać zachowania innych poprzez odwołanie się do
intencji, pragnień, uczuć, przekonań, których nie można bezpośrednio zobaczyć, ale
o których można wnioskować na podstawie mimiki, gestykulacji oraz własnych do-
świadczeń z życia społecznego. Jednak nie wszyscy równie sprawnie potrafią poruszać
się w świecie umysłów. Wbrew powszechnej opinii, występowanie obniżonej umiejęt-
ności do przypisywania stanów umysłowych, zwanej teorią umysłu (theory of mind),
może w różnym natężeniu dotykać również osób bez zaburzeń autystycznych [Baron-
Cohen et al. 2001].

mailto:agata.zlotogorska@amu.edu.pl


9. PFK Uwspólnianie uwagi a funkcjonowanie społeczne

Badania wykazały, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają znaczne
trudności w funkcjonowaniu społecznym [Frith 2008]. Osoby dorosłe z tym zaburze-
niem wykazują również podwyższony lęk społeczny, niższą samoakceptację i samo-
ocenę Ja w relacjach interpersonalnych. Ponadto, gorzej empatyzują poznawczo oraz
gorzej uwspólniają uwagę [Madriaga 2010]. Dlatego też, w niniejszej pracy postawio-
no pytanie, czy osoby gorzej uwspólniające uwagę, ale nieprzejawiające zaburzeń ze
spektrum autyzmu również mają tego rodzaju problemy. Ponadto interesujący wyda-
wał się również problem stabilności tego związku w toku życia. Mianowicie, czy wraz
z wiekiem i zdobywaniem nowych doświadczeń społecznych zmienia się charakter tego
związku na ocenę własnego funkcjonowania społecznego zmniejsza się oraz co może
kompensować ten deficyt.W badaniu zweryfikowano trzy hipotezy:

1. Dźwięki mowy pojawiające się w jednym z kanałów słuchowych powodują au-
tomatyczne skierowanie spojrzenia w kierunku źródła dźwięku, w takim samym
stopniu, co widok pary oczu spoglądających w tę samą stronę.

2. Istnieje związek pomiędzy zdolnością uwspólniania uwagi a samooceną i samoak-
ceptacją Ja w relacjach interpersonalnych. Im wyższa zdolność do uwspólniania
uwagi, tym wyższa samoocena i samoakceptacja Ja publicznego.

3. Istnieje związek pomiędzy poziomem zdolności uwspólniania uwagi a poziomem
lęku społecznego. Im niższa zdolność uwspólniania uwagi, tym wyższy poziom
lęku społecznego.

2. Uwspólnianie uwagi — jeden z filarów teorii umy-
słu

Profesor Baron-Cohen z Uniwersytetu w Cambridge w 1994 r. zaproponował model
systemu „czytania umysłu”, zakładający istnienie czterech modułów [Baron-Cohen
et al. 2001]:

• wykrywacz intencjonalności, ID (Intentionality Detector), który wiąże się
z dennettowskim nastawieniem intencjonalnym, czyli traktowaniem obiektów,
jako kierujących się intencjami;

• wykrywacz ukierunkowania oczu, EDD (Eye Direction Detector), pełni on
trzy funkcje — dokonuje detekcji oczu, sprawdza, na co są skierowane i wnio-
skuje, czy podmiot widzi daną rzecz (reprezentacja diadyczna);

• mechanizm uwspólniania uwagi, SAM (Shared Attention Mechanism), umoż-
liwia tworzenie triadycznej relacji między obiektem, jego obserwatorem i osobą
interpretującą wzrok obserwatora;

• mechanizm teorii umysłu, ToM (Theory of Mind [od 2005 roku ToMM —
Theory of Mind Mechanism]), najbardziej złożony moduł, oparty na rozumo-
waniu przekonaniowo-pragnieniowym.

W późniejszych pracach Baron-Cohen rozszerzył swój model, uzupełniając go
o dwa moduły — TED (The Emotion Detector) i TESS (The Emphatizing System).
TED tworzy reprezentacje stanów afektywnych, a TESS jest prawdziwym klejnotem
w koronie, umożliwia empatyczną reakcję na stan emocjonalny innej osoby i dalsze niż
ToM predykcje. Najbardziej podstawowy moduł — ID występuje u wielu zwierząt,
natomiast rozwinięty ToM występuje jedynie u ludzi zdrowych powyżej czwartego
roku życia (rozwój poszczególnych mechanizmów ilustruje rysunek 1). Zdaniem pro-
fesora, mechanizmy te są uniwersalne kulturowo i są wynikiem doboru naturalnego
Baron-Cohen [2005].
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Rysunek 1: System czytania innych umysłów (opracowanie własne na podstawie
Baron-Cohen [2005])

Mechanizm uwspólniania uwagi SAM występuje u większości dzieci czternasto-
miesięcznych. Już wtedy obserwują one obiekt, na który spogląda dana osoba i jej
wzrok, ciągle aktualizując informacje poprzez zmianę kierunku swojego spojrzenia.
Dzięki temu uwspólniają swoją uwagę z innymi. W tym samym wieku niemowlę za-
czyna korzystać z gestu wskazywania protodeklaratywnego. Wskazuje obiekt, który
wzbudza w nim jakieś pragnienie i obserwuje, czy ktoś podąża za jego gestem. W celu
stworzenia tego typu reprezentacji konieczne jest stworzenie w pierwszej kolejności
reprezentacji diadycznej, składającej się z informacji na temat tego, które bodźce
dana osoba odbiera (pochodzące z EDD). Następnie mechanizm ten porównuje to,
co widzi podmiot oraz to, co może widzieć inna osoba w otoczeniu. Ostatecznie infor-
muje, że odbierane są te same bodźce, co u drugiej osoby (mogą to być dane zarówno
wzrokowe, jak i z innych modalności).

Mechanizm teorii umysłu Już Dennett uważał, że przypisywanie stanów umysło-
wych ludziom jest najłatwiejszym sposobem ich rozumienia [Dennett 2003]. Mecha-
nizm Teorii Umysłu różni się od pozostałych mechanizmów opisanych przez Barona-
Cohena możliwością wnioskowania o całym zakresie stanów umysłu danej osoby na
podstawie jej zachowania. Inne mechanizmy miały bardziej pierwotne i ograniczone
zastosowanie — ID odczytywał zachowanie w kategoriach wolicjonalnych, EDD per-
cepcyjnych, a SAM sprawdzał, czy uwaga dwóch osób skierowana jest na ten sam
obiekt. Natomiast ToMM daje możliwość interpretowania czyjegoś zachowania także
w kategoriach epistemicznych (myślę, wiem, oszukuję, sądzę) oraz łączy informacje
pochodzące z pozostałych trzech mechanizmów. Dzięki niemu ludzie rozumieją repre-
zentacje drugiego rzędu, przez co są w stanie rozumieć oszustwo, metaforę i sarkazm
oraz sprawnie funkcjonować w skomplikowanych systemach społecznych [Baron-Cohen
i Wheelwrigh 2004].

3. Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne to spójny i funkcjonalny zestaw (układ) wiedzy,
doświadczenia, wyposażenia osobowościowego, zdolności i umiejętności spo-
łecznych, który umożliwia człowiekowi podejmowanie i rozwijanie twór-
czych relacji, związków z innymi osobami, aktywne współuczestniczenie
w życiu różnych grup społecznych, zadowalające pełnienie różnych ról
społecznych oraz efektywne wspólne pokonywanie pojawiających się pro-
blemów [Borkowski 2003, s. 108].

Psycholog społeczny Jan Borkowski uważa, że bez wspomnianych wyżej kompetencji,
człowiek nie może doświadczyć uczucia zadowolenia, radości i szczęścia. Rezultatem
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posiadania takowych kompetencji jest proces nieustannego stawania się dojrzałym
członkiem społeczeństwa [Borkowski 2003].

Samoświadomość i samoakceptacja w sytuacjach społecznych Jedną z wy-
mienianych przez Borkowskiego umiejętności potrzebnych do efektywnego funkcjono-
wania społecznego jest samopoznawanie. Jest to „celowe, zorganizowane, nieustanne
poznawanie siebie, zdobywanie wiedzy o swoich właściwościach osobniczych, moż-
liwościach i słabościach”[Borkowski 2003, s. 121]. Składają się nań trzy składniki:
samowiedza, samoświadomość i samoocena. Samopoznawanie jest procesem, w któ-
rym człowiek zadaje sobie pytania — kim jest, jaki chciałby być i jaki powinien
być. W teorii Higginsa odpowiedzią na te pytania jest samowiedza ustrukturyzowana
w trzy schematy: Ja realne (ang. real self ) — jaki jestem, Ja idealne (ideal-self ) —
jaki chciałbym być i Ja powinnościowe (ought-self ) — jaki powinienem być [1989; za:
Wojciszke [2011]].

Lęk społeczny Konsekwencją braku wystarczających kompetencji społecznych, ob-
niżonej empatii, samooceny lub innych deficytów może okazać się lęk społeczny. Jest
to strach przed byciem ocenianym w prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji konfrontacji
z innymi [Leary i Kowalski 2002]. Pojawia się już w momencie, gdy ludzie przewidu-
ją, że będą spostrzegani i oceniani przez ich towarzyszy. W zależności od osobowości
ludzie w różnym stopniu odczuwają różnego rodzaju lęki [Crozier, 1979; za: Leary
i Kowalski [2002]]. Jednak mogą się one przerodzić w fobię społeczną, która doty-
czy 7–9 % populacji ogólnej [Davidson, 1993; za: Rabe-Jabłońska [2002]]. Zdaniem
Clarka [2006, s. 45] fobia społeczna charakteryzuje się dezadaptacyjnym, „wyraźnym
i nieustępliwym lękiem przed wystąpieniami publicznymi i sytuacjami społecznymi,
który jest rezultatem przekonania osoby, że zachowa się w sposób kompromitujący
lub upokarzający”.

4. Badania własne

Badania wskazują, że osoby cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu (mają-
ce trudności z mentalizowaniem) częściej niż w populacji ogólnej wykazują lęk i fobię
społeczną, aż do 21 % badanych [Kuusikko et al. 2008]. W związku z tym, podję-
to próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu deficyty specyficzne dla zaburzeń
autystycznych dotyczą również ludzi bez wyżej wspomnianych zaburzeń, lecz wykazu-
jących trudności w czytaniu innych umysłów. Czy osoby, które gorzej uwspólniające
uwagę, również doświadczają problemów w funkcjonowaniu społecznym? Czy istnieje
zatem związek pomiędzy zdolnością uwspólniania uwagi a samoakceptacją Ja w rela-
cjach interpersonalnych, samoświadomością i poziomem lęku społecznego? Hipotezy
jakie postawiono zakładają, że taki związek istnieje.

Uczestnicy W badaniu wzięło udział 75 mieszkańców Trójmiasta, w wieku od 18 do
60 lat (średnia wieku to 28 lat, SD = 9,8 lat). 56 % badanych była płci męskiej. Więk-
szość osób (52 %) była studentami, ale były też osoby o wykształceniu podstawowym
(2 osoby), zawodowym (2 osoby), średnim (14 osób) i wyższym (18 osób). Uczestni-
kami były osoby kształcące się w kierunku ścisłym (32 osoby), humanistycznym (31
osób) i przyrodniczym (12 osób). Po wyeliminowaniu osób, których średnie czasy re-
akcji odbiegały od średniej w danym warunku o 3SD, w dalszej analizy uwzględniono
wyniki 71 osób.
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4.1. Narzędzia

W celu dokonania pomiaru wskaźników zmiennych wykorzystano trzy narzędzia.
Pierwszym z nich była Skala Lęku Społecznego — LSAS (Liebowitz Social Anxiety
Scale), opublikowana na Uniwersytecie w Cambridge w 1987 roku [Liebowitz et al.
1999]. Współcześnie wykorzystywana jest zarówno do badań naukowych, jak i dia-
gnozy fobii społecznej. Dzięki temu kwestionariuszowi można ustalić zakres sytuacji
społecznych wywołujących lęk oraz unikanie, jak również określić ich nasilenie. LSAS
liczy 24 pozycje zawierające opis sytuacji społecznych, np. jedzenie w miejscu pu-
blicznym. Zadaniem badanego jest określenie w skali od 0 do 3 poziomu odczuwanego
lęku oraz prawdopodobieństwa unikania tego rodzaju sytuacji. Skala składa się z sze-
ściu podskal — lęku przed wykonywaniem zadań w sytuacjach społecznych, unikania
takich sytuacji, lęku przed interakcjami społecznymi, unikania takich interakcji, lę-
ku ogólnego i unikania ogólnego. Skala wyróżnia się wysoką rzetelnością (mierzona
współczynnikiem zgodności wewnętrznej wyniku ogólnego wynosi α = 0,96) i traf-
nością teoretyczną (wszystkie korelacje pomiędzy LSAS i innymi skalami mierzącymi
lęk społeczny mieściły się w przedziale 0,40−−0,77; p < 0,001).

Drugim narzędziem była metoda Q-SORT Funkcjonowania Społecznego
Bogdana Wojciszke i Ryszarda Pieńkowskiego, służąca do określenia samooceny funk-
cjonowania społecznego [1985]. Narzędzie to składa się z 60 pozycji, z czego połowa
dotyczy określeń pozytywnych, a druga połowa określeń negatywnych. Zadaniem ba-
danego jest przyporządkowanie ich do 11 kategorii, oznaczonych literami od A do K,
gdzie „A” to określenia najmniej pasujące do schematu Ja, a „K ” najlepiej pasujące.
W kategorii „A” i „K ” można umieścić najmniej określeń (2), a w kategorii pośredniej
„F” najwięcej (10). Po ułożeniu wszystkich karteczek powstaje piramida, która repre-
zentuje strukturę samooceny. W dalszej kolejności, uczestnik musi powtórzyć zadanie
układania karteczek, tym razem musi zrobić to tak, aby pasowały do schematu jego
Ja idealnego. Dzięki temu, korzystając ze wzoru stworzonego przez autorów narzę-
dzia, można uzyskać wskaźnik samoakceptacji. Skala posiada zadowalające własności
psychometryczne.

Ostatnim narzędziem był Test Uwspólniania Uwagi (nazywane w skrócie te-
stem UU) jest testem przygotowanym samodzielnie w programie DMDX. Jest to pro-
gram na licencji freeware, służący do projektowania eksperymentów psychologicznych,
stworzony na Uniwersytecie stanu Arizona. Test UU przygotowany jest do pomiaru
czasu reakcji na bodźce wzrokowe, przy ignorowaniu bodźców słuchowych. Test ten
pozwala ocenić sprawność uwspólniania uwagi wzrokowej (reakcja na wzrok osoby na
zdjęciu, który mógł być skierowany zgodnie bądź niezgodnie z kierunkiem, w którym
badany powinien spojrzeć) oraz słuchowej (reakcja na dźwięki podawane w jednym
z kanałów słuchowych — dźwięki mowy lub dźwięki mechaniczne). W teście wyko-
rzystano 12 prób kontrolnych i 24 próby eksperymentalne. W próbach kontrolnych
na zdjęciu zaprezentowany był stół, na którym znajdowały się trzy przedmioty (np.
książka, lampka, kubek), ułożone w linii prostej, równolegle do dłuższej krawędzi sto-
łu. W tego rodzaju próbach badani mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie Czy
x znajduje się po Twojej lewej/prawej stronie?. Natomiast w próbach eksperymen-
talnych za stołem siedziała osoba (mężczyzna lub kobieta) spoglądająca na jeden
z trzech przedmiotów (por. Rysunek 2). Zadaniem badanego w tych próbach było
odpowiedzenie na pytanie Czy osoba na zdjęciu chce x?. Przyjęto, że jeżeli osoba na
zdjęciu spogląda na x, to znaczy, że „chce x”). Skala okazała się mieć wysoką trafność
wewnętrzną (r > 0,5; p < 0,01).

Procedura badania Badania były przeprowadzane indywidualnie jesienią 2012 r.
W pierwszej kolejności uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić krótką metryczkę Ba-
terii Funkcjonowania Społecznego przygotowanej do celów badania. Następnie
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Rysunek 2: Przykład próby eksperymentalnej w Teście UU

przeprowadzano test komputerowy: 3 zadania przykładowe i 36 prób badania właści-
wego. Badanie trwało około 10 minut. Po tym zadaniu badani wypełniali Skalę Lęku
Społecznego Liebowitza. W dalszej kolejności wyjmowano metalową tablicę wraz z 60
pomieszanymi karteczkami o właściwościach magnetycznych, na której badani ukła-
dali Q-SORT Wojciszke i Pieńkowskiego. Trwało to około 30–40 minut. W czasie
badania udzielano niezbędnych instrukcji.

5. Analiza wyników

Uwspólnianie uwagi słuchowej i wzrokowej Wyniki analizy różnic testem Wil-
coxona wskazują, iż średni czas wykonania zadań był istotnie krótszy, gdy na pre-
zentowanym zdjęciu nie było żadnej postaci (próby kontrolne, M = 1090,92 ms),
w porównaniu do prób, w których prezentowana była osoba (próby eksperymental-
ne, M = 1176,83 ms), której spojrzenie kierowane było na miejsce, na które badany
powinien spojrzeć, aby poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie (wzrok „podpo-
wiadał”, gdzie należy spojrzeć), Z = 3,48; p < 0,01. Ponadto, jak widać na rysunku 3,
gdy dźwięki mowy pojawiały się po stronie, na którą należało spojrzeć (uwspólnianie
uwagi słuchowej), to badani odpowiadali szybciej (M = 1121,26 ms) niż w przypadku,
w którym osoba na zdjęciu spojrzeniem wskazywała prawidłowe miejsce (uwspólnianie
uwagi wzrokowej, M = 1219,42 ms).

Samoakceptacja i samoocena Średni poziom samoakceptacji Ja publicznego ba-
danych wynosił M = 0,70 (przy min = −0,10, max = 1 i SD = 0,27), nato-
miast średni poziom samooceny wynosił M = 29,59 (przy min = −40, max = 56
i SD = 19,495). Analiza testem rho Spearmana wykazała, że istnieje istotna staty-
stycznie umiarkowana ujemna korelacja pomiędzy ogólnym poziomem uwspólniania
uwagi (słuchowej i wzrokowej) a samoakceptacją (ρ = −0,33; p < 0,01). Im wolniej
badani uwspólniali uwagę (im większa różnica pomiędzy średnimi czasami reakcji na
próby eksperymentalne i kontrolne) tym niższą ujawniali samoakceptację Ja w re-
lacjach interpersonalnych (Rysunek 4). Jednak nie ma istotnego związku pomiędzy
uwspólnianiem uwagi a samooceną Ja w relacjach społecznych (ρ = 0,21; p > 0,05).
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Rysunek 3: Średni czas reakcji mężczyzn i kobiet w Teście UU

Rysunek 4: Różnica średnich czasów reakcji na próby kontrolne i eksperymentalne
u osób różniących się poziomem samooceny

Lęk społeczny Kolejna hipoteza przewidywała istnienie negatywnego związku po-
między sprawnością we współdzieleniu uwagi oraz lękiem społecznym. Jednak po wy-
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konaniu analizy korelacji testem rho Spearmana jedynie uwspólnianie uwagi wzroko-
wej miało istotny związek z ogólnym poziomem lęku społecznego (ρ = 0,29; p < 0,01).
Na podstawie wyników tego testu można wnioskować o słabej i ujemnej korelacji —
im wyższy lęk społeczny, tym wolniej osoby badane kierują się wskazówkami zawar-
tymi w cudzym spojrzeniu. Zależność ta jest widoczna na rysunku 5. Co ciekawe,
z wiekiem ta zależność słabnie (r = −0,287; p = 0,012).

Rysunek 5: Różnica średnich czasów reakcji na próby zgodne i niezgodne z kierun-
kiem uwagi (uwspólnianie uwagi wzrokowej) u osób różniących się poziomem lęku
społecznego

6. Wnioski

Zgodnie z teorią Frith [2008] i postawioną hipotezą dźwięki, a zwłaszcza dźwięki
mowy, mają wpływ na ukierunkowanie uwagi. Jest to zapewne przyczyną automa-
tycznego aktywowania bruzdy skroniowej górnej przez dźwięki pochodzenia ludzkie-
go. Uruchamia ona szczegółowe przetwarzanie bodźca drogą korową [Rostowski 2012].
Okazało się, że dźwięki mowy powodują szybsze skierowanie spojrzenia w kierunku
źródła dźwięku niż widok pary oczu spoglądających w tym kierunku.

Kolejna hipoteza została potwierdzona tylko częściowo. Bowiem okazało się, że im
wolniej wykonuje się zadania wymagające uwspólniania uwagi w porównaniu do prób
kontrolnych, tym mniejsza jest samoakceptacja w sytuacjach interpersonalnych. Jed-
nak związek ten dotyczy jedynie uwspólniania uwagi wzrokowej. Zgodnie z teorią Cri-
spa i Turnera [2009], osoby o wysokiej samoświadomości publicznej zwracają większą
uwagę na otoczenie i surowiej siebie oceniają. Dlatego też, być może, gdy na zdjęciu
pojawia się człowiek, wymienione osoby dłużej zwracają na niego uwagę. W przypad-
ku prób, w których pojawiał się jedynie dźwięk trwający mniej niż pół sekundy (400
ms.), osoby o wysokiej samoświadomości publicznej nie mogły dłużej zwracać na niego
uwagi, przez co czas reakcji na zadanie nie wydłużał się. Jednak uwspólnianie uwagi
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nie korelowało z samooceną. Być może grupa badanych gorzej uwspólniających uwa-
gę pozytywnie siebie oceniali, aczkolwiek ich Ja idealne było bardziej wyidealizowane
i odległe od Ja realnego, przez co wykazywali niższą samoakceptację.

Ostatnia hipoteza została częściowo potwierdzona. Osoby gorzej uwspólniające
uwagę wzrokową (dłużej wykonujące zadania, w których spojrzenie osoby na zdję-
ciu skierowane było na miejsce, na które należało spojrzeć, aby wykonać zadanie)
mają podwyższony jedynie wynik ogólny w teście Liebowitza. Jednak korelacje z po-
szczególnymi podskalami testu okazały się być nieistotne. Istnieje możliwość iż bada-
ni, którzy gorzej uwspólniali uwagę różnili się pod względem sytuacji wywołujących
w nich lęk oraz sposobem reagowania na nie (niepokój lub unikanie), jednak sumując
wszystkie podskale charakteryzowali się podwyższonym lękiem społecznym. Jednym
z możliwych wyjaśnień podwyższonego lęku u tych osób jest bazowy poziom ilości
oksytocyny w układzie nerwowym. Jej deficyt, który występuje między innymi u osób
z fobią społeczną, powoduje mniejsze zwracanie uwagi na bodźce związane z twarzą
i mimiką [Rostowski 2012]. Może to tłumaczyć również brak związku lęku społecznego
z uwspólnianiem uwagi słuchowej.

Jednak uzyskane wyniki wskazują również, że niższy poziom uwspólniania uwagi
nie musi mieć związku z podwyższonym lękiem społecznym ani brakiem samoakcep-
tacji. Wpływ autystycznych cech funkcjonowania, w tym gorszego mentalizowania
można rekompensować poprzez nabywanie wraz z doświadczeniem umiejętności spo-
łecznych oraz zwiększając samoakceptację.
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Streszczenie

Postawy utajone to jeden z podstawowych obszarów zainteresowania
psychologii poznania społecznego. Do ich pomiaru opracowano szereg
narzędzi. Jednym z najbardziej popularnych jest Test Utajonych Sko-
jarzeń (Implicit Association Test — IAT ). W klasycznej wersji, o za-
dowalających właściwościach psychometrycznych pozwala on na pomiar
postaw utajonych w stosunku do dwóch przeciwstawnych sobie kategorii.
Niemniej jednak posiada również szereg ograniczeń. Nie pozwala jedno-
znacznie określić postawy w stosunku do jednej będą więcej niż dwóch
kategorii. Ponadto zadanie to jest skomplikowane i męczące dla osób
badanych. Aby pokonać te ograniczenia opracowanych zostało wiele mo-
dyfikacji klasycznej procedury IAT między innymi: GNAT (Go/No-go
Association Task), ST-IAT (Single Target IAT ), SC-IAT (Single Cate-
gory IAT ), BIAT (Brief IAT ). Zastosowanie tych procedur, choć nie
zawsze idealnych, w niektórych sytuacjach może był bardzo pomocne.
W niniejszej pracy omówiono wymienione wyżej procedury wskazując
zarówno ich wady jak i zalety zwłaszcza w odniesieniu do rzetelności
wymienionych metod.

1. Wprowadzenie

Postawę można zdefiniować jako względnie stałą skłonność do pozytywnego lub
negatywnego ustosunkowania się do danego obiektu — osoby, grupy osób, przedmio-
tu, organizacji itp. [Wojciszke 2011]. Cechuje ją względna trwałość i przynajmniej do
pewnego stopnia może ona determinować zachowanie. Psychologiczne zainteresowania
postawami obejmują zarówno badania podstawowe w zakresie psychologii społecznej,
jak również psychologię marketingu czy polityczną (np. preferencje i antypatie poli-
tyczne, stereotypy, samoocena, wartości moralne, wybory konsumenckie).

Postawy to nie tylko jawne przekonania, ale także te nie w pełni uświadamia-
ne. Postawa utajona jest zapisem doświadczeń, których osoba nie chce lub nie może
sobie uświadomić, a wpływają one w sposób automatyczny na jej sądy, myśli i za-
chowanie [Maison i Bruin 1999]. Na kształtowanie się postawy utajonej wpływ mają
głównie afektywne doświadczenia, zwłaszcza te nabywane w dzieciństwie lub przeka-
zywane bezwiednie za pośrednictwem kultury danego społeczeństwa [Wojciszke 2011].
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Postawy utajone mogą powstawać w sposób automatyczny w wyniku podobieństwa
lub współwystępowania i być całkowicie lub częściowo nieświadome. Postawy jawne
i utajone mogą dotyczyć tych samych klas obiektów, grup społecznych, ale też samego
siebie (samoocena lub moralność).

Pomiar postaw utajonych pozwala przewidywać zachowania, których nie można
przewidywać dzięki pomiarom postaw jawnych. Podczas gdy postawy jawne pozwala-
ją przewidywać zachowania kontrolowane, postawy utajone są lepszym predyktorem
zachowań automatycznych [Perugini i Leone 2009; Wojciszke 2011].

Zainteresowanie wpływem postaw na zachowanie przełożyło się na powstanie na-
rzędzi pomiarowych, w tym opartych na metodzie chronometrycznej. Stosowanie pro-
cedur mierzących postawy utajone wiąże się z różnorodnymi trudnościami metodolo-
gicznymi i problemami interpretacji. Z tego też względu dokonano przeglądu metod
pomiaru postaw utajonych (w wersji klasycznej i zmodyfikowanej) oraz przedstawiono
ich możliwości i ograniczenia.

2. Pomiar postaw utajonych

2.1. Klasyczne zadanie IAT

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych narzędzi do pomia-
ru postaw utajonych jest Test Utajonych Skojarzeń (Implicit Association Test, IAT
[Greenwald et al. [1998]; por. Maison i Mikołajczyk [2003]). U podłoża metody IAT
leży założenie, że poza procesami świadomymi poznanie może mieć również charakter
utajony. Postawa utajona rozumiana jako zestaw wcześniejszych doświadczeń nie jest
dostępna introspekcyjnie, ale może wpłynąć na zachowanie osoby badanej [Green-
wald i Banaji 1995]. Metoda IAT opiera się na tym, jak ludzie reagują na dany obiekt
(kategoria docelowa) oraz jak szybko klasyfikują obiekt, gdy występuje on z obiek-
tem ewaluatywnym (pozytywnym lub negatywnym). Takimi obiektami czyli bodźcami
prezentowanymi osobom badanym mogą być słowa lub obrazki przedstawiające inte-
resujące badacza obiekty. Poniżej przedstawiony zostanie szczegółowy opis typowej
procedury IAT.W dalszej części niniejszej pracy używany będzie termin „postawy”,
natomiast narzędzie poza postawami mierzyć może również tożsamość (ja vs inni)
oraz stereotypy Sriram i Greenwald [2009].

Procedura zadania IAT składa się z 7 bloków. 5 spośród nich ma charakter trenin-
gowy, natomiast w czasie dwóch pozostałych następuje pomiar postawy utajonej. Blok
pierwszy (klasyfikacja prosta I) to klasyfikacja obiektów należących do kategorii doce-
lowej. Przykładowo jeśli obiektem badań są uprzedzenia rasowe, można prezentować
obiekty odnoszące się do różnych narodowości (np. Żydów i Polaków). Osoby bada-
ne naciskają przycisk lewą ręką jeśli prezentowany obiekt odnosi się do Polaka (np.
„katolik”), natomiast jeśli odnosi się do Żyda (np. „rabin”) naciskają przycisk prawą
ręką. Blok drugi (również treningowy) ma na celu przećwiczenie przez osoby badane
klasyfikowania obiektów kategorii ewaluatywnej (klasyfikacja prosta II). Przykładowo
osoba badana ma reagować lewą ręką na obiekty nieprzyjemne (np. „zgnilizna”), a na
przyjemne (np. „kwiaty”) przy pomocy prawej ręki. Trzeci blok stanowi bezpośredni
trening przed właściwym blokiem eksperymentalnym (trening — klasyfikacja złożo-
na I) i polega na połączeniu klasyfikacji prostej I i II. W jednym bloku, w losowej
kolejności prezentowane są obiekty z kategorii ewaluatywnej oraz odnoszące się do
kategorii docelowej. Osoba badana ma je klasyfikować według wcześniej ćwiczonych
reguł (np. jeśli obiekt jest nieprzyjemny lub odnosi się do Polaka, ma zareagować le-
wą ręką, jeśli jest przyjemny lub opisuje Żyda — prawą ręką). Trening jest konieczny
ze względu na większą złożoność tego bloku. Blok czwarty (klasyfikacja złożona I) —
eksperymentalny — jest identyczny jak blok trzeci, tylko obejmuje większą liczbę prób
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eksperymentalnych. Blok piąty to klasyfikacja prosta III, w której zamienione zostaje
przypisanie przycisków reakcyjnych dla kategorii docelowej (np. osoba badana reaguje
na obiekty odnoszące się do Polaków przy pomocy prawej ręki, a te odnoszące się do
Żydów przy pomocy lewej ręki). Blok szósty to trening przed ostatnim blokiem ekspe-
rymentalnym (trening — klasyfikacja złożona II). Stanowi on połączenie klasyfikacji
prostej II i III (np. jeśli prezentowany obiekt jest nieprzyjemny lub opisuje Żydów
osoba badana ma zareagować lewą ręką, natomiast gdy jest przyjemny lub opisuje
Polaków — prawą ręką). Ostatni, siódmy blok (klasyfikacja złożona II) eksperymen-
talny — jest identyczny jak poprzedni z tą różnicą, że składa się z większej liczby
prób. Postawa utajona jest operacjonalizowana jako łatwość (krótsze czasy reakcji,
mniejsza liczba błędów) wiązania na poziomie reakcji kategorii docelowej z obiek-
tami przyjemnymi (pozytywna postawa utajona), bądź nieprzyjemnymi (negatywna
postawa utajona [Maison i Bruin 1999]).

Miarą postawy utajonej jest różnica w średnich czasach reakcji między klasyfikacją
złożoną I i klasyfikacją złożoną II podzielona przez odchylenie standardowe czasów
reakcji z obu bloków. Szczegółowy algorytm obliczenia wielkości efektu IAT (czyli
miary postawy utajonej) przedstawiają Greenwald, Nosek i Banaji [2003].

2.2. Problemy klasycznej procedury IAT

Klasyczna procedura IAT opisana powyżej stanowi stosunkowo uniwersalne i praw-
dopodobnie najpopularniejsze narzędzie służące do pomiaru postaw utajonych, nie-
mniej jednak w literaturze przedmiotu znaleźć można szereg problemów związanych
z jej stosowaniem Karpinski i Steinman [2006]; Sriram i Greenwald [2009]. Można do
nich zaliczyć m.in. trudność samej procedury dla osób badanych. W opisywanej tu
wersji zadanie składa się z 7 bloków, wymaga przeczytania przez osoby badane szeregu
instrukcji (co wydłuża czas całego badania), w czasie zadania zmienia się przypisa-
nie przycisków reakcyjnych, co dla niektórych osób badanych może stanowić znaczną
trudność. Prowadzić to może w konsekwencji do pojawienia się znacznej liczby błę-
dów wynikających nie tyle z trudności powiązania danych kategorii, co z niedoczyta-
nia instrukcji eksperymentalnej itp. Warto zaznaczyć, że Greenwald [2003] proponują
włączenie do analizy również czasy reakcji (RT) błędnych reakcji, dodając do nich
określoną „karę” (np. do czasu błędnej reakcji dodają 300 ms i włączają taką war-
tość RT do uśredniania). Zastosowanie takiej procedury może wydatnie wpłynąć na
wartość średnich RT. Kolejny problem, to stosunkowo duża część prób eksperymen-
talnych, które nie są brane pod uwagę w obliczeniach. Zgodnie z ulepszoną metodą
zaproponowaną przez Greenwalda (2003) do analizy włączanych jest 120 spośród 180
prób eksperymentalnych. Innymi słowy 1/3 całej procedury nie jest w ogóle analizo-
wana.

Poza problemami natury technicznej, poważnym ograniczeniem klasycznej proce-
dury IAT jest konieczność zastosowania dwubiegunowej kategorii docelowej. Musi ona
obejmować obiekty stanowiące w stosunku do siebie bezpośrednią opozycję [Green-
wald i Farnham 2000]. Porównywać w ten sposób można postawy utajone wobec np.
Coca-Coli vs Pepsi, Żydów vs Polaków, Platformy Obywatelskiej vs Prawa i Spra-
wiedliwości. Nie zawsze jednak jest to zgodne z potrzebami badawczymi. Badaczy
może interesować utajona postawa wobec jednej kategorii. Przykładowo może to być
postawa wobec ściśle określonej grupy społecznej. W niektórych sytuacjach natomiast
trudno wyróżnić kategorię opozycyjną. Przykładem mogą być postawy utajone wo-
bec wartości moralnych i materialnych. Nie można ich postawić w opozycji do siebie,
z drugiej strony trudno postawić w opozycji „antywartości” jak np. „wrogość”, „nie-
nawiść” w przypadku wartości moralnych a „bieda”, „ubóstwo” w przypadku warto-
ści materialnych [Szczygieł 2013]. Również w przypadku bardziej typowych obiektów
badań wybór kategorii jest niejednoznaczny. W zakresie badania przekonań politycz-
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nych w opozycji do partii prawicowej można stawiać partię bądź to lewicową bądź
liberalną [Bluemke i Friese 2008]. Karpinski i Steinman [2006] wskazują dodatkowo,
że silny efekt IAT w zadaniu mierzącym postawy wobec np. osób starszych i młodych
na korzyść młodych może wynikać: (1) z silnych pozytywnych skojarzeń wobec osób
młodych (co niekiedy może się wiązać jedynie z faworyzowaniem własnej grupy); (2)
braku pozytywnych skojarzeń wobec osób starszych; (3) braku negatywnych skoja-
rzeń wobec osób młodych; (4) silnych negatywnych skojarzeń wobec osób starszych.
Klasyczne zadanie IAT nie pozwala określić, z którą sytuacją mamy do czynienia.

2.3. Modyfikacje klasycznej procedury IAT

Opracowano szereg modyfikacji klasycznej metody IAT, które pozwalają na uprosz-
czenie zadania z perspektywy osób badanych, a nie ograniczają możliwości badacza do
sprawdzania postaw utajonych wobec dwóch przeciwstawnych sobie kategorii. Metody
te są stosunkowo nowe i znacznie mniej popularne na gruncie polskich badań.

Ciekawą modyfikacją klasycznej procedury IAT jest zadanie GNAT (Go/No-go
Association Task [Nosek i Banaji 2001]). Procedura GNAT jest wzorowana na zada-
niach typu Go/No-go, w których osoba badana w zależności od rodzaju bodźca ma
wykonać reakcję bądź wstrzymać się od niej. Zadanie to pozwala na ocenę postaw
w odniesieniu do pojedynczej kategorii. W jednym bloku eksperymentalnym osoby
badane reagują na jeden rodzaj obiektów (kategoria docelowa, np. „Polacy”) oraz je-
den atrybut ewaluatywny (np. „dobry”), natomiast mają powstrzymać się od reakcji,
gdy na ekranie pojawi się przeciwny atrybut ewaluatywny (np. „zły”), bądź obiekt
należący do innej kategorii. W drugim bloku mają reagować na obiekty z kategorii
docelowej i drugi atrybut ewaluatywny (np. „zły”). W przypadku wyboru innej ka-
tegorii badacz ma dużo większą swobodę niż w klasycznej metodzie IAT. Może to
być: (1) kategoria na tym samym poziomie ogólności, ale przeciwna (podobnie jak
w zadaniu IAT np. Polacy vs Niemcy); (2) kontekst ogólny, czyli obiekty nie związa-
ne z kategorią docelową, ani nie należące do jednej kategorii; (3) obiekty z kategorii
nadrzędnej (np. Coca-Cola vs wszystkie inne napoje); (4) można nie używać obiektów
z żadnej innej kategorii (poza przeciwnym biegunem kategorii ewaluatywnej). W tym
przypadku efekt jest słabszy, ale nadal istotny.

W zadaniu GNAT podstawową miarą postawy jest czułość w zakresie rozróżnia-
nia bodźców (choć możliwy jest również pomiar z wykorzystaniem czasów reakcji).
Autorzy odwołują się do terminologii z zakresu teorii detekcji sygnałów [por. [Nęc-
ka et al. 2006, s. 202–206]]. Wykorzystuje się tu miarę d’ — różnicę zamienionych na
skalę z proporcji trafień (reakcja w próbie Go) i fałszywych alarmów (reakcji w próbie
No-go). D’ równe 0 oznacza całkowity brak rozróżnialności, a im wynik wyższy, tym
sygnał jest lepiej odróżnialny od dystraktorów. Zdaniem autorów im łatwiej powiązać
skojarzeniowo obiekty w próbach Go tym łatwiej są one odróżnialne od dystraktorów.
Ważnym elementem w zadaniu GNAT jest duża presja czasowa. Czas na wykonanie
reakcji powinien być odpowiednio długi, aby uniknąć efektów podłogowego i sufito-
wego w zakresie poprawności (w oryginalnych badaniach czas ten wynosił ok 500–850
ms, ale powinien on być przetestowany w przypadku materiału w języku polskim).

Poważną wadą procedury GNAT (zwłaszcza gdy pomiar postaw przeprowadza
się z wykorzystaniem miary czułości) jest bardzo niska rzetelność (rozumiana jako
wewnętrzna spójność zadania [por. Rudolph et al. [2008]]). Jako jeden ze sposobów
poradzenia sobie z tym problemem Nosek i Banaji [2001] wskazują zwiększenie liczby
prób eksperymentalnych, zwiększenie proporcji sygnału do szumu (więcej prób Go niż
No-go) oraz wprowadzenie zróżnicowanego limitu czasu na zareagowanie.

