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na to, jaki świat postrzegamy?
Justyna Janik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
12 Zjawisko heurystyki zakotwiczenia na materiale wizualnym
Katarzyna Janoszczyk, Kamil Michalik, Joanna Tybura, Katarzyna
Grochowalska, Karolina Łukasik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
13 Zakulisowe poznawanie j˛ezykoznawstwa kognitywnego
Barbara Konat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
14 Pobudzenie konstytucjonalne a pobudzenie chwilowe
Martyna Król . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
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19 Przeszłość w tle umysłu. Dolnopaleolityczne narz˛edzia krzemienne
w perspektywie archeologii kognitywnej —- zagadnienie kreatywności
Tomasz Michalik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
20 Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw. O znaczeniu asemantycznych
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Wst˛
ep
Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to cykliczna konferencja, organizowana przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistyczne, pod patronatem Zakładu Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM) oraz
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Podstawowym celem PFK jest integracja
środowiska młodych badaczy — studentów, doktorantów i pracowników nauki zaangażowanych w rozwój nauk kognitywnych.
Szósta edycja Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (4–5 grudnia 2010) jest
wydarzeniem szczególnym z dwóch powodów. Po pierwsze, już po raz drugi (jak
w przypadku 2. PFK, które miało miejsce w 2006 roku) mamy zaszczyt być impreza˛ towarzyszac
˛ a˛ Poznańskim Kolokwiom Kognitywistycznym połaczonym
˛
ze zjazdem
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Po drugie, jest to impreza w pewnym sensie jubileuszowa — kiedy w 2006 roku zaczynaliśmy nasza˛ przygod˛e z organizacja˛
PFK, cz˛eść z nas była na pierwszym roku nowootwartych studiów z kognitywistyki na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj osoby te sa˛ już absolwentami kierunku i w czasie konferencji moga˛ podzielić si˛e z nami efektami swoich prac
magisterskich.
Zebrane w niniejszej ksiażce
˛
artykuły sa˛ zapisem kwestii podejmowanych przez
uczestników 6. PFK. Tematyka artykułów odzwierciedla z jednej strony szerokie spektrum zainteresowań kognitywistów, z drugiej pokazuje, jak różne bywaja˛ płaszczyzny,
na których spotykaja˛ odmienne perspektywy i jak bardzo owocne sa˛ takie spotkania.
Goraco
˛ polecamy zawarte w tej ksiażce
˛
teksty.
Zach˛ecamy także do zapoznania si˛e z wcześniej wydanymi czterema tomami tekstów pokonferencyjnych, które zainteresowany czytelnik znajdzie na stronie internetowej PFK w zakładce „Nasze wydawnictwa”.
Z życzeniami dalszej owocnej współpracy,
Organizatorzy PFK
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Koncepcja właczania
˛
innego w Ja w bliskim
zwiazku
˛
— czyli o spotkaniu psychologii Williama
Jamesa ze współczesna˛ psychologia˛
społeczno-poznawcza˛
Marta Andrałojć
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydziałowe
Studium Doktoranckie, psychologia
mandralo@amu.edu.pl
Streszczenie Koncepcja właczania
˛
innych w Ja Arona i in. [1991] ujmuje bliskość
w zwiazkach
˛
mi˛edzyludzkich jako zjawisko o charakterze poznawczym, a wi˛ec polegajace
˛ na charakterystycznym przetwarzaniu informacji dotyczacych
˛
partnera bliskiego zwiazku.
˛
Artykuł przedstawia podstawowe założenia koncepcji właczania
˛
partnera
w Ja oraz jej rodowód, łacz
˛ acy
˛ klasyczne już teoretyczne ustalenia dokonane przez
Williama Jamesa [1890] ze współczesnymi obserwacjami efektów przetwarzania poznawczego dotyczacego
˛
własnej osoby versus osób o różnym stopniu bliskości. Zaprezentowane zostaja˛ także wspierajace
˛ model badania naukowe nad poznawczymi
implikacjami bliskości – głównie eksperymenty przeprowadzone w paradygmacie poznawczym.

Poj˛
ecie właczania
˛
w Ja
Idea głoszaca,
˛ że w bliskich zwiazkach
˛
mi˛edzyludzkich Ja partnerów przynajmniej
cz˛eściowo nakładaja˛ si˛e na siebie, wyrażana jest w myśli społecznej od samego jej zarania, tj. od czasów Arystotelesa [por. Płaskocińska, 2006]. Jej przełożenia na j˛ezyk
psychologiczny jako pierwszy dokonał William James [1890], gdy opisujac
˛ Ja empiryczne (przedmiotowe) uznał, że w szerokim znaczeniu treść Ja obejmuje „wszystko,
co można nazwać swoim własnym” [s. 291]. A zatem nie tylko własne ciało i funkcje
psychiczne, ale i posiadane przedmioty oraz swych bliskich – „nasza najbliższa rodzina
jest cz˛eścia˛ nas samych” [op. cit., s. 292]. Jak wyjaśniał James, pewne rzeczy i osoby
wywołuja˛ prawie te same uczucia, co własna osoba, tak że zachowujemy si˛e wobec
nich prawie tak samo jak wobec siebie samych. Gdy rozwijaja˛ si˛e z powodzeniem, napełniaja˛ jednostk˛e poczuciem satysfakcji, gdy pogarszaja˛ si˛e, wywołuja˛ uczucie przygn˛ebienia, a gdy zostaja˛ zaatakowane – pobudzaja˛ do odwetu. Jeżeli członkowie rodziny post˛epuja˛ niewłaściwie, „jest to nasz wstyd” [ibidem].
Niemal sto lat później Arthur Aron i Elaine N. Aron [1986, za: Aron i in. 1991]
wprowadzili do psychologii społeczno-poznawczej poj˛ecie „właczania
˛
innych w Ja”.
Badacze rozumieja˛ przez nie zjawisko polegajace
˛ na tym, że bliskim zwiazku
˛
jednostka
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funkcjonuje „tak, jakby niektóre lub wszystkie aspekty partnera były cz˛eściowo własne” [op. cit., s. 242]. W sformułowaniu tym słychać wyraźne echo myśli Jamesa,
jednak autorzy posuwaja˛ si˛e w konkluzjach jeszcze o krok dalej – podczas gdy ten
pierwszy – odnoszac
˛ si˛e tym razem do Ja podmiotowego – wyraźnie zaznacza odr˛ebność poczucia tożsamości dwojga kochanków [James 1890, s. 334], zespół Arona
[2004c] stawia hipotez˛e, że do pewnego stopnia partnerzy „myla˛ si˛e, kto jest kim,
czyje pomysły sa˛ czyje i co do kogo należy” [s. 102].
Zdaniem autorów koncepcji u podstaw właczania
˛
innych w Ja leżeć moga˛ procesy
poznawcze zachodzace
˛ u partnerów bliskiej relacji. Jak zauważyli jednak Smith, Coats i Walling [1999], badacze nie zaoferowali bardziej szczegółowego modelu reprezentacji umysłowych czy procesów przetwarzania poznawczego, „zadowalajac
˛ si˛e tak
metaforycznymi określeniami, jak idea, że partner staje si˛e cz˛eścia˛ Ja” [s. 878]. W tym
samym roku Aron i Fraley [za: Mashek, Aron i Boncimino 2003] zasugerowali, że reprezentacje poznawcze Ja i partnera bliskiego zwiazku
˛
maja˛ pewne wspólne elementy.
Smith i współpracownicy [1999] zaproponowali własne wyjaśnienie zjawiska w kategoriach lokalizacjonistycznego modelu koneksjonistycznego (localist connectionist
model)1 . Według tych autorów reprezentacje poszczególnych osób oraz cech (a także: celów, emocji, aktywności itp.) stanowia˛ w˛ezły składajace
˛ si˛e na dynamiczna˛ sieć.
Każdy z nich jest w danym momencie na określonym poziomie aktywacji oraz posiada połaczenia
˛
o różnej sile, pobudzajace
˛ lub hamujace,
˛ z pozostałymi w˛ezłami. W˛ezły
„Ja” i „inny”połaczone
˛
sa˛ wi˛ec ze soba˛ zarówno bezpośrednio (relacja mi˛edzyludzka; tu: bliskości), jak i pośrednio —- poprzez współdzielone cechy i inne właściwości.
Reprezentacje umysłowe własnej osoby i partnera nakładaja˛ si˛e zatem w sensie funkcjonalnym, tj. obydwie sa˛ aktywowane i do obydwu jest dost˛ep np. podczas udzielania
odpowiedzi dotyczacej
˛ cechy właściwej dla jednej osoby z pary.

Społeczno-poznawczy model właczania
˛
innych w Ja i jego
źródła
Podstawowe założenie modelu właczania
˛
innych w Ja mówi o tym, że każdy z partnerów bliskiego zwiazku
˛
włacza
˛
do pewnego stopnia w swoje Ja zasoby (resources),
perspektywy (perspectives) i tożsamości (identities)2 drugiej osoby [Aron i Aron 1986,
za: Aron i in. 2005; Aron i Aron 2006; Aron i in. 2001; Aron, Mashek i Aron 2004b;
Aron i in. 2004c]. Kategorie te zostały wyłonione przez autorów dwutorowo: droga˛
analizy doniesień z badań eksperymentalnych nad procesami poznawczymi zachodza˛
cymi w bliskich zwiazkach
˛
oraz przez odniesienie do klasycznego podziału Ja dokonanego przez Jamesa [1890]. Aron i in. [1991, 2004a], dokonawszy przegladu
˛ literatury
bliskościowej, zauważyli pewna˛ prawidłowość: niezależnie od podejścia teoretycznego czy metodologicznego, typowe opisy oraz wyniki badań nad przetwarzaniem poznawczym wskazuja,
˛ iż poznanie w bliskich zwiazkach
˛
umieścić można na pewnym
1

2

Autorzy zaznaczaja,
˛ że zdecydowali si˛e na model lokalizacjonistyczny ze wzgl˛edu
na jego prostot˛e, jednakże model rozproszony, jako bardziej zbliżony do biologicznych sieci neuronalnych, jest bardziej wiarygodny dla opisu rzeczywistego charakteru przetwarzania informacji [por. Smith i in. 1999].
W pierwotnej wersji koncepcji [por. Aron i in. 1991] figuruje określenie „cechy”
(characteristics).
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kontinuum, którego biegunami sa˛ z jednej strony procesy poznawcze dotyczace
˛ własnej osoby, a z drugiej procesy poznawcze w odniesieniu do nieznajomych. Można
wyodr˛ebnić trzy kategorie zjawisk, w których przejawiaja˛ si˛e owe pośrednie wyniki
i opisy, a wi˛ec poznawcze implikacje bliskości z druga˛ osoba:
˛ strategie alokacji zasobów, różnice w perspektywie aktora i obserwatora oraz podzielanie cech partnera. Jak
pokazuje tabela 1, odpowiadaja˛ one w pewnej mierze Jamesowskiemu podziałowi Ja
empirycznego na materialne, społeczne oraz duchowe.

Tabela 1.1. Źródła modelu właczania
˛
innych w Ja (źródło: opracowano na podstawie
Arona i in. [1991, s. 241–242; 2004a s.365–367; 2005 s. 209–211] oraz Jamesa [1890,
s. 292–296])

Właczanie
˛
w Ja zasobów, perspektyw i tożsamości
Aron i współpracownicy [2004b, 2004c, 2005, 2006] odpowiadajac
˛ na zadane sobie
pytanie, co oznacza właczanie
˛
innych w Ja, opisuja˛ kolejno trzy aspekty podlegajace
˛
właczaniu
˛
w obszar własnego Ja. Za najbardziej podstawowy i pierwotny (w sensie
motywacyjnym, ale i chronologicznym) uznaja˛ aspekt zasobów, który stanowia˛ zasoby materialne, wiedza poj˛eciowa, informacyjna i proceduralna oraz zasoby społeczne
(social assets) mogace
˛ ułatwić jednostce osiagni˛
˛ ecie jej własnych celów. Właczanie
˛
innego w Ja w sensie właczania
˛
jego zasobów w Ja oznacza subiektywne spostrzeganie
dost˛epu do zasobów partnera. Przykładem faktycznego połaczenia
˛
zasobów jest tu
współdzielenie majatku
˛
czy domu przez małżonków; w innych przypadkach partnerzy w uzasadniony sposób oczekuja˛ udost˛epnienia im zasobów drugiego (np. w odniesieniu do wiedzy proceduralnej –– „potrafi˛e to zrobić, bo on(a) mi pokaże, jak”);
wreszcie w niektórych sytuacjach jednostka postrzega pewne dobra materialne jako
należace
˛ do niej, podczas gdy partner ma odmienny punkt widzenia (np. dorastajace
˛
dziecko traktuje samochód rodziców jak swój własny). Z punktu widzenia Ja warianty
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te sa˛ jednak równoważne. Co wi˛ecej, nie tylko same zasoby postrzegane sa˛ jako dost˛epne Ja, ale i w konsekwencji rezultaty (tj. zyski i koszty) odnoszone przez druga˛
osob˛e doświadczane sa˛ w pewnej mierze jak własne. Stad
˛ reakcja emocjonalna na nabywanie czy tracenie przez partnera jego zasobów (w tym także statusu społecznego)
jest w dużym stopniu taka, jak w przypadku zdobycia czy utraty zasobów własnych ––
np. w sytuacji utraty pracy przez współmałżonka.
Właczanie
˛
w Ja perspektyw partnera oznacza z kolei – świadome oraz nieświadome –– doświadczanie świata z perspektywy drugiej osoby3 . W sferze poznawczej
wiaże
˛ si˛e to z wyst˛epowaniem zwiazanych
˛
z Ja tendencji atrybucyjnych i stronniczości
poznawczej także w odniesieniu do partnera czy partnerki b˛edacej
˛ w bliskim zwiazku.
˛
Pod poj˛eciem tożsamości autorzy rozumieja˛ to, co odróżnia jednostk˛e od innych
ludzi i obiektów: cechy, wspomnienia i inne właściwości. Model właczania
˛
w Ja zakłada, że w bliskich zwiazkach
˛
łatwo dochodzić może do mylenia czy mieszania własnych
cech i wspomnień z tymi należacymi
˛
do partnera.

Badania przemawiajace
˛ za modelem
Model poj˛eciowy właczania
˛
innych w Ja weryfikuja˛ badania charakterze eksperymentalnym z nurtu społeczno-poznawczego, zarówno przeprowadzane w zwiazku
˛
z pokrewnymi obszarami psychologii społecznej, jak i te bezpośrednio zainspirowane omawiana˛ koncepcja.
˛ Te ostatnie składaja˛ si˛e na bardziej ogólne podejście, w ramach którego dany paradygmat koncentrujacy
˛ si˛e na rozbieżnościach Ja–inni modyfikowano
tak, by jeszcze bardziej uwypuklić problem różnicy pomi˛edzy osobami bliskimi a innymi ludźmi. Ponieważ szczegółowy przeglad
˛ badań zwiazanych
˛
z koncepcja˛ właczania
˛
innych w Ja znaleźć można w pracach A. Arona i E. Aron [2006] oraz Arona i in.
[1991, 2001, 2004a, 2004b, 2004c, 2005], w poniższych ust˛epach przytoczone zostana˛ jedynie najbardziej reprezentatywne wyniki eksperymentów. Dla jasności wywodu
za wymienionymi wyżej pracami zachowany zostanie podział według trzech aspektów
właczania
˛
w Ja.

Badania nad właczaniem
˛
w Ja zasobów
Przewidywania teoretyczne dotyczace
˛ zachodzacego
˛
w bliskim zwiazku
˛
właczania
˛
w Ja zasobów partnera czy partnerki zakładaja,
˛ że zasoby oraz rezultaty osiagane
˛
przez partnera b˛eda˛ traktowane jak własne. By je przetestować, Aron i in. [1991]
zmodyfikowali procedur˛e badawcza˛ gry zwiazanej
˛
z rozkładem kwot pieni˛edzy, oryginalnie zastosowany przez Liebranda (decomposed-game procedure) [1984, za: op. cit.].
W trzech badaniach eksperymentalnych uczestnicy podejmowali szereg decyzji dotyczacych
˛
przyznawania pewnych sum pieni˛edzy sobie samym, swoim przyjaciołom
3

Autorzy przyznaja,
˛ że wyróżnione trzy kategorie sa˛ dosyć płynne. Rzeczywiście,
można by si˛e w tym miejscu zastanawiać, na ile reakcja emocjonalna na uzyskanie
czy strat˛e zasobów partnera przynależy do sfery zasobów, a na ile do sfery perspektyw. Mimo watpliwości
˛
zdecydowano si˛e zachować podział dokonany przez
autorów, gdyż wyjaśnia on kierunki badań weryfikujacych
˛
założenia modelu (por.
dalej).
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oraz dalszym znajomym. Zgodnie z hipotezami, badani przyznawali sobie i bliskiemu
przyjacielowi niemal równa˛ kwot˛e, ale gdy rozdzielali pieniadze
˛
sobie i dalszemu znajomemu, przyznawali sobie wi˛ecej. Co wi˛ecej, wyniki te utrzymywały si˛e niezależnie
od tego, na ile uczestnicy przekonani byli, że druga osoba może dowiedzieć si˛e o ich
decyzji. Z kolei MacKay, McFarland i Buehler [1998, za: Aron i in. 2005] wykazali,
że fałszywa informacja zwrotna na temat poziomu wykonania zadania przez partnera miała wpływ na nastrój badanych tylko w przypadku, gdy partner w zadaniu był
jednocześnie partnerem życiowym. Wyniki te zgodne sa˛ z idea˛ traktowania zasobów
partnera jak swoich własnych –– w tym przypadku w myśl zasady, że zyski bliskiej
osoby stanowia˛ zysk dla Ja.

Badania nad właczaniem
˛
w Ja perspektyw
W obszarze właczania
˛
w Ja perspektyw partnera bliskiego zwiazku
˛
z badań koncentrujacych
˛
si˛e wokół tendencji atrybucyjnych [różnicy pomi˛edzy aktorem a obserwatorem,
por. Aronson, Wilson i Akert 1997] wynika, że zwykła różnica co do tej tendencji jest
mniejsza, gdy druga osoba jest kimś bliskim, tak jak najlepszym przyjacielem czy partnerem miłosnego zwiazku
˛
[Aron i in. 1991; Aron i Fraley 1999, za: Aron i in. 2005,
Sande, Goethals i Radloff, za: Aron i Aron 2006]. Wymienione prace badawcze bazowały na procedurze stworzonej przez Sande i in., w której uczestnicy oceniali, na ile
poszczególne cechy wchodzace
˛ w skład 11 antagonizmów opisuja˛ dana˛ osob˛e. Zgodnie z różnica˛ pomi˛edzy aktorem a obserwatorem ludzie dokonywali wi˛ekszej ilości
atrybucji sytuacyjnych (tu: przyporzadkowanie
˛
sobie obydwu z pary przeciwstawnych
cech), gdy oceniali siebie samych, niż gdy oceniali innych ludzi. Aron i in. [1991]
w swoim eksperymencie wykazali, że liczba atrybucji sytuacyjnych czynionych wzgl˛edem partnera bliskiego zwiazku
˛
jest wyższa niż w stosunku do dalszego znajomego.
Zjawisko to zgodne jest z idea˛ doświadczania perspektywy bliskiej osoby jak własnej,
która˛ można przedstawić w postaci nast˛epujacego
˛
toku rozumowania: „«Wiem, czemu
on to zrobił —- jak ja, zachował si˛e odpowiednio do sytuacji»”[Aron i in. 2005, s. 214].
Jeszcze innym uj˛eciem problemu właczania
˛
perspektyw partnera w Ja zespół Arona [1991] posłużył si˛e, przystosowujac
˛ do swych celów procedur˛e badawcza˛ Lorda
[1980, 1987, za: Aron i in. 1991], polegajac
˛ a˛ na pomiarze efektywności odtwarzania
rzeczowników, które wcześniej uczestnicy wyobrażali sobie w interakcji z określona˛
osoba˛ (soba˛ samym lub kimś innym). Badania Lorda potwierdziły jego założenie, że
Ja służy jako tło doświadczania, podczas gdy inni ludzie sa˛ przetwarzani jako figury
percepcyjne. Eksperyment Arona i in. [op. cit.] powtórzył te wyniki (przy porównywaniu Ja i nie-bliskiej osoby), ale i pokazał, że rzeczowniki łaczone
˛
w wyobraźni z bliska˛
osoba˛ –– matka˛ uczestnika –– były odtwarzane niemal tak samo, jak te łaczone
˛
z obrazem siebie samego. Efekt ten był tym silniejszy, im bliższy zwiazek
˛
emocjonalny ła˛
czył badanego z matka.
˛ Powyższe wyniki uzyskano także w przypadku, gdy nie-bliska˛
osoba˛ była osoba znana z mediów, jak i najlepsza przyjaciółka matki. W interpretacji
autorów badań osoby bliskie tak samo jak Ja służa˛ jako tło doświadczania.
Ponadto, Konrath i Ross [2003, za: Aron i in. 2004b] ustalili, że właściwy przetwarzaniu dotyczacemu
˛
Ja efekt pami˛eciowy, polegajacy
˛ na tym, że własne sukcesy sa˛
przywoływane jako bardziej niedawne, a porażki jako bardziej odległe w czasie niż
były w rzeczywistości, rozciagni˛
˛ ety jest również na partnerów zwiazku
˛
miłosnego —ale tylko wówczas, gdy oceniani byli oni jako bliscy a nie zdystansowani.
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Badania nad właczaniem
˛
w Ja tożsamości
Jak opisano wcześniej, model właczania
˛
w Ja zakłada nakładanie si˛e poznawczych reprezentacji Ja oraz partnera, z którym jednostka pozostaje w bliskim zwiazku.
˛
W rezultacie przetwarzanie i pami˛eć informacji zwiazanych
˛
z Ja oraz tych zwiazanych
˛
z partnerem sa˛ ściśle powiazane
˛
ze soba.
˛ Dlatego też osoba może mylić swoje własne cechy
z tymi właściwymi bliskiemu człowiekowi, czy też zdarzenia, w których sama uczestniczyła z tymi, które przydarzyły si˛e w rzeczywistości jej bliskim. Inaczej mówiac
˛ ––
w zmniejszeniu rozróżniania pomi˛edzy Ja a innym przejawia si˛e zjawisko właczania
˛
w Ja tożsamości partnera bliskiego zwiazku
˛
[Aron i in. 2001, 2004a, 2004b, 2004c,
2005].
Za powyższym twierdzeniem przemawiaja˛ badania nad efektem odnoszenia do Ja,
który polega na tym, że ludzie lepiej pami˛etaja˛ materiał kodowany w powiazaniu
˛
z Ja
niż kodowany w inny sposób [Greenwald 1981, za: Mandrosz-Wróblewska 1988]. Symons i Johnson [1997, za: Aron i in. 2005], przeprowadziwszy metaanaliz˛e 65 badań
nad tym zjawiskiem, stwierdzili, że na ogół ludzie lepiej pami˛etaja˛ słowa, których
uczyli si˛e odnoszac
˛ do siebie samych niż odnoszac
˛ do innych ludzi. Różnica ta jest
jednak mniejsza, jeżeli osoba, z która˛ skojarzono słowo, jest kimś bliskim.
Bardziej bezpośredni dowód nakładania si˛e reprezentacji poznawczych Ja i partnera stanowia˛ badania nad czasami reakcji przy podejmowaniu decyzji Ja–inny. W eksperymencie Arona i in. [1991] uczestnicy najpierw oceniali różne cechy pod wzgl˛edem
stopnia, w jakim opisuja˛ ich samych oraz współmałżonka, a nast˛epnie zbadano czas
reakcji podczas podejmowania decyzji ja–nie ja (poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie: „Czy dana cecha opisuje mnie?”). Odnośnie cech, pod wzgl˛edem których Ja
odpowiadało partnerowi (prawda dla obydwu lub fałsz dla obydwu) odpowiedzi janie ja były szybsze niż w przypadku, gdy wzgl˛edem danej cechy Ja nie odpowiadało
partnerowi (dla jednego z nich prawda, a fałsz dla drugiego). W późniejszych badaniach [Aron i Fraley 1999, za: Mashek i in. 2003] potwierdzono t˛e prawidłowość oraz
wykazano, że siła efektu zwiazana
˛
jest z mierzona˛ na podstawie kwestionariusza samoopisu jakościa˛ relacji, pozwalajac
˛ zarazem przewidzieć wzrost deklarowanej bliskości w przeciagu
˛ trzech miesi˛ecy. Smith i in. [1999] powtórzyli we własnych badaniach
nad czasami reakcji zarówno opisana˛ wyżej prawidłowość, jak i dodatni zwiazek
˛
ze
spostrzegana˛ bliskościa˛ relacji z partnerem.
Przewidywanie, że cechy i wspomnienia partnera moga˛ być dosłownie mylone
z własnymi, potwierdziła Mashek z zespołem [2003] w eksperymencie nad procesami
pami˛eciowymi. W pierwszym etapie uczestnicy oceniali jeden zestaw cech w odniesieniu do tego, na ile opisuje ich samych, inny zestaw cech w odniesieniu do bliskiej
osoby, i jeszcze inny zestaw cech odnoszac
˛ do osoby znanej z mediów. Drugi etap
polegał na nieoczekiwanym zadaniu na rozpoznawanie, podczas którego badanym
przedstawiano kolejno każda˛ z cech i proszono o wskazanie, dla której z osób (siebie,
bliskiej osoby czy osoby znanej z mediów) wcześniej ja˛ oszacowali. Z analizy bł˛ednych rozpoznań wynikało, że jeżeli uczestnicy nie rozpoznali poprawnie cechy jako
ocenianej wcześniej w odniesieniu do siebie samego, byli bardziej skłonni pami˛etać,
że oszacowali ja˛ w odniesieniu do swojego partnera (a nie osoby znanej z mediów).
Zachodzi też relacja odwrotna –– jeżeli cecha nie została prawidłowo rozpoznana jako
oceniona wcześniej w odniesieniu do partnera czy partnerki, cz˛eściej wskazywano ja˛
jako oszacowana˛ dla siebie samego niż dla osoby znanej z mediów.
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Podsumowanie
Przytoczone wyniki badań wskazuja˛ na zjawisko właczania
˛
w obszar treści własnego Ja cech i wspomnień bliskiej osoby, które jest efektem działania automatycznych,
a także nieświadomych procesów przetwarzania informacji. Właczanie
˛
w Ja dotyczy
w świetle przytoczonej teorii i badań niejawnego aspektu samowiedzy —- b˛edacej
˛
współczesnym odpowiednikiem Ja empirycznego (przedmiotowego, self) wyróżnionego przez Jamesa [1890]. Omawiana koncepcja stanowi zatem nie tylko interesujac
˛ a˛
propozycj˛e poznawczego spojrzenia na relacj˛e bliskości mi˛edzyludzkiej, ale i przykład
syntezy teoretycznych założeń wprowadzonych ponad 100 lat temu przez Williama
Jamesa z danymi empirycznymi zebranymi współcześnie za pomoca˛ nowoczesnych
metod psychologii poznawczej. Należy przy tym zaznaczyć, że sama synteza takiego
rodzaju stanowi wyraz trendu w psychologii, aby przekładać na j˛ezyk czysto empiryczny zjawiska opisywane dotad
˛ wyłacznie
˛
na płaszczyźnie teoretycznej –– np. na
zasadzie sprawozdania z obserwacji naturalnie wyst˛epujacego
˛
wzoru zachowań czy
też w postaci wyrażenia jakiejś idei za pomoca˛ wieloznacznej i ogólnikowej metafory (co zaprezentowano na poczatku
˛
artykułu). Strategia˛ działania naukowego jest tu
koncentracja na procesach podstawowych możliwych do zbadania w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.
Ponadto, rozpatrujac
˛ dalej opisane zjawiska z uwzgl˛ednieniem podziału Jamesa,
należy postawić sobie nast˛epujace
˛ pytanie: czy właczanie
˛
w Ja można rozumieć również w kategoriach Ja podmiotowego, a wi˛ec raczej w kategoriach cech strukturalnych
niż treściowych Ja? Pytanie to może stać si˛e punktem wyjścia dla nowych kierunków
badań w obszarze wspólnym dla nauk o poznaniu, psychologii społecznej i psychologii
Ja.

Bibliografia
1. Aron, A., Aron, E. N. 2006, Romantic relationships from the perspectives of the
self-expansion model and attachment theory: partially overlapping circles, Dynamics of romantic love: Attachment, caregiving, and sex, Guilford Press New York,
s. 359–382.
2. Aron A., Aron, E. N., Norman, C. 2001, The self expansion model of motivation
and cognition in close relationships and beyond, Blackwell handbook in social
psychology: Interpersonal processes, Blackwell Malden, s. 478–501.
3. Aron, A., Aron, E. N., Smollan, D. 1992, Inclusion of Other in the Self Scale and the
structure of interpersonal closeness, Journal of Personality and Social Psychology,
63, s. 596–612.
4. Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., Nelson, G. 1991, Close relationships as including
other in the self, Journal of Personality and Social Psychology, 60, s. 241–253.
5. Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., Nelson, G. 2004a, Close relationships as including
other in the self, Key readings in social psychology: Close relationships, Psychology
Press New York, s. 365–380.
6. Aron, A., Mashek, D., Aron, E. N. 2004b, Closeness as including other in the
self, Handbook of closeness and intimacy, Lawrence Erlbaum Associates Mahwah,
s. 27–41.

1 (6. PFK, tom 5.) Koncepcja właczania
˛
innego w Ja

13

7. Aron, A., Mashek, D., McLaughlin-Volpe, T., Wright, S., Lewandowski, G., Aron, E.
N. 2005, Including close others in the cognitive structure of the self, Interpersonal
cognition, Guilford Press New York, s. 206–232.
8. Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., Mashek, D., Lewandowski, G., Wright, s. C., Aron,
E. N. 2004c, Including others in the self, European Review of Social Psychology,
15, s. 101–132.
9. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. 1997, Psychologia społeczna: serce i umysł,
Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.
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Streszczenie Niewiele z badań dotyczacych
˛
przest˛epców agresywnych przeprowadzonych zostało w paradygmacie poznawczym. Obecny ich stan zdaje si˛e niemalże
całkowicie potwierdzać hipotez˛e dotyczac
˛ a˛ istnienia deficytów uwagi i funkcji zarzad˛
czych w tej grupie. Różnice dotycza˛ zdolności hamowania, szybkości przetwarzania informacji oraz zdolności w zakresie przeszukiwania. Wyniki testów nie wskazuja˛ jednak
na hipotez˛e współwyst˛epowania przest˛epstw agresywnych i ADHD, sugerujac
˛ raczej
etiologi˛e zwiazan
˛ a˛ z urazami głowy. Uwaga i funkcje zarzadcze
˛
lokalizowane sa˛ w obr˛ebie kory przedczołowej. Badania neuropsychologiczne wskazuja˛ na deficyt w tym
obszarze mózgowia istoty szarej w grupie przest˛epców agresywnych. Niewielka ilość
dost˛epnych danych nie pozwala jednak na wyciagni˛
˛ ecie jednoznacznych wniosków.