Inną modyfikacją procedury IAT jest zadanie IAT dla pojedynczej kategorii (Sin-
gle Category IAT, SC-IAT [Karpinski i Steinman 2006]) składa się z 4 bloków — 2
treningowych i 2 eksperymentalnych. W trakcie całego zadania osoby badane przy
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pomocy jednej ręki klasyfikują obiekty przyjemne, a przy pomocy drugiej — obiekty
nieprzyjemne. Na obiekty z kategorii docelowej (np. opisujące Polaków) w pierwszej
serii należy reagować przy pomocy jednej ręki (reagującej jednocześnie na obiekty
pozytywne), a w drugiej — przy pomocy drugiej ręki (reagującej na obiekty negatyw-
ne). Przypisanie przycisków reakcyjnych do obiektów pozytywnych/negatywnych jest
zbalansowane między osobami badanymi. Bardzo podobną postać przyjmuje zadanie
Single Target IAT (ST-IAT [Wigboldus et al. 2005]). Procedura ST-IAT w przeci-
wieństwie do zadania SC-IAT nie zawiera presji czasowej. Dzięki temu jak podają
Bluemke i Friese [2008] może być miarą rzetelniejszą. Poza różnicami w rzetelności
oba zadania są niemal identyczne w związku z tym w dalszej części używana będzie
nazwa SC-IAT.

Jak podają Karpinsky i Steinman [2006], rzetelność zadania SC-IAT jest podob-
na jak w przypadku klasycznej metody IAT, i wyższa niż w przypadku innych metod
badania utajonych postaw (wynosi około 0,60–0,85). Korelacje z miarami postaw jaw-
nych i wyników klasycznego zadania IAT są zadowalające. Jak podają autorzy udało
się wyróżnić postawy wobec danej kategorii (utajona postawa wobec Coca-Coli kore-
lowała z jawną postawą wobec Coca-Coli, ale nie korelowała z jawną postawą wobec
Pepsi). Co więcej, wynik oszacowany dla pojedynczej kategorii wyjaśniał wariancję
w zakresie wyboru napoju po eksperymencie, nawet gdy kontrolowano postawy jawne
i wynik z klasycznego zadania IAT. Badanie z wykorzystaniem zadania SC-IAT może
składać się z kilku części gdzie każda z nich dotyczy postaw wobec określonej kate-
gorii. Pozwala zatem mierzyć w jednej sesji postawy wobec kilku (więcej niż dwóch)
obiektów np. partii politycznych, co również jest niemożliwe w klasycznej metodzie
IAT.

Jednym z potencjalnych zagrożeń zadania SC-IAT jest stosowanie przez osoby
badane pewnych prostych schematów reagowania np. „słowa nieprzyjemne po lewej,
wszystko inne po prawej”. Zastosowanie takiej strategii może prowadzić do zmniejsze-
nia wiarygodności wyników. Zadanie SC-IAT jest za to względnie odporne na próby
świadomego manipulowania wynikiem przez osoby badane. Wyjątek stanowi jedynie
sytuacja gdy osobom badanym udzieli się szczegółowej informacji w jaki sposób ma-
nipulować wynikiem (opóźniając reakcje w konkretnym bloku [Stieger et al. 2011]).
Jedynie w tym przypadku SC-IAT jest bardziej podatne na próby manipulowania
wynikiem niż klasyczna procedura IAT. Inne próby manipulowania wynikami prowa-
dzą do bardzo znacznego wzrostu liczby błędów popełnianych w zadaniu [Karpinski i
Steinman 2006].

Ostatnią z omawianych metod jest Skrócony Test Utajonych Skojarzeń (Brief
IAT, BIAT [Sriram i Greenwald 2009]). Zadanie składa się z dwóch bloków ekspery-
mentalnych, które odpowiadają klasyfikacjom złożonym z klasycznego zadania IAT.
Poza usunięciem klasyfikacji prostych zmieniono w nim również instrukcję dla osób
badanych. Mają one za zadanie przy pomocy jednego przycisku klasyfikować obiekty
z kategorii docelowej oraz jeden biegun kategorii ewaluatywnej, natomiast przy pomo-
cy drugiego przycisku reagować na wszystkie inne obiekty. Cała procedura obejmuje
znacznie mniej prób niż tradycyjne zadanie IAT i jest znacznie łatwiejsza dla osób
badanych. W zadaniu uzyskuje się bardzo wyraźne różnice w czasach reakcji między
kategoriami, na których mają się skupiać osoby badane a kategorią „wszystko inne”.
Niekiedy rzetelność zadania BIAT (zgodność wewnętrzna jak i określana metodą test-
retest) nie jest zadowalająca. Kluczowe znaczenie ma wybór w zakresie kategorii, na
której mają się koncentrować osoby badane. Jeżeli odnosi się ona do obiektów przy-
jemnych bądź związanych z „ja” zadanie charakteryzuje się akceptowalną rzetelnością
i koreluje z miarami postaw jawnych, jednak i w tej sytuacji korelacje i rzetelności
mogą być niskie.
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3. Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące mo-
dyfikacji zadania IAT i w zamyśle ma ono stanowić rodzaj „mapy terenu” w poszu-
kiwaniach odpowiedniej do danych celów badawczych procedury. Pomimo licznych
kontrowersji pomiar postaw utajonych stanowi jedno z podstawowych narzędzi w ba-
daniach z zakresu psychologii poznania społecznego, jak również w wielu obszarach
psychologii stosowanej. Poza klasycznym zadaniem IAT badacze mają do dyspozy-
cji szereg narzędzi, które pozwalają poszukiwać odpowiedzi na pytania badawcze, na
które za pomocą metody IAT nie da się odpowiedzieć. Poza tym są krótsze i mniej
męczące dla osób badanych. Warto pamiętać jednak, że przy wyborze odpowiedniej
metody poza czasem trwania badania należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rze-
telność danego narzędzia. To od niej w znacznej mierze zależą wyniki badania i ich
wiarygodność.

Jak wskazują niejednokrotnie autorzy badań wykorzystujących pomiar postaw
utajonych, bez względu na wykorzystywaną metodę, dużym problemem jest stabil-
ność wyników w czasie. Jest to tłumaczone wpływem jaki na wynik badania wywiera
szereg czynników sytuacyjnych [Nosek i Banaji 2001]. Z drugiej strony stawia to pod
znakiem zapytania zasadność wniosków formułowanych przez badaczy na podstawie
wyników pomiaru postaw utajonych. Nie należą bowiem do odosobnionych przypadki,
kiedy korelacje między wynikami z dwóch sesji (nawet następujących bezpośrednio po
sobie), wahają się w granicach 0,2–0,45 [Bluemke i Friese 2008; Sriram i Greenwald
2009]. Jest to problem, który wciąż nie został w satysfakcjonujący sposób rozwiąza-
ny. Co warto tutaj zaznaczyć dotyczy wszystkich metod pomiaru postaw utajonych,
a nawet szerzej — szerokiego spektrum narzędzi wykorzystujących metodę chrono-
metryczną. Z perspektywy pojedynczego eksperymentu warto zadbać o możliwie naj-
większą spójność wewnętrzną zadania. W większości procedur (w tym zadaniu IAT
i jego modyfikacji) przynajmniej częściowy wzrost rzetelności można uzyskać zwięk-
szając liczbę prób eksperymentalnych i taką operację należy rekomendować.
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Streszczenie

Zagrożenie stereotypem jest odpowiedzialne za niższe wyniki w testach
kompetencji poznawczych jakie otrzymują przedstawiciele mniejszości
objętych negatywnym stereotypem. W artykule zostaną przedstawione
metody zmniejszenia negatywnych efektów wystąpienia zjawiska zagro-
żenia stereotypem. Ponadto zostaną zaprezentowane wstępne wyniki ba-
dań własnych, które pokazują, że płeć eksperymentatora oraz zaznacze-
nie płci na początku baterii testów poznawczych może mieć wpływ na
uzyskane wyniki. Rezultaty te posłużą do sformułowania zaleceń doty-
czących przeprowadzania badań wolnych od zagrożenia stereotypem.

1. Wprowadzenie

Zagrożenie stereotypem wpływa na to, że jednostki wypadają gorzej w sytuacji te-
stowej, gdy stereotyp lub stygmatyzowana tożsamość społeczna jest powiązana z wy-
konywanym zadaniem [Schmader i Johns 2003]. Za obniżenie poziomu zdolności po-
znawczych odpowiada zmniejszenie wielkości pamięci roboczej w wyniku działania
fizjologicznego stresu, regulacji negatywnych emocji (głównie lęku) i myśli oraz uru-
chomienia procesów monitorowania zachowania [Drążkowski 2013; Schmader et al.
2008]. Zjawisko to jest powszechne i obejmuje wszystkie grupy społeczne upośledza-
jąc funkcjonowanie poznawcze, społeczne, a nawet motoryczne przedstawicieli tych
grup. Przykładowo osoby starsze odpamiętują mniej słów w testach pamięci [Levy
1996], a kobiety gorzej radzą sobie w testach matematycznych [Good et al. 2008]
w wyniku działania zagrożenia stereotypem.

2. Co powoduje zagrożenie stereotypem

Czynniki wpływające na wystąpienie zagrożenia stereotypem można pogrupować
w dwie kategorie. Pierwszą z nich jest wyrazista przynależność do grupy objętej stereo-
typem. W sytuacji badania taka wyrazistość może być efektem zaznaczenia swojej rasy
przed badaniem [Steele i Aronson 1995]. Wyrazista przynależność do grupy wzrasta
także, gdy uczestnikgrupowego badania jest jedynym przedstawicielem grupy objętej
stereotypem [Sekaquaptewa et al. 2007] lub gdy jest zdecydowana przewaga w liczeb-
ności jednej grupy nad drugą, która pozostaje w mniejszości i jest objęta stereotypem
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[Sekaquaptewa i Thompson 2003]. Co więcej, na wyrazistą przynależność do grupy
objętej stereotypem mogą wywierać wpływ cechy samego eksperymentatora, takie
jak jego rasa czy płeć [Stone i McWhinnie 2008]. Do drugiej kategorii czynników ma-
jących wpływ na wystąpienie zagrożenia stereotypem należy aktywizacja stereotypu
w sytuacji badawczej. Przekazanie uczestnikom badania informacji, że istnieją różnice
w zakresie badanej zmiennej między grupami lub że celem badania jest zidentyfiko-
wanie tych różnic może prowadzić do wystąpienia zagrożenia stereotypem [Beilock
et al. 2007]. Opisanie testu zdolności poznawczych jako testu, który dostarcza bar-
dzo rzetelne i trafne wyniki o poziomie tych zdolności, może wpłynąć na pogorszenie
wyników w tym teście, jeśli ta zdolność jest objęta negatywnym stereotypem [Frantz
et al. 2004]. Ponadto użycie do opisu zadania określonych sformułowań związanych ze
stereotypem może aktywizować go, np. użycie słowa inteligencja może aktywizować
stereotyp supremacji osób białych nad czarnymi [Stone et al. 1999].

3. Jak zapobiec wystąpieniu zagrożenia stereoty-
pem?

Poza uniknięciem wymienionych wyżej czynników związanych z wystąpieniem za-
grożenia stereotypem istnieje szereg prewencyjnych metod i interwencji. Najbardziej
skutecznym i zarazem najtrudniejszym sposobem jest redukcja stereotypów i uprze-
dzeń funkcjonujących w danym społeczeństwie [Logel et al. 2009]. Cel ten może być
osiągnięty poprzez zwiększenie liczby i polepszenie jakości interakcji między grupa-
mi [Walton et al. 2012], podkreślanie podobieństw między grupami oraz promowa-
nie współpracy w klasach szkolnych [Aronson i Patnoe 1997]. Innym sposobem na
zmniejszenie zagrożenia stereotypem jest prezentowanie przedstawicieli grupy objętej
negatywnym stereotypem, którzy przeczą temu stereotypowi odnosząc sukces w danej
dziedzinie [Shapiro et al. 2013]. Kolejna grupa interwencji skupia się na zmniejsze-
niu zagrażającego charakteru sytuacji testowania. Pomocne okazuje się podkreślenie,
że poznawcze testy są sprawiedliwe, wolne od sprzyjania określonym rasom czy płci
oraz że testowanie służy ułatwieniu nauki a nie mierzeniu zdolności poznawczych
[Good et al. 2008]. Użyteczne może być również informowanie badanych, że dana
zdolność (np. inteligencja) nie jest wrodzona, ale żemożna ją wyćwiczyć jak mięsień
[Blackwell et al. 2007]. Ponadto w zmniejszeniu zagrażającego charakteru sytuacji
testowania może służyć przeformułowanie zagrożenia w wyzwanie [Alter et al. 2010].
Innym skutecznym sposobem w redukcji konsekwencji zagrożenia stereotypem jest
poinformowanie uczestników badania, że mogą w trakcie testu odczuwać lęk jak re-
zultat stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie [Johns et al. 2005] lub też po-
instruowanie badanych o korzystnym wpływie takiego lęku na wyniki w teście [Johns
et al. 2008]. Trzecia grupa interwencji koncentruje się na osobie badanej. Najbardziej
efektywną formą redukcji zagrożenia stereotypem jest self-afirmacja, gdyż kilkunasto-
minutowe ćwiczenie wykonane kilka razy może chronić przed zagrożeniem stereoty-
pem nawet przez trzy lata [Sherman et al. 2013]. Ćwiczenie to polega na wypisaniu
najważniejszych wartości w życiu wraz z uzasadnieniem wyboru. Przykładem innego
typu skutecznych interwencji może być zwiększenie poczucia indywidualności osób
badanych [Gresky et al. 2005] czy zadania mindfulness [Weger et al. 2012].

4. Wstępne wyniki badania

Celem badania było sprawdzenie czy płeć eksperymentatora oraz umieszczenie
pytania o płeć na początku testu może mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia stereo-
typem, a tym samym na niższe wyniki uzyskane w teście kompetencji poznawczych.
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W badaniu wykorzystano Test Ukrytych Figur Witkina (w skrócie: GEFT) mierzący
zależność/niezależność od pola [Witkin et al. 1971]. Za użyciem tego testu przema-
wiało kilka powodów. Wyniki metaanaliz [Voyer et al. 1995] wskazują, że kobiety są
bardziej zależne od pola, co może być dla nich krzywdzące, gdyż zależność od po-
la wiąże się ze zdecydowanie gorszym funkcjonowaniem poznawczym [Richardson i
Turner 2000]. Jednak w tych badaniach nie uwzględniono czynnika zagrożenia ste-
reotypem. Tymczasem GEFT jest odbierany przez osoby badane jako test zdolności
geometrycznych, które są powiązane ze zdolnościami matematycznymi obciążonymi
stereotypem gorszych zdolności kobiet. Ponadto niezależność od pola wykazuje wy-
sokie dodatnie korelacje z wielkością pamięci roboczej [Bahar i Hansell 2000], a za-
grożenie stereotypem wpływa na zmniejszenie wielkości pamięci roboczej [Schmader
et al. 2008]. Z pośród czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia
stereotypem płci w trakcie badania zależności/niezależności od pola wyłoniono dwa
kluczowe, które zwiększają wyrazistość przynależności do określonej płci. Po pierw-
sze, założono, że standardowa odpowiedź na pytanie o płeć na początku GEFT może
wpłynąć na niższe wyniki kobiet w teście (w porównaniu z pytaniem o płeć na końcu
testu). Po drugie założono, że eksperymentator o przeciwnej płci (mężczyzna) także
może wpłynąć na wystąpienie zagrożenia stereotypem, a tym samym na niższe wy-
niki kobiet (w porównaniu z kobietą eksperymentatorem). Wstępne wyniki badania
(n = 121; docelowo n = 160) potwierdzają obydwie hipotezy. Uzyskano istotną inte-
rakcję trzeciego stopnia 2 (płeć badanego) ×2 (kolejność w teście pytania o płeć) ×2
(płeć eksperymentatora) F (1, 113) = 4,66; p < 0,05; η2 = 0,04, oraz interakcję dru-
giego stopnia 2 (płeć badanego) ×2 (kolejność w teście pytania o płeć) dla zmiennej
zależnej zależność/niezależność od pola, F (1, 113) = 4,74; p < 0,05; η2 = 0,04. Ko-
biety, które zaznaczyły płeć na końcu testu otrzymały wyższe wyniki (M = 14,27) niż
kobiety, które zaznaczyły płeć na początku testu (M = 13,5). Zgodnie z założeniami
najbardziej niezależne od pola okazały się kobiety, które były badane przez kobiety
i zaznaczyły płeć na końcu testu (M = 16,12).

5. Wnioski z badania

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badania, które będzie nadal kontynu-
owane, dlatego ich interpretacja wymaga ostrożności. Nie mniej jednak uzyskane wyni-
ki pozwalają nie tylko na podważenie różnic międzypłciowych w stopniu niezależności
od pola, ale także pozwalają na sformułowanie zaleceń związanych z administrowa-
niem badań wolnych od stereotypu. Po pierwsze wyniki badania sugerują zasadność
zwracania uwagi na to czy na uwzględnione w badaniu zmienne zależne mogą mieć
wpływ stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie. Przykładowo, w przypadku te-
stów związanych ze zdolnościami poznawczymi obawy stają się zasadne, jeśli jedną
z grup będą stanowiły kobiety, studenci z niższych warstw socjoekonomicznych czy
osoby z mniejszości. Sposobem na uniknięcie wystąpienia zagrożenia stereotypem jest
zmniejszenie wyrazistości przynależności do grupy objętej stereotypem w sytuacji ba-
dawczej. Wyniki badania wskazują, że może temu przeciwdziałać przesunięcie pytań
demograficznych na koniec baterii kwestionariuszy. Drugim sposobem jest kontrolo-
wanie tego czy osoba eksperymentatora nie będzie aktywizowała tożsamości objętej
stereotypem. W przedstawionym badaniu kobiety badane przez eksperymentatora płci
męskiej otrzymywały niższe wyniki. Wydaje się, że podobny mechanizm może wystę-
pować, gdy osoby młode badają zdolności poznawcze starszych osób. O ile nie zawsze
jest możliwe dopasowanie cech przynależności grupowej eksperymentatora do osoby
badanej, o tyle można sformułować zalecenie zróżnicowania demograficznego wśród
eksperymentatorów. Homogeniczna grupa eksperymentatorów (np. studenci badający
osoby starsze) może wzbudzać zagrożenie stereotypem (np. osoby starsze mają słabszą
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pamięć) i tym samym znacząco wpływać na wyniki badania (np. duży spadek odpa-
miętywanych słów wraz z wiekiem). Zróżnicowanie demograficzne eksperymentatorów
(np. osoby w różnym wieku) umożliwi późniejsze kontrolowanie wpływu wybranych
cech demograficznych eksperymentatora na wyniki na uczestników badania.

6. Podsumowanie

W artykule przedstawiono czynniki warunkujące wystąpienie zagrożenia stereoty-
pem oraz metody zmniejszenia negatywnych efektów tego zjawiska. Ponadto na pod-
stawie wstępnych wyników badań własnych sformułowano zalecenia dotyczące prze-
prowadzania badań wolnych od zagrożenia stereotypem.

Bibliografia

Alter, A. L., Aronson, J., Darley, J. M., Rodriguez, C., Ruble, D. N. [2010]. Rising
to the threat: Reducing stereotype threat by reframing the threat as a challenge.
Journal of Experimental Social Psychology, 46(1):166–171.

Aronson, E., Patnoe, S. [1997]. The jigsaw classroom: Building cooperation in the
classroom. Longman, New York.

Bahar, M., Hansell, M. H. [2000]. The relationship between some psychological
factors and their effect on the performance of grid questions and word association
tests. Educational Psychology, 20(3):349–364.

Beilock, S. L., Rydell, R. J., McConnell, A. R. [2007]. Stereotype threat and working
memory: mechanisms, alleviation, and spillover. Journal of Experimental Psychology:
General, 136(2):256.

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., Dweck, C. S. [2007]. Implicit theories of in-
telligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study
and an intervention. Child development, 78(1):246–263.

Drążkowski, D. [2013]. Poznawcze uwarunkowania zagrożenia stereotypem. W: 8
Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, tom 7, 25–28.

Frantz, C. M., Cuddy, A. J., Burnett, M., Ray, H., Hart, A. [2004]. A threat in
the computer: The race implicit association test as a stereotype threat experience.
Personality and Social Psychology Bulletin, 30(12):1611–1624.

Good, C., Aronson, J., Harder, J. A. [2008]. Problems in the pipeline: Stereotype
threat and women’s achievement in high-level math courses. Journal of Applied
Developmental Psychology, 29(1):17–28.

Gresky, D. M., Ten Eyck, L. L., Lord, C. G., McIntyre, R. B. [2005]. Effects of salient
multiple identities on women’s performance under mathematics stereotype threat.
Sex Roles, 53(9-10):703–716.

Johns, M., Inzlicht, M., Schmader, T. [2008]. Stereotype threat and executive resour-
ce depletion: examining the influence of emotion regulation. Journal of Experimental
Psychology: General, 137(4):691–705.

Johns, M., Schmader, T., Martens, A. [2005]. Knowing is half the battle: Teaching
stereotype threat as a means of improving women’s math performance. Psychological
Science, 16:175–179.

23



9. PFK Sposoby redukcji zagrożenia stereotypem w badaniu zdolności poznawczych

Levy, B. [1996]. Improving memory in old age through implicit self-stereotyping.
Journal of Personality and Social Psychology, 71(6):1092–1107.

Logel, C., Walton, G. M., Spencer, S. J., Iserman, E. C., von Hippel, W., Bell, A. E.
[2009]. Interacting with sexist men triggers social identity threat among female
engineers. Journal of Personality and Social Psychology, 96(6):1089–1103.

Richardson, J. A., Turner, T. E. [2000]. Field dependence revisited I: Intelligence.
Educational psychology, 20(3):255–270.

Schmader, T., Johns, M. [2003]. Converging evidence that stereotype threat reduces
working memory capacity. Journal of Personality and Social Psychology, 85(3):440–
452.

Schmader, T., Johns, M., Forbes, C. [2008]. An integrated process model of stereo-
type threat effects on performance. Psychological Review, 115:336–356.

Sekaquaptewa, D., Thompson, M. [2003]. Solo status, stereotype threat, and perfor-
mance expectancies: Their effects on women’s performance. Journal of Experimental
Social Psychology, 39(1):68–74.

Sekaquaptewa, D., Waldman, A., Thompson, M. [2007]. Solo status and self-
construal: Being distinctive influences racial self-construal and performance appre-
hension in African American women. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psy-
chology, 13(4):321.

Shapiro, J. R., Williams, A. M., Hambarchyan, M. [2013]. Are all interventions
created equal? A multi-threat approach to tailoring stereotype threat interventions.
Journal of Personality and Social Psychology, 104(2):277–288.

Sherman, D. K., Hartson, K. A., Binning, K. R., Purdie-Vaughns, V., Garcia, J.,
Taborsky-Barba, S., . . . , Cohen, G. L. [2013]. Deflecting the trajectory and changing
the narrative: How self-affirmation affects academic performance and motivation
under identity threat. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4):591–
618.

Steele, C. M., Aronson, J. [1995]. Stereotype threat and the intellectual test perfor-
mance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69:797–
811.

Stone, J., Lynch, C. I., Sjomeling, M., Darley, J. M. [1999]. Stereotype threat ef-
fects on Black and White athletic performance. Journal of Personality and Social
Psychology, 77(6):1213–1227.

Stone, J., McWhinnie, C. [2008]. Evidence that blatant versus subtle stereotype
threat cues impact performance through dual processes. Journal of Experimental
Social Psychology, 44(2):445–452.

Voyer, D., Voyer, S., Bryden, M. P. [1995]. Magnitude of sex differences in spa-
tial abilities: a meta-analysis and consideration of critical variables. Psychological
Bulletin, 117(2):250.

Walton, G. M., Cohen, G. L., Cwir, D., Spencer, S. J. [2012]. Mere belonging:
The power of social connections. Journal of Personality and Social Psychology,
102(3):513–532.

Weger, U. W., Hooper, N., Meier, B. P., Hopthrow, T. [2012]. Mindful maths: Redu-
cing the impact of stereotype threat through a mindfulness exercise. Consciousness
and cognition, 21(1):471–475.

24



9. PFK Sposoby redukcji zagrożenia stereotypem w badaniu zdolności poznawczych

Witkin, H. A., Oltman, P. K., Raskin, E., Karp, S. A. [1971]. A Manual for the
embedded figures tests. Consulting Psychologists Press, Palo Alto.

25



Wykorzystanie metod neuroobrazowania
w opisaniu zjawiska schizofrenii

Joanna Gorgol, Jan Nikadon
Kognitywistyka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
joanna.gorgol@gmail.com

Streszczenie

Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się
głębokimi nieprawidłowościami w myśleniu, wpływa na język, percep-
cję i samoświadomość. Często związana jest z doświadczeniami psycho-
tycznymi, takimi jak słyszenie głosów lub złudzenia (World Health Or-
ganization). Schizofrenia jest tak złożonym zaburzeniem, że nie sposób
przedstawić i omówić w jednym referacie jej etiologii oraz wszystkich jej
aspektów. Dlatego też w niniejszej pracy skupimy się tylko i wyłącznie
na badaniach nad schizofrenią obejmujących najnowsze metody obra-
zowania mózgu, a więc rezonans magnetyczny (MRI) oraz funkcjonalny
rezonans magnetyczny (fMRI). Postaramy się przedstawić wyniki i wnio-
ski płynące z tych spośród najnowszych badań, które uważamy za naj-
ciekawsze i najistotniejsze z punktu widzenia zrozumienia neuronalnych
aspektów omawianego tu zjawiska.

1. Wstęp

Dzięki rozwojowi nauk o poznaniu oraz ich połączeniu z nowoczesnymi metoda-
mi analizy struktury i funkcji układu nerwowego, a także dzięki nowym metodom
analizy danych, wiedza o schizofrenii wciąż ulega aktualizacji. Do tej pory uważa-
no, że zaburzenia psychiczne towarzyszące schizofrenii są skutkiem braku połączeń
między odpowiednimi obszarami mózgu odpowiedzialnymi za daną modalność [Fri-
ston i Frith 1995]. Jednak dzięki najnowszym badaniom fMRI wiemy już, iż kluczową
rolę w procesie chorobowym odgrywa nie brak, ale istnienie nadmiernych połączeń
pomiędzy wybranymi regionami mózgu będących odpowiedzią na dany typ zadania
[Whitfield-Gabrieli et al. 2009].

Jednak pomimo wieloletnich badań nadal wiele kluczowych pytań pozostaje bez
jednoznacznych odpowiedzi: czy schizofrenia to tylko zaburzenie psychiczne, czy może
adaptacja polegająca na specyficznym dostrojeniu funkcjonowania ludzkiego mózgu?
Do tej pory nie udało się także jednoznacznie zdefiniować odpowiedniego markera,
który mógłby służyć diagnozie schizofrenii i przewidywaniu potencjalnego ryzyka za-
chorowania na nią także u krewnych pierwszego stopnia. Takie markery powinny
zawierać w sobie czynniki rozwoju choroby, opis związanych z nią zaburzeń, a tak-
że towarzyszące jej objawy. Najczęściej opisywanymi czynnikami z jakimi można się
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spotkać są: czynniki genetyczne, środowiskowe, naurorozwojowe, neuropsychologiczne,
neuroanatomiczne [Saran et al. 2007]. Jednak wciąż brakuje syntezy tych wszystkich
aspektów w jedną, spójną całość.

Być może, dzięki najnowszym sposobom badań, także tym z wykorzystaniem MRI
oraz fMRI, będziemy w stanie za kilka lub kilkanaście lat określić schemat diagnostycz-
ny, który będzie odpowiedni dla wczesnego rozpoznania objawów schizofrenii (także
przed pojawieniem się pierwszego epizodu). Pozwoliłoby to na wczesną interwencję
terapeutyczną, co oczywiście polepszałoby rokowania pacjentów biorąc pod uwagę ich
leczenie i terapię.

2. Pierwsze badania z użyciem MRI

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w celu oceny zmian strukturalnych mó-
zgu (in vivo) zaczęło rozwijać się na początku lat osiemdziesiątych — począwszy
od pierwszego badania wykonanego przez Smitha i jego współpracowników. Od tego
czasu wykonano wiele badań, które wykazały, iż u osób chorych na schizofrenię wy-
stępuje zmniejszenie objętości takich obszarów, jak płaty skroniowe, hipokamp oraz
jądro migdałowate [Bogerts et al. 1993; Deborah Dauphinais et al. 1990; Fukuzako
et al. 1996]. Badania wskazały również na fakt, iż u osób chorych na schizofrenię
można zaobserwować powiększenie komór mózgowych oraz na to, że mózgi chorych
mają mniejszą objętość niż u osób zdrowych [Andreasen et al. 1994]. Wyniki te po-
twierdzono w meta-analizie opartej na efektach wielu wcześniejszych badań [Lawrie i
Abukmeil 1998; Ward et al. 1996]. Wiemy także, że zmiany w budowie mózgu są wi-
doczne już podczas pojawienia się pierwszego epizodu schizofrenicznego [DeLisi et al.
1991; Nopoulos et al. 1995].

3. Edinburgh High-Risk Study

Mimo tego, że na podstawie badań z użyciem rezonansu magnetycznego możemy
wyciągnąć wnioski o tym, iż struktura mózgu osoby chorej na schizofrenię różni się od
struktury mózgu osoby zdrowej, wciąż nie jesteśmy w stanie uzyskać jednoznacznych
wyników badań przed wystąpieniem pierwszego epizodu. Musielibyśmy wiedzieć, kto
na schizofrenię zachoruje. Jednym z rozwiązań jest badanie zdrowych osób, u któ-
rych występuje znaczne ryzyko pojawienia się schizofrenii. Odpowiedzią na tego typu
potrzebę jest zainicjowanie badań w ramach projektu Edinburgh High Risk Study
(EHRS) of Schizophrenia (The University of Edinburgh). Ma on na celu wykonanie
podłużnych, wieloletnich badań rozwoju schizofrenii. Obejmują one wielokrotne oce-
ny kliniczne, neuropsychologiczne oraz neuroobrazowania w grupie około 200 osób,
u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia schizofrenii (ze względu na
obciążenia genetyczne) oraz dla porównania osób zagrożonych wystąpieniem schizo-
frenii na poziomie populacji (∼ 1%). W ramach prowadzonych badań, udało się uzy-
skać bardzo interesujące wyniki. Korzystając z możliwości rezonansu magnetycznego,
potwierdzono, iż krewni osób cierpiących na schizofrenię mają obniżoną (prawdopo-
dobnie dziedzicznie) objętość środkowej części płata skroniowego, hipokampa i ciała
migdałowatego [Johnstone et al. 2005, 2003]. Potwierdzono to, co wiadomo z danych
epidemiologicznych, a mianowicie, że komponent genetyczny odgrywa tu bardzo istot-
ną rolę [Kety 1987]. Badania podłużne osób z grup zwiększonego ryzyka wystąpienia
schizofrenii motywowane są m.in. chęcią stworzyć dynamicznych modeli zmian orga-
nicznych sprzyjających pojawieniu się objawów tej choroby. Ze względu na złożoność
strukturalną i funkcjonalną ludzkiego mózgu (m.in. neuroplastyczność) identyfikacja
predyktorów rozwoju schizofrenii może okazać się zadaniem bardzo trudnym lub nie-
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wykonalnym. Wiemy, że nieprawidłowości w anatomii mózgu występują jeszcze przed
zachorowaniem u osób, które w późniejszym czasie zachorowały [Whalley et al. 2006].
Jednak problematyczna zostaje wciąż kwestia poziomu specyficzności takich zmian
strukturalnych dla rozwoju schizofrenii.

4. Badania fMRI

Uzyskanie możliwości przeprowadzenia badań za pomocą funkcjonalnego rezonan-
su magnetycznego (fMRI) wiąże się z ogromnym postępem w dziedzinie badań nad
schizofrenią, a także umożliwia coraz lepsze zrozumienie funkcjonowania mózgu osoby
chorej na schizofrenię. fMRI jest funkcjonalną metodą neuroobrazowania wykorzystu-
jącą technologię MRI, która mierzy aktywność mózgu poprzez wykrywanie zmian
w przepływie krwi [Huettel et al. 2009] — gdy dany obszar mózgu jest używany,
przepływ krwi do tego obszaru wzrasta. Jest to metoda nieinwazyjna, która może być
stosowana wielokrotnie bez zbędnych przeciwwskazań. Badania z użyciem fMRI wyka-
zują, iż osoby dotknięte schizofrenią mają odmienną od osób należących do zdrowych
grup kontrolnych aktywność mózgu w zadaniach motorycznych, tych angażujących
pamięć roboczą, uwagę, fluencję słowną, a także tych, które wymagają przetwarzania
emocji oraz podejmowania decyzji [Gur i Gur 2010]. Wiele badań wskazuje na to,
iż osoby chore na schizofrenię gorzej wykonują zadania z zakresu kontroli (np. test
Stroopa) i jednocześnie wykazują zaburzenia czynności przedniej kory zakrętu obręczy
(ACC) oraz obszarów przedczołowych [Ungar et al. 2010].

Ciekawe wnioski płyną także z innego badania, w którym zbadano dwie grupy
osób, które nie cierpiały na schizofrenię. Pierwszą grupę stanowili zdrowi krewni osób
chorych na schizofrenię. Druga grupa składała się z osób zdrowych, u których nie
stwierdzono występowania schizofrenii wśród krewnych (w najbliższej rodzinie). Dane
fMRI zebrane podczas wykonywania zadania Stroopa pokazują, że niecierpiący na
schizofrenię krewni osób chorych mają obniżoną aktywność grzbietowo-bocznej kory
przedczołowej (DLPFC) w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, ale czynność
przedniej kory zakrętu obręczy (ACC) jest w normie [Becker et al. 2008]. Badanie
to jest zgodne z wcześniej wykonanymi doświadczeniami, które potwierdzają fakt,
iż zaburzenia DLPFC występują zarówno u krewnych pierwszego stopnia, jak i u osób
ze schizofrenią [MacDonald III i Carter 2003]. Jednak te badania wciąż wymagają
dodania do nich kolejnych ważnych aspektów, jak np. przeanalizowania konkretnych
genów, które mogą być związana z dysfunkcją DLPFC krewnych osób chorych na
schizofrenię lub zbadania wpływów środowiskowych.

Kolejnymi interesującymi badaniami są te, które skupiają się na bardzo częstych
objawach schizofrenii, a mianowicie na omamach słuchowych. W badaniach wykorzy-
stujących funkcjonalny rezonans magnetyczny w celu określenia wzorca aktywności
neuronowej wykazano, iż omamy słuchowe związane są ze zmienionym wzorcem ak-
tywności w obszarach dolnej części kory czołowej, kory wyspy, kory zakrętu obręczy,
kory skroniowej (obustronnie), a także prawego wzgórza, dolnego wzgórka czworacze-
go, lewego hipokampa i kory przyhipokampowej [Shergill et al. 2000]. Na podstawie
przytoczonych badań można stwierdzić, iż wzorzec aktywności mózgu u osób miewa-
jących omamy słuchowe jest podobny do wzorca obserwowanego u osób zdrowych,
występującego w czasie wyobrażania sobie procesu komunikacyjnego.

5. Podsumowanie

Badania wykorzystujące metody MRI oraz fMRI dają badaczom dużo większe
możliwości w zrozumieniu neurobiologicznego podłoża schizofrenii. Dzięki wykorzy-
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Rysunek 1: Wzorce aktywności mózgu u schizofreników z omamami słuchowymi
i wzrokowymi [Silbersweig et al. 1995]

staniu rezonansu magnetycznego, możemy zaobserwować zmiany strukturalne mózgu
obserwowalne w przypadku wystąpienia schizofrenii. Badania rezonansowe zapewnia-
ją nieinwazyjność, wysoką rozdzielczość anatomiczną, czasową i wiarygodne wyniki.
Rezultaty badań fMRI wskazują, że osoby mające schizofrenię, w zależności od za-
dania, wykazują zmniejszoną aktywność lub nadaktywność poszczególnych obszarów
mózgu, a także zmiany w łączności wybranych regionów. Kolejnym bardzo ważnym
etapem w zrozumieniu zjawiska schizofrenii powinna być integracja badań z zakre-
su genetyki oraz neuroanatomii wraz z obserwacją objawów, czy modyfikacją sposobu
doboru odpowiedniej terapii. Integracja wielu dziedzin naukowych jest potrzebna, aby
stworzyć najlepszy wzór kliniczny, poznawczy oraz neuroobrazowy predykcji schizo-
frenii. Takie próby łączenia ze sobą wielu obszarów badawczych już są [Koike et al.
2013; Sawa i Snyder 2002], jednak wciąż jest ich za mało, aby móc wyciągać z nich
daleko idące wnioski, ze względu na problematyczność kwestii jaką jest specyficzność
zmian strukturalnych w rozwoju schizofrenii.

Bibliografia

Andreasen, N. C., Flashman, L., Flaum, M., Arndt, S., Swayze, V., O’Leary, D. S.,
Ehrhardt, J. C., Yuh, W. T. C. [1994]. Regional brain abnormalities in schizophrenia
measured with magnetic resonance imaging. Jama, 272(22):1763–1769.

Becker, T. M., Kerns, J. G., MacDonald, A. W., Carter, C. S. [2008]. Prefrontal
dysfunction in first-degree relatives of schizophrenia patients during a Stroop task.
Neuropsychopharmacology, 33(11):2619–2625.

Bogerts, B., Lieberman, J. A., Ashtari, M., Bilder, R. M., Degreef, G., Lerner, G.,
Johns, C., Masiar, S. [1993]. Hippocampus-amygdala volumes and psychopathology
in chronic schizophrenia. Biological psychiatry, 33(4):236–246.

Deborah Dauphinais, I., DeLisi, L. E., Crow, T. J., Alexandropoulos, K., Colter, N.,
Tuma, I., Gershon, E. S. [1990]. Reduction in temporal lobe size in siblings with schi-
zophrenia: a magnetic resonance imaging study. Psychiatry Research: Neuroimaging,
35(2):137–147.

DeLisi, L. E., Hoff, A. L., Schwartz, J. E., Shields, G. W., Halthore, S. N., Gup-
ta, S. M., Henn, F. A., Anand, A. K. [1991]. Brain morphology in first-episode
schizophrenic-like psychotic patients: a quantitative magnetic resonance imaging stu-
dy. Biological psychiatry, 29(2):159–175.

29



9. PFK Wykorzystanie metod neuroobrazowania w opisaniu zjawiska schizofrenii

Friston, K. J., Frith, C. D. [1995]. Schizophrenia: a disconnection syndrome. Clinical
Neuroscience, 3(2):89–97.

Fukuzako, H., Fukuzako, T., Hashiguchi, T., Hokazono, Y., Takeuchi, K., Hirakawa,
K., Ueyama, K., Takigawa, M., Kajiya, Y., Nakajo, M., Fujimoto, T. [1996]. Reduc-
tion in hippocampal formation volume is caused mainly by its shortening in chronic
schizophrenia: assessment by MRI. Biological psychiatry, 39(11):938–945.

Gur, R. E., Gur, R. C. [2010]. Functional magnetic resonance imaging in schizoph-
renia. Dialogues in clinical neuroscience, 12(3):333–343.

Huettel, S. A., Song, A. W., McCarthy, G. [2009]. Functional Magnetic Resonance
Imaging (2 ed.). Sinauer, Massachusetts.