Przest˛
epstwa agresywne (PA), definiowane jako przest˛epstwa z użyciem przemocy, stanowia˛ ważny problem społeczny. Dla przykładu w 2009 w USA w zwiazku
˛
z PA dokonano 581765 aresztowań, co stanowiło 4% wszystkich aresztowań (z wyłaczeniem
˛
przest˛epstw drogowych), (za: statystyki FBI 2009 http://www2.fbi.gov).
Jakkolwiek dla Polski podobne dane nie sa˛ publikowane, można podejrzewać, że odsetek ten może być analogiczny. Jak do tej pory brakuje twardych naukowych podstaw
dla rozwiazań
˛
polityki kryminalnej, która skutecznie zapobiegałaby tego typu przest˛epczości. Niemniej, na tym polu poczyniono w ostatnich 25 latach dosyć znaczacy
˛
post˛ep, czego egzemplifikacja˛ jest poniższy przeglad
˛ literatury dotyczacy
˛ deficytów
w zakresie funkcji zarzadczych
˛
i uwagi u sprawców PA (w odniesieniu do paradygmatów poznawczego i neuropsychologicznego).

Funkcje zarzadcze
˛
i kontrola poznawcza
Funkcje zarzadcze
˛
(FZ) (Executive Functions) sa˛ definiowane najogólniej rzecz biorac,
˛
jako zestaw procesów umożliwiajacych
˛
optymalizacj˛e wykonywanych zadań. Norman
i Shallice [1988], wyróżnili 5 typów sytuacji w których widoczne jest działanie owych
funkcji. Sa˛ to: (1) Planowanie lub podejmowanie decyzji, (2) Poprawianie zaistniałych bł˛edów lub rozwiazywanie
˛
problemów, (3) zadania wymykajace
˛ si˛e ze znanych
schematów wymagajace
˛ podejmowania niewyuczonych do tej pory sekwencji działań,
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(4) zadania niebezpieczne, badź
˛ przysparzajace
˛ „trudności technicznych” (5) zadania
wymagajace
˛ odstapienia
˛
od silnie wyuczonych nawyków lub oparcia si˛e pokusie.
FZ uznawane sa˛ za jeden z elementów składowych kontroli poznawczej, rozumianej jako zdolności systemu poznawczego do nadzorowania i regulowania własnych procesów poznawczych, a także planowanego sterowania ich przebiegiem [N˛ecka, Orzechowski, Szymura 2006]. Za region mózgowia w których lokalizowane sa˛ FZ
uznawana jest kora orbitofrontalna mieszczaca
˛ si˛e w płacie czołowym, [Fuster 1980],
(problem lokalizacji FZ zostanie szerzej omówiony w dalszej cz˛eści tekstu).
W celu zoperacjonalizowania FZ oraz uwagi, optymalizacji a także ich pomiaru
stworzonych zostało wiele konstruktów wraz z bateriami testów. Jednym z interesujacych
˛
rozwiazań
˛
w tej dziedzinie jest zaproponowany przez Mirsky’ego [1991] czteroczynnikowy model neuropsychologiczny, uzyskany w wyniku przeprowadzenia analizy czynnikowej na wynikach 6 testów mierzacych
˛
funkcje uwagowe (WCST, WAISR, TMT, CPT, Cancel, Stroop). W efekcie uzyskał model gdzie wyróżnione zostały:
przerzutność uwagi (shifting), kodowanie (encode), podtrzymywanie (sustain), oraz
przeszukiwanie (focus and execute). Proponowane rozwiazanie
˛
okazało si˛e trafne zarówno dla próby dorosłych jak i niepełnoletnich badanych (w wersji odpowiednio dla
nich uproszczonej).

Czy sprawcy przest˛
epstw agresywnych maja˛ deficyty
uwagowe?
W odniesieniu do sprawców PA bardzo wiele napisano na temat różnego rodzaju czynników społecznych i środowiskowych, gdzie autorzy upatruja˛ źródła ich zachowań.
W literaturze przedmiotu zwraca si˛e uwag˛e m.in. na zniekształcone schematy poznawcze, uwarunkowania socjoekonomiczne, czy doświadczenie traumy [Word, Beach
2008]. Natomiast nieproporcjonalnie niewiele badań w tej dziedzinie traktuje o różnicowaniu sprawców przest˛epstw agresywnych pod wzgl˛edem właściwości ich systemu
kontroli poznawczej, czemu zostało poświ˛econe niniejsze opracowanie

Czy przest˛
epstwa agresywne współwyst˛
epuja˛
z zaburzeniami funkcji zarzadzczych
˛
u ich sprawców?
Odpowiedzi na powyższe pytanie z różnych skutkiem nieliczni badacze poszukiwali
już w latach 40’ [Morgan i Lilenfeld 2000]. Od tego czasu do 2000 r. opublikowanych
zostało około 39 badań zachowujacych
˛
standardy i dyscyplin˛e metodologiczna.
˛ Prace
różniły si˛e od siebie zarówno pod wzgl˛edem badanych grup, przyj˛etej metodologii,
jak i rozumienia kluczowych poj˛eć. Morgan i Lilenfeld [2000], przeprowadzili metaanaliz˛e podsumowujac
˛ a˛ ten 60-letni dorobek (n = 4589). Uzyskane przez nich wyniki
świadcza˛ na korzyść hipotezy istnienia deficytów FZ u sprawców PA. 79% analizowanych badań wykazało w sposób istotny statystycznie gorsze niż w grupach kontrolnych wyniki testów FZ mierzonych wieloma metodami. Wielkość efektu dla całej próby wyniosła (d = 0, 62; p < 0, 001). Cień na uzyskany wynik rzuca wysoka wartość statystyki homogeniczności effect size (Q), której wynik wskazuje na silne zróżnicowanie wartości uzyskanych w poszczególnych badaniach. (Q = 303, p < 0, 001).
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Po rozbiciu danych na podgrupy ze wzgl˛edu na sposób operacjonalizacji „sprawców
PA”, oraz „sposobu pomiaru FZ”, najsilniejszy efekt uzyskano dla popełniajacych
˛
ci˛eżkie przest˛epstwa (crimes), (d = 0, 94). Niestety wszystkie z wyróżnionych podgrup
okazały si˛e heterogeniczne pod wzgl˛edem effect size. Wśród metod diagnozowania
różnic FZ najkorzystniejszy bilans effect size/homogeniczność, wykazał test Stroopa
(d = 0, 43; Q = 12, 78).

Gdzie dokładnie szukać różnic?
Wspomnianym wyżej testem Stroopa posłużyli si˛e również Smith i Waterman [2004].
Porównali oni wielkość efektu testu w wersji klasycznej i emocjonalnej pomi˛edzy grupami sprawców PA, przest˛epców nieagresywnych (PN), przest˛epców seksualnych (PS),
oraz grupa˛ kontrolna˛ (studenci). PA uzyskali wyższy niż grupa kontrolna wynik w teście impulsywności F (3, 39) = 3, 83, p < 0, 05, (miara Self-Report Measures of Aggression and Impulsivity BPAQ i BIS). Ponadto we wszystkich warunkach testu Stroopa
PA osiagali
˛
dłuższe czasy reakcji niż grupa kontrolna (niestety badacze nie podaja˛ testu istotności statystycznej tych różnic). Również PS (połow˛e z nich stanowili
PA) w całym teście osiagali
˛
czasy wyższe niż grupa kontrolna F (3, 24) = 2, 28,
p < 0, 05, d = 0, 222. Zarówno PA jak i PS wykazali wyższy efekt (bias) w warunku
niezgodności koloru (p < 0, 05), oraz w warunku słów seksualnych. PA uzyskali też
statystycznie gorsze rezultaty w warunku słów agresywnych w porównaniu z grupa˛
kontrolna˛ (p < 0, 05). W przypadku PS interesujacym
˛
rezultatem jest wi˛
eksza liczba bł˛
edów popełnianych we wszystkich warunkach testu, niż w przypadku grupy
kontrolnej, F (3, 39) = 3, 42, p < 0, 05 (badacze nie podaja˛ wyników dla grupy PA).
Wi˛ekszość z przytoczonych wyników jest spójna z efektami metaanalizy Morgan i Lilenfeld. Wskazuja˛ one na istnienie wyraźnych różnic w zakresie sprawności FZ i inhibicji pomi˛edzy grupa˛ sprawców PA jak i grupa kontrolna.
˛ Otrzymane rezultaty moga˛
świadczyć o słabszym niż w populacji funkcjonowaniu kontroli poznawczej, jak i dłuższym czasie potrzebnym na przetwarzanie informacji.

Zaburzenia uwagi? A może ADHD?
Badania Kelly i in. [2002] również dostarczaja˛ dowodów potwierdzajacych
˛
tez˛e o problemach uwagowych PA. Posługujac
˛ si˛e wspomnianym wyżej modelem Mirsky’ego
[1991], autorzy przebadali 30 młodocianych agresywnych przest˛epców seksualnych.
Należy podkreślić że dobrana przez autorów grupa kontrolna wychowywała si˛e w środowisku podobnym do sprawców. Wyniki wskazuja˛ na widoczne różnice w zakresie przeszukiwania i kodowania (czynnik uwagowy wg modelu Mirsky’ego), oraz
czasie odpowiedzi (czynnik FZ wg modelu Mirsky’ego) na korzyść grupy kontrolnej.
Nie wykryto natomiast różnic w zakresie podtrzymywania, przerzutności uwagi
(cz. uwagowy), a także konceptów werbalnych (verbal concept), sprawności motorycznej i zdolności planowania (cz. FZ). Wyniki te nie tylko potwierdzaja˛ hipotez˛e dotyczac
˛ a˛ problemów z funkcjonowaniem uwagi sprawców PA, ale ze wzgl˛edu na brak
różnic w zakresie podtrzymywania i przerzutności uwagi poddaja˛ w watpliwość
˛
hipotez˛e dotyczac
˛ a˛ ADHD jako czynnika powiazanego
˛
z tym rodzajem sprawców, [Ponseti i in. 2001, Langevin 2009; za: Matoga 2009]. Interesujacym
˛
spostrzeżeniem nadajacym
˛
kierunek przyszłych badań jest spostrzeżenie Miller’a [1999], który zauważa,
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że deficyty, jakie prezentuja˛ sprawcy, bardziej niż ADHD przypominaja˛ te wyst˛epujace
˛
u pacjentów z urazami głowy.

Czy sprawcy przest˛
epstw agresywnych maja deficyty innych
funkcji pokrewnych funkcjom zarzadzczym
˛
i jaki jest ich
rozkład?
Sprawcy PA nie stanowia˛ jednorodnej grupy pod wzgl˛edem popełnianych czynów,
ich liczby oraz charakterystyk społeczno-demograficznych [Shepherd 2002]. Jednym
z możliwych podziałów jest kryterium seksualnego charakteru popełnionego przest˛epstwa. Interesujacego
˛
badania wśród obu grup dokonali Guay, Ouimet i Proulx
[2005] porównujac
˛ różne aspekty inteligencji nieseksualnych przest˛epców agresywnych (NSPA) i przest˛epców seksualnych (PS) (nie wiadomo czy wszyscy PS byli agresywni). Autorzy wykazali istnienie niewielkich różnic w zakresie inteligencji wykonawczej (performance) pomi˛edzy NSPA i PS na korzyść NSPA. Nie wykazano natomiast różnic w zakresie inteligencji werbalnej. o ile rozkład IQ (całkowite) wśród
NSPA zbliżony był do normalnego (choć ze średnia˛ niższa˛ niż w populacji nieprzest˛epczej), to wśród PS obserwowano nadreprezentacj˛e osób które osiagn˛
˛ eły mniej niż
70 pkt. (25%).

Inne dowody deficytów funkcji zarzadczych
˛
i uwagi
u sprawców przest˛
epstw agresywnych
Za Pośrednia˛ wskazówk˛e dotyczac
˛ a˛ istnienia deficytów uwagowych PA można uznać
również badania Langevina [2009, za: Matoga 2009], w których autor wykazał,
że 85% spośród badanych przez niego seksualnych sprawców PA przynajmniej raz
powtarzało klas˛e w trakcie nauki szkolnej. W kolejnym z badań autor, [Langevin
2009, za: Matoga 2009], wykazał nadreprezentacj˛e uczniów klas specjalnych wśród
PS (38,5%).
Istnienie deficytów w zakresie FZ u sprawców PA dostarczaja˛ również badania neuropsychologiczne. Temu zagadnieniu poświ˛econa jest druga cz˛eść niniejszego tekstu.

Lokalizacja funkcji zarzadczych
˛
Badania z użyciem technik neuroobrazowania na ogół zgodnie wskazuja˛ na lokalizacj˛e
FZ w obr˛ebie kory przedczołowej (prefrontal cortex), szczególnie w obr˛ebie kory orbitofrontalnej (orbitofrontal cortex), czyli BA 11, 47 (orbital) [e.g. Miller, Cohen 2001;
Koechlin, Ody, Kouneiher 2003]. Deficyty w zakresie FZ (podobnie zreszta˛ jak i uwagi) u sprawców PA powinny wi˛ec odpowiadać odpowiednim zmianom w obr˛ebie kory
przedczołowej.
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Kora przedczołowa a funkcje zarzadcze
˛
–– doniesienia z obserwacji
klinicznych
Klasycznym już przypadkiem uszkodzenia kory przedczołowej zwiazanej
˛
z późniejszym rozhamowaniem jest opis zmiany w zachowaniu Phineasa Gage’a, który po uszkodzeniu płatów czołowych, w szczególności w obr˛ebie kory orbitofrontalnej, stał si˛e
osoba˛ niecierpliwa,
˛ rozhamowana,
˛ majac
˛ a˛ problemy z podejmowaniem decyzji [Kalat 2007]. Nie można zweryfikować historycznych doniesień w oparciu o współczesne
metody badawcze, niemniej zwiazek
˛
uszkodzeń kory przedczołowej z zaburzeniami
kontroli (w tym FZ) potwierdzaja˛ zarówno obserwacje kliniczne jak i eksperymenty.
do tych pierwszych można zaliczyć obserwacje osób cierpiacych
˛
na opryszczkowe zapalenie mózgu (herpes simplex viral encephalitis). Cechuje je rozhamowanie i podwyższona agresywność w sytuacji rozprzestrzenienia si˛e infekcji wirusa HSV-1 z twarzy
nerwem trójdzielnym na mózg z preferencjami w stron˛e płata skroniowego i czołowego (szczególnie kory orbitofrontalnej) [Greenwood et al. 1983]. Podobne obserwacje
dotycza˛ demencji czołowych (a szczególnie czołowo-skroniowych), jak np. w neurodegeneracyjnej tauopatii zwanej choroba˛ Picka [Kertesz i in. 2005].