Johnstone, E. C., Ebmeier, K. P., Miller, P., Owens, D. G. C., Lawrie, S. M. [2005].
Predicting schizophrenia: findings from the Edinburgh high-risk study. The British
Journal of Psychiatry, 186(1):18–25.

Johnstone, E. C., Russell, K. D., Harrison, L. K., Lawrie, S. M. [2003]. The Edinburgh
High Risk Study: current status and future prospects. World Psychiatry, 2(1):45–49.

Kety, S. S. [1987]. The significance of genetic factors in the etiology of schizophrenia:
results from the national study of adoptees in Denmark. Journal of Psychiatric
Research, 21(4):423–429.

Koike, S., Takano, Y., Iwashiro, N., Satomura, Y., Suga, M., Nagai, T., Natsubori,
T., Tada, M., Nishimura, Y., Yamasaki, S., Takizawa, R., Yahata, N., Araki, T.,
Yamasue, H., Kasai, K. [2013]. A multimodal approach to investigate biomarkers for
psychosis in a clinical setting: the integrative neuroimaging studies in schizophrenia
targeting for early intervention and prevention (IN-STEP) project. Schizophrenia
research, 143(1):116–124.

Lawrie, S. M., Abukmeil, S. S. [1998]. Brain abnormality in schizophrenia. A sys-
tematic and quantitative review of volumetric magnetic resonance imaging studies.
The British Journal of Psychiatry, 172(2):110–120.

MacDonald III, A. W., Carter, C. S. [2003]. Event-related FMRI study of context
processing in dorsolateral prefrontal cortex of patients with schizophrenia. Journal
of abnormal psychology, 112(4):689–697.

Nopoulos, P., Torres, I., Flaum, M. [1995]. Brain morphology in first-episode schi-
zophrenia. Am J Psychiatry, 152(12):1721–1723.

Saran, M., Phansalkar, S., Kablinger, A. S. [2007]. Biological Markers and the Future
of Early Diagnosis and Treatment in Schizophrenia. Psychiatric Times, XXIV(2).

Sawa, A., Snyder, S. H. [2002]. Schizophrenia: diverse approaches to a complex
disease. Science, 296(5568):692–695.

Shergill, S. S., Brammer, M. J., Williams, S. C. R., Murray, R. M., McGuire, P. K.
[2000]. Mapping auditory hallucinations in schizophrenia using functional magnetic
resonance imaging. Archives of general psychiatry, 57(11):1033–1038.

Silbersweig, D. A., Stern, E., Frith, C., Cahill, C., Holmes, A., Grootoonk, S., Se-
award, J., McKenna, P., Chua, S. E., Schnoor, L., et al. [1995]. A functional neuro-
anatomy of hallucinations in schizophrenia. Nature, 378.

30



9. PFK Wykorzystanie metod neuroobrazowania w opisaniu zjawiska schizofrenii

Ungar, L., Nestor, P. G., Niznikiewicz, M. A., Wible, C. G., Kubicki, M. [2010]. Color
Stroop and negative priming in schizophrenia: an fMRI study. Psychiatry Research:
Neuroimaging, 181(1):24–29.

Ward, K. E., Friedman, L., Wise, A., Schulz, S. C. [1996]. Meta-analysis of brain
and cranial size in schizophrenia. Schizophrenia research, 22(3):197–213.

Whalley, H. C., Simonotto, E., Moorhead, W., McIntosh, A., Marshall, I., Ebmeier,
K. P., Owens, D. G. C., Goddard, N. H., Johnstone, E. C., Lawrie, S. M. [2006].
Functional imaging as a predictor of schizophrenia. Biological psychiatry, 60(5):454–
462.

Whitfield-Gabrieli, S., Thermenos, H. W., Milanovic, S., Tsuang, M. T., Faraone,
S. V., McCarley, R. W., Shenton, M. E., Green, A. I., Nieto-Castanon, A., LaVio-
lette, P., Wojcik, J., Gabrieli, J. D. E., Seidman, L. J. [2009]. Hyperactivity and
hyperconnectivity of the default network in schizophrenia and in first-degree relati-
ves of persons with schizophrenia. Proceedings of the National Academy of Sciences,
106(4):1279–1284.

31



Wpływ skali prezentowanej przestrzeni
na dziecięce oceny związanego z nią czasu

Beata Winnicka
Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński
winnieb@tlen.pl

Streszczenie

Jako pierwszy na zależność czasu od skali prezentowanej przestrzeni
zwrócił uwagę Alton DeLong, którego badania nad ludźmi dorosłymi
pokazały, że im mniejsze pomieszczenie, tym szybciej wydaje się w nim
płynąć czas [Delong 1981]. Wyniki te dobrze tłumaczy kontekstowy mo-
del czasu psychologicznego zaproponowany przez Roberta Blocka. Zgod-
nie z nim w szacowaniu interwałów temporalnych ważne są okoliczności
związane z danym zdarzeniem, w szczególności cechy fizycznego środo-
wiska [Block 1990, 1992]. Wiele badań pokazuje, że interwał czasu może
się subiektywnie wydłużać lub skracać zależnie od czynników nietem-
poralnych, jak liczba bodźców, ich wielkość czy złożoność [Xuan et al.
2007]. Celem prezentowanego eksperymentu było zbadanie wpływu skali
prezentowanej przestrzeni na oceny czasu potrzebnego na jej przebycie
u dzieci w wieku 4, 6 i 9 lat. Przebadano 120 osób (po 20 dziewcząt
i chłopców w każdej grupie wiekowej). Badani oglądali 20-sekundowe
filmy różniące się scenerią ruchu przedstawionego obiektu, po czym do-
konywali prospektywnych ocen czasu ich trwania, posługując się specjal-
nie zaprojektowanym zegarem. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych
łączyły przestrzenie o większej skali z dłuższym czasem.

1. Wstęp

Najczęściej przywoływanym w literaturze eksperymentem pokazującym wpływ
skali obserwowanej przestrzeni na poczucie upływu czasu są badania Altona DeLong.
Prosił on badanych o subiektywną ocenę czasu, związanego z obserwowanymi przez
nich makietami przestrzeni (scale-model environments) wykonanymi w różnych ska-
lach (od 1:1 do 1:24 w stosunku do wymiarów rzeczywistych). Wielkość prezentowa-
nego pomieszczenia wpływała na percepcję czasu — w przybliżeniu stosunek czasu
subiektywnego do obiektywnego równał się stosunkowi przestrzeni modelu do prze-
strzeni rzeczywistej (np. sześciokrotne pomniejszenie przestrzeni powodowało sześcio-
krotne skrócenie czasu) [Delong 1981].

Wyniki uzyskane przez DeLonga próbowali zreplikować Mitchell i Davis. W celu
zbadania czy obserwacje dokonane w przestrzeniach architektonicznych wykonanych
w skali będą miały wpływ na subiektywny upływ czasu wykorzystali zarówno modele
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rzeczywistych przestrzeni, jak i modele nieprzedstawiające (przestrzenie z umieszczo-
nymi wewnątrz nich bryłami geometrycznymi). Uzyskane wyniki były zgodne co do
kierunku z wynikami uzyskanymi przez DeLonga, ale różnice w uzyskanych czasach
były o wiele mniejsze — skracanie się subiektywnych interwałów czasu nie było tak
mocne, jak zmniejszanie się przestrzeni [Mitchell i Davis 1987].

Jak wskazuje David Eagleman, szacowanie czasu jest procesem umysłowym i bar-
dzo łatwo poddaje się manipulacjom eksperymentalnym [Eagleman 2010]. Doświad-
czanie czasu zależy między innymi od zdarzeń nietemporalnych zawartych w danym
interwale [Fraisse 1984]. Wydarzenia pojawiające się podczas danego odcinka czasu
mogą go wydłużać lub skracać zależnie od działających czynników nietemporalnych
[Block 1992; Zakay 1989; Zakay et al. 1994]. Subiektywny czas trwania krótko pre-
zentowanych bodźców wzrasta wraz z ich wielkością [Long i Beaton 1980; Thomas
i Cantor 1976], liczbą [Mo 1975; Mo i Michalski 1972] lub złożonością [Schiffman i
Bobko 1974]. Richard Block w zaproponowanym przez siebie kontekstowym modelu
czasu psychologicznego (contextual change model), wskazuje, że oceniając czas ludzie
biorą pod uwagę między innymi zawartość danego interwału, a w szacowaniu czasu
oprócz informacji temporalnej ważny jest kontekst, czyli okoliczności związane z da-
nym zdarzeniem. Kontekst ten tworzy między innymi otaczającego nas środowisko
fizyczne Block [1990, 1992].

Na nasze zachowanie w codziennym życiu i podejmowanie decyzji zasadniczy
wpływ mają informacje dotyczące wielkości, jak liczba, rozmiar czy czas [Gallistel
i Gelman 2000]. Otaczający nas świat charakteryzują wielkości opisywane w wielu
różnych wymiarach, jak na przykład długość, obszar czy intensywność. Badania eks-
perymentalne dostarczają coraz większej liczby dowodów na istnienie związków pomię-
dzy czasem i wielkościami nietemporalnymi, takimi jak rozmiar czy ilość [Xuan et al.
2007]. Jak sugerują badacze czas i wielkości nietemporalne są dodatnio skorelowane
w ludzkim umyśle ponieważ korzystają ze wspólnego systemu metrycznego (common
metric). Zgodnie z tym punktem widzenia różne wielkości fizyczne są reprezentowa-
ne w mózgu w uogólnionym systemie wielkości (generalized magnitude system), który
przetwarza informacje o wielkości niezależnie od danego wymiaru. Czas trwania i inne
wielkości są połączone monotoniczną zależnością więcej A — więcej B [Bueti i Walsh
2009; Walsh 2003; Xuan et al. 2007].

Wielkości fizyczne, szczególnie tzw. „wielka trójka”, czyli przestrzeń, liczba i czas
są wysoce skorelowane w otaczającym nas świecie. Większe przestrzenie mogą za-
wierać więcej obiektów niż przestrzenie ograniczone, przebycie większej przestrzeni
zabiera więcej czasu itd. Reprezentowanie różnych wielkości za pomocą wspólnych
określeń — więcej lub mniej czegoś — tworzy użyteczny mechanizm uczenia się, któ-
ry umożliwia wykorzystywanie informacji z jednej domeny we wnioskowaniu o innej
z nią związanej. System uogólnionej reprezentacji wielkości (generalized magnitude
representation) byłby więc wysoce ekonomiczny, zarówno w odniesieniu do zasobów
pojęciowych, jak i neuronowych.

Współcześni badacze uznają, że badania nad rozwojem uogólnionej reprezentacji
wielkości zapoczątkował Jean Piaget, który zaobserwował, że dzieci często mylą rozcią-
głość przestrzenną z liczbą i czasem. Zgromadzone dotychczas wyniki badań sugerują
dzielenie kodu reprezentacji przez przynajmniej trzy źródła informacji o wielkości: roz-
ciągłość przestrzenną (definiowaną między innymi przez rozmiar, długość, wysokość
i odległość), liczbę (zarówno w formie symbolicznej, jak i niesymbolicznej) i czas (np.
czas trwania). Kontynuatorzy badań zapoczątkowanych przez Piageta uzyskali wiele
danych dotyczących związku pomiędzy przestrzenią i czasem analizując rozumowanie
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na inte-
rakcje pomiędzy odległością, czasem i prędkością [Levin 1977, 1979; Siegler i Richards
1979; Wilkening 1981]. Levin zauważyła, że za błędy popełniane przez dzieci w zada-
niach wymagających porównywania czasu i prędkości zazwyczaj odpowiedzialne jest
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stosowane przez nie założenie pośredniczące: „więcej znaczy więcej” (more-is-more).
Badaczka stwierdziła, że mylenie czasu ze wskazówkami przestrzennymi może poja-
wiać się wskutek tego, że czas i odległość rosną w czasie trwania danego zdarzenia —
np. gdy śledzimy poruszający się przedmiot. Ponadto wskazówki przestrzenne są stale
obecne podczas oceny czasu, a poprzez to, że są bardziej widoczne i łatwiej uchwytne
percepcyjnie, interferują z tymi ocenami Levin [1977, 1979].

2. Badania własne

Celem badań było uzyskanie danych empirycznych, które pozwoliłyby odpowie-
dzieć na pytanie czy i w jaki sposób postrzegana przestrzeń wpływa na szacowanie
czasu przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Postawiono
hipotezy, że skala postrzeganej przestrzeni ma wpływ na szacowanie związanego z nią
upływu czasu oraz, że występują rozwojowe zmiany w tym zakresie na przestrzeni
wieku od 4 do 9 lat.

2.1. Metody badawcze

W badaniach wykorzystano filmy animowane przedstawiające dwie różne prze-
strzenie, różniące się skalą przestrzeni rozumianą jako sceneria ruchu przedstawionego
obiektu. Do ich skonstruowania wykorzystano program Alice w wersji 2.0b; udostęp-
niony przez Carnegie Mellon Uniwersity. Badania przeprowadzono na komputerze
przenośnym o piętnastocalowym kolorowym ekranie w rozdzielczości 1280 × 1024.
Czas trwania obu filmów był jednakowy, wynosił 20 sekund. Projektując filmy zadba-
no o to, by nie różniły się one żadnymi zmiennymi, poza skalą przestrzeni. Przestrzeń
w skali mikro wypełniały kwiaty, zaś przestrzeń w skali makro drzewa. Liczba i wiel-
kość elementów umieszczonych w obu przestrzeniach były jednakowe. Prezentowane
przestrzenie miały w rzeczywistości takie same wymiary, a prezentowany obiekt (mo-
tyl) przebywał w nich taką samą drogę (ze względu na kształt, długość, umiejscowienie
przestrzenne).

Ze względu na niemożność posługiwania się przez młodsze dzieci jednostkami cza-
su na potrzeby badań skonstruowano specjalny zegar, na którym badani zaznaczali
czas trwania oglądanych filmów. Posiadał on tylko jedną wskazówkę, której ruchowi
towarzyszył wysuwający się kolorowy znacznik. Tarcza była wyskalowana (od 0 do 12,
z przedziałem równym 0,5). Czas zaznaczony przez dziecko po obejrzeniu pierwsze-
go z filmów pozostawał na zegarze do momentu kolejnego szacowania, a więc badani
mogli się odnosić do swoich wcześniejszych ocen.

2.2. Charakterystyka badanej grupy

W eksperymencie brały udział trzy 40-osobowe grupy dzieci w wieku 4, 6 i 9 lat.
Połowę każdej z grup stanowiły dziewczynki. Dzieci nie wykazywały widocznych prze-
jawów zaburzeń w sferze poznawczej i emocjonalno-społecznej. Wszystkie charakte-
ryzowały się wzrokiem normalnym, prawidłowo funkcjonującym lub skorygowanym.
Każde z dzieci miało wcześniejsze doświadczenia z komputerem, większość z nich
w domu rodzinnym.

2.3. Procedura

W badaniach zastosowano prospektywną procedurę badawczą — badani przed
rozpoczęciem prezentacji interwału byli informowani, że ich zadaniem będzie ocena
jego długości. Badania odbywały się indywidualnie. Rozpoczynało je zapoznanie dzie-
ci ze sposobem działania zegara (sesja treningowa). Następnie sprawdzano, czy oceny
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czasu dokonywane z wykorzystaniem zegara mają związek z długością interwałów
o różnej długości prezentowanych badanym. Ta część badań wymagała prospektyw-
nej oceny czasu trwania prostych bodźców (prezentacje 5 i 10-sekundowe). Kolejna,
zasadnicza część badań wymagała prospektywnej oceny czasu trwania dwóch filmów
animowanych, różniących się skalą przestrzeni (mikro-makro).

2.4. Wyniki

Do analizy wyników zastosowano procedurę ANOVA. Średnie oceny dla bodźca
trwającego 10 sekund były większe od ocen związanych z bodźcem 5-sekundowym.
Różnice były statystycznie istotne w każdej z badanych grup, odpowiednio u cztero-
latków F (1, 39) = 114,04; p < 0,001, u sześciolatków F (1, 39) = 75,14; p < 0,001,
a u 9-latków F (1, 39) = 65,29; p < 0,001. We wszystkich badanych grupach dzieci
trafnie oceniały długość interwałów czasu. Nie było dziecka, które przypisałoby in-
terwałowi krótszemu wyższą ocenę na zegarze. Średnie oceny czasu dla przestrzeni
w skali makro były większe od ocen związanych z przestrzenią w skali mikro. Różni-
ce były statystycznie istotne w każdej z badanych grup, odpowiednio u czterolatków
F (1, 39) = 4,55; p < 0,05, u sześciolatków F (1, 39) = 14,57; p < 0,001, a u 9-latków
F (1, 39) = 7,57; p < 0,01. Nie wystąpiły różnice międzypłciowe w dokonywanych
ocenach czasu.

3. Dyskusja

Uzyskane w opisywanych badaniach wyniki sugerują, że skala prezentowanej prze-
strzeni wpływa na szacowanie czasu przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
wieku szkolnym. Prezentacja przestrzeni w skali makro wpływa na wydłużenie su-
biektywnego czasu w stosunku do skali mikro. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy
poszczególnymi grupami wiekowymi. Zarówno dzieci w wieku 4 lat, jak i 6 i 9-latki po-
dobnie postrzegały upływ czasu. Wyniki te są zgodne z uzyskiwanymi wcześniej w ba-
daniach osób dorosłych i pokazują, że dzieci ulegają podobnym złudzeniom w szaco-
waniu czasu. Już w wieku 4 lat wnioskują, że przebycie bardziej rozległych przestrzeni
(co sugeruje skala makro) wymaga dłuższego czasu. Interpretując uzyskane dane w ra-
mach kontekstowego modelu czasu psychologicznego, można by powiedzieć, że skala
przestrzeni jest istotną wskazówką przy dokonywaniu ocen temporalnych przez dzieci.
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Streszczenie

Powszechność stosowania substancji psychoaktywnych nie tylko wśród
ludzi, ale i w całym królestwie zwierząt nasuwa pytanie o cele i korzy-
ści takiego zachowania. Przyjmując założenia podejścia ewolucyjnego,
podjęliśmy próbę przedstawienia zjawiska jako zachowania mającego na
celu zwiększenie przystosowania do środowiska. Omówiona zostaje pro-
pozycja Terencea McKennyego wyjaśniająca szybki przyrost masy mó-
zgu w ewolucyjnej historii człowieka stosowaniem substancji zmieniają-
cych świadomość. Przedstawione są również rezultaty najnowszych ba-
dań nad percepcją, rozwiązywaniem problemów oraz neurogenezą w wa-
runkach doświadczenia psychodelicznego, wspierające hipotezę McKen-
nyego. W podsumowaniu skupiamy się na możliwościach wykorzystania
leczniczych właściwości substancji psychoaktywnych, a także nad per-
spektywą dalszych badań.

1. Wstęp

Substancje psychoaktywne towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Najstarszych
śladów możemy doszukiwać się już w prehistorycznych malowidłach naskalnych, któ-
re interpretowane są od niedawna jako ilustracje wizji narkotycznych. Powszechne są
też przedstawienia grzybów psylocybinowych czy makówek [McKenna 2007]. Związ-
ki człowieka i innych gatunków z substancjami psychoaktywnymi mogły mieć bar-
dzo istotny wpływ na przebieg ewolucji i mechanizmy przystosowawcze. Niniejszy
artykuł ukazuje, że stosowanie psychodelików, zarówno przez zwierzęta jak i ludzi,
pozwalało zwiększyć szansę przetrwania poprzez usprawnianie funkcji poznawczych,
działanie lecznicze, przyspieszanie neurogenezy, katalizowanie nowatorskich, kreatyw-
nych zachowań, umożliwienie lepszej współpracy wewnątrzgatunkowej. Przypuszcza-
my, że konsekwencją ich stosowania był większy sukces reprodukcyjny, któremu to-
warzyszyła przyspieszona ewolucja poznawcza człowieka.

mailto:logintomasza@gmail.com
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2. Wartość adaptacyjna psychodelików

Prawdopodobnie za najistotniejsze motywy stosowania substancji psychodelicz-
nych uznać możemy wywoływane przez nie silne uczucie przyjemności — spożyciu
towarzyszy bowiem wzrost aktywności układu dopaminergicznego. U niektórych zwie-
rząt, jak naczelne, motywem może być również ciekawość, chęć zdobywania nowych
doświadczeń [Roberts 2012]. Jednak potencjalne korzyści wykraczają poza zaspoko-
jenie powyższych popędów. Do korzyści ogólnogatunkowych zaliczyć możemy mię-
dzy innymi przekroczenie schematów poznawczych i uwolnienie od reakcji warunko-
wych, co daje szersze spektrum zachowań, a tym samym większą szansę na dobranie
najbardziej adaptacyjnego działania. Zwiększenie wrażliwości zmysłowej umożliwia
wzrost efektywności w polowaniu bądź uciekaniu przed drapieżnikiem. Silne pobu-
dzenie seksualne zapewnia większy sukces rozrodczy dzięki częściej podejmowanym
próbom kopulacji. Warto wspomnieć także o dużej skuteczności w walce z pasożytami
— zwierzęta bardzo często sięgają po psychodeliki właśnie ze względu na ich działanie
antybakteryjne.

W przypadku człowieka działanie wspomnianych substancji może mieć o wiele
bardziej złożone konsekwencje ze względu na rozbudowany aparat poznawczy. Czę-
sto spotykane są: poczucie wyzwolenia od ego, szersza perspektywa (szerszy kontekst
ujmowania problemu poznawczego), większy altruizm w działaniu, rzadsze przejawy
agresji, zacieśnianie więzów społecznych w łowiecko-zbierackich grupach [McKenna
2007]. Jeśli chodzi o komponenty emocjonalne, występuje mniejsze poczucie bezrad-
ności, większa akceptacja zarówno dla siebie jak i innych, poczucie sensowności wła-
snych działań, brak lęku przed śmiercią. Wzmocnienie potencjału poznawczego zacho-
dzi dzięki zwiększonej kreatywności, pomysłowości, mniej schematycznemu myśleniu,
otwartości na nowe doświadczenia. Wartość lecznicza przejawia się w załagodzeniu
objawów neurozy, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu stresu pourazowego,
depresji, alkoholizmu1.

3. Przyspieszona ewolucja

Narkotyki towarzyszą człowiekowi od tak dawna, że nie sposób nie dostrzec ich nie-
mal symbiotycznego związku z Homo sapiens w toku ewolucji. Według teorii McKen-
nyego pradawne plemiona na równinach afrykańskich tworzyły kultury w oparciu
o psychodeliczne doświadczenia, promujące rozwój świadomości. To dzięki nim, hi-
potetyzuje McKenna, możliwy był tak błyskawiczny przyrost masy ludzkiego mózgu
oraz związanych z tym kompetencji [McKenna 2007]. Grzyby psylocybinowe stanowiły
katalizator szamańskich wizji, a także wzorca specyficznego zachowania, które umoż-
liwiło gwałtowne przyspieszenie rozwoju gatunku ludzkiego. W niewielkich dawkach
wpływały dodatnio na zdolności percepcyjne i umiejętność przetwarzania napływa-
jących danych. Był to duży zysk w warunkach silnej presji selekcyjnej. Używając
terminologii zaproponowanej przez Heyes [2003] można powiedzieć, że były ważnym
czynnikiem modulacji ontogenetycznej aparatu percepcyjnego.

Indole alkaloidowe, zmieniając świadomość pierwszych ludzi, wywoływały bardzo
różnorodne zachowania, prowadząc w konsekwencji do komplikacji życia społeczne-
go. Dzięki temu wystąpił większy nacisk na rozwój kompetencji społecznych, w tym
języka. Znajdowane w literaturze przedmiotu opisy potwierdzają katalityczny wpływ

1Większość danych dotyczy skutków zastosowania substancji, będących agonistami serotoniny,
jak psylocybina, LSD, DMT. Niektóre efekty, jak zwiększona kreatywność czy zadowolenie z życia
utrzymywały się nawet po czternastu miesiącach od sesji eksperymentalnej [Griffiths et al. 2008].
Wywoływania stanów zwiększonej kreatywności czy lepszej wizualizacji problemów można nauczyć
się samemu, nawet po jednorazowym spożyciu LSD [Roberts 2012].
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psylocybiny na ekspresję językową [Krippner 1970]. Synestetyczny charakter wizji mo-
że ułatwiać i zachęcać do tworzenia nowatorskich pojęć, niezbędnych we wczesnych
stadiach rozwoju języka, czemu towarzyszyło skuteczniejsze wykorzystanie pamięci
i wyobraźni.

Dzięki roślinnie indukowanej kreatywności rozwijało się społeczeństwo, kultura,
cywilizacja. Halucynogenne wizje mogły także mieć duży udział w rozwinięciu sfe-
ry religijnej człowieka — były wszak doskonałym pośrednikiem pomiędzy światem
materii oraz szeroko pojętą transcendencją. Obserwujemy w historii liczne przypadki
łączenia rytuałów i doświadczeń religijnych ze stosowaniem środków psychoaktyw-
nych. Współczesne badania nad wpływem psychodelików na działanie mózgu zdają
się wspierać hipotezę McKennyego.

4. Eksperymenty psychologiczne z udziałem psycho-
delików

LSD to narkotyk o podobnym działaniu, co psylocybina, jednak o wiele silniejszy.
W latach 60. przeprowadzono wiele eksperymentów z jego udziałem. Zbadano między
innymi wpływ pobudzenia przez LSD na rozwiązywanie problemów przez uczestni-
ków programu badawczego [Harman et al. 1966]. Na podstawie ich relacji wyróżniono
dziesięć charakterystyk subiektywnego doświadczenia halucynogennego, spośród któ-
rych można wyróżnić między innymi poszerzenie wyobraźni, empatii, elastyczności
zachowań, a także bardziej kreatywne wykorzystanie mechanizmów asocjacyjnych.

W badaniach nad myszami [Catlow et al. 2013] wykazano, że podanie niewielkich
dawek psylocybiny, która powoduje zwiększenie natężenia serotoniny w przestrzeniach
synaptycznych, wiąże się z efektywniejszą neurogenezą w hipokampie. Większa neuro-
plastyczność wiązała się z usprawnieniem mechanizmów uczenia się i co za tym idzie
— łatwiejszym uwalnianiem się od wcześniej wyuczonej reakcji warunkowej. Wyka-
zano także, że psylocybina istotnie wpływa na zdolności percepcyjne [Fischer et al.
1970]. Jej niewielkie ilości ułatwiały wychwytywanie minimalnych przechyleń dwóch
początkowo równoległych linii.

Ponad połowa osób biorących udział w badaniu działania psylocybiny określiła
udział w nim jako jedno z pięciu najważniejszych wydarzeń w ich życiu [MacLean
et al. 2011]. Ponadto, określali poziom zadowolenia z życia jako dużo wyższy niż
przedtem. Żadna z osób nie przeżyła tak zwanego bad tripu2, nie zanotowano rów-
nież utrzymujących się negatywnych skutków sesji. Wiele osób raportowało poczucie
wolności i transcendencji, a także pełnej akceptacji i miłości. Możemy więc mówić o za-
chodzeniu ewolucji również na poziomie osobowym, w toku ontogenezy. Takie osoby
z większą łatwością będą znajdywały partnera i potrafiły utrzymać satysfakcjonujące
relacje w związku. Będą również stwarzały lepsze warunki dla rozwoju potomstwa.

5. Neuronalne korelaty doświadczenia psychodelicz-
nego

Neuronaukowcy brytyjscy postanowili dowiedzieć się, jakie są neuronalne korela-
ty doświadczenia psychodelicznego [Carhart-Harris et al. 2012]. Uczestnicy badania
krótko po sesji MRI mogli definiować swoje doświadczenie na dziesięciokategorial-
nej skali, pozwalającej określić stopień zmian mentalnych dotyczących między innymi

2Określenie nie ma odpowiednika w języku polskim. Oznacza przerażające lub trudne doświadcze-
nia (urojenia, napady lęku, płacz) pojawiające się po zażyciu substancji psychoaktywnej. Najczęściej
związane z niekoniecznie uzasadnionym poczuciem zagrożenia.
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postrzegania własnego ciała, otoczenia, wzorów geometrycznych, czasu, przestrzeni,
doznań synestetycznych i sposobu myślenia. W przypadku aplikacji psylocybiny każ-
da z kategorii uzyskała istotnie wyższy wynik niż miało to miejsce dla efektu placebo.
Wyniki eksperymentu okazały się zaskakujące – odkryto, że spożycie psylocybiny nie
powoduje, jak można byłoby przypuszczać, zwiększenia aktywności ośrodków mózgu
odpowiedzialnych za przetwarzanie i integrowanie danych sensorycznych, ale przeciw-
nie, powodują ich deaktywację. Przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
wykazano, że po zażyciu dawki psylocybiny obniżał się poziom aktywności wzgórza
oraz tylnej kory zakrętu obręczy. Zaobserwowano także znaczne obniżenie aktywno-
ści połączeń pomiędzy środkową korą przedczołową (PFC) i korą zakrętu obręczy
(PCC). Co ciekawe, ta ostatnia zwykle największą aktywność wykazuje w trybie do-
myślnej aktywności mózgu, która związana jest z działaniem autorefleksji oraz innych
procesów wysokopoziomowego przetwarzania.

Wyniki te mają bardzo ciekawe implikacje. Są zgodne z hipotezą Aldousa Hux-
leya mówiącą, że rolą umysłu jest ograniczać doświadczenie rzeczywistości. Niska ak-
tywność obszarów odpowiedzialnych za organizację samoświadomości może tłuma-
czyć efekty związane z rozpadem ego i poczuciem jedności ze światem. Ponadto, fakt
zmniejszonej aktywności kory przedczołowej może mieć istotne konsekwencje dla ba-
dań nad depresją [Carhart-Harris et al. 2012]. Choroba ta wiąże się z nadaktywnością
tego regionu, natomiast psylocybina mogłaby zniwelować ten efekt poprzez stymulo-
wanie receptorów serotoninowych.

6. Podsumowanie

Systematyczna analiza historii kultury człowieka, a także zwyczajów wielu gatun-
ków zwierząt pozwoliłaby dostrzec szerokie zastosowanie substancji psychodelicznych
w utrzymywaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Wiele z nich mogło mieć bardzo
istotne znaczenie w naszej ewolucyjnej historii.

W ostatnich latach zmienia się nastawienie społeczności do badań z użyciem sub-
stancji psychodelicznych [Morris 2008] i coraz bardziej realne wydaje się wdrożenie
nowych odkryć w procedury psychoterapii. Na szeroką skalę prowadzone są badania
mające na celu wykrycie właściwości psylocybiny i LSD przy leczeniu zespołu lęko-
wego, który towarzyszy nieuleczalnie chorym. Psychodeliki to jak na razie jedyny lek
redukujący poziom lęku przed śmiercią czy utratą bliskich. Dużą poprawę samopo-
czucia odnotowano między innymi wśród osób chorych na raka [Griffiths i Grob 2010].
Nadzieję na leczenie mogą mieć także osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego.
Wyniki badań z użyciem psychodelików mają szerokie implikacje, nie tylko dla psycho-
terapii, ale również dla rozwoju stosunkowo nowej gałęzi nauki, jaką jest psychologia
pozytywna. Analizując przeżycia podczas i po stanie narkotycznym, można wyodręb-
nić zestaw cech potrzebnych do osiągnięcia większego zadowolenia z życia. Badania
mówią nam wiele także na temat relacji łączących różne dziedziny nauki, odpowiada-
jące różnym poziomom opisu danych. Aplikacja określonych substancji chemicznych
wpływa bezpośrednio na doznania psychiczne, modyfikując stany emocjonalne, per-
cepcję, pamięć, dając tym samym duże możliwości eksploracyjne dla badaczy. Nowa
wiedza obejmować może zatem uzupełniające się na różnych poziomach opisy (che-
miczny, biologiczny, poznawczy, społeczny) i z drugiej strony raporty osób badanych
mogące dostarczyć nowego spojrzenia na różnego rodzaju problemy. Taka interdyscy-
plinarna wiedza byłaby zgodna z założeniami Edwarda O. Wilsona zawartymi w dziele
„Konsiliencja” i pomogłaby stworzyć nowe, spójne podejście.
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Streszczenie

W ciągu ostatniej dekady trening poznawczy z wykorzystaniem gier kom-
puterowych stał się niezwykle dochodowym biznesem. Naukowcy coraz
częściej jednak zwracają uwagę na liczne błędy w metodologii badań
wskazujących na jego skuteczność. Problemy, takie jak źle dobrana grupa
kontrolna, czy brak kontroli oczekiwań osób badanych wobec treningu,
nie pozwalają na pełnoprawne wyciąganie wniosków o związku przyczy-
nowo skutkowym pomiędzy treningiem a obserwowaną poprawą funkcji
poznawczych. W niniejszej pracy przedstawię problemy współczesnych
badań nad wpływem gier komputerowych oraz omówię podstawowe za-
sady, które pozwolą nam dostarczyć rzetelnych wyników w tego typu
eksperymentach.

1. Wstęp

Niczym grzyby po deszczu wyrastają firmy oferujące różnego rodzaju treningi
umysłowe z użyciem mniej lub bardziej złożonych gier komputerowych, powołując
się na ich ugruntowanie w badaniach naukowych. To prawda, skuteczność tego typu
treningów coraz częściej poparta jest licznymi badaniami eksperymentalnymi publi-
kowanymi w wysoce cenionych czasopismach naukowych [Anguera et al. 2013; Green
i Bavelier 2003; Merzenich et al. 1996]. Wyniki tych badań zwykle przenikają do
mainstreamu, zaś media bezkrytycznie przekazują je dalej niewtajemniczonemu czy-
telnikowi. W taki sposób powstają „półprawdy”, mówiące, że problemy w koncen-
tracji uwagi, czy pamięci można łatwo rozwiązać spędzając kilkadziesiąt godzin na
graniu w gry komputerowe. Nadzieje te są uzasadnione — mózg człowieka jest nie-
słychanie plastyczny i właściwie każdy trening, czy to umysłowy, czy fizyczny może
powodować zmiany w jego strukturze i funkcji. Takiej zmiany badanych wobec tre-
ningu pokazują, że wnioski odnośnie pozytywnego wpływu gier komputerowych na
funkcje poznawcze, często są wyciągane przedwcześnie. Powodować zmiany w jego
strukturze i funkcji. Takiej zmiany jak najbardziej możemy spodziewać się również
po treningu z wykorzystaniem gier komputerowych. Niemniej jednak, coraz częściej
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pojawiają się głosy pełne wątpliwości i zastrzeżeń co do stosowanej w tych badaniach
metodologii. W ostatnim czasie pojawiły się także badania, w których nie potwier-
dzono pozytywnego wpływu gier komputerowych na nasze funkcje poznawcze [Boot
et al. 2013; Owen et al. 2010]. Jakie problemy metodologiczne możemy zaobserwować
w najnowszych publikacjach dotyczących treningu poznawczego? Czym powinno ce-
chować się badanie eksperymentalne z wykorzystaniem gier komputerowych, aby być
pewnym jego rzetelności i móc pełnoprawnie wyciągać wnioski przyczynowo-skutkowe
między treningiem a obserwowaną poprawą funkcji poznawczych?

W badaniach farmakologicznych, sprawdzających skuteczność określonego leku,
za tzw. złoty standard uważa się badania eksperymentalne wykorzystujące „podwój-
nie ślepą próbę”. Oznacza to, że pacjent losowo przydzielony do jednej z grup —
kontrolnej lub eksperymentalnej, nie ma pojęcia o tym, czy otrzymał właściwy lek,
czy tabletkę składającą się wyłącznie z samego cukru – placebo. Co więcej, lekarz,
badający pacjenta po terapii farmakologicznej nie ma pojęcia, do jakiej grupy został
przydzielony pacjent. Metodologia ta pozwala zagwarantować, że poprawa obserwo-
wana w trakcie badania po terapii, nie jest rezultatem oczekiwań ani pacjenta ani
eksperymentatora [Sainani i Popat 2011]. W medycynie i farmakologii, badania nie-
stosujące się do zasady podwójnie ślepej próby są uważane za nierzetelne. Jak to się
przekłada na badania psychologiczne?

W badaniach psychologicznych, w szczególności badających wpływ treningu po-
znawczego, podwójnie ślepa próba jest niesłychanie trudna do zagwarantowania. Ba-
dany, który zostaje przydzielony do jednej z dwóch grup — kontrolnej lub ekspery-
mentalnej — jest świadomy jakiego rodzaju trening otrzymuje, zatem nie może być
w pełni ślepy na warunki eksperymentalne. Co więcej badacze, bardzo często lekce-
ważą zasadę ślepego eksperymentatora, nie wspominając o niej słowem w artykułach
publikowanych w bardzo szanowanych czasopismach naukowych [Anguera et al. 2013;
Green i Bavelier 2003]. Prócz tego, w badaniach dotyczących treningu z wykorzysta-
niem gier komputerowych, często spotykamy się z innego rodzaju problemami, które
mogą osłabiać rzetelność tego typu badań.

2. Pasywna grupa kontrolna

Po dzień dzisiejszy, w badaniach psychologicznych spotykamy się z tzw. pasywny-
mi grupami kontrolnymi, jako warunkiem do którego porównywany jest efekt trenin-
gu poznawczego. Określenie „pasywna” oznacza, że pomiędzy pre-testem (badaniem
przedtreningiem) a post-testem (badaniem po treningu), grupa ta nie wykonuje żad-
nych zadań, ani nie podlega oddziaływaniu. Dla przykładu w badaniach prowadzonych
przez Jaeggi i współpracowników [2008] osoby badane przydzielono do dwóch grup:
eksperymentalnej, w której badani byli poddawani długiemu treningowi z wykorzysta-
niem zadań angażujących pamięć operacyjną, oraz kontrolnej — w której osoby bada-
ne nie były poddawane żadnym oddziaływaniom. W badaniu tym wykazano istotny
wpływ treningu pamięci operacyjnej na wyniki w teście inteligencji. Według Boota
i współpracowników [2013], takie podejście jest zupełnie nieuzasadnione. Po pierwsze,
tak dobrane grupy będą znacząco różnić się pod względem oczekiwań odnośnie trenin-
gu, a obserwowana poprawa może być wyłącznie wynikiem efektu placebo. Co więcej,
w badaniach tego typu, często nie wspomina się o dodatkowych zmiennych, które
mogą przyczyniać się do obserwowanej poprawy. Zważając na to, że osoby w grupie
kontrolnej muszą regularnie stawiać się w laboratorium i uczestniczyć w treningach,
spotykając się z eksperymentatorem, a co najważniejsze poświęcić wiele godzin na tre-
ning przed komputerem, możemy spodziewać się, że właśnie tak istotna zmiana w ich
codziennym planie dnia może odpowiadać za obserwowane różnice. Aby kontrolować
te czynniki, znacznie lepszym porównaniem dla grupy eksperymentalnej, może być
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tzw. aktywna grupa kontrola. W przypadku tej grupy, badani są poddawani podob-
nemu treningowi, nie dotyczącego bezpośrednio przedmiotu badań. Dla przykładu,
w badaniach dotyczących treningu z wykorzystaniem gier akcji, takich jak np. Unreal
Tournament, Medal of Honor, osoby w grupie kontrolnej poddawane są treningowi
z wykorzystaniem innego typu gier — np. Tetris lub The Sims 2, które elementu
akcji nie posiadają [Green i Bavelier 2006; Green et al. 2012].

3. Źle dobrana grupa kontrolna

Niestety sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, a wprowadzenie aktywnej
grupy kontrolnej wcale nie sprawia, że jesteśmy w stanie w pełni kontrolować efekt
placebo. Na przykład, wyciągając wnioski o pozytywnym oddziaływaniu treningu
z wykorzystaniem gier akcji na funkcje poznawcze, musimy mieć podstawy do tego,
aby stwierdzić jednoznacznie, że to właśnie „element akcji” przyczynił się od owej po-
prawy. Gra kontrolna, musi być zatem jak najbardziej podobna pod względem wszyst-
kich innych cech, poza elementem akcji. Gry The Sims 2 lub Tetris, faktycznie nie
posiadają elementu akcji charakterystycznego dla gier typu first-person shooter, (po-
pularnie znanych pod określeniem „strzelanki”), jednakże w tym przypadku element
akcji nie jest rozpatrywany w odosobnieniu. Wybierając te gry, badacze nie zwracają
uwagi na to, że różnią się one wyraźnie pod względem innych elementów,takich jak
poziom trudności, zaangażowanie, złożoność graficzna, grafika 3D, różnice w sterowa-
niu i wielu innych. Z badań tego typu, równie dobrze możemy wysnuć wniosek, że to
właśnie trudność treningu, albo poziom immersji gracza, a nie element akcji odpowia-
da za pozytywny jego efekt. Aby móc kontrolować te różnice, musielibyśmy spełnić
kolejny ważny warunek, o którym w podobnych badaniach zwykle się nie wspomina,
a który rozwinę szerzej w kolejnym punkcie.

4. Brak kontroli różnic w oczekiwaniach wobec efek-
tów treningu

W badaniach publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, wciąż bra-
kuje wyjaśnienia tego, w jaki sposób porównywano różnice w oczekiwaniach grupy
eksperymentalnej i kontrolnej, w zależności od stosowanych gier treningowych. Nie
pozwala to dookreślić za jaką część zaobserwowanego efektu odpowiada faktyczny
trening, a jaka jest skutkiem efektu placebo, wynikającego ze znacznych różnic w ocze-
kiwaniach grup badawczych. Boot i współpracownicy [2013] biorąc na warsztat wcze-
śniej wspomniane badania dotyczące wpływu treningu z wykorzystaniem gier akcji,
sprawdzili jak różnią się oczekiwania grupy kontrolnej i eksperymentalnej w zależno-
ści od gier, w jakie grają osoby badane. W tym celu porównywali wyniki stworzonego
specjalnie do tego celu kwestionariusza oczekiwań do wcześniej opublikowanych wy-
ników badań wykorzystujących trening z grami akcji. Każdy z uczestników badania
oglądał najpierw krótki film prezentujący poszczególne gry: grę akcji (Unreal Tour-
nament) oraz najczęściej stosowane gry kontrolne (Tetris lub The Sims). Następnie
proszono ich o wykonanie serii różnych testów poznawczych, zwykle używanych w ba-
daniach z wykorzystaniem gier akcji. Zadaniem badanego było ocenienie, czy uważa,
że wykonanie danego zadania mogłoby się poprawić po treningu z użyciem pokazanej
wcześniej gry. W badaniu wykazano, że respondenci oglądający wcześniej grę ak-
cji, oczekiwali większej poprawy w tych samych zadaniach, w których zaobserwowano
pozytywny efekt treningu we wcześniejszych badaniach eksperymentalnych. Powyższe
badanie pokazuje, że brak monitorowania oczekiwań osób badanych, nie pozwala nam
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rozstrzygnąć, czy obserwowana w badaniu poprawa jest faktycznie efektem treningu,
czy wyłącznie efektem placebo.

5. Jak sobie radzić z tymi problemami?

Przedstawione problemy metodologiczne oraz wyniki badań nad oczekiwaniami
osób badanych wobec treningu pokazują, że wnioski odnośnie pozytywnego wpływu
gier komputerowych na funkcje poznawcze, często są wyciągane przedwcześnie. Pod-
czas projektowania procedury badawczej, za główny cel powinniśmy obrać sobie zbli-
żenie się do złotego standardu badań eksperymentalnych — podwójnie ślepej próby.
Aby ten cel osiągnąć, musimy upewnić się że spełniamy kilka podstawowych warun-
ków. Po pierwsze należy zagwarantować, że eksperymentator jest „ślepy” na rodzaj
treningu, jaki otrzymuje osoba badana. Warunek ten jest niezwykle istotny, ponieważ
musimy mieć pewność, że eksperymentator, nie wpłynął nieświadomie na uzyskiwane
wyniki. „Ślepota” osoby badanej na warunki eksperymentu, jest znacznie trudniejsza
do osiągnięcia, jednak możemy w dużym stopniu się do niej przybliżyć. Po pierwsze,
musimy zadbać o obecność aktywnej grupy kontrolnej, oraz dobrać grę kontrolną tak,
aby odpowiednio wyizolować interesujący nas element gry eksperymentalnej. Niemniej
jednak, ten warunek także nie wystarcza do wyciągania tak daleko idących wniosków
o pozytywnym wpływie gier komputerowych na funkcje poznawcze. Najlepszą prak-
tyką badawczą pozwalającą jak najbardziej przybliżyć procedurę naszego badania do
złotego standardu badań eksperymentalnych, jest monitorowanie oczekiwań grup kon-
trolnej i badawczej. Takie kontrolowanie pozwala upewnić się, że obserwowana różnica
wyników w wykonywanych w post-teście nie jest wypadkową różnic w oczekiwaniach.
Warto więc dodać do procedury badawczej kwestionariusz oczekiwań, którym osoba
badana będzie musiała wypełnić zaraz po ukończeniu treningu, przed post-testem. Po-
zwoli to uniknąć poważnego zarzutu, że efekt zaobserwowanych różnic jest wyłącznie
efektem placebo oraz znacząco podniesie rzetelność naszych badań.

6. Podsumowanie

Nie da się zaprzeczyć, że badania nad wpływem treningu z zastosowaniem gier
komputerowych są niezwykle obiecujące oraz niosą za sobą liczne zastosowania nie
tylko w terapii, neurorehabilitacji, ale także w usprawnianiu funkcji zdrowego czło-
wieka. Współczesne badania sugerują, że trening z wykorzystaniem różnego rodzaju
gier komputerowych, może wyraźnie usprawniać funkcje poznawcze. Badania te, po-
zostawiają jednak liczne wątpliwości, co do tego czy wyciągane w nich wnioski nie są
zbyt daleko idące. Powinniśmy dążyć do tego, aby przeprowadzane przez nas badania
minimalizowały tego typu zastrzeżenia, pamiętając, że drobne niuanse w stosowanej
przez nas metodologii mogą istotnie wpłynąć na ich rzetelność.
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Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienie dynamiki świadomości. Przypadek osób
w śpiączce oraz znajdujących się w stanie wegetatywnym pokazuje, że po-
ziom świadomości w sytuacjach patologicznych może ulegać zmianie. Nie
ogranicza się ona do braku dostępu do określonych treści percepcyjnych,
jak to ma miejsce przy agnozjach, lecz dotyka procesów odpowiadają-
cych za kontrolę działania, integrację informacji czy pamięć. Stawianą
tezą jest dynamiczny charakter świadomości ludzkiej na co dzień. Będąc
aktywnymi podmiotami w świecie nieustannie zwiększamy i zmniejsza-
my świadome zaangażowanie w podejmowanie działań i analizowanie
dostępnych nam danych.

1. Wprowadzenie

W latach 80. D. Rosenthal rozróżnił świadomość organizmu, creature conscio-
usness, od świadomości stanu, state consciousness [Rosenthal 1986], tym samym okre-
ślając dwa rodzaje rzeczy, które można określić jako świadome. Pierwsza charakte-
ryzuje całości złożone, druga zaś określone podklasy ich składowych wewnętrznych.
Świadomość organizmu odniesiona do człowieka pozwala wyróżniać pojęcia takie jak
samoświadomość, przytomność oraz jak-to-jest-być podmiotem, natomiast pochod-
nymi wobec świadomości stanu są świadomość fenomenalna, świadomość dostępu,
a także przykładowo świadomość introspekcyjna. Szczególny przypadek, należący do
pierwszej kategorii Rosenthalowskiej, stanowią tzw. disorders of consciousness, kli-
niczne globalne zaburzenia świadomości, takie jak śpiączka i syndrom nieprzytomne-
go wybudzenia (dawniej stan wegetatywny) [Laureys et al. 2010]. Charakteryzują one
kontekst, w jakim można mówić o patologicznie rozumianej świadomości minimalnej,
to znaczy zestawu koniecznych sprawności poznawczych organizmów pozwalających
określać je jako świadome. Badania, tak jak i profile diagnostyczne pacjentów, suge-
rują liniowy i zmienny charakter zjawiska świadomości. Pojawia się w tym miejscu
pytanie, czy także u osób zdrowych, w pełni sprawnie funkcjonujących na co dzień,
można scharakteryzować dynamikę zmian świadomości. W niniejszym artykule możli-
wość ta zostaje wyeksplikowana poprzez krótką charakterystykę przypadków klinicz-
nych wraz z ich diagnostyką, a także wyróżnienie pewnego rodzaju codziennego stanu
minimalnego.
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2. Disorders of consciousness

Przywołując na myśl globalne zaburzenia świadomości łatwo zwrócić uwagę na
regresywność objawów, z jakimi mamy w nich do czynienia. Umieściwszy je na osi
kompetencji poznawczych, na jednym z krańców odnajdziemy śpiączkę, na drugim
zaś minimalny stan dodatni, stanowiący moment przełomu, rozdzielając pacjentów
z w pełni funkcjonalną strukturą świadomości od tych ze świadomością upośledzoną.
Świadczy o tym również proces rehabilitacji, w trakcie którego osoby przechodzą
przez kolejne fazy zaburzeń, choć należy tutaj pamiętać o zasadniczej roli etiologii
w precyzyjnej prognostyce. Niektórzy pacjenci nie wychodzą ze stanu wegetatywnego
aż do śmierci, inni zaś od razu odzyskują pełnię świadomości.

Najcięższym rozważanym stanem jest związana z uszkodzeniami we wstępującej
części układu siatkowatego, przekazującego do mózgu pobudzeń płynącej z reszty
ciała, jest śpiączka [Parvizi i Damasio 2003]. Występują w niej jedynie odruchy pnia
mózgu, nieobecne są zaś ruch wolicjonalny i fiksacja wzrokowa. Zapotrzebowanie ener-
getyczne ośrodkowego układu nerwowego spada o 40–50 % [Laureys et al. 2004], zaś
dominującą częstotliwością są fale theta i delta [Attia i Cook 1998; Brenner 2005].
W odróżnieniu od śpiączki farmakologicznej, którą należy aktywnie podtrzymywać
substancjami takimi jak propofol, śpiączka patologiczna jest stanem względnie stabil-
nym, z którego większość pacjentów wybudza się w ciągu pierwszych trzech tygodni.
Wynika to w znacznej mierze z redundantnego charakteru tworu siatkowego, który
jest w stanie kompensować swoje częściowe uszkodzenia.

Stan wegetatywny (unresponsive wakefulness syndrome, UWS) obejmuje wybu-
dzonych pacjentów, u których nie występują wyższe funkcje poznawcze. W stosunku
do śpiączki, przywrócony zostaje ruch powiekami, wraz z fiksacją wzrokową. Behawior
jest losowy i spontaniczny, pojawiają się nieadekwatna do sytuacji emocjonalna mimi-
ka twarzy, jęki, czy też wypowiadane pojedyncze słowa. Choć poziom aktywności pnia
mózgu, wraz z tworem siatkowatym, podwzgórzem oraz jądrem podstawnym, wraca
do normy, zapotrzebowanie energetyczne warstw korowych nadal pozostaje obniżo-
ne, zaś aktywacje neuronalne ograniczają się, przynajmniej dla bodźców słuchowych
i somatosensorycznych, do obszarów pierwszorzędowych, co wskazuje na brak proce-
sów integracyjnych [Laureys i Boly 2007]. Jest to szczególnie widoczne u pacjentów
w permanentnym stanie wegetatywnym, tj. trwającym ponad rok dla przebiegu trau-
matycznego [Schiff et al. 2002; Tommasino et al. 1995]. W zdecydowanie większym
stopniu, aniżeli w przypadku śpiączki, odnotowuje się zróżnicowanie międzyosobnicze,
tak w stopniu zachowania przetwarzania informacji językowej jak i wzrokowej [Menon
et al. 1998; Owen et al. 2005].

Trzecim w kolejności zaburzeniem są minimalne stany świadomości (MCS): ujem-
ny i dodatni [Giacino et al. 2002]. Charakteryzują się obecnością nieregularnych, acz-
kolwiek powtarzalnych, behawioralnych oznak świadomości. Jednym ze wskaźników
przejścia z UWS do stanu minimalnego jest przywrócenie zdolności do wzrokowego
podążania za obiektem [Giacino i Whyte 2005]. W ujemnym MCS behawior jest ade-
kwatny do sytuacji oraz bardziej złożony, pacjenci są w stanie niewprawnie poruszać
przynajmniej częścią kończyn oraz wypowiadać fragmenty zdań. Jeżeli przywrócona
zostaje zdolność do funkcjonalnego posługiwania się dawanymi im obiektami, bądź
też do komunikacji, stan taki określany jest dodatnim minimalnym stanem świado-
mości. Badania aktywacji neuronalnej wskazują, że w większym stopniu zachowane są
procesy integracyjne, w szczególności dla poszczególnych modalności [Laureys i Boly
2007].

Przywołanemu opisowi daleko do wyczerpującej charakterystyki zaburzeń świa-
domości. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo znacznej liczby badań z wyko-
rzystaniem technik neuroobrazowania diagnostyka jest w głównej mierze oparta na
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testach behawioralnych. Ze względu na selektywność oraz zróżnicowanie międzyosob-
nicze trudno naukowcom i lekarzom wskazać jednoznacznie obrażenia jakich grup
neuronowych mogą powodować określone stany patologiczne. To zaś prowadzi do
wysokiego odsetku, sięgającego 40 %, niepoprawnych diagnoz, utrzymującego się na
względnie stałym poziomie od lat, pomimo zmieniających się baterii testów [Childs
et al. 1993; Schnakers et al. 2009]. Sytuację komplikuje fakt odnalezienia wśród pa-
cjentów zarówno w UWS jak i MCS ujemnym osób, które po podłączeniu do aparatury
neuroobrazującej były w stanie komunikować się z badaczami poprzez modulowanie
swojej aktywności neuronalnej [Monti et al. 2010]. Niemniej, w spojrzeniu global-
nym istnieje pewien szczególny sens, w którym dla określenia świadomości organizmu
wystarczają wskazówki trzecioosobowe.

Co istotniejsze, diagnozowana w ten sposób świadomość nie cechuje się jednym po-
ziomem intensywności. Przez poziom intensywności rozumiemy tutaj zróżnicowanie co
do stopnia złożoności procesów, nie zaś zróżnicowanie co do rodzaju dostępnej treści.
Zauważmy, że większość agnozji nie zniekształca procesów świadomości. Wiemy o tym
chociażby z racji na zachowanie u osób z zaburzeniami percepcyjnymi samoświado-
mości, w sensie ostatniego poziomu ewolucji świadomości według modelu A. Damasio,
a więc samoświadomości autobiograficznej i językowej [Damasio 2011]. Cierpiący na
agnozje mogą najczęściej względnie bezproblemowo funkcjonować w społeczeństwie,
przykładowo prozopagnozję są w stanie kompensować poprzez identyfikację konkret-
nych ludzi z elementami ich ubioru. Przypadek pacjentów z globalnymi zaburzenia-
mi świadomości jest więc zasadniczo odmienny. Upośledzeniu ulegają u nich procesy
odpowiedzialne za kompetencje bardziej elementarne, takie jak integracja informacji
percepcyjnej, wskutek czego nie są w stanie — bądź też napotykają poważne trudności
— uspójniać danych sensorycznych w sensowny, egocentryczny, obraz rzeczywistości.

3. Konteksty codzienne

Skoro zatem w kontekście klinicznym mamy do czynienia z dawkowaniem świado-
mości, z jej różnymi stopniami złożoności, fluuktującymi pomiędzy kolejnymi bada-
niami tych samych pacjentów, uprawnionym staje się pytanie o dynamikę tej świa-
domości, którą przeżywamy na co dzień. Zanim przejdziemy do jej charakterystyki,
przywołajmy kilka przypadków, które pomogą zobrazować interesujące nas zjawisko.

Przypadek 1. Wyobraźmy sobie, że kładziemy się do snu. Przed zaśnięciem
chcemy podsumować miniony dzień, ale jesteśmy tak zmęczeni, że jedyne co udaje
się nam osiągnąć, to przywołanie jego ważniejszych chwil. Nie analizujemy ich, po-
zwalamy aby myśli przesuwały się swobodnie jedna za drugą. Nie czujemy chęci do
zatrzymania się przy którejś z nich, pomimo tego, że niektóre są mniej przyjemne od
innych. W końcu zapadamy sen.

Przypadek 2. Tym razem wyobraźmy sobie, że odbywamy właśnie niezwykle
stresującą rozmowę telefoniczną. Całą uwagę poświęcamy temu, co mówi do nas nasz
rozmówca oraz temu, jak i co mu odpowiadamy. By uniknąć negatywnych reperkusji
rozmowy, staramy się analizować jak najszybciej informacje w taki sposób, by wypo-
wiadane przez nas kwestie były w pełni spójne ze sobą. Z racji na negatywny kontekst
afektywny sytuacji, wymachujemy w tym czasie wolną ręką oraz przemieszczamy się
z miejsca na miejsce. Odnotowujemy swoją własną motorykę, ale nie staramy się jej
kontrolować.

Przypadek 3. Na koniec wyobraźmy sobie, że jesteśmy kierowcami ciężarówki.
Mamy wieloletnie doświadczenie i choć trasą, którą obecnie jedziemy, podróżujemy po
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raz pierwszy i w obcym kraju, nie mamy żadnego problemu z rozpoznaniem sytuacji
na drodze. Pomimo pełnego skupienia na prowadzeniu auta, mimowolnie patrzymy
na znaki oraz zachowanie innych samochodów i względem nich dostosowujemy ruch
ciężarówki.

Cechą łączącą wszystkie trzy przypadki jest pewnego rodzaju zrzeknięcie się kon-
troli nad określonymi aspektami aktywności mentalnej. W pierwszej sytuacji pozwa-
lamy by najważniejsze chwile dnia odtwarzały się same w naszym umyśle, w drugiej
zwalniamy świadomość z obowiązku czuwania nad motoryką ciała, w trzeciej zaś nie
staramy czuwać się nad każdym ruchem oczu wyszukujących znaków drogowych. Nie
mamy jednak tutaj do czynienia z zapatrzeniem się w drogę, odpłynięciem w sen,
czy też niezauważaniem swojej cielesności. Wręcz przeciwnie, istotnym elementem
wszystkich historii było nasze odnotowywanie tego, z czego kontroli rezygnowaliśmy.
Podobnie jak mistrzowie szachowi nie muszą świadomie analizować rozmieszczenia
każdej figury na planszy - choć mogliby gdyby chcieli - nie musieliśmy poświęcać za-
sobów świadomości na przeszukiwanie pola widzenia za obiektami typu znak drogowy
i inne samochody.

Wydaje się, że różnica, o której tutaj mówimy, opiera się na czymś więcej niż
tylko przerzucaniu uwagi. Nie odczuwając motywacji, nie decydujemy się na dłuższe
skupianie na wybranych elementach sytuacji, tym niemniej nie wykonujemy pomija-
nych czynności zupełnie automatycznie. Automatyzm jest w pewnym sensie okresowy,
z racji na świadome odnotowywanie zarówno przepływających myśli, gestów ręki jak
i poszukiwania znaków drogowych. Zdecydowanie bardziej istotnym aspektem jest tu-
taj brak analizy szczegółów sytuacji. Można powiedzieć, że świadomość wycofuje się
w cień i obserwuje działania systemu poznawczego.

Drugim elementem obecnym we wszystkich przypadkach jest swego rodzaju zmniej-
szona spójność przeżywanych stanów mentalnych. Wspomnienia dnia minionego po-
zostają ze sobą jedynie w relacji z racji na ich przyporządkowanie do sytuacji, które
w ciągu doby przeżyliśmy. Nie staramy się odszukać łączących ich elementów, czy
też wskazywać na ciągi przyczynowo-skutkowe. W trzecim przypadku analizujemy
ruch ciężarówki, nie zaś w jaki sposób łączy się on z postrzeganymi znakami drogo-
wymi. Związek ten pozostaje dla nas oczywisty, tym niemniej pomijany na poziomie
świadomym. Z kolei w drugim przypadku nie zastanawiamy się, czy nasza motoryka
może dla osób postronnych wydawać się dziwna ani nawet czy łączy się ona z tym,
co odczuwamy słuchając naszego rozmówcy.

Można mieć wątpliwości, czy przywołane powyżej przypadki bezpośrednio charak-
teryzują świadomość minimalną w codziennych kontekstach. Tym niemniej wskazują
one na pewne obszary, w których można jej poszukiwać. Są nimi aspekt rezygna-
cji z kontroli nad świadomymi aktami mentalnymi, a także zmniejszanie spójności,
poszukiwania wzajemnych zależności pomiędzy kolejnymi świadomymi aktami. Przy-
najmniej częściowo ma to, tak jak w pierwszym i drugim przypadku, związek z kwestią
braku motywacji oraz afektywnego charakteru sytuacji. Jest to zgodne z występowa-
niem w globalnych zaburzeniach świadomości zniekształceń w funkcjonowaniu pod-
stawowych procesów poznawczych, tym bardziej elementarnych, im w cięższym stanie
dana osoba się znajduje.

Podobne zależności występują także na innych poziomach. Zdobywając nowe kom-
petencje poświęcamy im nie tylko więcej uwagi, ale i nakładów świadomości. Gdy
uczymy się prowadzić samochód czy jeździć na rowerze, nasze ruchy nie są skoordy-
nowane ze sobą, zaś z sytuacji na drodze wyciągamy na raz zbyt dużo informacji,
byśmy byli w stanie od razu je ze sobą połączyć. Innymi słowy, stoimy w obliczu
niepasowania do siebie elementów, które staramy się uporządkować świadomą analizą
tego, co spostrzegamy i jak się poruszamy. Z kolei, w momencie kiedy znajdujemy
się w sytuacji dobrze nam znanej, nie poświęcamy jej za wiele uwagi, a więc i nie
przetwarzamy świadomie każdej dostępnej informacji. Punktem załamania tego stanu
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jest pojawienie się bodźca niejednoznacznego, którego nie spodziewaliśmy się wówczas
doświadczyć.

4. Podsumowanie

Zarówno w kontekście klinicznych zaburzeń świadomości, jak i sytuacji codzien-
nych, możemy mówić o zmienności świadomości. Nie ma ona wyłącznie charakteru
zróżnicowania co do treści. Równie istotnym jest tutaj zróżnicowanie potrzeb, po-
czucia konieczności kontroli nad analizą danego rodzaju bodźców, uszkodzenia pro-
cesów integracyjnych oraz motywacyjnych. Dalszego dookreślenia wymaga zależność
pomiędzy świadomością a uwagą oraz świadomością a motywacją. Wydaje się również,
że w kontekście uspójniania świadomego obrazu rzeczywistości istotną rolę odgrywają
procesy pamięciowe.
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Streszczenie

We współczesnej kognitywistyce istotny jest nurt traktujący mózg jako
hierarchiczną maszynę predykcyjną. Idea ta znajduje chyba najbardziej
rygorystyczny formalnie i płodny eksplanacyjnie wyraz w tzw. kognity-
wistyce bayesowskiej, bazującej m.in. na idei kodowania predykcyjnego
i tzw. analizie racjonalnej (ang. rational analysis), a szczególnie w mo-
delach bazujących na sformułowanej przez Karla Fristona tzw. zasadzie
wolnej energii (ang. free energy principle). Niniejszy artykuł jest pierw-
szą próbą pokazania, jak postulat wszechobecnej inferencji bayesowskiej
mógłby zostać uzupełniony dzięki powrotowi do idei jednego z pierw-
szym autorów opisujących mózg jako maszynę predykcyjną — Rodol-
fo Llinása, a także tego, że powrót ten nie dość, że mógłby rozwiązać
niejeden problem konceptualny kognitywistyki bayesowskiej, to w do-
datku uzyskana neollinásowska rama pojęciowa byłaby łatwo integro-
walna z obecnymi pracami nad rozwinięciem edelmanowskiej koncepcji
darwinizmu neuronalnego, sumarycznie dając nową architekturę kogni-
tywną, będącą w istocie znaturalizowanym (eko)systemem agentowym.
Proponowaną dla architektury nazwą roboczą jest DLAPSA (Darwinian-
Llinásian Architecture from Predictive and Selectable Agents). Artykuł
próbuje wskazać kierunki badawcze, których eksploracja zakończyć by
się mogła powstaniem architektury DLAPSA.

1. Mózg jako maszyna predykcyjna

Rodolfo Llinás — neurobiolog będący pionierem w dziedzinach badań nad dysryt-
mią wzgórzowo-korową i nad transmisją synaptyczną (bazując na neuronach kałamar-
nicy olbrzymiej) — w dziele „I of the Vortex: from Neurons to Self” przedstawił uni-
kalną i, jak na swoją epokę, rewolucyjną wizję prawideł działania układu nerwowego.
Zwrócił uwagę na to, że układ nerwowy potrzebny był zwierzętom na etapie ewolu-
cyjnym, w którym zaczęły się swobodnie poruszać. Znany chyba wszystkim przykład
żachwy, która absorbuje własny mózg, gdy w cyklu życiowym osiąga etap osiadły jest
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ilustracją tej zasady. Llinás pisze, że układ nerwowy (początkowo w formie prostego
łańcucha neuronów) pozwalał rozerwać natychmiastowość cyklu bodziec-reakcja, już
niemal od początku ewolucyjnej historii zwierząt wielokomórkowych pozwalając roz-
poznawać sytuacje na podstawie przeszłości i planować ruchy, co współewoluowało
z komplikujących się schematem ciała zwierząt. Llinás zwraca też uwagę na obec-
ność już u prostych zwierząt oscylatorów neuronalnych, tzw. Centralnych Generato-
rów Wzorców (ang. Central Pattern Generator), czyli systemów komórek będącym
źródłem rytmicznej aktywności (wynikającej z wszechobecnej w biologii samoistnej
organizacji, widocznej np. w komórkach mięśnia sercowego), mogącej służyć np. do
koordynacji ruchów zwierzęcia wielosegmentowego. Zasady rezonansu i koherencji,
a także współewolucji zdolności predykcji i planowania celowych ruchów, są według
Llinása podstawą organizacji systemu nerwowego również u wyższych zwierząt. Llinás
pisze o podstawowym dla koordynacji ludzkiej aktywności mózgowej systemie jądra
oliwki i móżdżku, zapewniającym podstawowy rytm (tzw. tremor fizjologiczny ∼ 10
Hz), będący bazą dla jakiejkolwiek aktywności motorycznej. Llinás podkreśla też wagę
pętli wzgórzowo-korowych i rytmu ∼ 40 Hz, będącego bazą dla scalania percepcyjne-
go, subiektywności i świadomości, której cechą wyróżniającą jest jedność czasoprze-
strzenna. Mózg u Llinása jest nieprzerwania aktywnym, generującym predykcje emu-
latorem rzeczywistości. Widzimy, że u Llinása kognicja jest budowana oddolnie (ang.
bottom-up), w sposób silnie ucieleśniony, znaturalizowany i bazujący na wewnętrznych
modelach predykcyjnych [Llinás 2002]. W modelu Llinása emergencja subiektywności
jest zdaniem niektórych nieunikniona [Llinás i Roy 2009].

Idee Llinása miały jednak niewielki wpływ na rozwój sztucznej inteligencji. Jef-
frey Hawkins tworząc swą architekturę kognitywną HTM (ang. Hierarchical Temporal
Memory) odwoływał się wprawdzie do niego, akcentując predykcję jako podstawową
funkcję kory mózgowej, w dodatku predykcję zhierarchizowaną w sześciu warstwach
kory, z hipokampem będącym szczytem hierarchii korowej (oryginalny pomysł Haw-
kinsa). Predykcja u Hawkinsa miała charakter top-bottom, gdyż według niego połączeń
zstępujących między warstwami kory jest więcej, niż zstępujących, podkreślił też wagę
hamujących połączeń lateralnych między reprezentacjami korowymi na tym samym
poziomie hierarchii [Hawkins i Blakeslee 2007]. Idee Hawkinsa nie zebrały zbyt szero-
kiego odzewu w świecie nauki, być może w związku z patentami towarzyszącymi jego
modelowi i próbami komercyjnego ich wykorzystania (Hawkins jest prezesem korpo-
racji Numenta, dlatego też skupia się raczej na tworzeniu sprzedawalnych systemów
eksperckich niż publikowaniu prac naukowych).

Kognitywistyka od lat intensywnie eksploruje związki między funkcjami motorycz-
nymi i poznawczymi, zarówno badając ucieleśnienie procesów poznawczych, jak i ba-
dając neurobiologię myślenia i planowania. Zarówno móżdżek [Moberget et al. 2014],
jak i kora motoryczna [Diamond 2000] okazały się być istotne dla prawidłowego rozwo-
ju i funkcjonowania takich modułów jak pamięć robocza, język czy funkcje zarządcze
(związane z korą przedczołową - zauważmy, że kora motoryczna i przedczołowa są-
siadują ze sobą; interfejsem między nimi może być przednia kora przedruchowa (ang.
Rostral Premotor Cortex) [Hanakawa 2011]). Wydaje się, że obecnie rozwijane czoło-
we architektury kognitywne (takie jak ACT-R, Leabra czy system SPAUN) pomijają
sensomotoryczny, ucieleśniony aspekt kognicji, i choć niekiedy dobrze uchwytują część
danych neurobiologicznych czy poziom wykonania zadań kognitywnych, to są trud-
no skalowalne dla celów np. robotyki i trudno je umieścić w kontekście ewolucyjnym
[Duch 2009].
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2. Kognitywistyka bayesowska w zarysie

Analiza racjonalna (ang. rational analysis) to wprowadzony przez Johna Ander-
sona podczas prac nad architekturą kognitywną ACT-R postulat mówiący (w uprosz-
czeniu), że tworzenie modelu podmiotu wykonującego dane zadanie poznawcze nale-
ży rozpocząć od stworzenia modelu zadania i analizy tego, w jaki sposób ów agent
rozwiązywałby dane zadanie optymalnie. W kognitywistyce bayesowskiej model taki
zwany jest idealnym obserwatorem; idealny obserwator próbkuje otoczenie i buduje
wewnętrzną reprezentację rzeczywistości zgodnie ze słynną Regułą Bayesa:

P (H|D) = P (H)
P (D|H)
P (D)

, (1)

gdzie H badaną jest hipotezą (mogącą być np. hipotezą percepcyjną w helmhol-
zowskim rozumieniu nieświadomej interferencji bądź planem działania), P(H) praw-
dopodobieństwem jej trafności (optymalności), D zebranymi danymi, P(D) prawdo-
podobieństwem a priori (przypisywanym subiektywnie przez obserwatora) uzyskania
owych danych, P (D|H) prawdopodobieństwem warunkowym uzyskania owych danych
przy założeniu prawdziwości hipotezy, zaś wynikowe P (H|D) prawdopodobieństwem
warunkowym prawdziwości wej hipotezy, bazując na zebranych danych. Uzyskane
prawdopodobieństwo warunkowe jest podstawa uaktualnienia przekonań agenta co do
prawdopodobieństwa a priori owej hipotezy. Wiele iluzji percepcyjnych można pro-
sto wyjaśnić we frameworku bayesowskim, odwołując się do nieświadomych inferencji
dokonywanych przez system poznawczy. W architekturze ACT-R bayeswsko stroi się
wagi przypisywane zapamiętanym przez system faktom i użyteczność reguł produkcji
[Duch 2009].

Dane neuroobrazowe wydają się koroborować powyższe założenia; przetwarzanie
scen typowych, naturalnych, oczekiwanych (tym samym o najwyższym priorze) za-
chodzi najszybciej i z najmniejszą aktywacją neuronalną [De-Wit et al. 2010]. W ramie
pojęciowej stworzonej przez Karla Fristona celem układu poznawczego jest minima-
lizacja wolnej energii, czyli rozbieżności między oczekiwaniami wyższych w hierarchii
warstw przetwarzania a faktycznie obserwowanymi na tym poziomie pobudzeniami.
Minimalizacja taka może zachodzić na dwa sposoby: poprzez aktywną zmianę sposobu
próbkowania otoczenia (np. eksplorację jego najbardziej niepewnych aspektów) bądź
dostosowaniu hipotez percepcyjnych do napływających danych (drogą bayesowskie-
go rewidowania przekonań). Wolna energia jest miarą niepewności dotyczącej świata
[Friston 2010]. Modele bayesowskie zakładają, że w systemie nerwowym możliwe jest
przechowywanie informacji o perceptach łącznie z towarzyszącym im rozkładem praw-
dopodobieństwa — badania symulacyjne na sieciach neuronowych zdają się potwier-
dzać możliwość i wieloraką realizować tego postulatu. Jak wiadomo z badań empirycz-
nych eksperci postawieni przed problemem związanym ze swoją dziedziną cechują się
precyzyjnymi aktywacjami mózgu, zaś laicy aktywują swoje mózgi mniej wybiórczo
i tym samym bardziej energostratnie. Analiza bayesowska bardzo dobrze wyjaśnia nie
tylko iluzje poznawcze czy integracje informacji z wielu przesłanek, ale także reinter-
pretują uczenie ze wzmocnieniem [Friston et al. 2009], funkcjonowanie uwagi [Ma i
Huang 2009] czy pamięci roboczej [Boerlin i Denève 2011] — w modelach bayesow-
skich nie mamy do czynienia z odgórnym ograniczeniem liczby obiektów śledzonych
bądź utrzymywanych, a jedynie z ograniczeniem niepewności towarzyszącej temu ko-
dowaniu, czyli właśnie wolnej energii. Typowym modelem niepewności jest wariancja
w okresie impulsowania neuronów (gdy zaś średnie tempo ich impulsowania odpowia-
da, standardowo, intensywności bodźca bądź reprezentacji) — widzimy, że naturalnie
neurony impulsujące mniej równo (wyrażające większą niepewność) będą trudniejsze
do zsynchronizowania z innymi, zaś integracja informacji z dwóch źródeł poskutkuje
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detektorem impulsującym z mniejszą wariancją, niż wariancja każdego z tych źródeł
z osobna. Teoria bayesowskiej inferencji w sieciach neuronowych jest zaawansowana
i uważana za wiarygodną [Lochmann i Deneve 2011]. Polecam artykuł przeglądowy
Huanga i Rao jako wyczerpujące źródło informacji o kodowaniu predykcyjnym [Huang
i Rao 2011].

Kognitywistyka bayesowska tworzy swoje modele na poziomie, który Marr i Pog-
gio nazwali komputacyjnym i nie upiera się przy bayesowskiej specyfikacji algorytmu
ani też nie wskazuje poziomu, na jakim zaimplementowane są obliczenia prawdopodo-
bieństw. Wyczerpującym omówieniem kwestii impaktu tego nurtu i jego potencjalnej
przyszłości jest artykuł Andyego Clarka Whatever next? Predictive brains, situated
agents, and the future of cognitive science [Clark 2013], najlepiej wraz z ujęciem
krytycznym Lovego i Jonesa [Jones i Love 2011]. Problemem jest nieskrępowana in-
ferencja; większość obliczeń w sieciach bayesowskich (takie jak update przekonań czy
wybór najbardziej prawdopodobnej hipotezy) ma charakter problemów NP-trudnych,
co oznacza, że nie da się ich efektywnie rozwiązać w czasie, i w związku z dodawa-
niem nowych np. węzłów bayesowskiej sieci decyzyjnej analizy, które dają sensowne
wyniki dla prostych symulacji nie są skalowalne do problemów świata rzeczywiste-
go [Van Rooij i Wareham 2012]. Czyżby kognitywistyka bayesowska, mimo obecnej
popularności, nie powielała błędów starego programu Ogólnej Sztucznej Inteligencji,
bazując na szukaniu uniwersalnych zasad poznania i podejściu a priori, z pominięciem
jego biologicznej bazy i usytuowania, na które Llinás zwracał uwagę? Czy mogliby-
śmy dysponować architekturą kognitywną, której podstawową funkcją byłaby zhie-
rarchizowana predykcja, zaś dysponowalibyśmy zarówno neurobiologiczną trafnością,
ucieleśnieniem i czasową dynamiką, jak i technikami budowy modeli o równoważnej
sile, co obecnie chyba najadekwatniejsze modele bayesowskie?

3. Poza darwinizm neuronalny

Dlaczego ludzkie umysły są tak wysoce zoptymalizowane, że analiza racjonalna
(i bayesowska) ich pracy daje adekwatne wyniki? Źródłem adaptacji w przyrodzie
jest ewolucja. Czy postulaty selekcji naturalnej dają się odnieść do mózgu? Autorem
koncepcji darwinizmu neuronalnego jest George Edelman, który uprzednio otrzymał
Nagrodę Nobla w wyniku owocnego zastosowania zasad darwinowskich do analizy
działania układu odpornościowego. Zapostulował on dwa etapy selekcji w mózgu:
selekcję pierwotną, zachodzącą jeszcze na etapie płodowym, gdy zachodzi masowe na-
mnażanie, a potem wymieranie neuronów, które skutkuje powstaniem tzw. repertu-
aru pierwotnego, czyli podstawy anatomicznej dla dalszego rozwoju, i selekcję wtórną,
która zachodzi w trakcie nabywania doświadczeń i polega na strojeniu wag synaptycz-
nych [Edelman 1993]. Z braku zjawiska replikacji, będącego nieodzownym elementem
dobru naturalnego, koncepcja Edelmana uważana jest przez krytyków za w istocie
niedarwinowską i przezywana „edelmanizmem neuronalnym”. Czy w mózgu istnieją
replikatory? Nad zagadnieniem tym od kilku lat pracuje Chrisantha Fernando wraz
z Eórsem Szathmárym [Fernando et al. 2010, 2012]. Wskazują oni dwa biologicznie
umocowane mechanizmy replikacji: replikację wag synaptycznych między populacjami
i replikację czasowych wzorców pobudzeń między nimi, co odpowiada namnażaniu się
przyczynowo — skutkowych reprezentacji świata. Modele te ograniczają się jednak
jedynie do układów kilkuneuronowych, mają jednak istotną zaletę, że towarzyszy im
drobiazgowa analiza teorioinformacyjna (Szathmáry uważany jest za jednego z naj-
wybitniejszych teoretyków biologii ewolucyjnej), dzięki której znane są zaskakujące
paralele między doborem darwinowskim, uczeniem hebbowskim a procesami bayesow-
skiej inferencji. Autorzy owi pokazują też, że proces wnioskowania bayesowskiego jest
analogiczny do algorytmu ewolucyjnego, w którym osobniki odpowiadają hipotezom,
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środowisko dostarcza im informacji, zaś kolejne pokolenie odpowiada zaktualizowa-
nemu posteriorowi, zbiorowi hipotez o tym, jakie środowisko jest i tym samym jakie
osobniki byłyby w nim najlepiej przystosowane, co odpowiadałoby prawdziwym hi-
potezom. Program badania darwinowskiej neurodynamiki doprowadził ten zespół do
niezwykle interesujących wyników tyczących tego, w jaki sposób dzięki plastyczności
synaps zależnej od zależności między czasami dotarcia impulsów (ang. STDP, Spike-
Timing Dependent Plasticity) jedne sieci neuronowe mogą inferować struktury innych
i dostosowywać swoją strukturę do nich - byłby to właśnie poszukiwany mechanizm
replikacji w mózgu.