Neurobrazowanie funkcji zarzadczych
˛
u sprawców
przest˛
epstw agresywnych
Bardzo ciekawym przykładem potwierdzajacym
˛
w warunkach laboratoryjnych (z wykorzystywaniem strukturalnego MRI) powyższe obserwacje jest badanie Raine’a i in.
[2000]. Porównywali oni obj˛etość istoty szarej u ochotników, u których zdiagnozowano antyspołeczne zaburzenie osobowości (APD) (n = 21; w tym 71,4% było choć raz
aresztowanych; byli to sprawcy poważnych PA– jednak nieosadzeni w wi˛ezieniu) z 2
grupami kontrolnymi (osób zdrowych n=34 oraz osób uzależnionych n = 21). Grupa APD miała średnio o 11% mniejsza˛ obj˛etość istoty szarej w korze przedczołowej
w porównaniu do grupy „zdrowych” i o 13,9% mniejsza˛ w porównaniu do grupy uzależnionych (p = 0, 03 i .009) przy wielkości efektu odpowiednio d = 0, 76 i d = 0, 78.
Jednocześnie w grupie APD obj˛etość istoty szarej w obr˛ebie kory przedczołowej wobec obj˛etości całego mózgowia stanowiła mniejszy ułamek (0,075) niż w pozostałych
grupach (w każdej 0,086 i p = 0, 01). Pojawił si˛e jednak problem w precyzyjnym
umiejscowieniem ubytków w korze przedczołowej. Niemniej odpowiada to wnioskom
płynacym
˛
z badań poznawczych, wskazujacym
˛
na problemy sprawców PA w podejmowaniu decyzji. Wyniki badań Raine’a i in. potwierdzili Yang i in. [2005], ale dla
psychopatów „nieskutecznych” (tzn. takich, którzy dali si˛e „złapać”), nie potwierdził
zaś Laakso i in. [2002]. Warto jednak podkreślić, że w we wszystkich tych badaniach
grupy nie były homogeniczne (Yang i in. oraz Laakso i in. badali specyficznie psychopatów).

Podsumowanie
W niniejszej pracy dokonano przegladu
˛ literatury odnośnie deficytów w zakresie uwagi i funkcji zarzadczych
˛
u sprawców przest˛epstw agresywnych. Zaprezentowane dane
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niemal jednoznacznie wskazuja˛ na istnienie tego typu zwiazku.
˛
W szczególności badania w paradygmacie poznawczym zdaja˛ si˛e sugerować, iż sprawcy przest˛epstw agresywnych wykazuja˛ deficyty w zakresie kontroli poznawczej, ze szczególnym uwzgl˛ednieniem funkcji zarzadczych
˛
(co wiaże
˛ si˛e również z deficytami uwagi). Doniesienia
z zakresu neuropsychologii w pewnym stopniu potwierdzaja˛ te obserwacje, wciaż
˛ jednak brakuje wystarczajacej
˛ liczby tego typu danych. Wiaże
˛ si˛e to z trudnościa˛ w przeprowadzeniu tego typu badań (specyficzna grupa badanych, dodatkowo stosunkowo
heterogeniczna), jak i brakiem jednoznacznego powiazania
˛
funkcji zarzadczych
˛
z konkretnym obszarem mózgowia (dokładnie kory przedczołowej).
Warto podkreślić, że dane te pozostaja˛ w zgodzie z badaniami nad psychopatia.
˛
Psychopaci stanowia˛ stosunkowo duży procent sprawców przest˛epstw agresywnych
[Cornell i in. 1996], a ze wzgl˛edu na wi˛eksza˛ homogeniczność tej grupy, uzyskiwane
w badaniach na psychopatach wyniki maja˛ wi˛eksza˛ doniosłość teoretyczna.
˛
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O pochodzeniu i znaczeniu wiedzy na temat
własnego doświadczenia emocjonalnego —
emocje w kontekście teorii umysłu
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Streszczenie Wrażliwość macierzyńska, wyznaczajaca
˛ jakość interakcji opiekuna
z dzieckiem we wczesnym dzieciństwie, cz˛esto jest interpretowana w kontekście teorii
przywiazania
˛
[por. Czub 2005]. Celem pracy jest natomiast przedstawienie wrażliwości macierzyńskiej rozumianej jako nastawienie opiekuna do traktowania dziecka
jako istoty niezależnej i obdarzonej od narodzin własnym umysłem (mind-mindedness)
[Meins i in. 2002]. Głównym tematem jest próba ukazania zależności mi˛edzy mindmindedness a rozwojem dzieci˛ecej teorii umysłu. Znaczenie owej zależności zostanie
ukazane na przykładzie powstawania kompetencji emocjonalnych (konkretniej, wiedzy na temat własnego doświadczenia emocjonalnego) oraz zdolności do efektywnej
regulacji emocji jako element funkcji wykonawczych (samokontrola). Ponadto autor
pragnie zwrócić uwag˛e, że stosowanie przez rodziców terminów mentalnych, które
odnosza˛ si˛e bezpośrednio do zachowań dziecka a pośrednio do jego stanów mentalnych, pełni rol˛e scaffoldingu w rozumieniu własnego doświadczenia emocjonalnego przez dziecko [Taumoepeau, Ruffman 2008]. W ten sposób opiekun strukturyzuje
niejako „na wejściu” pobudzenie emocjonalne dziecka a poprzez proces werbalizacji
(przechodzenie mi˛edzy kodem obrazowym a werbalnym [Maruszewski, Ścigała 1998]
stwarza okazj˛e do uchwycenia afektu w słowa. Wszystko to składa si˛e na powstanie indywidualnej, potocznej teorii emocji, która umożliwia regulacj˛e stosunków podmiotu
z otoczeniem społecznym.

Wst˛
ep
Zharmonizowaniem nazywamy interakcj˛e rodzica z dzieckiem, która ma charakter
współdziałania z obu stron [Schaffer 1989]. Dzi˛eki takiemu zharmonizowaniu rodzic
może efektywnie wpływać i kontrolować zachowanie dziecka, z kolei dziecko czujac,
˛
że rodzice sa˛ zdolni do aktywnego uczestnictwa w interakcji oraz spójni w swoim zachowaniu, ma wrażenie, że ktoś czyta jego myśli, zamiary, intencje. Gotowość opiekuna do reagowania na wysyłane sygnały, która daje dziecku poczucie stabilności i przewidywalności w środowisku, jest określana jako wrażliwość macierzyńska. Istotnym
zatem wydaje si˛e odkrycie, jak to si˛e dzieje, że rodzice owe sygnały dziecka potrafia˛
właściwie interpretować [Schaffer 1989], czyli w jaki sposób można tłumaczyć różnice
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w zakresie wrażliwości macierzyńskiej. Co ważniejsze, w jakich kategoriach opiekunowie interpretuja˛ zachowanie dziecka — w kategoriach potrzeb czy przekonań?
Relacja mi˛edzy matka˛ (opiekunem) a dzieckiem jest różnie operacjonalizowana
[Lok, McMahon 2006]. Badacze przywiazania
˛
kłada˛ nacisk szczególnie na sposób
sprawowania opieki nad dzieckiem, głównie na odpowiednie odczytywanie sygnałów
dziecka, tj. m.in. jak szybkie zaspokojenie potrzeby, aby nie przedłużać dystresu czy też
spójność reakcji matki w określonym czasie. Jest to czynnik warunkujacy
˛ rodzaj utworzonego przywiazania.
˛
Wrażliwość opiekuna (wrażliwość macierzyńska) na sygnały
płynace
˛ od dziecka jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju we wczesnym dzieciństwie
oraz decyduje o jakości rozwoju psychicznego w kolejnych okresach [Czub 2005]. Rodzaj przywiazania
˛
wpływa na funkcjonowanie jednostki w takich obszarach jak m.in.
poczucie własnej wartości, pr˛eżność ego, mechanizmy utrzymywania równowagi emocjonalnej, rozwój poznawczy [Czub, Stawicka 2007]. Wrażliwość macierzyńska jest
tu rozumiana jako zbiór kompetencji emocjonalnych, u podłoża których leża˛ procesy emocjonalno-poznawcze [Czub, Stawicka 2007]. Taka konceptualizacja tłumaczy
zachowanie opiekuna poprzez aktywacj˛e procesów emocjonalno-motywacyjnych, które wyzwalaja˛ zachowania opiekuńcze ze strony rodzica. Uwarunkowania wrażliwości
macierzyńskiej w tym paradygmacie sprowadzaja˛ si˛e do 2 grup czynników: intrapersonalnych oraz społecznych.
Wrażliwość matczyna może być również pojmowana np. jako zdolność matki do
reprezentowania (odbierania) stanów mentalnych dziecka [Meins 1999; Fonagy i in.
1991 za: Lok, McMahon 2006]. Wówczas kładzie si˛e nacisk na odczytywanie stanów
mentalnych dziecka, a nie tylko sygnałów, które ono wysyła (np. płacz, uśmiech) oraz
na ich werbalizacj˛e.
Współczesny filozof umysłu Daniel Dennett [1997] wprowadził do rozważań nad
natura˛ poznania termin nastawienie jako strategia wyjaśniania i przewidywania zachowań pewnego obiektu materialnego lub psychologicznego. Wyróżnił 3 rodzaje nastawień: fizykalne, konstrukcyjne, intencjonalne. Zachowanie człowieka jest potocznie
wyjaśniane przy użyciu nastawienia intencjonalnego, kiedy ludzie odwołuja˛ si˛e do
swojej zdroworozsadkowej
˛
wiedzy. Nastawienie intencjonalne to sposób rozumienia
innych osób jako istot obdarzonych umysłem, które posiadaja˛ pewne przekonania
i pragnienia.
Tabela 3.1. Rodzaje nastawień (źródło: opracowanie własne na podstawie: Dennett,
1997)

Nastawienie intencjonalne we współczesnej psychologii można utożsamiać z poj˛eciem teorii umysłu (TU) — rozumiana˛ jako kompetencja czy zdolność do pojmowania
innych umysłów, w szczególności do interpretowania zachowań przy użyciu kategorii
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mentalnych, odwołujacych
˛
si˛e do myśli, przekonań, uczuć, intencji itp. [Putko 2008].
Pojawia si˛e pytanie, czy rodzice próbujac
˛ zsynchronizować swoje zachowanie z dzieckiem, korzystaja˛ z nabytej TU, czy też z nastawienia fizykalnego? W jaki sposób to
robia?
˛ W jakiej relacji TU rodziców pozostaje do mechanizmu przywiazania
˛
mi˛edzy
opiekunem a dzieckiem? Wreszcie, jakie znaczenie dla dziecka ma rozwój mentalizacji, która˛ być może nabywa dzi˛eki stosowaniu przez rodziców w odpowiedni sposób
ich TU?

Nastawienie intencjonalne opiekuna
Mind-mindedness (M-M) — to tendencja (lub zdolność) opiekuna do pojmowania
dziecka jako istoty obdarzonej od narodzin niezależnym umysłem (stanami mentalnymi) [Meins i in. 2002], a nie jedynie jako obiekt, którego potrzeby sa˛ zaspokajane.
To ostatnie bowiem w terminologii Dennetta przypominałoby nastawienie fizykalne.
Jakość M-M u opiekuna można zdiagnozować poprzez analiz˛e odpowiedzi na pytanie: „Opisz mi swoje dziecko” [Meins i in. 2002]. Analizuje si˛e tutaj jak cz˛esto dorosły używa terminów odnoszacych
˛
si˛e do stanów mentalnych lub do wygladu
˛ fizycznego. M-M można pośrednio obserwować poprzez komentarze opiekuna kierowane
do dziecka, dokładniej komentarze dot. stanów mentalnych (mind-related comments)
[Ereky-Stevens 2008]. W badaniach wyróżnia si˛e kilka rodzajów takich komentarzy
ze wzgl˛edu na przedmiot odniesienia:
•
•
•
•
•

przekonanie, poznanie („Co o tym sadzisz?”)
˛
dażenia
˛
(„Chcesz pobawić si˛e ta˛ zabawka˛ raz jeszcze?”)
stany afektywne („Nie bój si˛e.”)
opiekun naśladujacy
˛ postać dziecka („mhm, ten żółty lizak smakuje mi najbardziej.”)
dziecko próbuje manipulować przekonaniami dorosłego („Sprawdzasz mnie?”)
[Meins i in. 2001 za: Ereky-Stevens 2008].

Badano hipotez˛e, czy M-M można traktować jako miara przywiazania.
˛
Okazało si˛e,
że to, jak matka myśli o dziecku, przekłada si˛e cz˛eściowo (jedynie w przypadku wrogości) na to jak si˛e wobec niego zachowuje [Lok, McMahon 2006]. Niemniej jednak
istotnym jest znaczenie M-M u opiekuna dla rozwoju TU oraz kompetencji społecznych
u dziecka [Meins i in. 2002; Taumoepeau, Ruffman 2008].
Opiekun, który używa komentarzy dot. stanów mentalnych dziecka, cz˛esto interpretuje nieintencjonalne zachowanie dziecka jakby było ono intencjonalne [Meins,
Fernyhough 1999], np. wczesne przejawy mowy dziecka sa˛ odbierane jako świadome i zamierzone (por. pseudo-dialogi). Można uznać, że jest to rodzaj zachowania
antycypujacego
˛
poziom kompetencji dziecka, ponieważ matki posługuja˛ si˛e odrobin˛e
bardziej zaawansowanym j˛ezykiem (dot. stanów wewn˛etrznych), niż wskazywałby na
to aktualny poziom rozwoju dziecka [Taumoepeau, Ruffman 2008].
Praca Taumoepeau i Ruffman [2008] przedstawia, jak zmienia si˛e przedmiot komentarzy opiekuna. Poczatkowo
˛
(do ok. 15 miesiaca
˛ życia) opiekunowie komentuja˛
doświadczenie dziecka, które dot. sfery emocjonalno-motywacyjnej (dażeń,
˛
pragnień,
potrzeb), później sfery poznawczej (myśli, przekonań, wiedzy). Autorzy wyjaśniaja,
˛
że jest to zrozumiałe, ponieważ uwaga rodziców w pierwszym okresie życia dziecka
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jest nastawiona na zaspokajanie jego potrzeb (np. „Chciałbyś jeszcze coś zjeść?”). Nast˛epnie komentarze dot. dziecka przenosza˛ si˛e na inne osoby, co ma funkcj˛e adaptacyjna˛ — aby rozpoznawać stany innych, trzeba najpierw dobrze orientować si˛e w swoich
(do pewnego stopnia jest to wsparcie teorii symulacji [Putko 2008]. W zwiazku
˛
z powyższymi ustaleniami zasadnym jest postawienie pytania, jak rodzice rozpoznaja,
˛ na
jakim poziomie zaawansowania w mentalizacj˛e jest ich dziecko? Autorzy [Taumoepeau i Ruffman 2008] odpowiadaja,
˛ że dzieje si˛e to za sprawa˛ stosowanych przez dziecko
zaimków (ja, on, ty, itp.).
Odpowiednie rozpoznanie na jakim etapie rozwoju mentalizacji jest dziecko jest
o tyle ważne, że pozwala opiekunowi odpowiednio dostosować swoje zachowanie do
oczekiwań, ale również wymagań dziecka. Dzi˛eki temu dziecko jest odpowiednio stymulowane, ale nieprzestymulowane. Adekwatne zachowanie opiekuna w kontekście
rozwoju TU u dziecka jest istotne, ponieważ jak utrzymuja˛ niektórzy badacze [zob.
Putko 2008] rozwój TU stanowi podstaw˛e do rozwoju funkcji wykonawczych. Oznacza
to, że jakość interakcji we wczesnym dzieciństwie wpływa na ukształtowanie funkcji
wykonawczych (pami˛eci roboczej, kontroli impulsów, planowania), a tym samym prowadzi od zewn˛etrznej regulacji zachowania do autoregulacji [Bernier, Carlson, Whipple 2010]. Badacze wykazali, że najistotniejszym predyktorem rozwoju funkcji wykonawczych jest scaffolding – rozumiany jako pozostawienie dziecku przez rodzica
pewnej autonomii przy przeprowadzaniu różnego rodzaju działań. Tłumacza,
˛ że jest
to możliwe właśnie dzi˛eki matczynej wrażliwości oraz M-M [Bernier, Carlson, Whipple 2010). Zatem matka, która w czasie interakcji dobrze interpretuje sygnały dziecka
oraz jest uważna na jego stany mentalne, posiada kompetencje, które pozwalaja˛ jej
udzielić dziecku odpowiedniego wsparcia, przyczyniajac
˛ si˛e tym samym do rozwoju
funkcji wykonawczych (np. samokontroli emocjonalnej).
Obserwuje si˛e pozytywny zwiazek
˛
mi˛edzy wrażliwościa˛ matki na stany wewn˛etrzne dziecka a jego późniejszym rozumieniem zachowań społecznych [Ereky-Stevens
2008]. Można ten fakt zgeneralizować i powiedzieć, że doświadczenie społeczne
dziecka wpływa na rozwój mentalizacji. Kiedy dziecko w pierwszym roku życia jest
zależne od pola spostrzeżeniowego [Wygotski 2002] i jego uwag˛e przyciagaj
˛ a˛ głównie przedmioty, to rodzice nazywaja˛ nie tylko te przedmioty, ale też jaki stosunek ma
do nich dziecko. Takie interaktywne zachowania w diadzie (oparte np. o gesty wskazywania) to punkt krytyczny dla rozwoju TU [Ereky-Stevens 2008]. Niemowl˛e uczy
si˛e świata wewn˛etrznego przez interakcj˛e z dorosłym. Wprowadzenie w życie kilku
miesi˛ecznego dziecka „świadomości” stanów wewn˛etrznych pozwala mu lepiej rozumieć przyczyny zachowania, najpierw swojego, później innych [Taumoepeau, Ruffman 2008] oraz poznawać świat afektów, a z czasem rozumieć sens doświadczenia
emocjonalnego [Ereky-Stevens 2008]. Ponadto stosowanie przez rodziców terminów
mentalnych, które odnosza˛ si˛e bezpośrednio do zachowań dziecka a pośrednio do jego
stanów mentalnych, pełni rol˛e wspomnianego wyżej scaffoldingu w rozumieniu własnego doświadczenia emocjonalnego przez dziecko [Taumoepeau, Ruffman 2008].