Czy jednak poszukiwanie replikatorów możemy i powinniśmy zakończyć na tym
poziomie? Pobocznym, choć wciąż istotnym nurtem badań nad architekturami kogni-
tywnymi jest nurt systemów agentowych. Marvin Minsky zaproponował w 1986 roku
koncepcję społeczeństwa umysłu [Minsky 1988], rozwiniętą następnie w architekturę
kognitywną DUAL, w której poznanie i działanie są wynikiem interakcji modułów,
agentów, mających charakter hybrydowy (bazują zarówno na regułach logicznych,
jak i sieciach koneksjonistycznych) i interagujących w sposób zależny od wag po-
łączeń między nimi. W architekturze DUAL tworzono modele m. in. rozumowania
przez analogię, rozumowania dedukcyjnego, różnych rodzajów pamięci, primingu. . . ,
a jej istotną zaletą jest emergentność (nie ma centralnego kontrolera, sterującego in-
terakcjami między agentami) i możliwość interpretowania pracy architektury na wie-
lu poziomach, gdzie koalicje agentów odpowiadają obiektom neuropsychologicznym
[Duch 2009]. Czy jednak owi agenci mają neurobiologiczną interpretację? Niektóre
prace identyfikują ich/je z pętlami wzgórzowo-korowo-móżdżkowymi [Houk 2005], in-
ne z koewoluujacymi hierarchicznie rejonami kory [Maniadakis i Trahanias 2009] —
to drugie ujęcie wydaje się świetnie uchwytywać zjawiska związane z neuroplastycz-
nością. Czy jednak perspektywa llinásowska nie rozszerza naszego sposobu myślenia
o potencjalnych członkach społeczeństwa umysłu?

4. Darwinowsko-llinásowska architektura predykcyj-
nych selekcjonowanych agentów — zarys roboczy
koncepcji

Początki ewolucji układu nerwowego u zwierząt zbiegły się, jak wspomniano, z wy-
kształceniem się bardziej skomplikowanych układów ruchu, co można łączyć z tzw.
eksplozją kambryjską. Wydaje się, że zwierzęta owe nie dość, że musiały dysponować
zdolnością planowania ruchów, to także zdolnością komplementarną — emulowania
ruchów zwierząt, dla których były drapieżnikami/ofiarami. Llinásowska logika każe
nam założyć, że już proste układy nerwowe powinny być zoptymalizowane pod ką-
tem predykcji ruchu nie tylko własnego. Podstawowy dynamiczny wzorzec pobudzenia
sieci nerwowej odpowiadać by mógł więc intencjonalnie poruszającemu się, postrzega-
nemu multimodalnie innemu zwierzęciu. Ramą dla owego postrzegania musiałoby być
tło, rozumiane jako cechy otoczenia fizycznego. Oczywiście, nie postuluje się, że już
proste zwierzęta posiadają tzw. teorię umysłu — aby określić, w jakim zakresie pro-
ste systemy nerwowe mogą emulować pracę innych systemów nerwowych potrzebne są
drobiazgowe badania symulacyjne i behawioralne. Narzuca się jednak myśl, że daw-
ne neuromechanizmy owej predykcji do dziś są obecne w mózgach w postaci reguł
interakcji sieci neuronowych, opisywanych przez Fernanda i Szathmárego. Zauważ-
my, że predykcja taka ma istotny komponent emulacyjny, zaś podstawą emulacji jest
stworzenie modelu emulowanego systemu. Czy więc prototypem wszelakiego agenta,
wszelakiej sensownej predykcji, wszelakiego rozchodzącego się w mózgu pobudzenia
jest ów prosty model kambryjskiej morskiej istoty? Wydaje się, że nastawienie sys-
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temu nerwowego na śledzenie obiektów tłumaczy wszechobecność zachodzenia reguł
Gestalt w rozmaitych modalnościach percepcyjnych.

Oczywiście, wiemy, że mózg nie jest swobodną, nieukształtowaną przestrzenią,
w której rozmaite pobudzenia neuronalne integrują ze sobą, jednak na pewno kora
mózgowa jest podobna anatomicznie i plastyczna funkcjonalnie na całej powierzch-
ni, na co zwrócił już uwagę Hawkins i inni poszukiwacze uniwersalnych algorytmów
korowych [Hawkins i Blakeslee 2007]. Niewykluczone, że w ewolucyjnej historii ży-
cia najpierw ukształtowały się odziedziczone przez wszystkie zwierzęta mechanizmy
podstawowej predykcji neuronalnej, które potem jednak podległy funkcjonalnej or-
ganizacji w sieci odruchów i uczenia przez wzmocnienie, by stać się drugorzędne, ale
jednak ponownie mogły wyłonić się wraz z zwiększeniem się pojemności mózgowia
u homo sapiens, dzięki gwałtownemu wzrostowi powierzchni kory nowej, która, zwol-
niona od konieczności bezpośredniego reagowania na bodźce stała się ekosystemem
myśli, by umożliwić życiu drugą eksplozję, tym razem nie schematów ciała i sposobów
lokomocji, jak w kambrze, lecz abstrakcyjnej inteligencji.

Śmiałe hipotezy, jak ta zarysowana powyżej, wymagają nowych dowodów, a także
formalizacji w treść, która byłaby falsyfikowalna. Możliwe, że dysponując hodowlą
miliardów neuronów udałoby się stworzyć w niej samopodtrzymujacy się, replikujący,
spełniający definicję istoty żywej (w taki sposób, w jaki spełniają ją konstrukty ba-
dane w dziedzinie sztucznego życia) i poszukujący rozumianej po fristonwsku wolnej
energii wzorzec pobudzeń, a może i całe ich społeczeństwo, nie jest jednak pewne, czy
system ten będzie adekwatnym odwzorowaniem ludzkiego funkcjonowania, czy jedy-
nie nową, egzotyczną formą umysłu — nawet jednak w tym drugim przypadku dys-
ponowalibyśmy sztucznym umysłem spełniającym wymogi ucieleśnienia, uwikłanym
w przyczynowo-skutkowe relacje z otoczeniem, a także potrafiącym się uczyć i gene-
ralizować z trafnością modeli bayesowskich (patrz: wyniki Fernanda i Szathmárego).
Gdyby substrat neuronalny tej architektury był hierarchiczny, a za selekcję odpowia-
dałyby starsze ewolucyjnie struktury odpowiadające jądrom postawnym czy syste-
mom emocjonalnym, których całkiem dobrymi modelami komputacyjnymi już dys-
ponujemy, to moglibyśmy mówić o wielkoskalowym odpowiedniku ludzkiego mózgu.
Uważam, że budowanie architektury DLAPSA powinniśmy rozpocząć najpierw od
badań nad systemami sztucznego życia, których substratem byłaby nie symulowana
fizyka, ale biorealistyczne, impulsujące sieci neuronowe, następnie zaś nad systemami
odpowiadającymi prostym zwierzętom wodnym, w których ów system byłby kontro-
lerem.
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Streszczenie

Powstała na gruncie psychologii teza o nabywaniu „teorii umysłu” (ToM)
zarówno w swojej klasycznej [Premack i Woodruff 1978] jak i modular-
nej wersji [Leslie i Thaiss 1992] zakłada, że reflektowanie nad stanami
mentalnymi innych jest konieczne dla prawidłowego rozwoju kompetencji
społecznych każdego człowieka. Jednak formułowanie problemu odczyty-
wania intencji innych w postaci teoria-teorii (TT) może nastręczać szereg
wątpliwości. Celem tekstu jest przedstawienie kilku uwag polemicznych
wobec ujęć TT wspartych danymi z zakresu antropologii kulturowej oraz
interdyscyplinarnych badań nad kulturą i poznaniem (cognition and cul-
ture). Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na kulturowe i historycz-
ne uwarunkowania samej idei „umysłu”. Interesujące są dane etnogra-
ficzne odnośnie kultur, w których brak jest potocznej idei umysłu, gdzie
wiedza nie jest lokowana w umyśle, jak również intencje i zachowania
ludzi nie są interpretowane w kategoriach „stanów mentalnych”. Inne
dane etnograficzne wskazują na kulturowo unormowane negowanie moż-
liwości wnioskowania na temat stanów mentalnych innych (opacity of
other minds). Wreszcie niektóre z eksperymentów ToM przeprowadzo-
ne w badaniach międzykulturowych ukazują interesujące uwarunkowania
kulturowe.

1. Teoria o „teorii umysłu”

Niezależnie od zróżnicowania kulturowego, człowiek jest istotą społeczną. Ozna-
cza to, że dla prawidłowego społecznego funkcjonowania konieczna jest umiejętność
odczytywania intencji i rozumienia działań innych ludzi. Jednym z podejść mających
wyjaśniać takie kompetencje społeczne stanowi ujęcie, które zbiorczo określić moż-
na modelem „teorii umysłu” (Theory of Mind — ToM). Morton [1980] opisuje tego
typu ujęcia, jako teorie teorii (theory-theory — TT)1. Podejście TT, mające swój
początek w filozofii umysłu zakłada, że jednostki tylko wtedy są w stanie rozumieć

1Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie poświęcam w tekście uwagi innym ujęciom tego
zagadnienia. Szczególnie tzw. teorii symulacji powiązanej z odkryciem przez włoski zespół badaczy
struktury neuronów lustrzanych.
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zachowanie innych, kiedy mają zbudowaną na podstawie swoich doświadczeń potocz-
ną teorię o istnieniu stanów mentalnych, które kierują zachowaniem innych [Sellars
1997]. Zarówno klasyczna jak i modularna wersja ToM przyjmują założenia TT.

Klasyczne założenia ToM zaproponowali w 1978 roku Premack i Woodruff, pry-
matolodzy badający szympansy. Zdefiniowali oni ToM, jako zdolność jednostek do
przypisywania stanów mentalnych sobie i innym. Zdaniem tych badaczy, takie wnio-
skowanie jest teorią z dwóch powodów. Po pierwsze, stany mentalne nie mogą być
bezpośrednio obserwowalne (ich istnienie jest dla obserwatora założeniem). Po dru-
gie, całość tworzy spójny system na podstawie, którego obserwator może przewidywać
zachowania innych [Premack i Woodruff 1978]. Reasumując klasyczne ujęcie ToM im-
plikuje, że obserwator reflektuje nad istnieniem (zakłada istnienie) czegoś takiego jak
stany mentalne. Klasyczna wersja uznaje, że ToM musi być uniwersalny dla wszyst-
kich ludzi niezależnie od ich zróżnicowania kulturowego. Kwestią otwartą pozostaje
czy posiadają go również inne naczelne.

Dalsze empiryczne prace nad ToM rozwijane przede wszystkim na gruncie badań
nad autyzmem pozwoliły postawić tezę, że ToM jest nie tylko teorią wymagającą
jawnej wiedzy obserwatora, ale posiada również niezależny od procesów świadomych
komponent w postaci mechanizmu poznawczego określanego w literaturze mianem
„mechanizmu teorii umysłu” (Teory of Mind Mechanism — TOMM) [Leslie i Thaiss
1992]2. W świetle modularnych teorii umysłu [Fodor 1983; Hirschfeld i Gelman 1994]
TOMM jest uaktywniany (niezależnie od procesów świadomych) przez określone bodź-
ce środowiskowe i determinuje powstawanie podstawowej wiedzy (core knowledge) na
temat intencjonalności innych dla ewolucyjnie wyspecjalizowanego modułu potocz-
nej psychologii (folk psychology) [Leslie et al. 2004]. Termin „potoczna psychologia”
może być mylący ze względu na różne konteksty jego użycia w toku historycznego
rozwoju psychologii [Grzegorek 2011; Stich i Nichols 2003]. Należy doprecyzować, że
w modularnych teoriach umysłu moduł potocznej psychologii to wyspecjalizowany w
obrabianiu specyficznej wiedzy obszar, w którego skład wchodzą TOMM oraz inne
mechanizmy poznawcze min. te wyspecjalizowane w wykrywaniu: skoordynowanego
ruchu, twarzy, spojrzenia [por. Atran 2013, s. 72–81].

Podsumowując modularne ujęcie ToM nie tylko zakłada istnienie uniwersalnego
mechanizmu poznawczego TOMM, ale przyjmuje również, że brak jego prawidłowego
funkcjonowania jest silnie skorelowany z upośledzeniem kompetencji społecznych czło-
wieka (jak w przypadku spektrum autyzmu i aspergera). Należy zaznaczyć, że teza
o istnieniu czy też funkcjonowaniu mechanizmu TOMM jest poza obszarem dyskusji
w niniejszym tekście. Przedmiotem polemiki jest charakterystyczne dla podejść TT
założenie o konieczności nabywania przez ludzi teorii o „teorii umysłu”, nad którą
mogą oni reflektować w celu przewidywania zachowań innych. Założenie to obecne
jest również z modularnej wersji ToM [Scholl i Leslie 1999].

2. Brak idei umysłu

W psychologii rozwojowej istnieje dość powszechne przekonanie, że pewna strate-
giczna wiedza o świecie (core knowledge), lub łagodniej rzecz ujmując, tendencje do
pewnego myślenia o świecie są ludziom wrodzone [Bruner 1990; Carey 1985; Spelke
et al. 1995]. O ile sama teza nie jest bezpodstawna pojawiają się wątpliwości, co do
tego, które treści miałyby stanowić taką wiedzę podstawową a które opcjonalną (za-
leżną od uwarunkowań kulturowych). Czy idea umysłu, czyli sąd o tym, że istnieje coś
takiego jak umysł i stany mentalne, może być częścią takiej wrodzonej wiedzy strate-

2Ze względu na ograniczoną ilość miejsca pomijam szczegółowy opis opartej na pracach Lesliego
rozbudowanej teorii umysłu znanej w literaturze pod pojęciem „systemu czytania umysłu” (mindre-
ading system).
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gicznej [por. Fodor 1987]? Wielu antropologów i historyków podkreśla, że koncepcja
umysłu, tak jak rozumiemy ją w ramach nauk poznawczych zrodziła się w określo-
nych historycznych i kulturowych uwarunkowaniach nauki zachodniej. Także potoczne
rozumienie umysłu, jako źródła intencjonalności jest kulturowo i historycznie uwarun-
kowane [MacDonald 1995; Żukiel et al. 2011]. Również językoznawcy przedstawiają
szereg argumentów za niewspółmiernością pojęć tłumaczonych w różnych językach
jako odpowiednik terminu „umysł” [Brzezicka 2009; Wierzbicka 1989].

Jednak szczególnie ciekawe są dane pochodzące z etnograficznych badań tereno-
wych prowadzonych pośród kulturowo odmiennych od nas społeczeństw. W kulturze
euro-amerykańskiej potoczne wyobrażenie umysłu definiuje go, jako siedlisko myśli,
uczuć i woli oraz lokalizuje w mózgu [D’Andrade 1985; por. Wellman 1990]. Istnieje
jednak duża liczba przykładów etnograficznych społeczeństw, którym taka potoczna
idea umysłu wydaje się obca. Na przykład, według ontologii wielu społeczeństw in-
diańskich obszaru Amazonii wiedza, uczucia i wola są lokalizowane przede wszystkim
w ciele [Seeger 1981]. Kiedy Indianie Cashinauha interpretują wiedzę innych ludzi lub
swoją nie lokują wiedzy w umyśle, lecz twierdzą, że to „ręce” wiedzą jak coś wykonać
[Kensinger 1995; McCallum 1996]. Agresywne zachowanie lub inne przejawy emocji
są tłumaczone, jako wynikające ze specyfiki ciała danej osoby lub ingerencji innych
bytów w ciało tejże osoby [Taylor 1996; Vilaça 2005]. W kosmologiach amazońskich
cielesność w ogóle jest rozumiana znacznie szerzej niż w naszej kulturze zachodniej
[Conklin 1996; Rival 2005]. Obejmuje ona nie tylko materialne czy biologiczne aspek-
ty osoby, ale również określone przez jej ciało umiejętności. Reasumując ciało jest
rozumiane, jako strój, który pozwala uzyskać określone możliwości (porównanie do
kombinezonu nurka, który umożliwia nurkowanie dość dobrze obrazuje istotę ciele-
sności w kosmologiach Amazonii) [Gow 2007; Vilaça 2007].

Idea lokowania emocji i uczuć w ciele oraz związku cielesności z zachowaniem
odnotowywana jest również w etnografiach innych obszarów kulturowych na świecie
[Fortes i Goody 1987; Howell 1981, 1984; Lutz 1985; Rosaldo 1980; Straus 1977]. Po-
nadto, jeśli wziąć po uwagę tezę powszechną w antropologii kulturowej, że ludzie żyją
w światach, które sobie wyobrażają, wówczas analizując teorie o przyczynach inten-
cjonalności i zachowania innych należy brać pod uwagę ich lokalną kosmologię. Poza
pozytywistycznym naukowym obrazem świata ludzkie społeczności na całym świecie
zakładają istnienie siły witalnej najczęściej w postaci duszy a także innych bytów
niematerialnych (najczęściej określanych terminem „duchy”), które mogą wpływać
na zachowanie i intencje człowieka poprzez ingerencje w jego ciało. Taka potocz-
na psychologia zamiast teorii umysłu, jako przyczyny sprawstwa, posiada teorie siły
witalnej, która nie opisuje intencji i zachowań ludzi w kategoriach ich stanów mental-
nych. Wpływ zewnętrznych czynników (takich jak duchy) na zachowania ludzi i ich
intencje jest bogato udokumentowany w pracach etnograficznych dotyczących kultur
z całego świata.

3. Niedostępność umysłów innych

Nawet, jeśli w wyniku długotrwałego kontaktu z kulturą zachodnią i przecho-
dzenia przez edukację formalną przedstawiciele kulturowo odmiennych społeczeństw
nabywają naszą potoczną idee umysłu nie oznacza to, że posługują się nią w proce-
sie interpretowania intencjonalności i zachowań innych ludzi. Zjawisko to, określane
w literaturze antropologicznej, jako niedostępność umysłów innych (opacity of other
minds — OOM)3 dotychczas najlepiej zostało udokumentowane na obszarze Papui

3We wcześniejszych pracach antropologicznych na temat tego zjawiska spotkać się można z ter-
minem privacy of mind [por. Lillard 1998].
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Nowej Gwinei (PNG) [Robbins i Rumsey 2008]4. OOM odnosi się do deklaracji i po-
staw polegających na negowaniu możliwości dowiedzenia się, co inni mogą myśleć lub
czuć. Normą kulturową w takich społecznościach jest nie wypowiadanie się publicznie
jak również w osobistych rozmowach na temat intencji innych ludzi, a pogwałcenie
tych norm wiąże się z wysokim ryzykiem ostracyzmu społecznego. W dalszej konse-
kwencji motywacje, uczucia i wola jednostek nie jest brana pod uwagę przy ocenie ich
zachowania [por. Lillard 1998; Robbins i Rumsey 2008, s. 13].

Badacze zwracają uwagę na kulturową zmienność w obrębie samego OOM. Na
PNG spotkać możemy społeczności, które zupełnie negują możliwość odczytania my-
śli i intencji innych po takie, które uważają, że zadanie to jest bardzo trudne [Robbins
i Rumsey 2008, s. 409]. W konsekwencji myśli i intencje innych w niewielkim lub żad-
nym stopniu stają się przedmiotem zainteresowania. W tym kontekście interesujące są
badania porównawcze między językiem czewong (ludności o tej samej nazwie zamiesz-
kującej Malezję) a językiem angielskim pod kątem obecności słów wyrażających stany
mentalne. Przy około 2000 słów w j. angielskim odnoszących się jedynie do stanów
emocjonalnych w j. czewong Howell odnotowała tylko 5 odnoszących się do stanów
mentalnych w ogóle (bez żadnego słowa, które można by tłumaczyć, jako „myśleć”
— think) [Howell 1981]. Należy dodać, że badania podkreślają nie tylko werbalny
charakter świadectw OOM, ale również jej przejawy w codziennych praktykach jak
na przykład powszechne pośród nawracanych na chrześcijaństwo społeczeństw PNG
dylematy związane z uczestnictwem w spowiedzi [Robbins 2008; Rumsey 2008; Schief-
felin 2008].

4. Międzykulturowe badania nad ToM

Międzykulturowe empiryczne badania nad ToM wciąż pozostają nieliczne. Wszyst-
kie tego typu badania stosują standardową dla ToM procedurę testów fałszywych
przekonań (false belief ) i przeprowadzane są z udziałem dzieci (grupa młodsza od
2,5 roku do 4 lat, oraz grupa starsza 4,5 − −8 lat). Na potrzeby niniejszego tekstu
międzykulturowe badania nad ToM dzielę na dwa rodzaje: typ A, dotyczy badań nad
dziećmi emigranckimi lub pochodzącymi z krajów odmiennych kulturowo (Japonia,
Chiny), ale podzielających szereg wspólnych z Zachodem strategicznych cech kulturo-
wych, jak: industrialność i rozwarstwienie społeczne, piśmienność, edukacja formalna
członków rodziny [Flavell et al. 1983; Gardner et al. 1988]. Typ B dotyczy znacz-
nie mniejszej ilości badań z udziałem dzieci pochodzących ze skrajnie odmiennych
kulturowo społeczeństw egalitarnych: żyjących w niewielkich grupach lokalnych, cha-
rakteryzujących się niepiśmienną kulturą, których rodzina zazwyczaj nie przechodzi
przez edukacje formalną [Avis i Harris 1991; Vinden 1996; Wassmann et al. 2013].

Zarówno badania typu A jak i B zasadniczo potwierdzają, że starsze dzieci (od 5
roku wzwyż) zdają test fałszywych przekonań [Callaghan et al. 2005]. Taki wynik eks-
perymentów może być argumentem wspierającym tezę modularnej wersji ToM, która
zakłada działanie wrodzonego mechanizmu TOMM funkcjonującego bez udziału świa-
domości. Niemniej badania typu B ukazują istotne zastrzeżenia względem modeli TT.
O ile dzieci zdają test fałszywych przekonań, badacze zwracają uwagę, że na poziomie
werbalnym nie opisują one zachowań innych w kategoriach stanów mentalnych. W ję-
zykach, którymi mówią dzieci uczestniczące w badaniach ToM typu B w ogóle brak
jest tak kluczowych terminów mentalnych jak termin „myśleć”. Vinden opisuje, że w
przypadku języka Junin Quechua wyrażenie, „co on pomyśli?” przetłumaczyć należy,
jako „co on powie?”. Zatem najbliższym odpowiednikiem słowa „myśleć” jest słowo
„mówić”. Chociaż zakładamy intuicyjnie, że za słowami kryją się myśli w przypadku

4Etnograficzne wzmianki na temat OOM spotkać można również poza obszarem PNG: kenijscy
Gussi, meksykańscy Zapotekowie, mieszkańcy wysp Samoa.

63



9. PFK Kulturowe zróżnicowanie a „Teoria umysłu” (ToM)

Junin Qechua założenie o tym, że istnieje coś takiego jak myśli i umysł nigdy nie jest
werbalizowane [Vinden 1996]. W skrócie, badania typu B sugerują, że zaliczenie testu
fałszywych przekonań nie musi implikować, że dzieci świadomie reflektują nad stanami
mentalnymi innych w rozumieniu, że przypisują innym posiadanie umysłu. Niektórzy
badacze stawiają nawet tezę, że kulturowo uwarunkowane negowanie dostępności do
stanów mentalnych innych może wpływać na podwyższony wiek zaliczania testu fał-
szywych przekonań [Wassmann et al. 2013].

5. Podsumowanie

Podejścia TT do teorii umysłu zakładają, że niezależnie od zróżnicowania kulturo-
wego ludzie operują potoczną teorią umysłu w celu przewidywania zachowań i intencji
innych. Dane etnograficzne na temat potocznej psychologii zebrane w różnych rejo-
nach świata przeczą takim założeniom. O ile przypisywanie ludziom pewnych stanów
wewnętrznych wydaje się być uniwersalną skłonnością, o tyle nie są one powszechnie
rozumiane, jako stany mentalne [Vinden 1996]. Bardzo często miejsce umysłu zajmuje
koncepcja duszy lub innej siły witalnej, ale nawet wówczas jej sens i znaczenie nie po-
krywa się z zachodnią ideą umysłu [Wierzbicka 1989]. Nawet, jeśli mamy do czynienia
z kulturami, których przedstawiciele w wyniku edukacji formalnej nabywają wiedzę
o zachodniej idei umysłu, wiedza ta nie służy do przewidywania zachowań innych.
Bardzo często w takich kulturach stany mentalne i emocjonalne innych uznawane są
za niedostępne a przez to nie wymagają komentarza lub uwagi [Robbins i Rumsey
2008]. Dane etnograficzne świadczą na niekorzyść ujęć wymagających założenia o ist-
nieniu teorii umysłu, nad którą obserwator musiałby świadomie reflektować w celu
przewidywania zachowań innych.

Z drugiej strony międzykulturowe eksperymenty nad zdolnością dzieci do wykry-
wana fałszywych przekonań zdają się świadczyć na korzyść założeń o mechanizmie
czytania umysłu działającym bez udziału świadomości [Callaghan et al. 2005]. Nie-
którzy badacze stawiają tezę, że przedział wiekowy, w którym dzieci zdają test fał-
szywych przekonań może być uzależniony od tego, jaka wiedza na temat idei umysłu
jest przyswajana przez dziecko w procesie socjalizacji. Testy FP w młodszym wieku
będą zdawać dzieci z zachodniego kręgu kulturowego, którego języki zawierają liczne
terminy odnoszące się do stanów mentalnych oraz w którym istnieje powszechne prze-
konanie o wpływie stanów mentalnych na zachowanie ludzi [Wassmann et al. 2013].
Reasumując na obecnym etapie badania międzykulturowe sugerują, że o ile mecha-
nizm czytania umysłu jest uniwersalną zdolnością poznawczą o tyle jego aktywacja nie
musi prowadzić do wymagającego refleksji wnioskowania o stanach mentalnych innych
(teorii o teorii). Różne kultury w różny sposób rozumieją przyczyny intencjonalności
oraz tworzą różnego typu potoczne teorie na ten temat. Potoczna teoria zakładająca,
że umysł jest przyczyna intencjonalności innych jest tylko jedną z możliwych wariacji
kulturowych [por. Astuti 1980].
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Streszczenie

U podłoża choroby Parkinsona leży degeneracja istoty czarnej śródmó-
zgowia, skutkująca niedoborem dopaminy w prążkowiu. Przedmiotem
opisywanego badania jest wpływ wieku i choroby Parkinsona na para-
metry istoty czarnej (anizotropię frakcyjną, średnią dyfuzyjność) anali-
zowane metodą obrazowania tensora dyfuzji. Pomiaru dokonano na 40
osobach (20 chorych i 20 z grupy kontrolnej) w wieku od 55 do 65 lat.
W badaniu wykorzystano dane neuroobrazowe udostępnione w ramach
projektu Parkinson’s Progression Markers Initiative.

1. Problem

Choroba Parkinsona (Parkinson’s Disease, PD) jest zwyrodnieniową chorobą ośrod-
kowego układu nerwowego. Cierpi na nią 1 % osób po 65 roku życia [Fitzgerald 2008],
częściej występuje u kobiet, niż u mężczyzn [Kozubski i Liberski 2011]. U źródeł
zmian zwyrodnieniowych charakterystycznych dla tej choroby leży degeneracja neu-
ronów istoty czarnej, skutkująca niedoborem dopaminy w prążkowiu. W pierwszych
stadiach choroby postawienie jednoznacznej diagnozy jest często bardzo trudne ze
względu na brak lub niespecyficzność objawów. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle
dopiero po utracie ok 60 % neuronów istoty czarnej. Wcześniej są one kompensowa-
ne wzrost wydzielania brakującego neuroprzekaźnika przez pozostałe neurony istoty
czarnej oraz zwiększenie ilości receptorów dopaminergicznych w prążkowiu [Fitzgerald
2008].
DTI jest metodą najczęściej stosowaną dla obrazowania szlaków istoty białej

[Kraus et al. 2007]. W literaturze znajdują się również przypadki adaptowania jej w ce-
lu badania warstwy ciał komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego (w tym
istoty czarnej). Zastosowanie obrazowania tensora dyfuzji celem badania rejonów isto-
ty szarej jest zastosowaniem bardzo dobrze rokującym. Może dostarczać przesłanek
dotyczących stopnia neurodegeneracji badanych obszarów (np. istoty czarnej czy ją-
der podstawy) [Pfefferbaum et al. 2010]. Sugeruje się, że obrazowanie tensora dyfuzji
jest narzędziem niebezpośredniego pomiaru degeneracji neuronów dopaminergicznych
w rejonie istoty czarnej. Najprawdopodobniej przyczyną tego jest fakt, że utrata ko-
mórek nerwowych tego obszaru wpływa na jego spójność (integralność) na poziomie
mikrostrukturalnym, co z kolei wiąże się ze z zmianami zależnej od kierunku dyfuzyj-
ności molekuł wody [Boska et al. 2007].
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Autorzy Diffusion tensor imaging in parkinsonian syndromes. A systematic re-
view and meta-analysis dokonali przeglądu wyników badań dotyczących parametrów
związanych z obrazowaniem tensora dyfuzji w chorobie Parkinsona. Autorzy artykułu
potwierdzają, że metoda obrazowania tensora dyfuzji stosowana w celu badania ob-
szarów istoty szarej jest obiecującą techniką. Według autorów zestawienia, zaburzenia
integralności mikrostruktury tkanek charakterystyczne dla PD, mogą być powiązane
wynikami FA i MD. Dziewięć z dwudziestu jeden badań analizowanych przez au-
torów przeglądu dotyczyło parametru FA mierzonego w istocie czarnej. W ośmiu
przypadkach zaobserwowano zmniejszenie anizotropii frakcyjnej w przypadku osób
chorych w porównaniu do zdrowych z grupy kontrolnej. W siedmiu przypadkach była
to różnica istotna statystycznie. Dane dotyczące MD pojawiały się w raportach dość
rzadko, najczęściej różnice między chorymi na PD a grupą kontrolą były nieistotne
[Cochrane i Ebmeier 2013]. Wyniki analizy autorów przywołanego artykułu i rezultaty
innych (nieujętych w zestawieniu) badań opisywanych w piśmiennictwie traktującym
o zastosowaniu DTI w badaniu istoty czarnej (np. [Chan et al. 2007; Du et al. 2012])
są zasadniczo zgodne co do różnic w FA. Podejrzewa się, że obniżenie FA, tj. utrata
ukierunkowania dyfuzji, w istocie czarnej w przypadku osób cierpiących na chorobę
Parkinsona jest rezultatem pojawiania się (a także postępującego zwiększania się)
ubytków w ilości neuronów istoty czarnej [Du et al. 2011]. Gdyby tak faktycznie było,
DTI mogłoby pomagać wykrywać zmiany zwyrodnieniowe w istocie czarnej jeszcze
przed zaistnieniem ewidentnych objawów, tj. we wczesnych fazach rozwoju choroby.
W badaniu opisywanym w artykule [Du et al. 2011] stwierdzono także istotną staty-
stycznie ujemną korelację pomiędzy wartością FA a stopniem zaawansowania choroby
Parkinsona.

Interesujące wnioski związane z zastosowaniem metody DTI w badaniu istoty sza-
rej (FA i MD w istocie szarej) pojawiają się w krótkim raporcie Age and Gender Rela-
ted Changes in DTI Metrics in Deep Grey Matter of Normal Human Brain. Autorzy
badania opisywanego w [Pal et al. 2009] dokonywali pomiaru FA oraz MD w jądrach
podstawy mózgu, celem zidentyfikowania zmian tych wartości postępujących w miarę
starzenia się. Dokonywano pomiaru u osób od wieku niemowlęcego do 52 lat. Osoby
były ponadto dzielone ze względu na płeć. Autorzy badania stwierdzili wzrost warto-
ści FA oraz spadek wartości MD wraz z wiekiem pacjentów w obszarach istoty szarej
jąder podstawy. Autorzy sugerują, że zmiany te są związane po pierwsze, ze zmniej-
szeniem udziału frakcji wodnej w masie mózgu i, po drugie, zwiększeniem spójności
strukturalnej badanych obszarów. W przypadku istoty białej, zmiany te przypisuje
się procesowi mielinizacji. W przypadku rejonów istoty szarej można domniemywać,
że powodem jest właśnie głównie zmniejszenie ilości wody w masie mózgu [Pal et al.
2009]. Z uwagi na podobną charakterystykę strukturalną obszarów jąder podstawy
oraz istoty czarnej, zasadne jest domniemywanie, że podobną zależność można obser-
wować także w istocie czarnej u osób zdrowych.

Przedmiotem raportowanego badania jest wpływ wieku i choroby Parkinsona na
parametry istoty czarnej analizowane metodą obrazowania tensora dyfuzji (diffusion
tensor imaging, DTI). Dokonywano pomiarów FA (fractional anistropy — anizotropia
frakcyjna) oraz MD (mean diffusivity, średnia dyfuzyjność) u pacjentów z chorobą
Parkinsona oraz u dobranej ze względu na płeć i wiek grupy kontrolnej. W analizie
wykorzystano również dane dotyczące wieku osób badanych oraz czasu, jaki upłynął
od zdiagnozowania choroby do wykonania skanu mózgu (w grupie osób chorych).
(więcej informacji na temat uczestników badania i kryteriów ich doboru w podpunkcie:
„Badani”).

Dane obrazowe wykorzystywane w opisywanym badaniu uzyskano z bazy oferowa-
nej w ramach projektu Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI; www.ppmi-
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info.org/data)1. Jest to inicjatywa publiczno-prywatna założona przez Michael J. Fox
Foundation for Parkinson’s Research i finansujących działalność partnerów: Abbott,
Avid, Biogen idec, Bristol-Myers Squibb, Covance, Elan, GE Healthcare, Genentech,
GSK, Lilly, Merck, MSD, Pfizer, Roche i UCB.

1.1. Hipoteza

Weryfikowana hipoteza dotyczy istotności wpływu choroby Parkinsona i wieku
na degenerację istoty czarnej. Zakładamy, że wraz ze wzrostem wieku osób bada-
nych wzrastać będzie anizotropia frakcyjna i zmniejszać będzie się średnia dyfuzyj-
ność. Wpływ choroby Parkinsona na istotę czarną będzie skutkował zmniejszeniem
się anizotropii frakcyjnej i zwiększeniem średniej dyfuzyjności. Wraz z zaawansowa-
niem choroby obserowowany będzie wzrost średniej dyfuzyjności i spadek anizotropii
frakcyjnej.

2. Metoda

2.1. Badani

Skany DTI osób badanych zostały pobrane z bazy PPMI. Do analizy wybrano
40 osób w wieku od 55 do 65 lat, z czego 20 stanowili nowozdiagnozowani pacjenci
chorzy na Parkinsona, natomiast 20 stanowiły osoby zdrowe będące grupą kontrolną.
Osoby z grupy kontrolnej zostały dobrane pod względem wieku i płci do osób znaj-
dujących się w grupie osób chorych w celu wyeliminowania niepożądanej wariancji
międzygrupowych (niewynikającej z choroby).

2.2. Dane MRI

40 skanów DTI w formacie .dcm zostało pobranych ze strony PPMI. Wszystkie
skany wykonywano w 3-teslowym skanerze Siemens TrioTrim, mierzącego 64 kierunki
gradientów. Wielkość wokseli wynosiła ok. 2 mm3. Czas echa wynosił 88 ms. Kąt
odchylenia namagnesowania wynosił 90◦. Pliki dicom zostały przekonwertowane na
nifti za pomocą pakietu dcm2nii będącego częścią MRICron.

2.3. Analiza MRI

Do analizy danych DTI używano pakietów programu FSL w wersji 5.0. Najpierw
dokonano korekcji na prądy wirowe następnie automatycznie stworzono maskę mó-
zgu używając polecenia bet z progiem frakcjonowania na poziomie 0.2. Kolejnym
krokiem było odtworzenie tensorów dyfuzji. Otrzymane obrazy anizotropii frakcyjnej
(FA) i średniej dyfuzyjności (MD) korejstrowano za pomocą pakietu tbss do standar-
dowego obrazu fmrib58 fa. Następnie ręcznie stworzono maskę obszaru istoty czarnej
używając standardowego obrazu fmrib58 fa, następnie sprawdzono, czy stworzona
maska odpowiada istocie czarnej na wszystkich skanach. Następnie uzyskano średnie
wartości FA i MD dla całego obszaru istoty czarnej u każdego z badanych.

2.4. Wyniki

Zebrane dane analizowano za pomocą oprogramowania IBM SPSS Statistics w wer-
sji 21. Zgodność rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym sprawdzano za pomocą
testu Shapiro-Wilka. Przyjęto poziom istotności p = 0,05.

1Najnowsze informacje o projektach można znaleźć na stronie www.ppmi-info.org.
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W celu sprawdzenia postawionej hipotezy wykonano analizę regresji liniowej, w któ-
rej predyktorami były wiek oraz obecność choroby Parkinsona u pacjenta, natomiast
zmienną zależną średnia dyfuzyjność w istocie czarnej. Zarówno zmienna zależna, jak
i predyktor o charakterze ilościowym charakteryzują się rozkładem zgodnym z roz-
kładem normalnym. Na wykresach rozrzutu nie zaobserwowano zależności krzywo-
liniowej między badanymi zmiennymi ilościowymi. Założenie o homoscedastyczności
nie zostało złamane. Na podstawie analizy danych za pomocą wartości odległości
Mahanalobisa i Cooka nie stwierdzono obserwacji odstających. Predyktory do mo-
delu zostały wprowadzane metodą krokową. Model uwzględniający oba predyktory
jest dobrze dopasowany do danych (F(2, 34) = 5,604; p = 0,008) i wyjaśnia ok. 25
% wariancji zmiennej zależnej (R2 = 0,248). Im wyższy wiek pacjenta, tym niższa
średnia dyfuzyjność w istocie czarnej (β = −0,35; p = 0,027), jest ona również niższa
u pacjentów chorych na Parkinsona (β = −0,41; p = 0,010).

W analogiczny sposób przeprowadzono analizy przyjmując za zmienną zależną
współczynnik anizotropii frakcyjnej. Również w tym przypadku obserwowana jest
zgodność rozkładu zmiennej zależnej oraz predyktora ilościowego z rozkładem normal-
nym. Nie występuje zależność krzywoliniowa między zmiennymi ilościowymi. Założe-
nie o homoscedastyczności nie zostało złamane. Na podstawie wartości odległości Ma-
hanalobisa i Cooka nie stwierdzono obecności obserwacji odstających. Wybrano wpro-
wadzanie predyktorów metodą krokową. Żaden z predyktorów nie został wprowadzony
do modelu. Model nie jest dobrze dopasowany do danych (F(2, 34) = 1,135; p = 0,333).
Wiek i obecność choroby Parkinsona nie wyjaśniają wariancji wyników pacjentów dla
współczynnika anizotropii frakcyjnej.