Proces werbalizacji i regulacji emocji
Meins i in. [2002] zbadali, jak interakcja w wieku 6 miesi˛ecy wpływa na rozwój teorii umysłu (badanej w wieku ok. 4 lat). Z badań wynika, że istotne jest, aby opiekun
używał terminów mentalnych na aktualne doświadczenie dziecka. Samo stosowanie
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˛

przez rodziców takich terminów, w oderwaniu od stanu psychicznego w jakim znajduje si˛e dziecko, nie wpływa na rozwój teorii umysłu. Sprowadzajac
˛ powyższe ustalenia
do obszaru psychologii emocji, można powiedzieć, że M-M u rodziców pozwala dziecku zintegrować doświadczenie subiektywne (świat wewn˛etrzny) ze słowem (etykieta˛
werbalna˛ — światem zewn˛etrznym). Przeżywane pobudzenie emocjonalne zaczyna
mieć swoja˛ nazw˛e.
Za Maruszewskim i Ścigała˛ mówimy o psychicznej reprezentacji emocji [1998].
Emocje reprezentowane sa˛ w trzech kodach: obrazowym, werbalnym i abstrakcyjnym.
Kod obrazowy ma postać skryptu o charakterze wisceralno-kinetycznym, natomiast
werbalny posiada struktur˛e prototypowa˛ a jego funkcja˛ jest różnicowanie doznań zapisanych w kodzie obrazowym. Kod obrazowy pochodzi z okresu prewerbalnego, dlatego jest zwiazany
˛
z reprezentacja˛ konkretnej emocji (pobudzenia emocjonalnego)
w konkretnej sytuacji. Wsparcie dorosłego, np. w diadzie, który nazywa doświadczenie dziecka i jest dla niego „lustrem”, tworzy podstawy do rozwoju u dziecka poj˛ecie
ja odzwierciedlone, ponieważ dorosły w ten sposób łaczy
˛
oba kody (obrazowy i werbalny) poprzez proces werbalizacji [Maruszewski, Ścigała 1998]. Odzwierciedlenia
rodzica (nazywanie emocji, które pojawiaja˛ si˛e u dziecka) można tłumaczyć właśnie
poprzez M-M.

Rysunek 3.1. Relacja mi˛edzy teoria˛ umysłu a mind-mindedness (źródło: opracowanie
własne na podst.: Maruszewski, Ścigała, 1998; Taumoepeau, Ruffman, 2008]
Rozwój teorii umysłu pozwala nie tylko orientować si˛e w stanach mentalnych innych osób, ale również w swoich — prowadzi do rozwoju własnej umysłowości [Putko
2008]. W procesie socjalizacji to rodzice dostarczaja˛ dziecku znaczeń emocjonalnych.
Dzi˛eki nim dziecko orientuje si˛e w tym, czego doświadcza. Świadomość własnego stanu emocjonalnego ułatwia rozpocz˛ecie wolicjonalnego procesu samoregulacji, a przez
to może przyczynić si˛e do lepszego przystosowania si˛e do środowiska. Zdaniem Stegge
i Terwogt [2007] jakość oraz wynik procesów samoregulacji w kontekście doświadczenia emocjonalnego sa˛ zależne od posiadanej wiedzy na temat emocji.
Regulacj˛e emocji można rozumieć jako wpływ innych procesów czy struktur psychicznych na doświadczenie emocji [Górska, Soroko 2004]. Badacze Gross i Thompson [2007] prezentuja˛ sposoby regulacji emocji na kontinuum świadome/ kontrolowane/ wymagajace
˛ wysiłku (effortfull) — nieświadome/ automatyczne/ niewymagajace
˛ wysiłku (effortless). Automatyczna regulacja przebiegu emocji jest właściwościa˛
wrodzona,
˛ która polega na obniżeniu poziomu pobudzenia [Doliński 2000] (np. we
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wczesnym okresie życia samouspokojenie przez ssanie kciuka), natomiast nieautomatyczna (kontrolowana) jest procesem przebiegajacym
˛
przy udziale świadomości (np.
świadoma zmiana oceny sytuacji z zagrażajacej
˛ na bezpieczna).
˛
Regulacja emocji poszerzona o mow˛e dzi˛eki działaniom opiekuna to struktura
wyższa, która prowadzi do opanowania swojego zachowania, ponieważ adekwatne
werbalizowanie (proces rozumiany jako przejście z kodu obrazowego do werbalnego)
pozwala na uniezależnienie si˛e od aktualnych bodźców. Leksykon (zbiór nazw emocji) dziecka jest poczatkowo
˛
uzależniony od stymulacji poznawczej, jaka˛ oferuje mu
opiekun lub najbliższe środowisko społeczne. Dziecko przy pomocy dorosłego wnioskuje indukcyjnie o istocie emocji, tj. o zdarzeniach, które je poprzedzaja˛ czy konsekwencjach własnego zachowania, które zostało przez nie wywołane; tworzy rodzaj
TU w kontekście doświadczenia emocjonalnego, która˛ można nazwać potoczna˛ teoria˛
emocji. Uświadomienie tego typu zwiazków,
˛
mi˛edzy klasa˛ pewnych bodźców a wywołanymi przez nie reakcjami u siebie, pozwala w przyszłości na kontrolowanie własnego zachowania np. poprzez wybór tych sytuacji, które sa˛ pozbawione emotogennych
bodźców. Stegge i Terwogt [2007] uważaja,
˛ że nadmierna agresja oraz objawy depresji u dzieci moga˛ wynikać ze stosunkowo niskiego poziomu świadomości własnych
emocji. Wg nich to nieadaptacyjne zachowanie (agresja oraz depresyjność) jest spowodowane trudnościami w adekwatnym rozpoznaniu przeżywanego stanu afektywnego,
co skutkuje nieumiej˛etnościa˛ skorygowania własnego zachowania. Dziej˛e si˛e tak, ponieważ aby doprowadzić do zmiany zachowania potrzebna jest wiedza na temat jego
przyczyn — w tym wypadku emocji, które wywołały owo zachowanie.
Świadomość przeżywanej emocji stymuluje podmiot do zainicjowania nieautomatycznej regulacji emocji. Proces uświadamiania aktywuje te struktury pami˛eci (jawnej), które dot. tematu relacyjnego emocji czy też jej programu działania, tzn. co
poprzedza konkretna˛ emocj˛e i co nast˛epuje po niej [Stegge, Terwogt 2007]. Potoczna teoria emocji pozwala przewidzieć zachowanie, jak również je wyjaśnić. Badania
z użyciem fMRI pokazały, że uświadomienie pojawienia si˛e emocji wiaże
˛ si˛e z obniżeniem aktywacji ciała migdałowatego, a przez to ze zmniejszeniem pobudzenia emocjonalnego i można je traktować jako proces top-down w regulacji emocji [Herwing, Kaffenberger, Jäncke, Brühl 2010]. Przy czym należy dodać, że badani nie werbalizowali
swoich odczuć. Jedynie skupiali na nich uwag˛e. Przeniesienie uwagi na doznawana˛
emocje lub odczucie oraz na pobudzenie płynace
˛ z ciała powodowało obniżenie aktywności ciała migdałowatego. Można natomiast założyć, że u osób badanych (27 osób bez
zaburzeń psychicznych ani neurologicznych), w trakcie ich rozwoju doszło do wytworzeni si˛e asocjacji mi˛edzy kodem obrazowym a werbalnym. Wówczas nakierowanie
uwagi na emocj˛e automatycznie uaktywnia reprezentacj˛e obrazowa˛ oraz werbalna,
˛
mimo że nie została ona głośno wypowiedziana.

Podsumowanie
W pracy przedstawiono kluczowa˛ rol˛e wrażliwości macierzyńskiej dla rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie. Przy czym nie traktowano jej jako gotowość matki
do reagowania na sygnały dziecka (np. płacz) — zaspokajanie potrzeb, ale postanowiono skorzystać z opracowań, w których zostaje zoperacjonalizowana jako mindmindedness. W poczatkowym
˛
etapie rozwoju dziecka wrażliwość macierzyńska, rozumiana tak jak preferuja˛ badacze przywiazania,
˛
ma fundamentalne znaczenie dla
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przeżycia dziecka, ponieważ uaktywnia procesy emocjonalne-motywacyjne u opiekuna, który zapewnia dziecku bezpieczeństwo. Z kolei w późniejszym okresie to M-M
może odgrywać wi˛eksza˛ rol˛e w rozwoju TU czy funkcji wykonawczych. W opracowaniach z tego zakresu nie odnaleziono jednak badań, które jednoznacznie traktowałby
o relacji mi˛edzy przywiazaniem
˛
a M-M.
Dzi˛eki stosowaniu przez rodziców M-M rozwój mentalizacji u dziecka ulega facylitacji. Stosowanie przez rodzica terminów mentalnych na antycypowane stany mentalne dziecka, wprowadzaja˛ dziecko w świat psychiczny. Zaczyna ono rozumieć ludzkie
zachowania jako wynik pragnień, potrzeb, dażeń,
˛
przekonań. M-M pokazuje również,
że sama znajomość terminów mentalnych, czyli słów, które dot. stanów psychicznych,
jest czynnikiem koniecznym dla rozwoju TU. Jednakże samo dysponowanie leksykonem takich terminów nie wystarcza do utworzenia TU, ponieważ potrzebne jest działanie opiekuna, który nazywa aktualne doświadczenie dziecka [Meins i in. 2002].
TU, która powstaje m.in. dzi˛eki M-M, została przedstawiona głównie w kontekście
doświadczenia emocjonalnego. Aktywność rodzica pełni rol˛e scaffoldingu i pozwala dziecku uporzadkować
˛
własne doświadczenia emocjonalne. Zjawisko werbalizacji
emocji (przechodzenie mi˛edzy kodem obrazowym a werbalnym) autor rozumie jako
podstaw˛e do efektywnej regulacji emocji, która jest niezb˛edna przy regulacji stosunków podmiotu ze środowiskiem. W badaniach, które zostały w tej pracy przytoczone,
podkreśla si˛e znaczac
˛ a˛ rol˛e świadomości w modulowaniu procesu regulacji emocji.
W tym kontekście za atrakcyjna˛ poznawczo można uznać prób˛e scharakteryzowania
procesu regulacji emocji, który zostaje zainicjowany celowo (świadomie), a nast˛epnie
przebiega nieświadomie.
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Streszczenie Strategia konfirmacji (Confirmation bias) od lat budzi zainteresowanie naukowców. Jeszcze do niedawna silna była skłonność do traktowania jej jako
„bład”
˛ ludzkiego umysłu, odchylenie od matematycznych standardów racjonalności.
W niniejszej pracy dokonuje zebrania i usystematyzowania argumentów nurtu ewolucyjnego, opowiadajacego
˛
si˛e za alternatywna˛ interpretacja˛ strategii konfirmacji — jako wydajnej w realnym środowisku heurystyki. Reinterpretuje klasyczny eksperyment
Wasona wskazujac
˛ jego niedoskonałości i ograniczenia. W drugiej cz˛eści pracy podaje
argumenty na rzecz tezy, że nawet w tak formalnej i abstrakcyjnej dziedzinie działalności ludzkiej jak nauka, strategia konfirmacji nie jest przeżytkiem po adaptacyjnej
przeszłości człowieka, ale sposobem myślenia praktycznie umożliwiajacym
˛
jakiekolwiek badania. Przedstawione argumenty prowadza˛ do pytania o adekwatność definicji
„racjonalności” ludzkiego działania jako zgodności z matematycznymi standardami.

Wprowadzenie
Podejście ewolucyjne do badań nad racjonalnościa˛ opiera si˛e na założeniu, że skoro w toku rozwoju filogenetycznego człowieka zachowała si˛e cała gama „biasów”
poznawczych — odchyleń od matematycznych standardów poprawnego wnioskowania i podejmowania decyzji — to powinny one w jakiś sposób ułatwiać przetrwanie
w świecie. Innymi słowy wszelkie heurystyki powodujace
˛ wyżej wspomniane odchylenia stanowia˛ „adaptacyjna˛ skrzynk˛e narz˛edziowa”
˛ każdego człowieka, która okazuje
si˛e wystarczajacym
˛
zasobem do rozwiazania
˛
wi˛ekszości problemów z jakimi spotyka
si˛e on w środowisku [Gigerenzer & Todd 1999, za: N˛ecka, Orzechowski, Szymura,
2007]. Drugim ważnym założeniem jest wzajemny wpływ motywacji i procesów poznawczych. Motywacja uważana jest za wysoce przystosowawczy element naszego
wyposażenia do życia w świecie, poprzez wpływ na przetwarzanie informacji zapewniajacy
˛ człowiekowi wi˛eksza˛ elastyczność funkcjonowaniu w zróżnicowanym środowisku [Kunda 1990; Ermer, Cosmides & Tooby 2008].
Podstawowym celem tej pracy jest reinterpretacja strategii konfirmacji (confirmation bias) — zdefiniowanej jako przykładanie wagi do poszukiwania warunków wystarczajacych
˛
do zaistnienia zdarzenia, nie zwracanie natomiast uwagi na warunki
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konieczne i powiazana
˛
z nia˛ tendencja do nierównomiernego „ważenia” bł˛edów fałszywego alarmu i chybienia [Friedrich 1993; Lewicka 1993, 1998, 2000] — w myśl
zarysowanego wyżej paradygmatu ewolucyjnego. Teza, która˛ zamierzam udowodnić
głosi, że tak jak inne heurystyki jest ona ekologicznie skuteczna˛ strategia˛ zwi˛ekszaja˛
ca˛ szans˛e przetrwania organizmu. Aby ja˛ wesprzeć, uporzadkuje
˛
argumenty badaczy
z nurtu ewolucyjnego zawierajac
˛ je w trzech podrozdziałach b˛edacych
˛
opisem najwi˛ekszych zalet strategii konfirmacyjnej — skuteczności, elastyczności oraz ekonomii
poznawczej. Wielokrotnie odwołam si˛e w nich do klasycznego eksperymentu 2-4-6
Wasona [1960], przedstawiajac
˛ jego reinterpretacj˛e stawiajac
˛ a˛ pod znakiem za pytania poprawność wniosków tego badacza. W drugiej cz˛eści pracy, odwołujac
˛ si˛e do opisów dokonanych przez historyków i filozofów nauki i konfrontujac
˛ je z współczesnymi pracami psychologicznymi, postaram si˛e udowodnić, że nawet w tak formalnej
i abstrakcyjnej dziedzinie ludzkiej kultury jak nauka strategia konfirmacji pełni ważna˛
funkcje, praktycznie umożliwiajac
˛ prowadzenie jakichkolwiek badań.