W kolejnym kroku analiz sprawdzono, czy pomiędzy czasem od zdiagnozowania
choroby (wyrażonym w miesiącach) oraz średnią dyfuzyjnością i anizotropią frakcyj-
ną występują istotne statystycznie korelacje. Jako odpowiedni współczynnik korela-
cji wybrano r Spearmana, biorąc pod uwagę brak zgodności z rozkładem normal-
nym rozkładu czasu, który upłynął od diagnozy w badanej próbie. Nie stwierdzono
istotnych statystycznie związków między czasem od diagnozy a średnią dyfuzyjnością
(r = 0,034; p = 0,899), jak również między czasem od diagnozy a anizotropią frak-
cyjną (r = 0,230; p = 0,344). W badanej próbie nie obserwuje się liniowych zmian
średniej dyfuzyjności i anizotropii frakcyjnej wraz ze wzrostem okresu czasu, jaki mi-
nął od momentu diagnozy do wykonania analizowanego obrazu mózgu pacjenta.

3. Dyskusja

Otrzymane wyniki pozwoliły na częściowe potwierdzenie postawionej hipotezy.
Negatywny wpływ wieku na średnią dyfuzyjność w istocie czarnej znalazł potwier-
dzenie w analizowanych danych. Natomiast na podstawie przeprowadzonych analiz
niemożliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat istnienia wpływu wieku i choroby
Parkinsona na anizotropię frakcyjną w istocie czarnej. Obserwowany w uzyskanych
danych spadek średniej dyfuzyjności w istocie czarnej wraz ze wzrostem potwierdza
wyniki badań Pal i wsp. [2009]. Wyniki zostały zreplikowane dla innej grupy wieko-
wej, niż w badaniu (Pal i in. do 52 lat, tutaj: 55 do 65 lat). Procesy wpływające na
stan istoty szarej, prawdopodobnie zmiany w ilości wody zawartej w tkance mózgowej,
zachodzą również w późniejszym wieku.

Wyniki wskazujące na zmniejszenie się średniej dyfuzyjności u osób chorych na
Parkinsona stoją w sprzeczności do większości badań, w których analizowano ten
aspekt. W literaturze nie stwierdzono wyników o takiej samej charakterystyce: ob-
serwowana była większa średnia dyfuzyjność w istocie czarnej osób chorych na Par-
kinsona lub brak różnic w stosunku do osób zdrowych. Również brak wpływu wieku
na anizotropię frakcyjną nie znajduje poparcia w literaturze. Nie stwierdzono również
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istotnego związku między czasem, jaki upłynął od diagnozy do wykonania obrazu
mózgu chorego a anizotropią frakcyjną i średnią dyfuzyjnością.

Prawdopodobną przyczyną rozbieżności uzyskanych w badaniu wyników oraz wy-
ników przedstawionych w literaturze jest wykorzystywanie niewielkich prób w większo-
ści analizowanych badań. Jedynie Chan i wsp. [2011] w swoich badaniach uwzględnili
grupę osób chorych na Parkinsona większą niż 50 osób. W ten sposób otrzymywane
wyniki mogą znacząco różnić się między badaniami ze względu na większy wpływ lo-
sowych różnic indywidualnych na wynik. W celu zwiększenia wiarygodności wyników
należy powtórzyć analizy na podstawie danych pochodzących od większej ilości osób.
W przypadku braku istotnego związku czasu jaki upłynął od diagnozy do wykona-
nia obrazu mózgu chorego a anizotropią frakcyjną i średnią dyfuzyjnością istotnym
czynnikiem mogącym zaburzać otrzymany wynik jest brak możliwości jednoznacznego
utożsamienia czasu od zdiagnozowania z postępem choroby.

Bibliografia

Boska, M. D., Hasan, K. M., Kibuule, D., Banerjee, R., McIntyre, E., Nelson, J. A.,
Hahn, T., Gendelman, H. E., Mosley, R. L. [2007]. Quantitative diffusion tensor ima-
ging detects dopaminergic neuronal degeneration in a murine model of parkinson’s
disease. Neurobiology of Disease, 26(3):590–596.

Chan, L.-L., Rumpel, H., Yap, K., Lee, E., Loo, H.-V., Ho, G.-L., Fook-Chong, S.,
Yuen, Y., Tan, E.-K. [2007]. Case control study of diffusion tensor imaging in par-
kinson’s disease. Journal Of Neurology, Neurosurgery, And Psychiatry, 78(12):1383–
1386.

Cochrane, C. J., Ebmeier, K. P. [2013]. Diffusion tensor imaging in parkinsonian
syndromes: a systematic review and meta-analysis. Neurology, 80(9):857–864.

Du, G., Lewis, M. M., Sen, S., Wang, J., Shaffer, M. L., Styner, M., Yang, Q. X.,
Huang, X. [2012]. Imaging nigral pathology and clinical progression in parkinson’s
disease. Movement Disorders: Official Journal Of The Movement Disorder Society,
27(13):1636–1643.

Du, G., Lewis, M. M., Styner, M., Shaffer, M. L., Sen, S., Yang, Q. X., Huang, X.
[2011]. Combined R2* and diffusion tensor imaging changes in the substantia nigra
in parkinson’s disease. Movement Disorders: Official Journal Of The Movement
Disorder Society, 26(9):1627–1632.

Fitzgerald, J. T. [2008]. Neuroanatomia. Urban & Partner.

Kozubski, W., Liberski, P. P. [2011]. Neurologia Podrecznik dla studentow medycyny.
PZWL.

Kraus, M. F., Susmaras, T., Caughlin, B. P., Walker, C. J., Sweeney, J. A., Little,
D. M. [2007]. White matter integrity and cognition in chronic traumatic brain injury:
A diffusion tensor imaging study. Brain: A Journal of Neurology, 130(10):2508–2519.

Pal, D., Yadav, A., Rathore, R. K., Pandey, C. M., Kumar, M., Trivedi, R., Gupta,
R. K. [2009]. Age and gender related changes in dti metrics in deep grey matter of
normal human brain. W: Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med., tom 18, 672.

Pfefferbaum, A., Adalsteinsson, E., Rohlfing, T., Sullivan, E. V. [2010]. Diffusion
tensor imaging of deep gray matter brain structures: Effects of age and iron concen-
tration. Neurobiology of Aging, 31(3):482–493.

72



Zdalnie sterowane nieowłosione małpy,
czyli ludzka autonomiczność pod znakiem
zapytania

Jan Nikadon, Karolina Finc
Kognitywistyka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
nikadon@gmail

Streszczenie

Przedstawiamy wyniki najnowszych badań nad mechanizmami, za po-
mocą których wybrane gatunki pasożytów mogą skutecznie (selektywnie)
modyfikować złożone zachowania swoich żywicieli. W szczególności kon-
centrujemy się na pierwotniaku Toxoplasma gondii, który może wpływać
na zdolności poznawcze i behawior gryzoni (będących jego żywicielami
pośrednimi). Dalej przytaczamy wyniki badań, które sugerują możliwość
istnienia podobnych zmian zachowania w przypadku zainfekowanych lu-
dzi. Naszym głównym celem jest pokazanie tego, że wyniki ww. badań
mogą istotnie wpływać na to jak rozumiemy autonomiczność swojego
działania, sprawczość oraz integralność naszej osobowości.

1. Wstęp

Ludzie zazwyczaj posiadają tendencję do myślenia o sobie samych jako o podmio-
tach autonomicznych i racjonalnych. Jednak wyniki badań naukowych często rzucają
na taki obraz (nas samych) cień poważnych wątpliwości. Racjonalność podejmowa-
nych przez nas decyzji była tematem wielu prac naukowych i traktatów filozoficznych.
Powszechnie uznaje się, iż ludzi od pozostałych zwierząt (sic!) odróżnia m.in. unikalna
zdolność do racjonalnego myślenia oraz mniejsze znaczenie instynktów w kształtowa-
niu zachowania tych pierwszych. Odmienne zdanie prezentował np. William James
twierdząc, że „[c]złowiek posiada o wiele większą różnorodność impulsów niż jakie-
kolwiek niższe zwierzę” [James 1890]. Okazuje się, iż dyskusyjne mogą być nie tyl-
ko podstawy naszego poczucia własnej racjonalności, ale także fundamenty naszego
przeświadczenia o własnej podmiotowości. Potwierdzenie i wyjaśnienie mechanizmów
wpływów, jakie pewne gatunki pasożytów mogą wywierać na zachowanie swoich ży-
wicieli (w tym także na H. sapiens) może poddać w wątpliwość, powszechne wśród
ludzi, przekonanie o autonomii własnego działania oraz wrażenie integralności własnej
osobowości [Yong 2014].

Traktujemy mózg z wielkim pietyzmem. Jest tak m.in. dlatego, że lezje w obrę-
bie tego organu, jeśli nie są śmiertelne, to mogą skutkować upośledzeniem procesów
komunikowania się i podejmowania decyzji, a także ograniczeniem zdolności rozumo-
wania, lub zaburzeniami dotyczącymi osobowości [Eagleman i Tallis 2012]. W obliczu
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ww. faktów nadużywając zasady ekonomii myślenia (brzytwy Ockhama) łatwo można
przecenić rolę jaką spełnia biologiczna tkanka mózgu przy jednoczesnym abstrahowa-
niu od fizjologicznych i środowiskowych uwarunkowań jej funkcjonowania. Zauważal-
na jest (szczególnie np. wśród naukowców lub pracowników akademickich) tendencja
do postrzegania siebie (niemal wyłącznie) jako mózgu, i jednoczesnego traktowania
reszty swojego ciała jedynie jako środka transportu (i utrzymania przy życiu) owego
nad -organu [Robinson 2006]. Tym samym w określaniu siebie, w pewien sposób lekce-
ważone są pozostałe tkanki budujące organizm człowieka, a tym bardziej inne formy
życia w nim goszczące.

2. Nie tylko mózg

Mózgowi człowieka towarzyszy, jeszcze do niedawna niedoceniana, sieć neuronów
wyściełających ludzki układ jelitowy [Hadhazy 2010]. Jelitowy układ nerwowy (ang.
enteric nervous system, ENS) jest budowany przez około 100 milionów neuronów
(to jest więcej niż znajdziemy np. w rdzeniu kręgowym). Ta struktura zawiera około
90 % serotoniny i około 50 % dopaminy zawartej w ludzkim ciele [Pasricha 2011].
ENS wpływa na nasze zachowanie o wiele bardziej niż jeszcze do niedawna uważano
[Hadhazy 2010]. Jest on odpowiedzialny za więcej niż tylko odczucie motylków latają-
cych w brzuchu — a więc za zjawisko, które naukowcy przez długi czas (skutecznie)
starali się ignorować [Cryan i O’Mahony 2011; Rhee et al. 2009].

Nawet wewnątrz naszych ciał nie jesteśmy sami, nie jesteśmy fizjologicznymi wy-
spami, a wielu z naszych małych gości (m.in. jelitowej flory bakteryjnej) nie tylko
ma podstawowe znaczenie dla naszego metabolizmu czy odporności, ale także (naj-
prawdopodobniej) wpływa na to jak się czujemy i jak myślimy, a więc oddziałuje na
nasze zdolności poznawcze [Tillisch et al. 20131; Bercik et al. 20102; Martone 2011].
Może to z kolei zasiać ziarno niepewności w kwestiach dotyczących ludzkiej autonomii
i integralności. Czy inni (tym razem już nieproszeni) goście przebywający w obrębie
naszych ciał także mogą wpływać na nasze zachowanie?

Jeśli tak, to aktualnie rozważane w filozofii (czy ogólnie w naukach humanistycz-
nych) rozumienie relacji mózg-umysł może okazać się poważnie wypaczone. Dodatko-
wo, metody terapeutyczne stosowane w przypadkach zaburzeń funkcji poznawczych
i chorób psychicznych mogą w dłuższej perspektywie zostać wzbogacone o narzędzia
inspirowane wpływami, jakie pasożyty są w stanie wywierać na swych żywicieli, w celu
zmiany ich zachowania [Sapolsky 2012; Yong 2014].

3. Kto tu rządzi? Czy ktoś tu rządzi?

Ludzkie ciało podejmuje zarówno (ww.) mile widzianych, jak i nieproszonych go-
ści, a wśród tych ostatnich nader często pojawia się chorobotwórczy pierwotniak z ro-
dzaju emphToxoplasma (Toxoplasma gondii, TOXO), który gospodarzowi dostarcza
znikomych (jeśli jakichkolwiek) korzyści, a jednocześnie może doprowadzać do poważ-
nych komplikacji zdrowotnych. W ostatnim czasie pojawiają się przesłanki na korzyść
hipotezy głoszącej, że i ten pasożyt jest w stanie subtelnie zmieniać zachowanie swo-
ich żywicieli pośrednich (gryzoni) dostosowując je zasadniczo do własnych planów.
Również u ludzi obserwuje się zmiany dotyczące osobowości i zdolności rozumowa-
nia związanych z zakażeniem T. gondii, lecz (ewentualne) pokazanie tego że zachodzi
związek przyczynowo-skutkowy o określonym kierunku i zwrocie wpływu, wymaga
dalszych badań [Yong 2014].

1Konflikt interesów zaznaczony, badanie finansowane przez Danone.
2Konflikt interesów zaznaczony, badanie współfinansowane przez Nestle.
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4. Toxoplasma gondii vs Homo sapiens

Pasożyt T. gondii rozmnaża się bezpłciowo w ciele nosicieli pośrednich (gryzoni),
natomiast do ciała żywiciela ostatecznego (kota) dostaje się aby móc rozmnożyć się
płciowo. Cykl życiowy tego pasożyta stwarza więc presję ewolucyjną w kierunku wy-
tworzenia mechanizmów zmiany zachowania żywiciela pośredniego w celu maksyma-
lizacji prawdopodobieństwa zakażenia potencjalnego żywiciela ostatecznego [Skallova
et al. 2006].

Zależnie od źródła, średnie rozpowszechnienie T. gondii pośród ludzi jest szacowa-
ne na około 30–60 % [Flegr et al. 2003; Gaskell et al. 2009]. Od wielu lat, wśród osób
wykonujących zawód lekarza, panuje pogląd, że istnieje większe prawdopodobieństwo
znalezienia T. gondii w organach pobranych od ofiar wypadków motocyklowych, spo-
wodowanych nadmierną prędkością niż u ofiar innych wypadków komunikacyjnych
Sapolsky [2012]. Ta korelacja została potwierdzona niezależnie przez wiele zespołów
badawczych, pokazano także to, że ludzie zakażeni T. gondii mają (statystycznie
istotnie w porównaniu z niezakażonymi):

• podwyższone czasy reakcji [Flegr et al. 2008],

• obniżone wyniki w testach inteligencji [Flegr et al. 2008],

• zwiększone ryzyko uczestniczenia w wypadku drogowym [Skallova et al. 2006],

• zmienione proporcje występowania wybranych cech osobowości (siła ego, prak-
sernia, napiecie ergiczne oraz zdolność do współpracy)[Skallova et al. 2006],

• zwiększone ryzyko wystąpienia schizofrenii [Hamidinejat et al. 2010; Yolken
2010],

• zwiększone ryzyko prób targnięcia się na własne życie [Fekadu et al. 2010].

Istnieją także badania przytaczające dane epidemiologiczne pokazujące wysoką (nawet
do 97 %) seroprewalencję względem T. gondii u pacjentów schizofrenicznych [Fekadu
et al. 2010].

Niektórzy badacze łączą nawet poziom występowania zakażeń T. gondii z róż-
nicami kulturowymi odnotowywanymi między populacjami ludzkimi. Różnice w wy-
stępowaniu zakażeń pasożytem mają częściowo wyjaśniać np. niektóre cechy narodo-
we [Lafferty 2006]. Inni badacze idą o krok dalej (wpisując się w nurt bio-polityki),
wskazują na korelacje między powszechnością występowania pasożytów a obecnością
w danym regionie świata rządów autorytarnych [Murray et al. 2013].

Tu należy podkreślić, że współwystępowanie dwóch zjawisk nie musi oznaczać
istnienia związku przyczynowo-skutkowego między jednym a drugim. W tego typu
badaniach, bardzo ważne jest ostrożne wyciąganie wniosków oraz drobiazgowa anali-
za przyjętej metodologii, gdyż zbyt łatwo można pomylić przyczynę ze skutkiem lub
pominąć możliwość istnienia innego czynnika wpływającego na oba rozważane zjawi-
ska. Wymaga więc wyjaśnienia to, czy (i w jakim stopniu) ww. zmiany w zachowaniu
i funkcjonowaniu poznawczym są skutkiem obecności pasożyta w organizmie ludzkiego
żywiciela. Dodatkowo, niezależnie od istnienia (bądź braku) ww. wpływu, może okazać
się, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy o tym samym kierunku, ale o przeciw-
nym zwrocie. Przy badaniu skutków zakażenia TOXO należy również wyjaśnić, czy
zmiany na poziome strukturalnym i funkcjonalnym są specyficzne i wpływają tylko
na funkcjonowanie wybranych sieci neuronalnych zaangażowanych w konkretne typy
zachowań, czy też obserwowane zmiany w zachowaniu, osobowości oraz funkcjono-
waniu poznawczym są efektem ogólnego pogorszenia się działania układu nerwowego
jako całości (np. na skutek stanów zapalnych towarzyszących zakażeniu etc.).
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5. Modele zwierzęce i neurobiologia pasożytniczej
manipulacji

Z pobudek etycznych hipoteza o manipulatorskich zdolnościach TOXO nie może
być w pełni weryfikowana w badaniach przeprowadzanych na ludziach. Jednak w do-
świadczeniach na gryzoniach udało się zademonstrować istotny i niebanalny wpływ T.
gondii nawet na złożone zachowania zakażonych zwierząt. Eksperymenty przeprowa-
dzone przez Joanne P. Webster z Imperial College London oraz Roberta Sapolskyego
ze Stanford University pokazały, że ten powszechny pasożyt potrafi selektywnie blo-
kować wrodzoną awersję gryzoni do zapachu kociej (np. rysiej) uryny. Zainfekowane
osobniki zamiast unikać ww. odoru wydają się być nim nęcone. W warunkach natu-
ralnych taka predyspozycja gryzonia z pewnością zmniejsza poziom jego dostosowa-
nia do środowiska (obniża szanse przeżycia i reprodukcji). Co ciekawe, u zakażonych
gryzoni, nie zostaje upośledzona zdolność do warunkowania strachu, nie podlegają
też istotnym (jakościowym) zmianom ich inne zdolności poznawcze [Koch 2011; Vy-
as et al. 2007]. Oznacza to, że zakażenie TOXO skutkuje u gryzoni specyficznymi
zmianami behawioru. Aktywność w obszarach limbicznych odpowiedzialnych m.in. za
seksualne pobudzenie u zdrowych samców, zwiększa się u tych zakażonych T. gondii
również w następstwie ich ekspozycji na kocią urynę [House et al. 2011]. Mechanizm
oddziaływania na samice nie jest jeszcze dokładnie wyjaśniony. Odnotowano również
fakt, że jądra samców gryzoni powiększają się u osobników zakażonych TOXO po ich
wystawieniu na częsty kontakt z kocim moczem [Sapolsky 2012].

Z pewnej perspektywy, jak zauważa prof. Sapolsky, może to oznaczać, że nasz
mały pierwotniak-pasożyt ma większe „kompetencje” neurobiologiczne niż naukowcy
i lekarze, którzy używają znacznie mniej wysublimowanych metod (m.in. środków far-
makologicznych) próbując pomagać osobom cierpiącym np. z powodu zaburzeń lęko-
wych [Sapolsky 2012]. Z użyciem współczesnego arsenału psycho-farmakologii i wiedzy
z zakresu neurobiologii naukowcy nie są wstanie wywołać u gryzoni zmian w zachowa-
niu podobnych do tych które wywołuje zakażenie T. gondii. Przeprowadzone, głównie
na gryzoniach, analizy rozmieszczenia cyst T. gondii w obrębie mózgowia ujawnia-
ją, że chociaż ich dystrybucja jest silnie zróżnicowana, to ich koncentracja w obrębie
nakrywki śródmózgowia oraz ciała migdałowatego (czyli części mózgu zaangażowa-
nej w generowanie i utrzymywanie reakcji strachu) podlega mniejszym wahaniom
[McConkey et al. 2013]. Nie obserwuje się natomiast różnic obecności TOXO w obrę-
bie poszczególnych struktur budujących samo ciało migdałowate [Berenreiterová et al.
2011].

6. Geny manipulatora

Genom T. gondii zawiera dwa geny umożliwiające syntezę enzymu tyrosine hydro-
xylase. Enzym ten odgrywa istotną rolę u ssaków — uczestniczy w syntezie substancji
L-DOPA będącej prekursorem dopaminy. Może to wyjaśniać zwiększoną koncentrację
tego neurotransmitera (do 15 %) w mózgach zakażonych gryzoni [Gaskell et al. 2009;
House et al. 2011]. Ten fakt jest zaskakujący w kontekście tego, że TOXO oraz lu-
dzie mieli ostatniego wspólnego przodka co najmniej miliard lat temu, a ww. gen nie
został odnaleziony u żadnego innego organizmu należącego do bardzo licznego typu
pasożytniczych organizmów Apikompleks oprócz N. caninum, który jest bardzo blisko
spoktrewniony z T. gondii [Gaskell et al. 2009; Sapolsky 2012].

Pozostaje zatem otwarte pytanie, czy horyzontalny transfer genów może być przy-
czyną obecności ww. w genomie T. gondii, czy też geny te wyewoluowały niezależ-
nie u pierwotniaka i ssaków? Regulacja systemu dopaminergicznego jest upośledzo-
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na w wielu zaburzeniach poznawczych i psychicznych zaczynając od uzależnienia od
hazardu (ośrodki/sieci nagrody) na chorobie Parkinsona kończąc. Na modelach zwie-
rzęcych zostało zademonstrowane, że w kwestii zapobiegania zmianom zachowania
typowo towarzyszącym zakażeniu T. gondii leki antypsychotyczne są równie skutecz-
ne, co leki oddziałujące bezpośrednio na tego pasożyta [Webster et al. 2006].

Molekularne podstawy mechanizmów odpowiedzialnych za zmianę zachowań ko-
gnitywnych nosiciela, pozostają nadal niejasne i z pewnością wymagają dalszych szcze-
gółowych badań. Dodatkowo, oprócz badań na poziomie molekularnym, nowych infor-
macji o relacjach przyczynowo-skutkowych między zakażeniem TOXO, a niektórymi
różnicami indywidualnymi, mogą dostarczyć badania podłużne, prowadzone na więk-
szych próbach populacji ludzkiej. Z oczywistych powodów świadome zakażanie ludzi
pasożytem dla potrzeb badań naukowych nie wchodzi w grę, ale z drugiej strony
statystyki pokazują, że około 30 % populacji i tak ulega zakażeniu T. gondii, nieza-
leżnie od ich uczestnictwa w podłużnych programach badań dotyczących np. funkcji
poznawczych.

Nie jest też zaskakującym że Defense Advanced Research Projects Agency (DAR-
PA) także jest bardzo zainteresowana badaniami nad T. gondii [Sapolsky 2012].
Możliwość selektywnego zmniejszenia lub wyeliminowania strachu związanego z wal-
ką z pewnością stanowiłaby trudny do przecenienia element budowania strategicznej
przewagi nad wrogą armią. Równie użyteczna mogłaby być np. zdolność do wywo-
ływania wśród wrogich oddziałów ataków paniki (lub zauroczenia kocim moczem
porównywalnego z seksualnym uniesieniem). Pomysł zastosowania TOXO jako narzę-
dzia kształtowania przemian politycznych także wyłania się w naturalny sposób ze
wspomnianych wyżej wyników badań.

7. Podsumowanie

Wyniki przytoczonych badań sugerują, że obraz nas samych jako autonomicz-
nych, racjonalnych, spójnych i jednorodnych podmiotów może okazać się poważnie
zniekształcony (w szczególności dotyczy to koncepcji wolnej woli i poczucia sprawczo-
ści). Jeśli podejmujemy jakąś decyzję to najprawdopodobniej nie bez zaangażowania
flory jelitowej oraz być może kilku pasożytów. Łudzimy się że „to my podejmujemy
decyzję”. Być może łudzimy się nawet że „to my”.

8. P.S.: Poza T. gondii

Inne pasożyty i chorobotwórcze drobnoustroje także posiadają manipulatorskie
zdolności, często równie imponujące co T. gondii. Np. wirus wścieklizny także wpły-
wa na zachowanie zakażonych nim zwierząt i to w taki sposób, który istotnie zwiększa
szansę jego przekazania kolejnym ofiarom. Osa z gatunku Ampulex compressa posiada
równie imponujące zdolności, co nasz główny bohater (TOXO). Jest ona zdolna do
„zombifikacji” niektórych gatunków karaczanów. W tym celu chwyta ofiarę odnużami,
a za pomocą żądła przeprowadza „operację neurochirurgiczną” selektywnie paraliżuje
zdolność karaczana do ucieczki, bez paraliżowania jego ogólnych zdolności motorycz-
nych. Wszystko po to, aby zaholować obezwładnioną ofiarę w bezpieczne miejsce,
złożyć w jego ciele jaja i tym samym zapewnić larwalnej postaci swojego potomstwa
„świeże” pożywienie. Dodatkowo okazuje się, że ww. żądło wyposażone jest w mecha-
noreceptory pomagające zidentyfikować (na podstawie konsystencji) mózg karaczana
w obrębie jego głowy [Gal et al. 2014].
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Streszczenie

Emocje są jednym z czynników wpływających na proces rozumowania.
Tak przynajmniej prezentuje się powszechnie przyjęty pogląd. Okazu-
je się jednak, że nie istnieje jedna teoria emocji, która byłaby uznana
przez większość naukowców. Nie została również przedstawiona koncep-
cja wpływu emocji na proces rozumowania. Niniejsza praca jest próbą
stworzenia takiego modelu. Z jednej strony, wykorzystany zostaje pro-
ces rozumowania w ujęciu von Lambalgena i Stenninga. Z drugiej, na
podstawie badań neuronaukowych wyodrębnione zostają pewne kompo-
nenty emocji, które wspólne są dla większości obecnie istniejących teorii.
Całość kończy się próbą syntezy obu dziedzin i wskazania, iż dotychczas
przeprowadzone badania wspierają przedstawione wnioski.

1. Wstęp

Rozumowanie przeprowadzane przez ludzi jest tematem, który intrygował już filo-
zofów starożytnej Grecji [Kotarbiński 1985]. Wtedy też zaliczono emocje do czynników
mających znaczący wpływ na przebieg rozumowania — miały one zaburzać i wypaczać
ten proces [por. Solomon 2005]. Pogląd taki utrzymywał się przez następne kilkaset
lat, a często przyjmuje się go i dzisiaj [Lazarus 1981, 1991; Solomon 2005].

Celem niniejszego artykułu jest wyłuskanie pewnych stałych komponentów wśród
chaosu panującego w tworzonych teoriach dotyczących emocji oraz pokazanie istot-
nych różnic pomiędzy potocznym pojmowaniem emocji a ich opisem naukowym. Na-
stępnie zaprezentowana zostanie koncepcja wpływu emocji na rozumowania, które
określone są za pomocą modelu von Lambalgena i Stenninga [2008]. Wybrany został
taki opis procesu rozumowania, ponieważ podejście obu naukowców wskazuje, iż po-
winno się traktować logikę oraz psychologię w ścisłym związku ze sobą, w momencie,
kiedy przedmiotem ich badań są właśnie rozumowania. Wskazują oni na wymierne
skutki współpracy obu dziedzin i taki zamysł towarzyszy również prezentowanej kon-
cepcji, która ma być bazą dla pewnego formalnego modelu.

2. Emocje

Trudność w opisie naukowym emocji polegała na tym, że zajmowali się nimi głów-
nie filozofowie, tworzący swe teorie w oparciu o metodę retrospekcji [Solomon 2005].
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Sytuacja uległa zmianie pod wpływem oddzielenia przez Spinozę stanu wywołane-
go oceną poznawczą, będącego następstwem postrzegania, od samego postrzegania
obiektu [Damasio 2005; Frijda 2005; Solomon 2005]. Jak to określił Damasio [2005],
pozwoliło to na odróżnienie emocji, jako reakcji na przedmiot z otoczenia oraz uczucia,
które poprzedzone jest działaniem emocji, a łączy z nim ocenę w postaci przyjemno-
ści, bądź nieprzyjemności. Później pojawia się Darwin, który wysnuwa przypuszczenie,
że ludzie posiadają wiele wspólnych korelatów neuronalnych ze zwierzętami — m.in.
emocje, jako mechanizmy działania (nie odczuwania) [Barrett 2011; Izard i Acker-
man 2005; Panksepp 2005]. Skupił się on głównie na ekspresji mimicznej, która była
według niego niezdeterminowana kulturowo i taka sama u wszystkich ludzi [Barrett
2011; Keltner i Ekman 2005; Panksepp 2005].

U progu XX w. problemem emocji zaczęli zajmować się William James i John
Dewey, tworząc pierwsze fizjologiczne teorie tego zjawiska [Solomon 2005]. Późniejszy
dynamiczny rozwój psychologii spowodował nagły wysyp wielu koncepcji i teorii do-
tyczących zagadnienia emocji. Niestety brak dokładnych definicji terminów takich jak
afekt, emocja i uczucie spowodował, że używane są one różnie w różnych kontekstach,
a bardzo często zamiennie, co z kolei stało się przyczyną wielu nieporozumień pomię-
dzy naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem w późniejszym okresie. Ostatnimi
czasy w dziedzinie badań nad emocjami zauważyć można zwrot w stronę neuronauki
i kognitywistki, który skutkuje coraz lepszym dookreśleniem znaczeń wspomnianych
pojęć.

2.1. Emocje a afekt

W każdej teorii emocji występują trzy główne komponenty, które w zależności
od koncepcji, umieszczane są w różnych relacjach oraz konfiguracjach między sobą:
(i) mechaniczny — pewne zmiany fizjologiczne spowodowane działaniem emocji, (ii)
ewaluacyjny — ocena na kontinuum pozytywne-negatywne danego bodźca oraz (iii)
świadomość zachodzących procesów. Samo zagadnienie świadomości jest skompliko-
wane i w świecie nauki panuje brak powszechnej zgody chociażby w kwestii natury
tego zjawiska. Jest to powód, dla którego w dalszej części rozpatrywane będą tyl-
ko dwa pierwsze komponenty emocji. Nazwiemy je odpowiednio: afektem dla oceny
na kontinuum przyjemne-nieprzyjemne oraz mechanicznym komponentem emocji dla
zmian fizjologicznych.

Istnieją podstawy, aby sądzić, że afekt i mechaniczny komponent emocji są w pew-
nym sensie niezależne. Wydaje się, że fizjologiczna reakcja, będąca efektem działania
emocji, generowana jest przez struktury podkorowe takie jak np. wzgórze, ciało mig-
dałowate i istota szara okołowodociągowa (PAG), natomiast ocena sytuacji w za-
kresie przyjemne-nieprzyjemne wymaga już zaangażowania wyższych struktur neuro-
nalnych, np. kory. Przemawiają za tym badania prowadzone osobno przez LeDoux
[2000; 2005] oraz Pankseppa [2005], którzy analizowali odpowiednio: strach i gniew,
jak również eksperymenty dotyczące bólu i cierpienia [Eisenberger i Lieberman 2004;
Jackson et al. 2005; Vastag 2003], czy nieprzyjemnych wrażeń zapachowych [Wicker
et al. 2003]. Z jednej strony, udało wygenerować się bezpośrednią, konkretną reakcję
strachową organizmu na określony bodziec w przypadkach, kiedy uszkodzona była
kora pierwszorzędowa odpowiadająca za postrzeganie w wybranej modalności (czyli
np. bodziec wzrokowy i kora wzrokowa) lub nawet w przypadku całkowitego braku
kory [LeDoux 2000]. Z drugiej, pacjenci tacy jak C., czy kobieta chora na Parkinso-
na, opisywani przez Damasio [2005] przedstawiają złożone, skrajnie negatywne, bądź
pozytywne stany, których nie można zredukować do pojedynczej emocji, czy pewnej
określonej reakcji. Mechaniczny komponent emocji odpowiedzialny jest zatem za wy-
generowanie zmian fizjologicznych w organizmie w odpowiedzi na konkretny bodziec,
natomiast afekt działa w bardziej wyrafinowany sposób. Nie generuje on konkretne-
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go, powtarzalnego zachowania, lecz raczej motywuje organizm pod wpływem oceny
sytuacji do uniknięcia lub zbliżenia.

3. Rozumowanie

W swojej książce Human Reasoning and Cognitive Science, von Lambalgen i Sten-
ning [2008] sprzeciwiają się poglądowi przyjętemu przez wielu badaczy, zgodnie z któ-
rym logika, jako nauka, jest normatywna w badaniu rozumowań, natomiast psycho-
logia — deskryptywna. Zauważają oni, iż „normatywność” logiki jest podobna do
„normatywności” geometrii. Tak, jak nie można określić czym miałaby być „wła-
ściwa geometria”, tak samo nie możemy stwierdzić, że jakaś logika jest tą „jedyną
prawdziwą” [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 50]. W takim przypadku procedu-
ra interpretacji danego obszaru wiedzy w wybranej logice nabiera dużego znaczenia.
Będzie ona podstawą dla wyboru odpowiednich praw logicznych oraz języka. Jest to
punkt wyjścia dla stworzenia dwuetapowego modelu rozumowania.

3.1. Van Lambalgena i Stenninga model rozumowania

Van Lambalgen i Stenning [2008] oddzielają płaszczyznę gramatyczną od logicznej,
dzięki czemu możliwe są różne interpretacje sformułowań użytych w zdaniu w języku
naturalnym. Pojawia się tym samym potrzeba wskazania sposobu przetłumaczenia
sformułowań z języka naturalnego na język formalny. W rezultacie proces rozumo-
wania podzielony zostaje a dwa etapy: rozumowanie do interpretacji (reasoning to
an interpretation) oraz rozumowanie od interpretacji (reasoning from an interpreta-
tion) [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 19–42, 183–184; Grigoriadou 2009, s. 32–35].
W pierwszej kolejności ustalona zostaje domena, w której przeprowadzone ma być
rozumowanie, oraz sama logika. Niech N będzie językiem naturalnym (bądź jego
fragmentem), wtedy przypisanie logicznej formy danemu wyrażeniu w tym języku
obejmuje [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 183–184]:

• wybór języka formalnego L, na który zostanie przetłumaczone wyrażenie z ję-
zyka N ,

• wyrażenie w języku L, które jest przetłumaczonym wyrażeniem z języka N ,

• wybór semantyki S dla L,

• wybór definicji poprawnego argumentu ψ1, . . . , ψn/ϕ, gdzie ψ1, . . . , ψn są prze-
słankami, natomiast ϕ jest wnioskiem.

W drugiej części procesu — rozumowanie od interpretacji — podmiot dobiera odpo-
wiednie prawa logiczne, które prowadzą do konkretnej odpowiedzi.

W obu krokach podmiot musi wybrać jedno z nastawień: sceptyczne (skeptical)
albo bezkrytyczne (credulous) [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 20–25; Grigoria-
dou 2009, s. 32–35]. Podczas rozumowania do interpretacji, w pierwszym przypadku
zakłada się, że podważone zostają podane fakty (lub ich część), natomiast w dru-
gim przyjmuje się je wszystkie jako prawdziwe. Strategia kontynuowana jest również
w następnym etapie rozumowania — podmiot nastawiony sceptycznie będzie starał
się doprowadzić do sprzeczności, wykazując fałszywy wniosek wynikający z przyjętych
założeń, natomiast w przypadku postawy bezkrytycznej, dążyć będzie on do znale-
zienia takich wniosków, które poprą prawdziwość wcześniejszych faktów. Posługując
się przykładem testu selekcyjnego Wasona [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 53–
56]: podmiot, który przyjmuje postawę sceptyczną będzie się starał wykazać, że przy
danym zbiorze przesłanek (karty) podana reguła jest fałszywa, natomiast postawa
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bezkrytyczna prowadzić będzie do poszukiwania takiego zestawu przesłanek (kart),
który potwierdzałby prawdziwość tej reguły1.

4. Rozumowanie, emocje i afekt

Jak to zostało określone wcześniej (zob. par. 2) mechaniczny komponent emocji
działa w sposób nagły, czego efektem jest określona reakcja fizjologiczna (zachowanie),
natomiast afekt oddziałuje na organizm bardziej pasywnie.

W procesie rozumowania mechaniczny komponent emocji będzie odpowiadał za
manipulację stopniem ważności przesłanek oraz poświęcaną im uwagą (skrajnym przy-
kładem może być tutaj niezwracanie uwagi na kąsającego nas komara podczas gdy
usłyszeliśmy szmery w pobliskich krzakach na nocnym spacerze w parku). Dodatkowo,
odpowiedzialny komponent ten jest za zwiększenie lub zmniejszenie stopnia pobudze-
nia organizmu, co sprzyja bądź utrudnia przeprowadzanie procesów myślowych.

Afekt natomiast odpowiadać będzie za przybraną strategię — sceptyczną w mo-
mencie, kiedy osoba znajduje się w negatywnym afekcie, bądź bezkrytyczną, kiedy
w pozytywnym. Odpowiada to intuicji, zgodnie z którą jesteśmy bardziej skłonni
przyjąć pewne postulaty osoby, która wzbudziła w nas pozytywny afekt, niż takiej,
która wzbudziła afekt negatywny [por. Isen 1987].

Odnosząc się do wspomnianego wcześniej testu selekcyjnego Wasona, osoby, w któ-
rych wygenerowano afekt negatywny powinny lepiej poradzić2 sobie z zadaniem, po-
nieważ są bardziej skłonne przybrać postawę sceptyczną, prowadzącą do próby falsyfi-
kacji podanej reguły na tle dostarczonego zbioru kart. Istotnie, wyniki przeprowadzo-
nych przez Chang i Wilson [2004] badań zdają się potwierdzać powyższe przypuszcze-
nia. Starały się one badać wpływ pojedynczych emocji na wykonanie testu Wasona,
lecz główne efekty wystąpiły pomiędzy łącznymi wynikami osób, u których genero-
wano emocje negatywne (afekt negatywny) oraz łącznymi wynikami osób, u których
generowano emocje pozytywne (afekt pozytywny), przy czym istotnie statystycznie
lepiej poradzili sobie badani w afekcie negatywnym. Podobnie rzecz przedstawia się,
gdy weźmiemy pod uwagę wyniki innych badań [zob. Badcock i Allen 2003; Oaksford

1 Test selekcyjny Wasona uważany jest za jedną z pierwszych i najważniejszych prób ekspery-
mentalnego zbadania procesu rozumowania. Do dzisiaj jest to zresztą najczęściej wykorzystywane do
takich celów zadanie. Klasyczną wersję eksperymentu przedstawiono poniżej:

Poniżej zaprezentowano zbiór czterech kart. Nie możesz odwracać kart, aby zobaczyć
ich ukrytą stronę. Każda karta z jednej strony zawiera cyfrę, a z drugiej literę.
Istnieje również pewna reguła, która ma zastosowanie w przypadku tylko tych czterech
kart. Twoim zadaniem jest wybór tych kart, któremusisz obrócić, aby móc zdecydować,
czy dana reguła jest prawdziwa. Nie odwracaj niepotrzebnych kart. Wskaż karty, które
chcesz odwrócić.
Reguła: Jeżeli na jednej stronie jest samogłoska, to na drugiej znajduje się liczba
parzysta.
Karty:

A K 4 7

[tłum. własne; Stenning i van Lambalgen 2008, s. 44–45]

Bardzo niski odsetek podawanych poprawnych odpowiedzi przez badanych (ok 5%) były podstawą
do sformułowania wniosku, iż w rzeczywistości ludzie nie są racjonalni. Nie potrafią oni bowiem
zastosować prostych i logicznych mechanizmów myślenia [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 5–
6]. Za poprawną odpowiedź Wason przyjął wybranie kart: A i 7. Jest to rezultat bezpośredniego
tłumaczenia podanej reguły na klasycznie rozumianą implikację (reguła p→ q w klasycznym ujęciu
jest fałszywa tylko w momencie, gdy zachodzi p oraz ¬q). Pogląd ten do dzisiaj podziela wielu
psychologów [Stenning i van Lambalgen 2008, s. 45].
2W tradycyjnym rozumieniu poprawnego rozwiązania tego testu.
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et al. 1996] (przy czym nie zawsze analizowano zależność lepszego wykonywania zadań
przez osoby z wygenerowanym afektem negatywnym).

5. Podsumowanie

Zagadnienie wpływu emocji na przebieg i efekt procesu rozumowania jest złożone
i brakuje na razie koncepcji, które starałyby się je wyjaśnić. Trudność sprawia głów-
nie fakt, iż nie została dotychczas wypracowana jedna spójna koncepcja emocji, która
zostałaby przyjęta w szerszym gronie naukowym. Niniejsza praca jest próbą wygenero-
wania pewnych komponentów emocji na gruncie dostępnej wiedzy neuronaukowej oraz
odniesieniem ich do modelu rozumowania van Lambalgena i Stenninga. Dalsze pra-
ce zakładają dookreślenie używanych terminów (np. afekt, emocja) oraz formalizację
modelu. Będzie to podstawa do przeprowadzenia eksperymentów testujących słusz-
ność wyprowadzonych wniosków: emocje wpływają na proces rozumowania w dwojaki
sposób. Mechaniczny komponent emocji odpowiedzialny jest za manipulację stopniem
ważności przesłanek dla podmiotu (w skrajnych przypadkach również ich całkowite
wykluczanie), afekt natomiast wpływa na decyzję odnośnie strategii postępowania.
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1. Nie-fregowskie logiki zdaniowe

1.1. Motywacje filozoficzne

Prace Gottloba Fregego dotyczące semantyki stanowią źródło wielu rozstrzygnięć
stosowanych w logice klasycznej. Jednym z najbardziej istotnych jest przyjęcie, że zna-
czeniem zdań jest ich wartość logiczna — Prawda bądź Fałsz. Potraktowanie zdań jako
szczególnego rodzaju nazw, których korelatem semantycznym jest wartość logiczna,
rozumiana jako jednostkowy przedmiot, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych
twierdzeń Fregego. W klasycznej logice zdaniowej odzwierciedlone jest to faktem, iż se-
mantyka ogranicza się do przypisania zdaniom wartości 1 lub 0. Fakt ten w połączeniu
z ekstensjonalnością jej spójników prowadzi do pewnych nieoczywistych konsekwencji.
W szczególności dotyczy to spójników intuicyjnie interpretowanych jako wyrażające
bardziej złożone zależności pomiędzy zdaniami, aniżeli związki ich wartości logicz-
nych. Zaowocowało to bogatym obszarem badań nad nieklasycznymi ekwiwalentami
implikacji i równoważności.

Uwaga Romana Suszki, twórcy pierwszych logik niefregowskich, skupiona była na
drugim przypadku. Równoważność w logice klasycznej odbiega, jego zdaniem, od na-
szych intuicji językowych. Zdanie „Napoleon przegrał pod Waterloo wtedy, i tylko
wtedy, gdy śnieg jest biały” jest prawdziwe w oparciu o założenia logiki klasycznej
— oba człony równoważności są prawdziwe, toteż jest ona prawdziwa. Nie wymaga
się żadnego związku pomiędzy treścią tych zdań, który intuicyjnie wydaje się być
istotnym elementem tego rodzaju wyrażeń. W opinii Suszki problem leży w tym,
że za Fregem przyjmuje się możliwość opisywania przez zdania jedynie dwóch sytu-
acji. Jako rozwiązanie tego problemu zaproponował on wprowadzenie nieklasycznego
spójnika identyczności, który wyrażać ma identyczność sytuacji opisywanych przez
zdanie, a nie jedynie identyczność wartości logicznej, jaką przyjmuje. Przy tym od-
rzuca on utożsamienie wartości logicznej zdania i sytuacji przez nie opisywanej. W ten
sposób nie rezygnuje się z dwuwartościowości logiki, umożliwiając zarazem wyrażenie
odmiennych zależności pomiędzy zdaniami - w tym przypadku opisywania tej samej
sytuacji. Rozwiązanie umożliwia aplikację logik niefregowskich do badania ontologii
sytuacji, do czego faktycznie są wykorzystywane.
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Podstawową logiką niefregowską jest SCI (Sentential Calculus with Identity),
stanowiąca rozszerzenie klasycznej logiki zdaniowej o operator identyczności. Celem
niniejszej pracy jest przedstawienie proponowanego przez nas ujęcia SCI opartego
o rachunek erotetyczny ESCI. Idea rachunków erotetycznych, w których dowodzenie
twierdzeń jest interpretowane jako procedura zadawania kolejnych pytań pochodzi
od Wiśniewskiego [Wiśniewski 2004; Wiśniewski et al. 2005]. Omówienie rachunku
ESCI, wraz z częściową charakterystyką metalogiczną oraz przykładami dowodów,
poprzedzone jest prezentacją SCI w klasycznym, Hilbertowskim ujęciu.

1.2. System aksjomatyczny dla SCI

Język LSCI logiki SCI powstaje z języka logiki klasycznej, poprzez dodanie no-
wego operatora ≈, oznaczającego relację identyczności. Zbiór wszystkich SCI-formuł
zdefiniowany jest przez następującą gramatykę:

A,B ::= V AR | ¬A | A ∧B | A ∨B | A→ B | A ≈ B

Klasyczną równoważność oznaczamy symbolem ≡ i definiujemy w sposób standardo-
wy.

Następujące aksjomaty charakteryzują własności relacji identyczności (gdzie:
⊗
∈

{∧,∨,→,≈}):

(≈1) A ≈ A

(≈2) (A ≈ B)→ (¬A ≈ ¬B)

(≈3) (A ≈ B)→ (A ≡ B)

(≈4) ((A ≈ B) ∧ (C ≈ D))→ ((A
⊗
C) ≈ (B

⊗
D))

System SCI ma wiele charakterystyk semantycznych [Omyła 1986]. Skupiamy się
tutaj na ujęciu naturalnym z punktu widzenia logiki klasycznej. W dalszej części
używamy α/β-notacji (tabela 1).

Definicja 1 (SCI -wartościowania). SCI-wartościowaniem nazywamy funkcję v ze
zbioru SCI-formuł w zbiór {0, 1}, która spełnia następujące warunki:

1 v(α) = 1 wtw v(α1) = 1 oraz v(α2) = 1.

2 v(β) = 1 wtw v(β1) = 1 lub v(β2) = 1.

3 v(¬¬A) = 1 wtw v(A) = 1.

4 v(A ≈ A) = 1.

5 Jeżeli v(A ≈ B) = 1, to v(¬A ≈ ¬B) = 1.

6 Jeżeli v(A ≈ B) = 1, to v(A→ B) = 1 oraz v(B → A) = 1.

7 Jeżeli v(A ≈ B) = 1 oraz v(C ≈ D) = 1, to v((A
⊗
C) ≈ (B

⊗
D)) = 1.

2. Język Inferencyjnej Logiki Pytań

Niech LSCI oznacza język logiki SCI. Dalej będziemy posługiwali się językiem
L?
`SCI , który powstaje z LSCI poprzez rozszerzenie go o następujące symbole: `

(relacja wyprowadzalności), ? (operator pytajny) oraz znaki konkatenacji - średnik
oraz apostrof1.
1Ogólną metodę budowy języków erotetycznych można znaleźć w [Wiśniewski 2013]
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α α1 α2 β β1 β2

A ∧B A B ¬(A ∧B) ¬A ¬B
¬(A ∨B) ¬A ¬B A ∨B A B
¬(A→ B) A ¬B A→ B ¬A B

Tabela 1: α/β notacja

Formuły o następującej postaci:

` S (2)

(gdzie S jest skończonym ciągiem formuł języka LSCI), to formuły deklaratywne lub
sekwenty prawostronne. Natomiast formuły typu:

?(Φ) (3)

gdzie Φ jest pewnym skończonym ciągiem formuł deklaratywnych, to formuły erote-
tyczne lub pytania.

Definicja 2. Niech S = 〈A1, . . . , An〉 będzie ciągiem formuł języka LSCI . Sekwent
` S jest spełniony przy SCI-wartościowaniu v wtw dla każdej formuły Ai (1 ¬ i ¬ n)
v(Ai) = 1. W przeciwnym wypadku powiemy, że sekwent ` S nie jest spełniony przy
SCI-wartościowaniu v.

Powiemy, ze sekwent jest spełnialny, jeśli istnieje SCI-wartościowanie, przy któ-
rym jest spełniony. Sekwent ` S jest poprawny w logice SCI wtw jest spełniony przy
każdym SCI-wartościowaniu.

Wniosek 1. Niech S = 〈A1, . . . , An〉 będzie ciagiem formuł i niech v będzie SCI-
wartościowaniem. Sekwent ` S jest spełniony przy wartościowaniu v wtw sekwent
` A1 ∧ . . . ∧An jest spełniony przy wartościowaniu v.

Symbol ′ służący do konkatenacji ciągów formuł występujących w sekwentach
prawostronnych może być interpretowany jako metajęzykowa koniunkcja. Symbol ;
służący do konkatenacji ciągów sekwentów prawostronnych może być interpretowany
jako metajęzykowa alternatywa. Powiemy zatem, że ciąg sekwentów jest spełniony
przy pewnym SCI-wartościowaniu, jeśli co najmniej jeden sekwent należący do tego
ciągu jest spełniony przy tym SCI-wartościowaniu.

Wniosek 2. Sekwent ` A jest SCI-poprawny wtw formuła A jest SCI-tautologią.

Lemat 1. Sekwent ` ¬A jest niespełnialny wtw sekwent ` A jest poprawny.

3. Reguły erotetyczne dla SCI

Reguły erotetyczne dla rachunku ESCI mają następującą postać2:

2Reguły R≈2 oraz R≈3 można zastąpić następującą regułą:

R≈∗
?(Φ ; ` S ′ A ≈ B ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ ¬A ′ ¬B ′ ¬A ≈ ¬B ′ T ; ` S ′ B ′ A ′ ¬A ≈ ¬B ′ T ; Ψ)
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Reguły dla spójników klasycznych

Rα
?(Φ ; ` S ′ α ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ α1
′ α2 T ; Ψ)

Rβ
?(Φ ; ` S ′ β ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ β1
′ T ; ` S ′ β2

′ T ; Ψ)

R¬¬
?(Φ ; ` S ′ ¬¬A ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ A ′ T ; Ψ)

Reguły dla spójnika identyczności

R≈1
?(Φ ; ` S ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ A ≈ A ; Ψ)

R≈2
?(Φ ; ` S ′ A ≈ B ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ ¬A ≈ ¬B ′ T ; Ψ)

R≈3
?(Φ ; ` S ′ A ≈ B ′ T ; Ψ)

?(Φ ; ` S ′ ¬A ′ ¬B ′ T ; ` S ′ A ′ B ′ T ; Ψ)

R≈4
?(Φ ; ` S ′ A ≈ B ′ T ′ C ≈ D ′ U ; Ψ)
?(Φ ; ` S ′ (A

⊗
C) ≈ (B

⊗
D) ′ T ; Ψ)

Definicja 3 (s-transformacja). Skończony ciąg pytań s = 〈Q1, . . . , Qn〉 jest Sokra-
tyczną transformacją pytania Q za pomocą reguł rachunku E SCI wtw Q1 = Q oraz
Qi+1 powstaje z Qi (1 ¬ i < n) poprzez zastosowanie jednej z reguł rachunku E SCI.

Powiemy, że pewna s-transformacja s jest zupełna wtw do ostatniego pytania tej
transformacji nie można dalej zastosować żadnej reguły erotetycznej.

Definicja 4 (s–dowód). Niech ` A będzie sekwentem prawostronnym. Dowodem So-
kratycznym sekwentu ` A w rachunku E SCI jest skończona Sokratyczna transformacja
s = 〈Q1, . . . , Qn〉 pytania Q1 = ?( ` ¬A ) w rachunku E SCI, taka, że każdy sekwent
występujący w ostatnim pytaniu Qn s-transformacji s ma jedną z następujących po-
staci:

(1) ` S ′A ′ T ′ ¬A ′ U

(2) ` S ′¬A ′ T ′A ′ U

Strategia dowodowa, którą odzwierciedla powyższa definicja opiera się na idei do-
wodu nie wprost. Abu dowieść poprawności pewnego sekwentu ` A rozpoczynamy
dowód od pytania czy ` ¬A jest spełnialny. Jeśli każdy z otrzymanych w toku trans-
formacji sekwentów będzie miał jedną z wymienionych w powyższej definicji form,
będzie to świadczyły o niespełnialności sekwentu ` ¬A, a zatem o poprawności se-
kwentu ` A.

3.1. Adekwatność ESCI

Przejdźmy do dowodu adekwatności. Pokażemy, że dla dowolnego sekwentu, jeśli
posiada on dowód w systemie ESCI, to jest on poprawny w logice SCI. Rozważmy
ogólny schemat reguły erotetycznej:

R∗
?(Φ)
?(Φ′)
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gdzie Φ oraz Φ′ sa ciągami sekwentów prawostronnych. Ciąg Φ nazwiemy uogólnioną
przesłanką, natomiast ciąg Φ′ uogólnionym wnioskiem. Powiemy, że reguła R∗ prze-
nosi spełnialność tylko wtedy gdy spełnialność uogólnionej przesłanki pociąga speł-
nialność uogólnionego wniosku. Innymi słowy, dla dowolnego SCI-wartościowania v
jeśli w ciągu Φ znajduje się sekwent spełniony przy v, to w ciągu Φ′ znajduje się
sewkent spełniony przy v. Zachodzi następujący

Lemat 2. Każda reguła rachunku ESCI przenosi SCI-spełnialność.

Dowód. Rozważymy wyłącznie pewne reguły dla spójnika identyczności. Reguły dla
pozostałych spójników są standardowe.

Rozważmy regułę ≈1. Załóżmy, że sekwent ` S jest spełniony przy SCI -wartoś-
ciowaniu v. Skoro formuła A ≈ A jest spełniona przy każdym SCI -wartościowaniu,
to jest również spełniona przy v. Oznacza to, że sekwent
` S ′ A ≈ A jest spełniony przy v.

Rozważmy regułę ≈2. Załóżmy, że konteksty reguł (ciągi S oraz T ) są puste oraz,
że sekwent ` A ≈ B jest spełniony przy SCI -wartościowaniu v. Oznacza to, że v(A ≈
B) = 1, zaś z definicji SCI -wartościowania wiemy, że w tym wypadku również v(¬A ≈
¬B) = 1. A to z kolei oznacza, że sekwent ` ¬A ≈ ¬B jest spełniony przy v.

Używamy podobnej strategii dowodząc własności przenoszenia spełnialności dla
pozostałych reguł charakteryzujących spójnik identyczności.

Istotna konsekwencja powyższego lematu polega na tym, że wszystkie reguły
rachunku ESCI przenoszą niespełnialność w kierunku od uogólnionego wniosku do
uogólnionej przesłanki.

Twierdzenie 1 (Adekwatność). Jeżeli sekwent ` A posiada dowód w rachunku ESCI,
to sekwent ` A jest SCI-poprawny.

Dowód. Załóżmy, że istnieje dowód sekwentu ` A w rachunku ESCI. Oznacza to,
że istnieje s-transformacja s = 〈Q1, ..., Qn〉 taka, że Q1 =?(` ¬A) oraz każdy sekwent
należący do pytania Qn ma jedną z dwóch następujących postaci: (i) ` S ′A ′ T ′ ¬A ′ U
lub (ii) ` S ′¬A ′ T ′A ′ U . Każdy sekwent o postaci (i) lub (ii) jest niespełnialny oraz
własność niespełnialności ciągu sewkentów jest przenoszona przez reguły ”z dołu do
góry” (tj. jeśli uogólniony wniosek jest niespełnialny, to niespełnialna jest uogólniona
przesłanka). Oznacza to, że sekwent ` ¬A jest niespełnialny, to znaczy sekwent ` A
jest SCI-poprawny.

3.2. Przykłady dowodów

W celu zobrazowania zaprezentowanego mechanizmu dowodowego, przytoczmy
następujące przykłady dowodów w ESCI:

Przykład 1. Sekwent ` p ≈ p jest SCI-poprawny.

?(` ¬(p ≈ p))
?(` ¬(p ≈ p) ′ p ≈ p)

Przykład 2. Sekwent ` (p ≈ q)→ (p→ q) jest SCI-poprawny.

?(` ¬((p ≈ q)→ (p→ q)))
?(` (p ≈ q) ′ ¬(p→ q))
?(` (p ≈ q) ′ p ′ ¬q))
?(` ¬p ′ p ′ ¬q ; ` q ′ p ′ ¬q)

90



9. PFK Rachunek Erotetyczny dla Minimalnej Logiki Niefregowskiej SCI

Przykład 3. Sekwent ` (p ≈ q) ∧ (r ≈ s)→ (p ∨ r) ≈ (q ∨ s) jest SCI-poprawny.

?(` ¬((p ≈ q) ∧ (r ≈ s))→ ((p ∨ r) ≈ (q ∨ s)))
?(` (p ≈ q) ∧ (r ≈ s) ′ ¬((p ∨ r) ≈ (q ∨ s)))
?(` (p ≈ q) ′ (r ≈ s) ′ ¬((p ∨ r) ≈ (q ∨ s)))
?(` ((p ∨ r) ≈ (q ∨ s)) ′ ¬((p ∨ r) ≈ (q ∨ s)))

Przykład 4. Sekwent ` ¬(p ≈ ¬p) jest SCI-poprawny.

?(` ¬¬(p ≈ ¬p))
?(` (p ≈ ¬p))
?(` ¬p ′ ¬¬p ; ` p ′ ¬p)

Najważniejszym zadaniem w dalszej pracy nad logika niefregowską SCI jest udo-
wodnienie pełności rachunku ESCI oraz porównanie go z istniejącymi formalizacjami
interesującego nas systemu.
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Streszczenie

Zagadnienie prawdy jest rozpatrywane od czasów starożytnych. Od tam-
tej pory nadano jej wiele znaczeń, kryteriów czy też sposobu jej zapisu.
Problem teorii prawdy należy do działu filozofii określanego mianem epi-
stemologii, który zajmuje się także relacją między poznaniem a rzeczy-
wistością. Decyzja o wykorzystaniu pragmatycznej teorii prawdy była
kierowana obserwacją sposobów, w jakie prawda jest przekazywana. Ten
tekst ma za zadanie określić, czy tak zwana względność prawdy jest
formą pragmatyzmu czy jego wypaczeniem. Jest to zależne od formy
powoływania się na kryterium cechujące pragmatyczną teorię prawdy.
Praca opierać się w dużej mierze będzie na analizie środków masowego
przekazu (nie tylko współczesnych) oraz pragmatyzmu rozumianego jako
system filozoficzny.

1. Wstęp

Rozważania na temat prawdy mogą przybrać różną postać. Można rozważać samo
istnienie prawdy, jej formę, kryteria. Istnieje także możliwość, by prawdę kategoryzo-
wać na podstawie przekonań. Wyborem dokonanym przeze mnie jest nie tylko rozwa-
żanie jej na podstawie pragmatycznej teorii, lecz także skonfrontowanie jej z prawdą,
jaką chcą przedstawić media. Używam sformułowania „chcą przedstawić” gdyż jest
różnica między zamiarem a efektem końcowym. Poprzez zanalizowanie pewnych cech
środków masowego przekazu oraz pragmatycznej teorii prawdy w ujęciu prawdy ta
praca ma na celu ukazania względności prawdy w formie, w jakiej występuje w me-
diach oraz powodu istnienia tego zjawiska.

2. Środki masowego przekazu

2.1. Wprowadzenie

Część tej pracy, która dotyczy mediów bazuje głównie na rozmowach przepro-
wadzonych z dziennikarzami będącymi przedstawicielami mediów klasycznych. Przez
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media klasyczne w tym paragrafie należy rozumieć gazetę, radio oraz telewizję opi-
sywane w skali krajowej. Z powodu znaczących różnic zarówno w sensie ogólnym,
jak i pod względem tej pracy, Internet został zaklasyfikowany jako osobna kategoria.
Kontrast ten został szczególnie ukazany w Tabeli 2 podsumowującej ten paragraf.

2.2. Media klasyczne

Pierwsze opisywane medium to prasa. Jest najstarszym wśród opisywanych tutaj
środków masowego przekazu. Posiada wiele cech wyróżniających ją na tle pozostałych
mediów. Jedną z nich jest fakt, że ze względu na drukowaną formę, wszelkiego rodza-
ju sprostowania czy poprawki mogą pojawić się dopiero w następnym wydaniu. Ma
to znaczący wpływ na pracę dziennikarza, gdyż nie posiada on możliwości poprawy
swojego błędu w trybie natychmiastowym.

Biorąc pod uwagę zasięg gazety, który w zależności od wydania waha się od woje-
wódzkiego po zagraniczny, taka pomyłka może mieć znaczące konsekwencje. Zwłasz-
cza, że może to przeczytać każdy, kto ma dostęp do takiego artykułu. Dostęp na-
tomiast jest odpłatny, pomimo tego, że są miejsca takie jak kawiarnie, gdzie można
przeczytać gazetę za darmo, jednak wiąże się to zazwyczaj z kosztem poniesionym
w tym miejscu.

Takie błędy mogą mieć różnego rodzaju źródła, jednak najczęstsze z nich to nie-
doinformowanie, przekształcenie informacji, błąd u źródła czy też swego rodzaju brak
doświadczenia dziennikarskiego. Jednakże są to zazwyczaj pomyłki małe czy wręcz
niezauważalne. Im bardziej doświadczony dziennikarz, tym szansa na wystąpienie ta-
kiego zdarzenia jest mniejsza.

Nadawcą informacji jest dziennikarz i jego wydawca. To do nich, a zwłaszcza
do dziennikarza, należy ustalenie kryterium prawdziwości i weryfikacja informacji.
Prawda dla dziennikarza jest celem, a zarazem środkiem do jego osiągnięcia. Prawda,
do której dążą, to ta, która odpowiada klasycznej definicji prawdy, czyli zgodności
z rzeczywistością. Dla jej osiągnięcia dziennikarz korzysta ze źródeł takich jak agencje
prasowe, rzecznicy prasowi, służby informacyjne, media i najważniejsze: informatorzy.

Kolejnym medium opisanym tutaj jest radio. Tak jak prasa, jest to medium od-
działujące na tylko jeden zmysł, lecz w tym przypadku jest to słuch. Ma to znaczący
wpływ na jego rozpowszechnienie, gdyż odbieranie informacji w nim zawartych nie
jest ograniczone wykonywaniem innych czynności. Posiada też większy zasięg jed-
noczesnego oddziaływania, gdyż może z niego korzystać więcej osób w tym samym
czasie.

Oprócz zasięgu jednoczesnego oddziaływania należy też uwzględnić zasięg informa-
cji, który jest zależny od rozmieszczenia radionadajników. Może to być zasięg lokalny,
wojewódzki, krajowy, a nawet zagraniczny. Oczywiście, ma na to wpływ również si-
ła radioodbiornika. Pomimo tego, że jest ono powszechnie dostępne, to jest medium
odpłatnym ze względu na obowiązkowy abonament.

Radio jest medium całodobowym, przy czym informacje są przekazywane średnio
raz na godzinę, co daje możliwość ich uaktualniania i poprawiania na bieżąco. Dzięki
temu ryzyko przeoczenia błędu jest zmarginalizowane. Dziennikarz, który dostaje ma-
teriały, bądź też jest ich twórcą, jest w stanie zareagować w odpowiednim momencie.
Błędy, tak jak w przypadku dziennikarstwa prasowego, mogą być związane z pracą
dziennikarza czy też złą informacją. Podobnie jak w dziennikarstwie prasowym jest
przekazanie prawdy zgodnej z rzeczywistością.

Ostatnim klasycznym środkiem masowego przekazu jest telewizja. Jako jedyne
medium klasyczne należy do grupy multimediów. Jest również najpopularniejszym
środkiem masowego przekazu spośród przedstawionych w tej części rozdziału me-
dialnego. Posiada wyspecjalizowane kanały, które skupiają się tylko i wyłącznie na
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przekazywaniu informacji całą dobę. Dzięki takim warunkom w sposób ciągły może
nadawać informacje na dany temat i natychmiastowo je uaktualniać.

Zasięg takiego medium jest, technicznie rzecz biorąc, nieograniczony. Po wyku-
pieniu odpowiedniego pakietu można odbierać kanały o dowolnym zasięgu. Odbiorcą
może być każdy, kto posiada odbiornik z odpowiednim dekoderem. Po opłaceniu zy-
skiwany jest dostęp do wybranych przez siebie kanałów, co może też wpłynąć na
formowanie subiektywnej wiedzy u widza. Odpłatność jednak jest nieodłącznym ele-
mentem tego medium.

Jednakże im większy środek masowego przekazu tym, większa szansa na poten-
cjalny błąd. Pomimo tego, że ryzyko istnieje, są to zazwyczaj pomyłki niewielkie. Nie
mają one znaczącego wpływu na przekazywaną informację. Osobami odpowiedzialny-
mi za prawdziwość informacji (podobnie jak w poprzednich przykładach jest to praw-
dziwość według klasycznej definicji prawdy) są dziennikarze, wydawcy i reporterzy.
Są oni również nadawcami informacji. Za pośrednictwem służb informacyjnych, komu-
nikatów prasowych, researcherów i innych dostępnych źródłem informacji zdobywane
są dane, które następnie podlegają weryfikacji. Nawet, jeśli temat jest wykorzystany
z innego medium, poddaje się go weryfikacji.

2.3. Internet

Internetowi zostanie poświęcony osobny paragraf ze względu na znaczne różnice
(względem mediów klasycznych opisanych wyżej). Kontrast jest szczególnie ważny
w kwestii prawdziwości informacji, ich rozpowszechniania oraz odbierania i nadawa-
nia. Należy bowiem zrozumieć, że rozpowszechniając daną treść stajemy się również
jej nadawcą bądź jednym z wielu nadawców.

To, na co należy zwrócić uwagę w kwestii Internetu, to dostęp. Jest wiele miejsc
oferujących darmowe połączenie z siecią. Każdy może mieć dostęp do Internetu po-
siadając urządzenie, za pomocą którego może się z nim połączyć. Daje mu to status
odbiorcy. Jednakże w przeciwieństwie do pozostałych mediów każdy, kto jest od-
biorcą, może być jednocześnie nadawcą poprzez zamieszczanie nowych treści czy też
rozpowszechnianie już istniejących. Dzięki temu, lub przez to, poziom kontroli treści
w Internecie jest niski, ponieważ każdy ma możliwość zamieszczania treści w róż-
noraki sposób. Zasięg natomiast obejmuje cały świat wirtualny, a raz zamieszczona
informacja krąży wśród pozostałych użytkowników Internetu.

Wpływa to również na prawdziwość informacji, jeżeli przyjmiemy jej klasyczną de-
finicję. Albowiem skoro każdy może zamieścić treść, to nie ma gwarancji, że ta treść
została w jakiś sposób zweryfikowana czy też, że uznana by została za prawdziwą
w obiektywnym rozumieniu. Paradoksalnie jednak Internet jest medium, które wyko-
rzystuje się do weryfikacji informacji i to w skuteczny sposób. Narzędzie to jednocze-
śnie ułatwia zamieszczanie fałszywych informacji, jak i ich weryfikację. Wskazuje to,
że pomimo braku wyraźnej kontroli internauci sami stoją na straży prawdy.

Trudno jest stwierdzić ile korzyści, a ile zagrożeń niesie ze sobą takie rozwiązanie.
Ilość możliwości oferowanych przez to medium jest ogromna. Zarówno pod względem
jakości materiałów, formy czy też zasięgu oddziaływania. Społeczność, jaką tworzą
użytkownicy Internetu jest z jednej strony niezwykle wyczulona na prawdziwość in-
formacji w nim zamieszczony, lecz z drugiej strony okazują niejednokrotnie wobec
niego bezgraniczne zaufanie.

2.4. Podsumowanie

Podsumowując najważniejsze cechy (z punktu widzenia tej pracy) środków ma-
sowego przekazu za pomocą Tabeli 2 chciałbym wskazać znaczące różnice pomiędzy
mediami klasycznymi a Internetem. Mają one wpływ na względność prawdy, o której
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mowa w temacie. Cechy mediów, takie jak określenie nadawcy/odbiorcy oraz warun-
ków nadawania/odbierania, wpływają na sposób ich postrzegania i działania. Z jednej
strony weryfikacja przez określone osoby daje nam jakąś gwarancje sprawdzenia, jed-
nak nie mamy pewności, że informacje przez nich nadawane nie są stronnicze.

Tabela 2: Porównanie mediów klasycznych i internetu
Internet Prasa Radio Telewizja

Nadawca Każdy posia-
dający dostęp

Określona
grupa osób

Określona
grupa osób

Określona
grupa osób

Odbiorca Każdy posia-
dający dostęp

Każdy posia-
dający dostęp

Każdy posia-
dający dostęp

Każdy posia-
dający dostęp

Warunki
nadawania

Bezpłatny Odpłatny Odpłatny Odpłatny

Warunki
odbioru

Bezpłatny Odpłatny Odpłatny Odpłatny

3. Pragmatyczna teoria prawdy według Jamesa

3.1. Wprowadzenie

Pragmatyczna teoria prawdy przez wiele lat przyjęła wiele form zależnych od
jej twórców. Ta praca skupia się na modelu stworzonym przez Williama Jamesa.
Dokonanie takiego wyboru jednocześnie zawęża rozważania na temat tej koncepcji
oraz pozwala skupić się na wybranych aspektach, zamiast poprzez porównywania
różnych teorii badać ich wartość względem tego tematu. Wpływ na tę decyzję miały
różne czynniki, takie jak kryteria zawarte w teorii, jej adekwatność w odniesieniu do
tezy tej pracy, a także kluczowe zagadnienia będące podstawą tej teorii.

3.2. Opis pragmatycznej teorii prawdy

Istnieje opinia, że według Jamesa „prawdziwość nie może być rozumiana jako
zgodność z rzeczywistością, prawdziwość może być rozumiana jedynie jako właści-
wość samej myśli” [Grześkiewicz 2014]. Jednakże nie jest to w pełni zgodne z prawdą.
Prawdziwość według Jamesa jest rozumiana poprzez zgodność założeń z rzeczywisto-
ścią, jeżeli jest to rzeczywistość empiryczna. Jako rzeczywistość empiryczną określa
się rzeczywistość opartą na doświadczeniach, które James pojmuje nie tylko jako da-
ne zmysłowe, lecz także myśli, wyobrażenia i wrażenia. Należy jednak podkreślić, że
pomimo subiektywnego charakteru teorii pragmatycznych owe doświadczenia mają
charakter intersubiektywny.

Jako że James był przedstawicielem pragmatyzmu, jego wizja prawdy posiada
praktyczną kategorię. W jego opinii „prawdziwe przeświadczenia (. . . ) prowadzą do
spójności, stabilności i płynnego ludzkiego współdziałania” [Honderich 1999]. Prze-
konania są ważnym elementem teorii Jamesa jako aspekt woluntaryzmu. Co więcej,
jego cechą jest zgodność przekonań i doświadczeń. Ta opinia wskazuje również na wagę
aspektu deterministycznego w tej teorii, gdyż ukazuje dużą rolę, jaką mają następstwa
doświadczeń oraz ich wpływ na przekonania.

Istotną cząstką Jamesa pragmatycznej teorii prawdy jest również kategoria spój-
ności. Jest ona znacząca z kilku powodów. Jednym z nich jest idea braku sprzeczności
między przekonaniami a doświadczeniami. W momencie pojawienia się sprzeczności
między tymi dwoma pojęciami konstrukt powstały z nich nie może być uznany za
prawdziwy. Aczkolwiek jest ona również elementem twórczym, czy też raczej mode-
lującym nasze dotychczasowe przekonania. „Gdy pojawia się idea zachowująca stare
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prawdy z najmniejszymi zmianami, a zarazem przystosowująca je do przyjęcia nowości
— uznajemy ją za prawdziwą” [Chwedeńczuk 1984, s. 153].

Interesująca jest również koncepcja Jamesa dotycząca prawdziwości idei. „Idee
prawdziwe to te, które możemy przyswoić, uzasadnić, potwierdzić i sprawdzić. Fał-
szywe to te, z którymi nie możemy tego uczynić” [Chwedeńczuk 1984, s. 162]. Jest to
kolejne kryterium, które konstruuje James odnosząc się do sądów dotyczących praw-
dziwości. Wskazuje to na silne powiązania między doświadczeniami a przekonaniami,
gdyż na gruncie tych pierwszych definiowana jest prawdziwość drugich. Na tej pod-
stawie można wysunąć wniosek, że prawdziwość jest właściwością zmienną zależną od
empirycznych dowodów.

„Prawda idei nie jest jej własnością stałą, tkwiącą w niej. Prawda przydarza się
idei” [James 1998]. Wskazuje to na przekonanie Jamesa o tym, że prawdziwość jest
cechą związku między przekonaniem a doświadczeniem. Nie jest ona wartością jednego
z nich. Jak można zauważyć w powyższym akapicie James uznaje za wartościowe
(z punktu orzekania o prawdziwości) to, co może zostać zbadane, zanalizowane i na
tej podstawie wysunąć wnioski na temat prawdziwości. Nie istnieje zatem zbiór prawd,
który byłby bazą do weryfikowania teorii.

Klasyczna teoria prawdy na pierwszy rzut oka wydaje się być w opozycji do prag-
matycznej koncepcji, jednakże przy odpowiednich założeniach są one w relacji inkluzji.
Według klasycznej definicji prawdy prawdziwe jest to, co jest zgodne z rzeczywisto-
ścią. Nadaje to jej charakter obiektywny. James opisuje oba kryteria w sposób, który
nadaje subiektywny charakter teorii pragmatycznej, lecz spełnia założenia klasycz-
nej definicji prawdy. Oznacza to, że klasyczna koncepcja prawdy jest zgodna z teorią
pragmatyczną, ponieważ pragmatyczna koncepcja jest jej rozwinięciem.1

3.3. Podsumowanie

Do podsumowania najważniejszych aspektów tej części, tak jak i poprzedniej, po-
służy Tabela 3. Odpowiednie zrozumienie kryteriów bowiem ma znaczący wpływ na
sens całej pracy. Kryteria te pojawiają się w różnych koncepcjach i teoriach, dlate-
go znaczące jest przyjęcie odpowiednich formuł będących elementami pragmatycznej
teorii prawdy w wersji Williama Jamesa. Przy poniższych założeniach wykazane jest
pokrewieństwo między klasyczną a pragmatyczną teorią prawdy dając podstawę do
rozważań zawartych w kolejnej części.

Tabela 3: Kryteria i warunki pragmatycznej teorii prawdy oraz ich rozumowanie
Kryteria i warunki Rozumowanie
Determinizm Poprzednie doświadczenia mają wpływ na późniejsze

doświadczenia i przeświadczenia
Intersubiektywność
doświadczenia

Doświadczenia podmiotu w rzeczywistości empirycz-
nej poznawane przez więcej niż jedną osobę

Rzeczywistość empiryczna Rzeczywistość bazująca na doświadczeniach w formie
danych zmysłowych i przekonań

Spójność Brak sprzeczności pomiędzy przekonaniem, a do-
świadczeniem oraz spójność przekonań

Woluntaryzm Wola jako istotny element tworzenia przekonań i zdo-
bywania doświadczeń

Zgodność Zgodność przekonań z rzeczywistością empiryczną

1Komunikacja osobista z dr. Jarosławem Boruszewskim.
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4. Idealizm dziennikarski a pragmatyzm

4.1. Wprowadzenie

Z punktu widzenia części poświęconej mediom James sformułował ważną tezę:
„Prawda jest czymś istotnie związanym ze sposobem, w jaki jeden moment naszego
doświadczenia może prowadzić nas ku innym momentom, do których warto będzie
być doprowadzonym” [Chwedeńczuk 1984, s. 164]. Jak jest wspomniane w drugim
paragrafie tej pracy dla dziennikarza oznacza to, że prawda jest nie tylko celem, ale
i środkiem do jego osiągnięcia. Kwestia owej prawdy zostanie w tej części szczegółowo
omówiona.

4.2. Porównanie idealizmu dziennikarskiego oraz pragmaty-
zmu

Jak można wywnioskować z analizy mediów — zwłaszcza klasycznych — dzienni-
karzy cechuje pewien idealizm, który objawia się dążeniem do prawdy zgodnej z jej
klasyczną definicją. Należy się jednak zastanowić nad formą tej prawdy. Jak zostało
wykazane w ostatnim akapicie „Opisu pragmatycznej teorii prawdy” forma klasyczna
i pragmatyczna nie muszą być opozycyjne względem siebie.

Na początku wypada zastanowić się nad ideałem dziennikarza. Jest to osoba, która
dąży do osiągnięcia stanu, w którym dane przez nią zebrane są zgodne z rzeczywisto-
ścią. Do tego celu wykorzystuje różne narzędzia weryfikacyjne wspomniane wcześniej.
Jeżeli założymy, że owe informacje są zgodne z rzeczywistością, to musimy odpo-
wiedzieć na pytanie, jaką formę ona przyjmuje. Ze względu na sposób zdobywania
informacji i ich weryfikacji najbezpieczniej będzie przyjąć rzeczywistość empiryczną.
Nigdy nie uda się osiągnąć pełnego obiektywizmu ze względu na doświadczenia.

Kryterium zgodności również może być różnie pojmowane. Pod względem ideal-
nego dziennikarstwa będzie to zgodność informacji z rzeczywistością. Jednakże każdy
dziennikarz weryfikując jakieś dane posiada jakieś przekonania na ten temat. Prze-
konania poprzedzone doświadczeniami. Sprawdzając informacje odnosi się do wiedzy
uprzednio zdobytej i porównuje, czy jest zgodna z przeświadczeniami dotyczącymi
danej sfery. W ten sposób spełnia kryterium zgodności.

Należy wziąć pod uwagę, że doświadczenia dziennikarskie mają charakter inter-
subiektywny, ponieważ dane o takim charakterze są zbierane i weryfikowane przez
media. Na tej podstawie można zacząć wnioskować, że media operują jednak prag-
matyczną teorią prawdy w koncepcji stworzonej przez Jamesa, Uwzględniając jeszcze
kategorię spójności, która ma znaczenie w kontekście medialnym. Dziennikarze nie za-
przeczają sami sobie, o ile nie jest to sprostowanie błędu. Aspekt deterministyczny ma
znaczący wpływ na kunszt dziennikarski oraz sposób weryfikacji i tworzenia przeko-
nań. Kwestia woluntaryzmu rozumianego jako wola dziennikarza (jako weryfikatora)
kreująca poznanie informacji przez ludzi dopełnia obraz dziennikarza-pragmatysty.