Skuteczność
W świetle koncepcji Lewickiej [1993, 1998, 2000, 2003] i zwracajacego
˛
uwag˛e na to
samo zjawisko Friedricha [1993] strategi˛e konfirmacji można zdefiniować jako skupianie si˛e na warunkach wystarczajacych
˛
do wystapienia
˛
danego zjawiska, nie zwracanie natomiast uwagi na warunki konieczne (w kategoriach teorii Friedricha — strategi˛e minimalizacji bł˛edu fałszywego alarmu przy jednoczesnym nie przykładaniu wagi
do bł˛edu chybienia). Autorzy udowadniaja,
˛ że takie nastawienie, b˛edace
˛ zaprzeczeniem jednego z warunków poprawnego odgadni˛ecia reguły w zadaniu Wasona (Zwracanie uwagi na warunki wystarczajace
˛ jak i konieczne — oba bł˛edy musza˛ być równo ważone), jest dla organizmu korzystne w sytuacjach w jakich najcz˛eściej znajduje
si˛e on w realnym środowisku — takich, które wymagaja˛ od niego zajmowania postawy aktywnej (postawy aktora — [Lewicka 1993]), dażenia
˛
do gratyfikacji, zysku.
Spełnienie warunku wystarczajacego
˛
zapewnia zysk, przy jednoczesnym zachowaniu
ekonomii poznawczej — wymaga to przetworzenia mniejszej ilości informacji niż rozpatrywanie warunku koniecznego.
Dlaczego strategia skuteczna w otaczajacym
˛
nas świecie nie spełniła swojego zadania w laboratorium, w którym badani rozwiazywali
˛
zadanie 2-4-6? Klayman i Ha
[1987] oraz Lewicka [1993] zwracali uwag˛e na to, że w zadaniu tym wyst˛epuje sytuacja nienaturalna co najmniej z dwóch powodów. po pierwsze, było ono skonstruowane tak, aby praktycznie każda z sformułowanych przez badanych hipotez była za
waska.
˛
Jest to tylko jedna z pi˛eciu możliwych relacji pomi˛edzy wst˛epna˛ hipoteza˛ organizmu, a hipoteza˛ prawidłowa.
˛ Co wi˛ecej, Klayman i Ha zwracaja˛ uwag˛e na to, że
w zadaniu Wasona dwa odr˛ebne poj˛ecia traktuje si˛e zbiorczo — testowanie hipotez
poprzez przypadki poza nie wykraczajace
˛ oraz testowanie hipotez w taki sposób, aby
najbardziej prawdopodobne było otrzymanie falsyfikacji.o ile, w przypadku testowanej
przez Wasona wersji relacji mi˛edzy hipoteza˛ wst˛epna˛ a prawdziwa,
˛ oba te poj˛ecia maja˛ ten sam zakres, to w przypadku czterech pozostałych strategia testowania hipotezy
poprzez przypadki które ona obejmuje może przynieść jej falsyfikacje, a nawet może
być jedynym możliwym sposobem na jej uzyskanie — jest tak kiedy nasza hipoteza
jest szersza od prawidłowej.
Po drugie w zadaniu 2-4-6 zabrakło rozróżnienia przeprowadzonego przez Lewicka˛ [1998, 2000, 2003], na pozytywność/negatywność logiczna˛ oraz afektywna.
˛ Majac
˛

32

(6. PFK, tom 5.) Łukasz Bola

na uwadze t˛e rozróżnienie, a także założenia nurtu pragmatycznego w badaniu racjonalności, można zasadnie stwierdzić, że badani zachowywali si˛e jak najbardziej
racjonalnie i dla siebie korzystnie — odnaleźli warunek wystarczajacy
˛ do osiagni˛
˛ ecia
celu nacechowanego pozytywnie — otrzymywania wzmocnienia od eksperymentatora
— i konsekwentnie si˛e go trzymali.
Klayman i Ha [1987] zwracaja˛ uwag˛e, że skuteczność strategii konfirmacji wypływa także z tego, że w przypadku wi˛ekszości testowanych hipotez dost˛epne jest organizmowi wiele przypadków, w których poszukiwane zjawisko wyst˛epuj˛e, jak i takich,
w których jest ono nieobecne. Umożliwia to właczenie
˛
w swoja˛ strategi˛e weryfikacji
hipotezy poszukiwania celów, które posiadaja˛ interesujac
˛ a˛ nas cech˛e i sprawdzania,
czy pasuja˛ one do założonej przez nas hipotezy (strategia T+). Jest to kolejna różnica
mi˛edzy testowaniem hipotez w otaczajacym
˛
nas świecie a zadaniem 2-4-6, w którym
dost˛epny jest tylko jeden egzemplarz celu spełniajacy
˛ prawidłowa˛ hipotez˛e, co może
ograniczać pole manewru, a co za tym idzie skuteczność badanych.
Skupianie si˛e na warunkach wystarczajacych
˛
w sytuacji dażenia
˛
do gratyfikacji jest
niezwykle skuteczne w probabilistycznym środowisku. Tendencja ta umożliwia dalsze
dażenie
˛
do celu, oraz trzymanie si˛e swojej hipotezy, nawet w warunkach niepewności
i sporadycznej negatywnej informacji zwrotnej, w których to warunkach dobrym rozwiazaniem
˛
w eksperymencie Wasona byłaby natychmiastowa zmiana hipotezy. W realnym świecie mogłoby to jednak oznaczać rezygnacj˛e z post˛epowania racjonalnego
w uj˛eciu ekologicznym, wystarczajacego
˛
do uzyskania gratyfikacji. Innymi słowy, strategia konfirmacji zapewnia organizmowi pewien konserwatyzm poznawczy, umożliwiajacy
˛ zintegrowane oraz zaplanowane w dłuższej perspektywie czasowej działanie.

Elastyczność
Pomimo znacznie bardziej naturalnej dla nas postawy jednostki aktywnej, daż
˛ acej
˛
do pożadanego
˛
celu, zdarza si˛e, że środowisko stawia przed nami wyzwania, które
wymagaja˛ uwzgl˛ednienia warunków koniecznych wystapienia
˛
zjawiska — przypisanie
wi˛ekszej wagi bł˛edowi chybienia. Sytuacjami takimi sa˛ wszelkie zdarzenia o afekcie
negatywnym. W okolicznościach takich dla organizmu ważne jest, aby znaleźć chociaż jeden warunek konieczny wystapienia
˛
danego zjawiska — niedopuszczenie do jego spełnienia jest gwarantem, że unikniemy zwiazanego
˛
z nim, niepożadanego
˛
zdarzenia. Przykładanie wi˛ekszej wagi do bł˛edu chybienia niż fałszywego alarmu wynika
z tej samej motywacji — w sytuacji groźnej dla organizmu znacznie bardziej adaptacyjne jest nawet przesadne rozszerzenie naszej wst˛epnej hipotezy, aby mieć pewność, że
dane zjawisko nie wystapi.
˛ Aby można było uznać strategi˛e konfirmacji za adaptacyjna˛
heurystyk˛e, człowiek musi wi˛ec mieć możliwość „wyłaczania”
˛
jej w sytuacjach, które
tego wymagaja˛ — kiedy środowisko staje si˛e dla niego groźne i daży
˛ do unikni˛ecia potencjalnych zagrożeń (aspekt motywacyjny), a także na co wskazuje Lewicka [1993],
kiedy informacje płynace
˛ z organizmu pozwalaja˛ przypuszczać, że nieprzyjemne badź
˛
groźne zjawiska moga˛ zaistnieć (aspekt emocjonalny).
Założenie o zmianie strategii poznawczej w zależności od aspektów motywacyjnych i emocjonalnych znajduje potwierdzenie w badaniach [Lewicka 1993, 2000,
2003], b˛edacych
˛
modyfikacja˛ eksperymentu Wasona, uwzgl˛edniajac
˛ a˛ zarówno pragmatyczny cel (zakończenie eksperymentu z jak najwi˛eksza˛ ilościa˛ realnych pieni˛edzy)
jak i zróżnicowanie motywacji badanych (byli oni stawiani w warunkach zysków badź
˛
strat) . Wskazuja˛ one na to, że badani postawieni w warunkach potencjalnej straty
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pieni˛edzy przyjmowali inna˛ strategi˛e testowania swoich wst˛epnych założeń i kończyli w zwiazku
˛
z tym z szerszymi hipotezami niż uczestnicy eksperymentu postawieni
w sytuacji zysków. Zgodnie z przedstawiona˛ powyżej teoria˛ wynik ten można traktować jako przywiazywanie
˛
wi˛ekszej wagi do określenia warunków koniecznych wystapienia
˛
zdarzenia negatywnego — straty pieni˛edzy. Co znamienne, konserwatywna
strategia przywiazania
˛
do spełniania warunku wystarczajacego
˛
do zyskiwania pieni˛edzy, chociaż najmniej efektywna „matematycznie” (najmniej badanych z tej grupy odgadło rzeczywista˛ reguł˛e), okazała si˛e najbardziej skuteczna pragmatycznie — badani
z tej grupy kończyli eksperyment z wi˛eksza˛ ilościa˛ pieni˛edzy niż grupa czysto „poznawcza” i postawiona w warunkach strat. Jest to kolejny argument przemawiajacy
˛ za
adaptacyjna˛ wartościa˛ strategii konfirmacji w realnym świecie, w którym osiagni˛
˛ ecie
gratyfikacji jak najmniejszym kosztem jest ważniejsze niż „naukowe” dażenie
˛
do prawdy oraz za słusznościa˛ rozdziału pozytywności/negatywności logicznej od afektywnej
(chociaż badani w sytuacji strat poprawniej identyfikowali reguł˛e, to jednak zarobili
mniej pieni˛edzy).

Ekonomia poznawcza
Jak podkreślaja˛ badacze z nurtu ewolucyjnego [Gigerenzer & Goldstein 1996; Ermer,
Cosmides & Tooby 2008], jedna˛ z najwi˛ekszych zalet heurystyk, która jest cz˛esto niedoceniania w eksperymentach laboratoryjnych, jest ich oszcz˛edność poznawcza — angażowanie jak najmniejszej ilości zasobów poznawczych, przy ich jednoczesnej wystarczalności do osiagni˛
˛ ecia celu w wi˛ekszości przypadków. Heurystyki sprawdzaja˛
si˛e także w zadaniach które przekraczaja˛ możliwości obliczeniowe człowieka z racji
swojej złożoności [Klayman & Ha 1987], ograniczonego czasu podejmowania decyzji
czy niedost˛epności niektórych informacji [Gigerenzer & Goldstein 1996] — w takiej
sytuacji sa˛ one znacznie korzystniejsza˛ alternatywa˛ w stosunku do typowego „strzelania”. Warto podkreślić, że właśnie takie warunki, nieuwzgl˛edniane w eksperymentach
przeprowadzanych w laboratorium, sa˛ najcz˛eściej udziałem jednostki działajacej
˛ w realnym świecie.
Strategia konfirmacji również spełnia wymienione wyżej zadania. W warunkach
dażenia
˛
do osiagni˛
˛ ecia gratyfikacji angażuje mniejsza˛ ilość zasobów poznawczych
(poszukiwanie jedynie warunku wystarczajacego,
˛
w˛eższa kategoryzacja, a wi˛ec także
mniejsza ilość przetwarzanej informacji), niż w sytuacji zagrożenia, w której pomyłka
może wiazać
˛
si˛e ze znacznie groźniejszymi konsekwencjami. Jednocześnie jest to ilość
wystarczajaca
˛ do osiagni˛
˛ ecia celu.
Nie przeprowadzono natomiast badań ukazujacych
˛
jak heurystyka ta radziłaby sobie z niedost˛epnościa˛ cz˛eści informacji ważnej do podj˛ecia decyzji i ograniczeniem
czasowym. Warto w tym kontekście zwrócić uwag˛e na symulacje Gigerenzera i Goldsteina [1996] w zakresie podejmowania decyzji, którzy przy uwzgl˛ednieniu właśnie
takich ograniczeń sytuacji poznawczej porównywali heurystyk˛e nazwana˛ przez siebie Take the Best — polegajac
˛ a˛ na kierowaniu si˛e wskazówka˛ subiektywnie uznana˛
przez jednostk˛e za najważniejsza˛ (najcz˛eściej jest to rozpoznanie jednej z alternatyw
decyzyjnych) oraz przechodzeniu do nast˛epnych wskazówek tylko jeśli na podstawie
pierwszej z nich wyłoniono kilka równorz˛ednych alternatyw — z modelami zgodnymi
z założeniami „klasycznej” teorii racjonalności zaproponowanymi przez matematyków
i statystyków. Wyniki symulacji były zaskakujace
˛ — okazało si˛e, że owe „poprawne”
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modele, mimo dostarczenia im wi˛ekszej ilości informacji i wi˛ekszej mocy obliczeniowej niż byłby w stanie zaangażować ludzki umysł, sa˛ zdolne do zaledwie wyrównania ilości poprawnych decyzji podj˛etych z wykorzystaniem heurystyki Take the Best.
Ze wzgl˛edu na pewne podobieństwa ich modelu ze strategia˛ konfirmacji (przetwarzanie jak najmniejszej ilości informacji, brak rozpatrywania hipotez alternatywnych),
można przypuszczać, że ona również radziłaby sobie z wymogami postawionymi heurystykom przez badaczy przeprowadzajacych
˛
symulacj˛e.

Strategia konfirmacji a rozwój nauki
W literaturze psychologicznej można si˛e spotkać także ze znacznie szersza˛ definicja˛
strategii konfirmacji, niż przyj˛eta została w głównej cz˛eści tej pracy — Nickerson
[1998] określa ja˛ jako ogólna,
˛ nieświadoma˛ tendencje do potwierdzania własnych
hipotez i niech˛eć do poddawania ich falsyfikacji. W dużym stopniu jest ona komplementarna z definicja˛ Lewickiej i Friedricha — dażenia
˛
do gratyfikacji i poszukiwanie jedynie warunków wystarczajacych
˛
wystapienia
˛
zjawiska w wielu sytuacjach może
prowadzić do takiego skutku. W tym podrozdziale postaram si˛e udowodnić, że tak rozumiana strategia konfirmacji może być strategia˛ poznawcza˛ praktycznie umożliwiajac
˛ a˛ skoordynowane działanie i rozwój w dziedzinie tak formalnej i abstrakcyjnej jak
nauka. Powołujac
˛ si˛e na klasyków filozofii i historii nauki oraz porównujac
˛ ich teorie
z współczesnymi obserwacjami psychologów postaram si˛e wykazać, że o ile na poziomie testowania pojedynczej teorii skłonność do potwierdzania swoich przewidywań
jest niewatpliwie
˛
bł˛edem, to w szerszej perspektywie umożliwia on jakikolwiek rozwój poszczególnych dziedzin nauki.
Jednym z pierwszych myślicieli, którzy zacz˛eli zwracać uwag˛e na konieczność falsyfikacji wysnutych przez siebie teorii był Karl Popper [1934/2002]. W swojej teorii
postulował on, że naukowiec powinien stawiać śmiałe teorie, z których można wydedukować możliwe do sprawdzenia, empiryczne fakty — zwłaszcza te, które teori˛e by
niewatpliwie
˛
obalały — a nast˛epnie wraz z cała˛ społecznościa˛ naukowa˛ poddawać je
surowym próbom falsyfikacji na podstawie tych faktów. Jeśli udało si˛e zaobserwować
zjawiska niezgodne z zaproponowana˛ teoria,
˛ jest ona natychmiast odrzucana, gdy natomiast to si˛e nie uda, można ja˛ „czasowo” uznać za obowiazuj
˛ ac
˛ a,
˛ nie ustajac
˛ jednak
w próbach jej sfalsyfikowania.
W świetle teorii Poppera, tendencja do konfirmacji wysnuwanych przez siebie badź
˛
innych naukowców hipotez jest niewybaczalnym bł˛edem. Koncepcja Poppera w swojej
poczatkowej
˛
formie jaka˛ zamieścił w „Logice odkrycia naukowego” zawierała jednak
wiele założeń, które były normatywne, postulujace
˛ pewne stany rzeczy, nie opisywała ona natomiast rzeczywistego rozwoju nauki, na co wskazali inni badacze [Kuhn
1963; Lakatos 1970, 1971]. Najbardziej krytykowana˛ jako nierealna koncepcja˛ Poppera była myśl, że fakty empiryczne moga˛ obalić teori˛e. Nie jest to zgodne z obserwacja˛
historyków nauki, którzy podaja˛ wiele przykładów na to, że pewien poziom anomalii jest tolerowany dopóki teoria jest płodna, lub też dopóki nie zostanie opracowana
nowa, dajaca
˛ wi˛eksze możliwości. Styl uprawiania nauki postulowany przez Poppera
jest praktycznie niemożliwy, co zauważyli jego najbardziej znani krytycy — Kuhn oraz
Lakatos.
Koncepcja Kuhna [1963], w przeciwieństwie do falsyfikacjonizmu Poppera poparta wnikliwymi studiami historycznymi, opierała si˛e na podstawowym poj˛eciu paradygmatu (znaczacego
˛
odkrycia naukowego, które uzyskało uznanie wi˛ekszości naukow-
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ców i stało si˛e podstawa˛ do prowadzenia dalszych badań) i kołowej zmianie kolejnych stadiów uprawiania nauki. po ustaleniu si˛e paradygmatu nast˛epuje faza nauki
normalnej — prowadzenie badań i rozwiazywanie
˛
problemów w ramach danego paradygmatu. Ponieważ jednak, żadna teoria, a co za tym idzie żaden paradygmat nie
jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego w sposób doskonały, w toku nauki normalnej
narasta liczba wyników nie zgadzajacych
˛
si˛e z obowiazuj
˛ acym
˛
paradygmatem — anomalii. Przez pewien czas nie zakłóca to pracy naukowców, a anomalie sa˛ traktowane
jako problemy które zostana˛ wyjaśnione w przyszłości. Wraz z narastaniem ich ilości
rodzi si˛e jednak poczucie kryzysu. Kończy si˛e on przyj˛eciem nowego wzorca badań —
paradygmatu i rozpocz˛eciem nowej fazy nauki normalnej.
Lakatos [1970, 1971] rozwija falsyfikacjonizm Poppera. Twierdzi on, że ocenie
a wi˛ec i falsyfikacji podlegaja˛ całe „programy badawcze”, nie natomiast pojedyncze
teorie. Rozwój teoretyczny i empiryczny post˛epuja˛ w sposób znaczaco
˛ niezależny. Programy badawcze można oceniać tylko z perspektywy czasu. W trakcie rozwoju programu badawczego anomalie sa˛ naturalne i tolerowane — podobnie jak w koncepcji
Kuhna, „odkłada si˛e je na półk˛e” z nadzieja˛ na późniejsze wyjaśnienie, lub modyfikuje
si˛e pas mniej ważnych „hipotez pomocniczych”, tak aby niwelowały one niezgodności.
Anomalie nie moga˛ obalić programu badawczego, a ich obecności nie jest w stanie
uniknać
˛ najdoskonalsza nawet teoria — jak podkreśla Lakatos, jeśli przyjmiemy koncepcje falsyfikowania teorii poprzez zderzenie z faktami, to „wszystkie teorie rodza˛
si˛e obalone”. Ważne jest aby program generował „post˛epowe przesuni˛ecie problemowe” — nowe przewidywania, chociaż w cz˛eści potwierdzone empirycznie. Motorem
rozwoju programu badawczego jest jego „pozytywna heurystyka” — zasady według
których rozwija si˛e go i przekształca.
Koncepcje Kuhna i Lakatosa podkreślaja˛ ważność tolerancji pewnego stopnia negatywnej informacji zwrotnej (na która˛ składaja˛ si˛e zarówno problemy, których nie da si˛e
jeszcze rozwiazać,
˛
pojedyncze obserwacje niezgodne z teoria˛ oraz negatywne nastawienie cz˛eści społeczności naukowej) w procesie rozwoju nowych teorii naukowych.
Zwracaja˛ oni uwag˛e na to, że zastosowanie „naiwnego falsyfikacjonizmu” Poppera
prowadziłoby do zaprzestania prac nad programami badawczymi (paradygmatami),
które w dalszej perspektywie czasowej okazywały si˛e wartościowe. na podstawie obu
rozpatrywanych koncepcji można zasadnie stwierdzić, że o ile strategia konfirmacji
jest groźna w aspekcie metodologicznym — planowania, przeprowadzania i interpretacji badań — to jednak pełni ona ważna˛ rol˛e w aspekcie społeczno-psychologicznym
procesu przyrostu wiedzy naukowej — sporadyczna negatywna informacja zwrotna
na temat badanej teorii (np. jedno badanie świadczace
˛ przeciwko niej) oraz brak akceptacji ze strony cz˛eści społeczności naukowej musi być do pewnego stopnia tolerowana, aby praca naukowa mogła mieć miejsce, a niejasności zostać wyjaśnione w toku
replikacji. Wraz z nagromadzeniem badań i ich replikacji świadczacych
˛
przeciwko teorii, naukowcy sa˛ jednak zdolni do „wyłaczenia”
˛
strategii konfirmacji. Taki obraz rozwoju nauki potwierdzaja˛ badania psychologiczne — pojedyncze badanie niezgodne
z uznawana˛ teoria,
˛ naukowcy sa˛ cz˛eściej skłonni oceniać jako obarczone bł˛edem metodologicznym czy też pomiaru i postulować jego powtórzenie. Kiedy jednak anomalie
utrzymuja˛ si˛e w kolejnych eksperymentach, ogromna wi˛ekszość badaczy jest w stanie
uznać nieadekwatność teorii za przyczyn˛e [Fugelsang, Stein, Green, Dunbar 2004].
Podsumowujac
˛ ten podrozdział, badania psychologiczne dowodza,
˛ że styl myślenia naukowców w przypadku testowania teorii nie różni si˛e znaczaco
˛ od myślenia
innych ludzi. Pytaniem otwartym pozostaj˛e, czy jest to zjawisko szkodliwe, przeżytek
po ewolucyjnej przeszłości, nieprzydatny w tak abstrakcyjnej działalności jak nauka,
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czy też również w tej dziedzinie spełnia on jakieś funkcj˛e. Moim zdaniem tendencja
do konfirmacji hipotez, pomimo że groźna na poziomie poszczególnych badań (aspekt
metodologiczny), jest niezb˛edna by rozwój nauki miał miejsce i charakteryzował si˛e
spójnościa˛ i ciagłości
˛
a˛ (aspekt społeczno-psychologiczny). Potwierdzaja˛ to zarówno
opisy historyków nauki jak i dostrzega refleksja na poziomie filozofii nauki. na poziomie poszczególnych badań wydaje si˛e natomiast, że niebezpieczeństwa zwiazane
˛
ze strategia˛ konfirmacji sa˛ eliminowane poprzez trzymanie si˛e metodologii oraz replikacje badań w których wyst˛epuja˛ niezgodności.

Podsumowanie
Praca ta miała na celu zebranie i usystematyzowanie argumentów na rzecz postrzegania strategii konfirmacji jako ewolucyjnie ukształtowanej, adaptacyjnej heurystyki,
dobrze spełniajacej
˛ swoje zadanie w realnym środowisku. Reinterpretowała ona klasyczne zadanie 2-4-6 Wasona, wskazujac
˛ uproszczenia i niedoskonałości zastosowanej
w laboratorium procedury oraz proponujac
˛ ocenianie zachowania badanych w paradygmacie racjonalności ekologicznej — uznawania za racjonalne tego co skuteczne
w realnym świecie przy jednoczesnym zachowaniu ekonomii poznawczej. W tym kontekście strategia konfirmacji okazuje si˛e wydajnym, adaptacyjnym sposobem radzenia
sobie z wi˛ekszościa˛ napotykanych przez jednostk˛e wyzwań. Jej przystosowawcza˛ wartość zwi˛eksza fakt, że ludzki umysł potrafi ja˛ „wyłaczyć”
˛
jeśli otoczenie lub własny organizm wysyła mu sygnały o potencjalnym zagrożeniu. Zapewniajac
˛ jednostce pewien
stopień konserwatyzmu poznawczego, umożliwia spójność działania w czasie, co jest
widoczne nie tylko przy podejmowaniu codziennych decyzji, ale także w działalności
naukowej.
Poruszane w powyższej pracy zagadnienia i przedstawiony nurt myślenia jest ważny nie tylko dla badaczy heurystyk stosowanych przez ludzki umysł. Uważam, że stawiaja˛ one pod znakiem za pytania klasyczna˛ definicj˛e racjonalności oraz prowokuja˛
do dyskusji na temat zakresu tego poj˛ecia. Ciagłe
˛ przejawianie si˛e problematyki racjonalności w tekstach z zakresu kognitywistyki i psychologii (np. [Gigerenzer & Todd
2007]) świadczy o aktualności tematu i potrzebie takich rozważań.
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Streszczenie W artykule spróbuj˛e obronić hipotez˛e mówiac
˛ a,
˛ że ludzki umysł wyposażony jest w szereg mechanizmów poznawczych służacych
˛
do „wojny informacyjnej”
tj. umiej˛etności wyszukiwania, zapami˛etywania, oceniania i przetwarzania informacji
w kontekście interakcji społecznych w taki sposób, aby przynieść jednostce maksymalna˛ korzyść adaptacyjna.
˛ Postaram si˛e wykazać, że sprawne manipulowanie informacja˛
w takich kontekstach ma duże znaczenie dla dostosowania ludzi i tym samym adaptacje temu służace
˛ mogły w jakimś stopniu podlegać doborowi naturalnemu, a także
wskazać na przykłady badań z obszaru psychologii rozwojowej, społecznej, poznawczej i ewolucyjnej, które wst˛epnie potwierdzaja˛ t˛e hipotez˛e.

Wprowadzenie
Na tle świata zwierzat,
˛ ludzi wyróżnia posiadanie j˛ezyka naturalnego. Choć inne zwierz˛eta wykorzystuja˛ chemiczne, akustyczne i wizualne kanały do komunikowania wielu
istotnych adaptacyjnie treści (np. obecności drapieżników, lokalizacji pożywienia, gotowości reprodukcyjnej itd.; szerokie omówienie: Wilson, [2000 rdz. 8–10]), to jednak
systemy takie sa˛ mało produktywne i pozwalaja˛ przekazywać jedynie ograniczony zakres informacji z określonej domeny. Tylko u ludzi wyewoluował system komunikacji,
który przy pomocy skończonej ilości jednostek leksykalnych i reguł gramatycznych
jest praktycznie nieskończenie produktywny — pozwala wyprodukować i przekazać
olbrzymia˛ ilość komunikatów o świecie, b˛edac
˛ zarazem systemem w dużym stopniu
plastycznym, m.in. dzi˛eki temu, że osoba wypracowuje i nabywa w toku życia nowe
jednostki leksykalne. Aby uświadomić sobie znaczenie j˛ezyka w życiu ludzi wystarczy pomyśleć jaka cz˛eść naszej wiedzy o świecie została przez nas zarejestrowana
bezpośrednio zmysłami lub wypracowana samodzielnie, a jaka pochodzi z przekazu
społecznego (czy to w formie rozmów z innymi osobami, czy informacji przekazanych
w rozmaitych mediach takich jak Internet, ksiażki,
˛
telewizja itd.). Korzyści adaptacyjne z posiadania j˛ezyka sa˛ oczywiste: informacja jest dobrem, które można przekazać innym, ciagle
˛ zachowujac
˛ je dla siebie (by zacytować Stevena Pinkera). Dzi˛eki procesom transmisji kulturowej jednostki moga˛ przyswoić informacje (szczególnie
„technologiczne”) od swojego otoczenia, a nast˛epnie twórczo je modyfikować. Każde
pokolenie nie musi wymyślać wszystkiego od nowa. Stosunkowo nowy ewolucyjnie
wynalazek pisma zwielokrotnił jeszcze te możliwości.
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Zarazem wysoka zależność od informacji przekazywanych przez innych wystawia
jednostk˛e na ryzyko bycia przypadkowo lub rozmyślnie wprowadzonym w bład.
˛ Łatwo
sobie wyobrazić, że czasami takie wprowadzenie w bład
˛ może mieć negatywne skutki, łacznie
˛
ze śmiercia˛ („przy wodopoju nie ma żadnych drapieżników”). Stad
˛ trudno
przypuszczać, że ludzie akceptuja˛ wszystkie komunikaty bezkrytycznie, (na co zreszta˛
wskazuja˛ też codzienne obserwacje). Poza tym znajac
˛ prawa ewolucji można zasadnie zakładać, że jeśli przy pomocy odpowiedniego manipulowania informacja˛ ludzie
b˛eda˛ mogli podnieść własne dostosowanie1 , to w dostatecznie długiej perspektywie
ewolucyjnej b˛eda˛ kształtowały si˛e adaptacje temu służace.
˛
W dalszej cz˛eści przedstawi˛e wybór badań, które wskazuja˛ na istnienie takich adaptacji. Na poczatku
˛
omówi˛e prace wskazujace
˛ na to, że ludzie monitoruja˛ na bieżaco
˛
wiarygodność źródła informacji i jej treść, co wykazuja˛ nawet eksperymenty nad 3letnimi dziećmi. Dalej omówi˛e badania nad lepszym pami˛etaniem istotnych informacji o charakterze społecznym, szczególnie tzw. plotek. Na końcu wspomn˛e o szeregu
badań, szczególnie z obszaru psychologii społecznej, które wskazuja˛ na to, że ludzie
bogato i twórczo zniekształcaja˛ informacje na swój temat, szczególnie prezentujac,
˛ racjonalizujac
˛ i usprawiedliwiajac
˛ swoje zachowanie. Zaczn˛e natomiast od zarysowania
ram teoretycznych.