W tym momencie wydaje się, że dziennikarstwo zaprzepaściło dążenie do ideału
klasycznej prawdy na rzecz pragmatyzmu. Nie powinno się jednak zapominać aspek-
tów, w których te dwie teorie ze sobą koegzystują. I właśnie dzięki tej relacji pomimo
stosowania pragmatycznych metod dziennikarz osiąga swój cel, czyli klasyczną praw-
dę. Jednakże jest ona stosowana w specyficznym środowisku. Wynika to także z dosyć
ogólnego sformułowania klasycznej definicji prawdy.

4.3. Podsumowanie

Dzięki powyżej zastosowanym warunkom powstaje obraz dziennikarza, który dą-
żąc do prawdy w klasycznej formie, stosuje kryteria pragmatyczne, dzięki którym

97



9. PFK Pragmatyczne ujęcie prawdy a jej względność w środkach masowego przekazu

osiąga swój cel. Jeżeli rozważy się sposób działania dziennikarzy oraz zadania, jakie
stoją przed nimi, to rozwiązanie tutaj wymienione wydaje się jednocześnie skuteczne,
jak i efektywne. Jak widać to, co jest teoretycznie obiektywne, może być elementem
subiektywizmu.

Tabela 4: Porównanie idealizmu i pragmatyzmu
Idealizm Pragmatyzm
Zgodność informacji z rzeczywistością Zgodność z rzeczywistością empiryczną
Zgodność przekonań z danymi Zgodność przekonań z doświadczeniami
Prawda jako zgodność informacji z rze-
czywistością

Prawda jako zgodność przekonań z rze-
czywistością empiryczną

Spójność przekonań Brak sprzeczności w przekonaniach

5. Zakończenie

Kończąc rozważania na temat pragmatycznej teorii prawdy a jej względności
w środkach masowego przekazu należy rozważyć kwestię ujęcia owej względności, bo-
wiem jest ona formą pragmatycznej teorii prawdy według Jamesa, a nie jej wypa-
czeniem. Teoria ta w dużej mierze bazuje na rzeczywistości empirycznej i zgodności
pragmatycznej koncepcji prawdy oraz klasycznej definicji prawdy. Zostało wykazane
stwierdzenie, że pomimo stosowania kryteriów pragmatycznych możliwe jest osiągnię-
cie prawdy w jej klasycznej teorii. Jednakże nie można zapominać, że to twierdzenie
odnosi się do rzeczywistości empirycznej i to w niej znajduje swoje uzasadnienie.
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U zarania badań nad Sztuczną Inteligencją pomysł na to, jak sprawić, by kom-
putery i roboty zaczęły myśleć, wydawał się prosty. Główna idea, nie wdając się
w szczegóły technicznych i filozoficznych rozwiązań proponowanych przez poszczegól-
nych teoretyków SI i przy pewnym uproszczeniu zagadnienia, polegała na tym, żeby
komputer lub robota wyposażyć w pewną bazę wiedzy oraz reguły wnioskowania,
w oparciu o które maszyna miałaby przeprowadzać rozumowania. Spodziewano się,
że tworząc coraz bardziej wyrafinowane programy, działające na coraz wydajniejszych
obliczeniowo komputerach, przetwarzające coraz bogatsze w informacje bazy wiedzy,
przybliżać się będziemy do prawdziwych myślących maszyn [Urchs i Żuromska 2009].

Przedsięwzięcia, mające na celu realizację tych postulatów, zakrojone były na na-
prawdę szeroką skalę. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o najważniejszym
projekcie, zmierzającym do stworzenia odpowiednio bogatej dla celów Sztucznej In-
teligencji bazy wiedzy. Zawartość bazy Cyc, bo tak nazywał się ten projekt, miała
pokrywać się, według intencji twórców, z tym, co nazywamy common sense prze-
ciętnego Amerykanina. Realizacja tego rozpoczętego w 1984 roku projektu, mimo
że kontynuowana w formie open source, do dzisiaj nie przyniosła oczekiwanych re-
zultatów. Przyczyny takiego stanu rzeczy miały charakter po części praktyczny, po
części zaś teoretyczny — próba rzetelnego prześledzenia wszystkich czynników, które
miały wpływ na odejście od tego sposobu myślenia o SI, przekracza z całą pewnością
ramy tego referatu. Nie ulega jednak wątpliwości, że Cyc jest projektem z dzisiejszej
perspektywy nierozwojowym.

Paradygmat refleksji nad Sztuczną Inteligencją, którego był przykładem wspo-
mniany Cyc, otrzymał prześmiewczą nazwę GOFAI (Good Old-Fashioned Artificial
Inteligence), a teoretycy, widząc jego klęskę, rozpoczęli poszukiwania innych sposobów
na obdarzenie maszyn inteligencją. Mimo że badania w nurcie GOFAI nie zakończy-
ły się spektakularnym sukcesem, to umożliwiły jednak dostrzeżenie wielu zagadnień
związanych z tym, w jaki sposób rozumują i działają ludzie, których Sztuczna Inteli-
gencja miała przecież naśladować.

Wśród trudności, z którymi musieli sobie poradzić teoretycy tak pomyślanej Sztucz-
nej Inteligencji były problemy ramy i kwalifikacji. Oba pojawiły się w literaturze za
sprawą McCarthyego [1969], jednego z ojców badań nad Sztuczną Inteligencją, który
opracował własny system mający na celu reprezentowanie wiedzy myślącego robota,
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tzw. rachunek sytuacji. Problem kwalifikacji polega, jak to określił Miłkowski [2002],
„na trudności określenia warunków koniecznych i wystarczających każdego działania”
[Miłkowski 2002, s. 149]. Problem ramy jest zaś problemem dotyczącym konsekwencji
działań. Okazuje się, że do systemu wiedzy robota należałoby dodać ogromną ilość
aksjomatów mówiących co, mimo jego działań w świecie, pozostaje bez zmian.

Aby lepiej zilustrować te dwa problemy przywołam przykłady zaczerpnięte od
Ginsberga [1987]. Wyobraźmy sobie, że próbujemy uruchomić samochód o poranku.
Czy przed przekręceniem kluczyka w stacyjce człowiek sprawdza, czy w rurze wyde-
chowej nic się nie zaklinowało? Z całą pewnością nie, mimo że jest to jeden z warunków
koniecznych rozruchu auta. Tak samo koniecznym warunkiem jest, by w pobliżu sa-
mochodu znajdował się tlen podtrzymujący działanie silnika. Tego rodzaju warunki
koniecznie można mnożyć i powstaje pytanie — skąd wiemy, które z nich są istotne
i jak nauczyć tego komputer?

Problem ramy Ginsberg ilustruje innym przykładem. Wyobraźmy sobie, że włą-
czamy jakieś urządzenie. Załóżmy również, że zdecydowaliśmy się sprawdzić, czy jego
zasilacz połączony jest z resztą komponentów. Zdejmujemy jego pokrywę i za pomocą
omomierza sprawdzamy, czy nie ma żadnego zwarcia. Zakładamy pokrywę z powrotem
i zbliżamy dłoń do włącznika, żeby w końcu uruchomić urządzenie. Skąd jednak wie-
my, że założenie pokrywy nie spowodowało zwarcia? Oczywiście nie wiemy, zakładamy
po prostu, że założenie pokrywy nie ma wpływu na powstanie zwarcia. Aksjomaty
ramy, od których czerpie nazwę ten problem, miały być próbą formalizacji przekona-
nia, że świat nie zmienia się w tajemniczy sposób wówczas, gdy podejmujemy jakieś
działania. Przesunięcie klocka nie powoduje zmiany jego koloru, a zepsuty samochód
nie zacznie działać, gdy przemalujemy go na czerwono. Aksjomaty ramy okazały się
jednak rozwiązaniem nieefektywnym, ze względu na to, że należałoby wprowadzić do
systemu wiedzy przytłaczającą liczbę takich aksjomatów.

Drugim problemem, przed którym stanęli wówczas teoretycy sztucznej inteligencji
był problem wnioskowania z niepełną informacją. Jeżeli reguły wnioskowania, którymi
obdarzyć chcemy Sztuczną Inteligencję, byłyby regułami klasycznej logiki, napotyka-
my na pewne trudności. Wnioskowania z informacją niepełną charakteryzują się tym,
że w przeciwieństwie do klasycznych, dedukcyjnych rozumowań nie są subiektywnie
pewne — prawdziwość przesłanek nie gwarantuje prawdziwości wniosków. Dołożenie
dodatkowych przesłanek może skutkować mocniejszym uprawdopodobnieniem wnio-
sku, ale może także przyczynić się do jego odrzucenia. W klasycznej logice coś takiego
miejsca mieć nie może. Dlaczego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zatrzymajmy się przez chwilę na pojęciu wy-
nikania logicznego w klasycznej logice. Podstawową, nietechniczną intuicją, jaka za
nim stoi jest to, że o dowolnej formule A możemy powiedzieć, że wynika ze zbioru
przesłanek Γ wówczas, gdy za pomocą dedukcyjnych reguł wnioskowania oraz tychże
przesłanek możemy wywnioskować A.

Ważną własnością tak rozumianego pojęcia wynikania w logice klasycznej jest jego
monotoniczność: jeżeli A wynika ze zbioru przesłanek Γ, wówczas A wynika również
z Γ rozszerzonego o dowolne dodatkowe przesłanki. Dodanie dodatkowych informacji
do naszego zbioru przesłanek nie może zatem unieważnić wniosku [Cook 2009].

W wielu sytuacjach nie mamy wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia dedukcyj-
nych, subiektywnie pewnych wnioskowań, a jednak chcielibyśmy twierdzić, że nasze
działania mimo to posiadają jakieś uzasadnienie oraz są racjonalne. W tym celu po-
wołać się możemy na inne, podważalne i niepewne sposoby rozumowania [Bochman
2011].

Ginsberg nazywa tę kluczową dla niego cechę inteligencji, która pozwala nam prze-
prowadzać takiego rodzaju rozumowania, elastycznością. Obdarzona nią jednostka —
człowiek lub maszyna — potrafi wyciągać wnioski w sytuacjach, gdy nie posiada kom-
pletnej wiedzy o okolicznościach i rewidować je, gdy znajdzie się w posiadaniu nowych
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informacji. Jedną z prób stworzenia modelu, wyjaśniającego to zjawisko, są logiki nie-
monotoniczne lub mówiąc precyzyjniej — niemonotoniczne systemy wnioskowania.
Można je, zdaniem Bochmana, opisać jako teorie racjonalnego posługiwania się zało-
żeniami.

Spróbujmy prześledzić kilka kanonicznych przykładów rozumowań, z którymi pro-
blemy mogłyby mieć, posługujące się wyłącznie klasyczną logiką, maszyny.

Zajmijmy się wnioskowaniem powracającym chyba we wszystkich tekstach po-
święconych tematyce niemonotonicznych systemów rozumowania. Tweety, jak się do-
wiedzieliśmy, jest ptakiem. Wiemy także, że ptaki — przynajmniej co do zasady —
potrafią latać. Konkludujemy więc — Tweety potrafi latać. Wniosek ten jest jednak
podważalny — Tweety mógłby być strusiem, pingwinem, mieć złamane skrzydło albo
zabetonowane nogi. W obliczu braku takich informacji domyślnie zakładamy jednak,
że Tweety jest typowym ptakiem, a zatem latać potrafi.

Jaki status ma w tym przykładzie stwierdzenie w rodzaju „Ptaki potrafią la-
tać”? Jak słusznie zauważa Poole [1988], a za nim Bochman, nie jest to stwierdzenie
o świecie, które mogłoby być prawdziwe lub fałszywe, tak jak jest nim — oczywi-
ście fałszywe — zdanie „Wszystkie ptaki potrafią latać”. Zdania takie należy, w ich
opinii, traktować raczej jako pewnego rodzaju założenia, pozwalające nam budować
nasze teorie o świecie. Niektóre ptaki latają, niektóre zaś nie, ale posługujemy takimi
stwierdzeniami, gdy chcemy wyrazić, że jeżeli nie mamy do czynienia z przypadkiem
anormalnymi, to racjonalnie jest założyć, że dany ptak lata. Przykład ten można,
jak pokazuje Ginsberg, rozszerzyć uzyskując pewnego rodzaju hierarchię domyślnych
założeń. Ptaki — w większości — latają. Strusie są wyjątkowym rodzajem ptaków,
które — w większości — nie latają. Strusie z planety Krypton mogłyby być jednak
takim rodzajem strusiów, które — w większości — jednak latać potrafią.

Formalne systemy realizujące te intuicje nie są jednak rozwiązaniami bez wad. Nie
są wolne od problemów natury obliczeniowej. Pierwszy z nich związany jest z tym,
że wnioskowania w nich często jako przesłanki używają niemożliwości derywacji innej
formuły. Prowadzi to do spowolnienia całego procesu rozumowania, ponieważ system
musi sprawdzić, czy formuły tej rzeczywiście nie da się derywować, posługując się całą
dostępna mu bazą wiedzy. Tę właściwość niemonotonicznych systemów rozumowania
Prakken [1997] nazywa „globalnością”. Nie jest to jednak jedyny problem z nią związa-
ny. Logiki niemonotoniczne zwykle wykorzystują rachunek predykatów, co do którego
udowodniono, że jest jedynie semi-rozstrzygalny. Oznacza to, że chociaż możliwe jest
istnienie algorytmu, dzięki któremu na pytanie o derywowalność dowolnej formuły
uzyskamy odpowiedź twierdzącą, to nie mamy gwarancji, że w przypadku, gdy nie
jest możliwa jej derywacja, algorytm się nie zapętli. Problem staje się jeszcze poważ-
niejszy, gdy zdamy sobie sprawę, że w logikach niemonotonicznych do rozstrzygnięcia
czy dana formuła jest derywowalna, nawet w wypadku odpowiedzi „tak”, musimy
wiedzieć, że jakiejś innej formuły nie można derywować ze zbioru dostępnych formuł
zdaniowych. Oznacza to, że logiki niemonotoniczne są nierozstrzygalne i obliczeniowe
kłopoty w ramach ich wykorzystania w badaniach nad Sztuczną Inteligencją jeszcze
się pogłębiają. Nie jest to jednak, zdaniem Prakkena, powód, dla którego systemy te
miałyby być zupełnie bezużyteczne dla rozwoju SI.

Rozwiązania bazujące na logikach niemonotonicznych są „silnikiem” systemów
eksperckich — zarówno projektów czysto akademickich [Gordon 2008] jak i w zasto-
sowaniach komercyjnych. Jako przykład można podać dwie dziedziny. W medycynie są
to systemy wspomaganej i automatycznej diagnozy [Wang i Awan 2011], w prawie zaś
swoje miejsce znalazły w systemach automatycznego rozwiązywania problemów praw-
nych i doradztwa prawnego [Petzel 1999]. Niemonotoniczne systemy wnioskowania
miałyby służyć właśnie do modelowania rozumowań, przeprowadzanych w praktyce
prawniczej przez wykwalifikowanych ekspertów, a zachowanie wspomnianego rozdzia-
łu „reguł” i „wyjątków” oraz hierarchicznej struktury pozwala na implementacje reguł
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kolizyjnych, które w rozumowaniach prawniczych mówią nam, która norma prawna
znajduje zastosowanie w przypadku istnienia dwóch konkurencyjnych, niezgodnych
ze sobą norm [1988]. Z drugiej strony modularność takiego systemu pozwala łatwo
rozszerzać go o nowe informacje.

Interesujące stanowisko prezentuje w swoim eseju Israel [1980]. Twierdzi on, że cho-
ciaż rzeczywiście poddajemy nasze przekonania rewizji na podstawie nowych informa-
cji, to jednak wątpi, czy da się zrekonstruować racjonalne procedury odpowiadające
za ten fenomen środkami logik niemonotonicznych. Procesy te nie są materią, którą
mogłaby rozważać jakakolwiek logika, nawet w nieakceptowanej przez Israela posta-
ci logiki niemonotonicznej. Jego zdaniem najlepszym, co możemy wypracować w tej
materii, są reguły heurystyczne, w poszukiwaniu których wzrok należy skierować ra-
czej w kierunku literatury poświęconej filozofii nauki i metodologii nauk niż logice.
Stanowisko Israela charakteryzuje się jednak tym, że logikę pojmuje bardzo wąsko, ja-
ko czysto formalny system manipulowania symbolami i stanowczo neguje jakikolwiek
związek, między logiką a racjonalnym przyjmowaniem bądź odrzucaniem przekonań.

Inny argument formułują Stelmach i Brożek [2004] Na gruncie tego, co zosta-
ło powiedziane, może narodzić się pytanie, czy tego rodzaju systemy możemy jesz-
cze nazwać logiką. Ich zdaniem wówczas, gdy wprowadzamy niemonotoniczną relację
wynikania, „idea logiki jako zbioru reguł ‘transmisji prawdziwości’ z przesłanek na
wniosek upada” [s. 84]. Z tego faktu wyprowadzają zaś stwierdzenie, że „Rodzi to
spore wątpliwości, czy warto rozwijać logiki podważalne i czy można im ‘ufać»’[s. 84].
Rozważania Stelmacha i Brożka wydają mi się nietrafione. Spór o to, czy logiki nie-
monotoniczne są logikami wydaje się czysto werbalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
wprowadzić inną nazwę — na przykład niemonotoniczne systemy wnioskowania. Jeśli
chodzi o problem „zaufania”, to należałoby spytać autorów, czy taką samą trudność
widzą w przypadku rozumowań statystycznych albo indukcyjnych. Fakt, że wniosko-
wanie nie jest subiektywnie pewne nie oznacza, że należy żywić w stosunku do niego
irracjonalną nieufność.

Na zakończenie chciałbym zastanowić się nad tym, czy logiki niemonotoniczne
w obliczu porażki programu badawczego, z którego się zrodziły, mają jakąkolwiek
wartość dla kognitywistyki i badań nad Sztuczną Inteligencją sensu stricto? Aby odpo-
wiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, czy jest sens rozwijać narzędzia, służące
do modelowania rozumowań, kiedy nie mamy jeszcze dobrych wyjaśnień podstawo-
wych zjawisk w naukach o poznaniu.

Wydaje mi się, że tak. Podstawą kognitywistyki jest, przynajmniej na poziomie
deklaracji, interdyscyplinarność. W rzeczywistości jednak obserwuje się przesunięcie
środka ciężkości w stronę neuronauk. Taki neurocentryzm, jak nazwał ten trend Wa-
chowski [w druku], może w większym stopniu zaszkodzić, niż przysłużyć się rozwojowi
nauk o poznaniu. Badania koncentrujące się na badaniu mózgu, kładące nacisk na
niskopoziomową architekturę umysłu nie powinny zmonopolizować obszaru kognity-
wistyki. Pluralizm trzeba nie tylko deklarować, ale także realizować w praktyce.
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Streszczenie

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia problemu abdukcyjnego ja-
ko pytania w interpretacji Inferencyjnej Logiki Pytań. Zaproponowane
zostały również miary złożoności problemów abdukcyjnych oraz proste
reguły odpowiedzi na pytania abdukcyjne.

1. Rozumowanie i problem abdukcyjny

Termin „abdukcja” pochodzi najprawdopodobniej z przekładu Analityk pierw-
szych Arystotelesa, dokonanego przez Giulio Pacea [Urbański 2009, s. 10]. Pierwotnie
używany był on do określenia rozumowania, w którym w celu większego uprawdobo-
dobnienia wniosku nieuznawanego wcześniej (bądź uznawanego z mniejszą stanowczo-
ścią), wprowadza się nową, hipotetyczną przesłankę [Urbański 2009, s. 10]. Pionierem
badań rozumowań abdukcyjnych był Charles Sanders Pierce. Głównie jemu zawdzię-
czamy pierwsze koncepcje abdukcji, stanowiące punkt wyjścia dla późniejszych bada-
czy [Urbański 2009, s. 10].

Abdukcja jest interesującym rodzajem rozumowania, ponieważ umożliwiają szyb-
kie i trafne wytłumaczenie zaskakujących zjawisk, czy zdarzeń. Jej atrakcyjność polega
na tym, że wykorzystuje się ją bardzo powszechnie zarówno w życiu codziennym jak
i w nauce. Oprócz tego, jak zauważył sam Pierce, rozumowanie abdukcyjne różni się
od innych rozumowań uprawdopodabniających tym, że dzięki niemu podmiot rozumu-
jący dokonuje pewnego „kreatywnego skoku umysłu” [Urbański 2009, s. 17]. Tworzona
jest bowiem w procesie abdukcyjnym nowa jakość, niedostępna za pomocą narzędzi
typu rozumowania dedukcyjnego, czy indukcyjnego, która dotyczy zjawiska uprzednio
niedostrzeganego, czy nieobserwowalnego [Urbański 2009, s. 17]. Jednocześnie podkre-
ślić należy, że abdukcja nie jest formą iluminacji, lecz procesem posiadającym pewną
logiczną strukturę [Urbański 2009, s. 17].

Naturalnie czym innym jest rozumowanie abdukcyjne rozwiązujące pewien po-
stawiony problem oraz hipoteza abdukcyjna, będąca poszukiwanym rozwiązaniem.
Pierwsze jest procesem łączącym dwa fakty. Najczęściej problem abdukcyjny definiu-
je się jako sytuację powstającą, gdy z bazy wiedzy będącej zbiorem zdań uznanych
S nie możemy wyprowadzić prawdziwego zdania A, które przez to pozostaje na grun-
cie naszej wiedzy niewyjaśnionym. Rolą rozumowania abdukcyjnego jest znalezienie
takich zdań, które dodane do naszej wiedzy pozwolą wyjaśnić zjawisko opisane przez
A [Urbański 2009, s. 44].
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Przedmiotem niniejszej pracy nie są jednak ani rozumowania abdukcyjne ani hi-
potezy abdukcyjne wzięte jako takie, lecz problemy abdukcyjne, które interpretujemy
jako specyficznego rodzaju pytania (nazwiemy je pytaniami abdukcyjnymi). Są to py-
tania zadawane w kontekście poszukiwania hipotez wyjaśniających.

2. Problem abdukcyjny jako pytanie

2.1. Język Inferencyjnej Logiki Pytań

Niech L oznacza język klasycznego rachunku zdań, zdefiniowany w sposób stan-
dardowy. Dalej będziemy posługiwali się językiem L?

`, który powstaje z L poprzez
rozszerzenie go o następujące symbole: ` (relacja wyprowadzalności), `CPL (relacja
wyprowadzalności na gruncie KRZ), ? (operator pytajny) oraz znaki konkatenacji —
średnik oraz apostrof.

Formuły o następującej postaci:

S ` A (4)

(gdzie S jest skończonym ciągiem formuł języka L, natomiast A jest pojedyńczą for-
mułą), to formuły deklaratywne lub krótko sekwenty. Natomiast formuły typu:

?(Φ) (5)

gdzie Φ jest pewnym ciągiem formuł deklaratywnych, to pytania.
Intuicyjny sens wyrażenia S ` A jest następujący: formuła A jest wyprowadzalna

(klasycznie) ze zbioru formuł S (lub równoważnie: formuła A wynika [klasycznie] ze
zbioru S). Jeżeli zachodzi S `CPL A, mówimy, że sekwent jest zamkniety, w przeciw-
nym wypadku powiemy, że sekwent jest otwarty.

Niech symbol S oznacza ciąg formuł pewnego języka, A pojedynczą formułę. Za-
łóżmy, że

S 0CPL A (6)

Wtedy problem abdukcyjny można interpretować jako następujące pytanie:

?(S ` A) (7)

Pytanie tego rodzaju można nazwać pytaniem abdukcyjnym1.
Zbiór formuł S reprezentuje bazę wiedzy lub też bazę przekonań. Mówiąc ogólnie

jest to zbiór tych wszystkich informacji, które mogą okazać się przydatne przy roz-
wiązywaniu, wyjaśnianiu faktu reprezentowanego przez formułę A. Dalej będziemy
posługiwać się następującym uogólnieniem, zgodnie z którym problem abdukcyjny
ma postać:

?(Φ) (8)

gdzie Φ = 〈S1 ` A1, . . . , Sn ` An〉 jest n-elementowym ciągiem sekwentów prawo-
stronnych oraz co najmniej jeden sekwent należący do ciągu Φ jest otwarty.

W niniejszej pracy przyjmujemy główne założenie modelu eksplanacyjno-dedukcyj-
nego, zgodnie z którym warunkiem koniecznym wyjaśnienia pewnego zjawiska A w sta-
nie informacyjnym S jest sformułowanie pewnego zbioru twierdzeń T , z którego (łącz-
nie z bazą wiedzy S) dane A wynika. Innymi słowy, rozwiązać problem ?(S ` A) to
znaleźć takie T , że:

S ′ T `CPL A (9)

1Terminów pytanie abdukcyjne oraz problem abdukcyjny będziemy używać zamiennie
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Zgodnie z wyrażoną wyżej intuicją, pytanie 7 należy rozumieć jako ‘pytanie co’
(what question). Zbiorem odpowiedzi na tego rodzaju pytanie (problem abdukcyjny),
będzie zbiór wszystkich formuł T , takich, że zachodzi dla nich S ′ T `CPL A. In-
tuicyjny sens uogólnionego pytania abdukcyjnego Φ = 〈S1 ` A1, . . . , Sn ` An〉 jest
następujący: co muszę dodatkowo wiedzieć by wyprowadzić A1 z S1 oraz . . .An z Sn.
Dokładna definicja podana zostanie niżej.

2.2. Intepretacje problemu abdukcyjnego

Rozważmy następujące cztery interpretacje pytania (7):

1. Dlaczego jest tak, że nie istnieje derywacja formuły A ze zbioru formuł S?

2. Co muszę dodać do zbioru formuł S, by zachodziło S `CPL A?

3. Co dodatkowo muszę wiedzieć, by wyprowadzić formułę A ze zbioru formuł S?

4. Co musi być faktem, było tak, że S `CPL A?

Zgodnie z pierwszą z nich problem abdukcyjny ma formę ‘pytania dlaczego’. In-
terpretacja ta jest problematyczna z następującego powodu: zbiór odpowiedzi bezpo-
średnich na pytanie dlaczego nie jest jasno określony.

Interpretacje 2–4 wydają się bardziej obiecujące. Są one sformułowane w róż-
nych stylizacjach, odpowiednio: pragmatycznej, epistemologicznej oraz ontologicznej.
Zgodnie z nimi problem abdukcyjny możemy interpretować jako ‘pytanie co’. Zbiór
odpowiedzi bezpośrednich na tego rodzaju pytania jest łatwiejszy do określenia.

2.3. Odpowiedzi na pytanie abdukcyjne

Zdefiniowanie pojęcia zbioru odpowiedzi na pytanie abdukcyjne jest niezwykle
istotne, gdyż wyznacza ono zbiór hipotez abdukcyjnych, będących rozwiązaniami da-
nego problemu. Przyjmujemy następującą definicję:

Definicja 5. Niech ?(Φ) będzie problemem abdukcyjnym/pytaniem abdukcyjnym, gdzie
Φ = 〈S1 ` A1, . . . , Sn ` An〉 jest skończonym ciągiem sekwentów prawostronnych.
Symbol φi = Si ` Ai (1 ¬ i ¬ n) oznacza i-ty element tego ciągu. Niech zbiór
VS`A = {p1, p2, . . . , pn} będzie zbiorem wszystkich zmiennych zdaniowych występują-
cych w formułach ze zbioru S lub w formule A, zaś VΦ = VS1`A1 ∪ . . .∪VSn`An . Zbiór
odpowiedzi bezpośrednich na pytanie ?(Φ) definiowany jest w następujący sposób:

RES(?(Φ)) = {α(p1, p2, . . . , pn) | dla kazdego φi, Si ′ α(p1, p2, . . . , pn) `CPL Ai}

gdzie α(p1, p2, . . . , pn) jest formułą zdaniową zbudowaną co najwyżej ze zmiennych
należących do zbioru VΦ.

Zwróćmy uwagę na następującą konsekwencję powyższej definicji. Aby rozwiązać
‘złożony’ problem ?(S ` A) racjonalnie jest podzielić go na wiele problemów prost-
szych (zgodnie z pewnymi regułami, omawianymi niżej). Otrzymujemy wtedy pewien
ciąg problemów, który może mieć tę własność, że dla pewnego i (1 ¬ i ¬ n) za-
chodzi Si ` Ai (tj. formuła Ai jest wyprowadzalna ze zbioru formuł Si, sekwent
Si ` Ai jest zamknięty). W tej sytuacji RES(?(Si ` Ai)) = B, dla dowolnej formuły
B. W szczególności dowolna formuła zamykająca wszystkie sekwenty otwarte danego
ciągu, zamyka również sekwent już zamknięty (z uwagi na monotoniczność klasycznej
relacji wyprowadzalności).
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α α1 α2 β β1 β2 β∗1
A ∧B A B ¬(A ∧B) ¬A ¬B A
¬(A ∨B) ¬A ¬B A ∨B A B ¬A
¬(A→ B) A ¬B A→ B ¬A B A

Rysunek 1: α/β-formuły

2.4. Przetwarzanie pytań

Niech ?(S ` A) będzie pewnym pytaniem abdukcyjnym. Naturalnie zarówno for-
muła A jak i formuły należące do ciągu S mogą być logicznie złożone, to znaczy mogą
zawierać pewną liczbę stałych logicznych. Wydaje się, że wraz ze wzrostem stop-
nia złożoności rozważanych formuł, maleje „przejrzystość” problemu abdukcyjnego.
Potrzebne jest zatem narzędzie za pomocą którego można przetworzyć wyjściowy pro-
blem do problemu „prostszego”. Efekt ten można łatwo osiągnąć używając narzędzi
wypracowanych w ramach Inferencyjnej Logiki Pytań [Wiśniewski 2004], w szczegól-
ności reguł erotetycznych.

Reguły erotetyczne rachunku ECPL dla logiki klasycznej, mają następującą postać
[Wiśniewski 2004]:

Lα :
?(Φ;S′α′T ` C; Ψ)

?(Φ;S′α′1α
′
2T ` C; Ψ)

Lβ :
?(Φ;S′β′T ` C; Ψ)

?(Φ;S′β′1T ` C;S′β′2T ` C; Ψ)

L¬¬ :
?(Φ;S′¬¬A′T ` C; Ψ)

?(Φ;S′A′T ` C; Ψ)

Rα :
?(Φ;S ` α; Ψ)

?(Φ;S ` α1;S ` α2; Ψ)

Rβ :
?(Φ;S ` β; Ψ)

?(Φ;S′β∗1 ` β2; Ψ)

R¬¬ :
?(Φ;S ` ¬¬A; Ψ)

?(Φ;S ` A; Ψ)

Symbole Φ oraz Ψ oznaczają pewne ciągi sekwentów, nazywane krótko kontek-
stem reguły. Schemat sekwentu występującego w regule, który nie jest kontekstem
reguły, nazywamy sekwentem aktywnym danej reguły. Powiemy, że sekwent S ` A
jest poprawny wtw S �CPL A tj. formuła A wynika na gruncie logiki klasycznej z cią-
gu formuł S. Wszystkie reguły rozważanego rachunku są odwracalne semantycznie.
Własność tą intuicyjnie można wyrazić w następujący sposób: sekwent aktywny prze-
słanki danej reguły jest poprawny wtw sekwenty aktywne wniosku danej reguły są
poprawne.

Ciągi pytań powstające przez zastosowanie reguł erotetycznych do danego pytania
nazywamy transformacjami sokratycznymi (krótko: s-transformacjami),

Definicja 6 (s-transformacja). Skończony ciąg pytań s = 〈Q1, . . . , Qn〉 jest sokra-
tyczną transformacją pytania Q za pomocą reguł rachunku E CPL wtw Q1 = Q oraz
Qi+1 powstaje z pytania Qi (1 ¬ i < n) poprzez zastosowanie jednej z reguł rachunku
E CPL.

Twierdzenie 2. Niech s = 〈Q1, . . . , Qn〉 będzie dowolną sokratyczną transformacją
oraz niech Qi = ?(Φ), gdzie 1 < i ¬ n. Jeżeli RES(Qi) = C, dla pewnej formuły C,
to RES(Qi−1) = C.

Zgodnie z powyższą uwagą, zastosowanie reguł erotetycznych rachunku ECPL nie
wpływa na poprawność hipotezy abdukcyjnej. W szczególności, rozwiązanie problemu
abdukcyjnego, sformułowanego wyłącznie za pomocą zmiennych zdaniowych lub ich
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negacji, jest również rozwiązaniem problemu wyjściowego, być może dużo bardziej
skomplikowanego. Twierdzenie to jest prosta konsekwencją odwracalności semantycz-
nej reguł rozważanego rachunku.

Z punktu widzenia dalszych rozważań, należy zwrócić uwagę na następującą za-
leżność. Stosując powyższe reguły do dowolnego sekwentu dojdziemy zawsze (w skoń-
czonej liczbie kroków) do ciągu sekwentów, w którym występują wyłącznie literały.

2.5. Złożoność problemów abdukcyjnych

Wprowadźmy na początek pojęcie stopnia złożoności formuły języka CPL.

Definicja 7 (Złożoność formuł CPL). Stopniem złożoności formuły A ∈ FORCPL

jest funkcja deg : FORCPL 7→ N spełniająca następujące warunki:

(i) jeśli A ∈ VAR, deg(A) = 0

(ii) deg(¬A) = deg(A) + 1

(iii) deg(A ∧B) = deg(A ∨B) = deg(A→ B) = (deg(A) + deg(B)) + 1

Złożoność sekwentu można wprowadzić w następujący sposób:

Definicja 8 (złożoność sekwentu). Niech S ` A będzie sekwentem oraz niech FS`A =
{B1, . . . , Bn} będzie zbiorem składającym się z formuł należących do zbioru S oraz
formuły A. Stopień złożoności sekwentu definiujemy w następujący sposób:

deg(S ` A) =
n∑
i=1

deg(Bi), Bi ∈ FS`A

Potrzebne jest następnie pojęcie złożoności ciągu sekwentów:

Definicja 9 (stopień złożoności ciągu sekwentów). Niech Φ = 〈φ1, . . . , φn〉 będzie cia-
giem sekwentów. Stopień złożoności tego ciągu można wyrazić następującym wzorem:

deg(Φ) = max(deg(φ1), . . . ,deg(φn)), φi ∈ Φ

Powyższe definicję pozwalają na następujące określenie stopnia złożoności pytania
abdukcyjnego:

Definicja 10 (stopień złożoności problemu abdukcyjnego). Niech Φ będzie ciągiem
sekwentów zaś ?(Φ) problemem abdukcyjnym. Stopień złożoności problemu ?(Φ) (sym-
bolicznie com(?(Φ))) jest określony jak następuje:

com(?(Φ)) = deg(Φ)

Upraszczając, stopień złożoności problemu abdukcyjnego P informuje nas o tym
jak daleko jesteśmy od sprowadzenia problemu P do problemów P1, . . . , Pn (poprzez
zastosowanie reguł erotetycznych), których rozwiązanie nie jest problematyczne, gdyż
dotyczą one wyłącznie zmiennych zdaniowych lub ich negacji.

Powyższa miara daje jedynie przybliżone pojęcie o faktycznej złożoności danego
pytania. Sądzimy, ze konieczna jest dokładniejsza analiza złożoności problemu abduk-
cyjnego. Powyższa uproszczona definicja pozwala jednak na sformułowanie następu-
jącej zależności:

Twierdzenie 3. Niech ?(Φ) będzie pytaniem abdukcyjnym, oraz niech pytanie ?(Φ′)
powstaje z pytania ?(Φ) poprzez zastosowanie pewnej reguły erotetycznej. Wtedy:

com(?(Φ′)) ¬ com(?(Φ))
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Twierdzenie powyższe głosi, iż zastosowanie danej reguły erotetycznej do pro-
blemu abdukcyjnego generuje nowy problem abdukcyjny, którego stopień złożoności
jest nie większy niż stopień złożoności problemu wyjściowego. Przy zaproponowanej
interpretacji rachunki erotetyczne mogą służyć jako narzędzie redukowania pytań ab-
dukcyjnych do pytań prostszych.

Dowód powyższego twierdzenia opiera sie na fakcie, że zastosowanie reguły erote-
tycznej do pewnego sekwentu generuje sekwent (bądź w przypadku reguł rozgałęzia-
jących — sekwenty) o nie większym stopniu złożoności niż sekwent wyjściowy.

3. Reguły abdukcyjne

Dotąd zajmowaliśmy się wyłącznie pytaniami abdukcyjnymi, nie rozważając spo-
sobu w jaki w przyjętej aparaturze można odpowiadać na pytanie abdukcyjne, to zna-
czy rozumować abdukcyjnie.

Jak wspomnieliśmy, każde pytanie może być sprowadzone do takiej postaci, w któ-
rej wszystkie formuły występujące w poprzednikach i następnikach sekwentów, nale-
żących do ciągu, na którym dane pytanie jest oparte, są literałami (nazwijmy takie
pytanie pytaniem elementarnym)2

W momencie, kiedy nasze pytanie abdukcyjne zostało rozłożone za pomocą re-
guł erotetyczneg rachunku ECPL (str. 107) do postaci pytania elementarnego, celem
znalezienia hipotez abudkcyjnych stosujemy następujące reguły abdukcyjne:

?(Φ;S ` l; Ψ)
?(Φ;S′l ` l; Ψ)

?(Φ;S′li ` lj ; Ψ)
?(Φ;S′l′i¬li ` lj ; Ψ)

Sprowadzają się one do dodania do ciągu S literału zamykającego sekwent.
Pomysł ten został przedstawiony przez Wiśniewskiego, gdzie reguła abdukcyjna

ma następującą postać 3:

?(Φ;S′A′T ` B; Ψ)
?(Φ;S′A′T ′A→ B ` B; Ψ)

4. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było przedstawienie problemów abdukcyjnych w formie
pytań (pytania abdukcyjne), które zadawane są w kontekście poszukiwania hipotez
wyjaśniających. Całość przedstawiona została w ramach Inferencyjnej Logiki Pytań
z wykorzystaniem erotetycznego rachunku ECPL dla logiki klasycznej. Na tej podsta-
wie zaproponowany został sformalizowany sposób oceny redukcji pierwotnego pytania
abdukcyjnego przez reguły erotetyczne. W celu uzyskania rozwiązania dla danego pro-
blemu abdukcyjnego zastosować należy podane reguły abdukcyjne.

Planowane dalsze prace nad prezentowanym zagadnieniem obejmować będą stwo-
rzenie formalnej metody rozwiązywania wielu pytań abdukcyjnych w ramach jak naj-
mniejszego, wspólnego zbioru rozwiązań. Z konieczności, realizowane zadania obej-
mować będą również system ewaluacji danego zbioru.

2Pojęcie literału definiujemy jak następuje: niech l oznacza zmienną zdaniową lub jej negację:

• jeśli l a postać pi, to ¬l ma postać ¬pi,
• jeśli l ma postać ¬pi, to ¬l ma postać pi.

3W oryginalnej wersji reguła ta została sformułowana w języku logiki pierwszego rzędu
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