Podstawowe ramy teoretyczne
Duża cz˛eść sadów
˛
propozycjonalnych o świecie może podlegać łatwej weryfikacji pod
katem
˛
ich prawdziwości („Jest noc”; „Tomek przebywa ze mna˛ w pokoju” itp.). Weryfikacja sporej cz˛eści innych twierdzeń jest rzecza˛ dużo trudniejsza˛ i mam tu na myśli
szczególnie sady
˛ dotyczace
˛ reprezentacji umysłowych innych („Maciej zachowuje si˛e
tak, bo chce mi zrobić na złość”), faktów bezpośrednio niezarejestrowanych zmysłowo
(„Eligiusz pobił sasiada”)
˛
lub sadów
˛
o charakterze normatywnym („Jest rzecza˛ wysoce
niemoralna˛ dokonać aborcji”). Tym niemniej wpłyni˛ecie na to jaka b˛edzie decyzja innych osób, co do prawdziwości tego rodzaju sadów,
˛
może mieć bardzo duże pośrednie
znaczenie adaptacyjne, szczególnie wpływajac
˛ na pozycj˛e społeczna,
˛ wiarygodność lub
prestiż jednostki („czy nie spełniłem czyjejś prośby przez niepami˛eć, czy rozmyślnie”;
„czy mój sukces w polowaniu był wynikiem przypadku, czy moich umiej˛etności”; „czy
jest usprawiedliwione, że nie pożyczyłem przyjacielowi pieni˛edzy” itd.).
W każdym z powyższych przykładów mog˛e prezentować rozliczne argumenty popierajace
˛ moje stanowisko, natomiast moi adwersarze moga˛ prezentować argumenty
na rzecz stanowiska przeciwnego. Choć retoryka jest sztuka˛ nauczana˛ od starożytności, psychologia nie dorobiła si˛e jeszcze całościowej teorii, która wyjaśniałaby jakich
ludzie używaja˛ heurystyk, aby poszukiwać argumentów na rzecz sadu,
˛
który nie daje
si˛e łatwo potwierdzić lub obalić [Sperber i zespół: w druku; Mercier: w druku].
Mercie [w druku] sugeruje (nieco spekulatywnie), że poszukiwanie argumentu
poznawczo ma charakter przetwarzania szeregowego i można je przyrównać do rozwiazywania
˛
problemu „czym wbić gwóźdź, jeśli nie mam dost˛epu do młotka”. W takim przypadku osoba najprawdopodobniej wyznaczy jakieś ogólne kryteria czym taki
1

Przypomnijmy, że dostosowanie [ang. fitness] jest stopniem przystosowania si˛e organizmu do środowiska mierzonym średnim wkładem jego genotypu do nast˛epnego
pokolenia w porównaniu z innymi genotypami. W pewnym przybliżeniu znaczy to
tyle co „sukces reprodukcyjny”.
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przedmiot powinien si˛e charakteryzować, a nast˛epnie b˛edzie przeszukiwała szeregowo
pole wzrokowe i oceniała dost˛epne przedmioty pod katem
˛
ich przydatności do wbicia
gwoździa. Teoria ta jest jednak mało przekonujaca,
˛ bo o ile można sobie wyobrazić dosyć dokładne przeszukanie wzrokiem pokoju w ciagu
˛ kilku minut, o tyle ilość logicznych i prawdopodobnych (niekoniecznie prawdziwych) odpowiedzi na pytanie typu
„czemu spóźniłeś si˛e na zaj˛ecia” jest monstrualna. W rzeczy samej badania opisowoobserwacyjne wskazuja˛ na to, że ludzka inwencja w tym obszarze jest bardzo duża.
Biorac
˛ pod uwag˛e taki akt komunikacji jakim jest usprawiedliwianie własnego zachowania, zidentyfikowano dziesiatki
˛ możliwych rodzajów usprawiedliwień (np. odwoływanie si˛e do pecha lub impulsu, obwinianie okoliczności lub ofiary, rozmywanie lub
przerzucanie odpowiedzialności, usprawiedliwianie si˛e choroba˛ itd. — przykłady za:
Schaffer [2005]).
Umysł musi zatem posiadać jakieś heurystyki, aby z uniwersum wszelkich możliwych argumentów wybierać te, które sa˛ wzgl˛ednie realistyczne i wiarygodne, a dodatkowo uwzgl˛edniaja˛ kontekst, stan wiedzy oraz sposób myślenia osoby której je przedstawiamy, tak aby odnieść zamierzony skutek. Aby jednak takie heurystyki efektywnie
stosować, należy najpierw mieć mechanizmy, które pozwalaja˛ monitorować prawdopodobieństwo prawdziwości rozmaitych informacji, tak aby nie używać cz˛esto argumentów, które sa˛ możliwe do łatwego zdyskredytowania. po wtóre, przydatna może
okazać si˛e również wiedza na temat osoby, której argument przedstawiamy. Taka˛ wiedz˛e można uzyskać od innych (tzw. plotki), zaobserwować samodzielnie lub wywnioskować na podstawie własnej umiej˛etności rozumienia stanów mentalnych (tzw. teoria
umysłu). po trzecie, przedstawiajac
˛ informacje na swój temat i uzasadniajac
˛ swoje zachowanie warto robić to, aby przedstawić siebie w najlepszym możliwym świetle (co
nie znaczy: maksymalnie pozytywnym). I wreszcie, po czwarte, toczac
˛ spór warto używać takich argumentów, które b˛eda˛ maksymalnie efektywne — postaram si˛e dowieść,
że wiele „wybitnych” argumentów jest opartych o wyewoluowane moduły przetwarzania informacji. Przedstawi˛e teraz badania wskazujace
˛ na istnienie dedykowanych
mechanizmów poznawczych temu służacych.
˛

Mechanizmy służace
˛ ocenie wiarygodności informacji
Ludzki umysł na pewno nie posiada mechanizmu pozwalajacego
˛
ze stuprocentowa˛
trafnościa˛ odróżniać prawdziwe od nieprawdziwych informacji uzyskiwanych na drodze przekazu społecznego (stad
˛ np. w niektórych cz˛eściach świata ludzie jedza˛ zmielony róg nosorożca dla poprawy potencji). z drugiej jednak strony całkowity brak poznawczych mechanizmów „kalibrujacych”
˛
prawdziwość komunikatów jest równie nieprawdopodobny. Takie mechanizmy odkryto nawet u naszych naczelnych kuzynów.
Gouzoules z zespołem [1996] wykazali eksperymentalnie, że rezusy nie reaguja˛ na
odgłosy alarmowe pochodzace
˛ od osobników, którzy w przeszłości wielokrotnie produkowały fałszywe alarmy, a Wheeler [2009] zaobserwował, że kapucynki reaguja˛ na
takie ostrzeżenia rzadziej w okresie intensywnej konkurencji o pokarm.
Badania wskazuja˛ na to, że już dzieci uczace
˛ si˛e mówić posiadaja˛ pewne mechanizmy monitorujace
˛ prawdziwość informacji i w ciagu
˛ pierwszych lat życia nast˛epuj˛e ich
szybkie doskonalenie. Przykładowo Koenig i Echols [2003] odkryli, że 16-miesi˛eczne
dzieci słyszac
˛ osob˛e, używajac
˛ a˛ znanego słowa w nieprawidłowy sposób (np. mówia˛
cego „to jest pies” wskazujac
˛ na samochód-zabawk˛e) przygladały
˛
si˛e tej osobie, nato-
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miast w przypadku prawidłowego użycia znanego słowa patrzyły na nazywany przedmiot.
Szczególnie dużo badań dokumentuje mechanizmy do oceny wiarygodności i dobrych intencji informatora. i tak 3-letnie dzieci majac
˛ do wyboru otrzymać informacj˛e
o zawartości pudełka od jednej z dwóch maskotek, z których jedna była opisana jako
złośliwa, a druga jako pomocna, cz˛eściej wybierały informacje od „pomocnej” zabawki [Mascaro, Sperber 2009, eksperyment 1]. W analogiczny sposób 4 i 5-letnie dzieci
nie dowierzały „informatorom” opisanym wcześniej jako lubiacy
˛ kłamać lub chcacy
˛
wprowadzać w bład
˛ [Mascaro, Sperber 2009, eksperyment 2 i 3].
Inne badanie dowiodło, że 4-letnie dzieci uwzgl˛edniaja˛ kompetencje informatora
na podstawie tego jak wiarygodne informacje dostarczał wcześniej. Corriveau i Harris
[2009] pokazywali badanym w wieku 3-5 lat znane im przedmioty. Nast˛epnie nauczyciel, którego znały lub obca osoba nazywali te przedmioty, w taki sposób, że jedna z tych osób robiła to bł˛ednie, a druga poprawnie (co podlegało manipulacji eksperymentalnej). Nast˛epnie prezentowano dzieciom nowy przedmiot i oferowano im
możliwość zapytania o jego nazw˛e jednej z tych dwóch osób. o ile 3-latki najcz˛eściej
zwracały si˛e z prośba˛ o informacj˛e do znanego im nauczyciela (ok. 70 %), niezależnie od tego czy wcześniej bł˛ednie lub poprawnie nazywał przedmioty, o tyle już 4-latki
cz˛eściej zwracały si˛e do znanego nauczyciela, jeśli jego odpowiedzi były poprawne (93
%), a rzadziej jeśli nieprawidłowo nazywał przedmioty (45 %). u pi˛eciolatków efekt
ten był jeszcze wyraźniejszy (odpowiednio 90 % i 20%). Tak wi˛ec około 4 roku życia u dzieci nast˛epuje znaczaca
˛ jakościowa zmiana w zakresie selektywnego zaufania.
Intuicja może podpowiadać, aby wiazać
˛
ja˛ z rozwojem tzw. teorii umysłu (badanej
testem fałszywej przekonań), który zwykle nast˛epuje w podobnym okresie, ale Harris
[2007] nie znalazł zależności pomi˛edzy selektywnym zaufaniem, a zdawaniem testu
fałszywych przekonań. Tak wi˛ec prawdopodobnie za teori˛e umysłu i selektywne zaufanie odpowiadaja˛ przynajmniej cz˛eściowo różne moduły umysłu.
Oceniajac
˛ wiarygodność przekazu, dzieci uwzgl˛edniaja˛ wiele innych wskazówek,
nie tylko przeszła˛ kompetencj˛e. W jednym z badań 4-latki cz˛eściej akceptowały informacj˛e od maskotki, która wyrażała pewność za pomoca˛ czasowników posiłkowych
takich jak „wiem”, w porównaniu do czasownika „zgaduj˛e” albo „myśl˛e” [za: Harris
2007]. W innym badaniu dzieci w tym samym wieku nie dowierzały raczej komunikatowi „to jest pies” (ze wskazaniem na kota), ale cz˛esto akceptowały komunikat typu
„nie uwierzysz w to, ale to jest naprawd˛e pies”. [za: Harris 2007]. Podobnie 3 i 4-latki
były skłonne w różnym stopniu uwierzyć w nietypowy komunikat otrzymany od dorosłego („ta ryba żyje na drzewach”) jeśli inne towarzyszace
˛ osoby wyrażały gestami
powatpiewanie
˛
lub aprobat˛e [za: Harris 2007]. Dzieci w późniejszych latach zdaja˛ si˛e
również dobrze rozumieć, że niektóre elementy autoprezentacji moga˛ być celowo fałszowane. Połowa 6-latków i ponad 80 % 10-latków, które oceniały autoprezentacje
innych dzieci, wskazywały, że moga˛ one kłamać w zakresie cech, które podlegaja˛ silnemu wartościowaniu [Heyman, Legare 2005] (w tym konkretnym badaniu były to
uczciwość i inteligencja).
Cytowane badania wskazuja˛ na to, że już bardzo małe dzieci monitoruja˛ napływajace
˛ informacje pod katem
˛
ich prawdziwości, której wskaźnikami moga˛ być intencje
komunikatora, jego kompetencja, pewność siebie lub potwierdzenie informacji ze strony innych osób. Badania nad dziećmi sa˛ o tyle istotne poznawczo, że moga˛ wskazywać
na wrodzone podłoże i adaptacyjna˛ istotność postulowanych mechanizmów. Trudno
zakładać, że dzieci 4-letnie wybiórczo ufaja˛ informatorom, ponieważ zostały „zsocjalizowane”, aby oceniać wiarygodność informacji na podstawie wskazówek takich jak

42

(6. PFK, tom 5.) Łukasz Budzicz

konsensus innych czy wcześniejsza kompetencja. Równie mało prawdopodobne jest,
że wypracowały samodzielnie takie heurystyki, gdyż ich poziom rozwoju w zakresie
takich umiej˛etności jak rozumowanie dedukcyjne lub hipotetyczne, czy choćby stałość
masy jest jeszcze bardzo mały (o czym wie każdy czytelnik pism Piageta).
W obszarze analizowania prawdziwości informacji przez dorosłych przez długi
czas panował poglad,
˛ że ludzie domyślnie akceptuja˛ komunikaty, o ile nie maja˛ szczególnej motywacji, żeby je kwestionować (np. negatywne informacje na swój temat).
W pewnym klasycznym badaniu psychologii społecznej badani tak samo cz˛esto akceptowali prośb˛e o przepuszczenie w kolejce do ksero jeśli była racjonalna („bo spiesz˛e si˛e
na zaj˛ecia”), jak i wtedy gdy była niezbyt rozsadna
˛
(„bo chce skserować”). Bardziej zaawansowanych metod używali Gilbert z zespołem [1990]. Wyświetlali badanym twierdzenia (słowa w j˛ezyku Hopi i ich znaczenie) ze wskazówka˛ czy sa˛ prawdziwe. Przy
niektórych twierdzeniach poddawano badanych dystrakcji. W późniejszej fazie posttestu badani cz˛eściej wymieniali fałszywe twierdzenia jako prawdziwe jeśli byli poddawani dystrakcji (65 %) niż wtedy, gdy mogli poświ˛ecić cała˛ uwag˛e na zadanie (45
%), nie było natomiast różnic w dokładności przetwarzania twierdzeń prawdziwych,
niezależnie od tego czy były zakłócane badź
˛ nie.
Późniejsza krytyka wskazywała jednak na to, że komunikaty prezentowane w tym
eksperymencie miały nikłe znaczenie życiowe (np. [w j˛ezyku Hopi] „Monishna to
gwiazda”). Hasson z zespołem [2005] używali tej samej procedury, ale wykorzystali bodźce, których fałszywość mogła mieć duże implikacje praktyczne (czy też mówiac
˛
fachowo, ich fałszywość była wysoce informatywna, np. „X jest dobrym ojcem”; „Y posiada telewizj˛e” itp.). Twierdzenia o takiej wysokiej informatywnej fałszywości były
dużo trafniej zapami˛etywane jako fałszywe nawet w sytuacji dystrakcji. Tak wi˛ec prawdopodobnie zdecydowana wi˛ekszość komunikatów, które słyszymy w codziennym życiu nie ma dla nas wi˛ekszego znaczenia i nie poświ˛ecamy zasobów poznawczych na
analiz˛e ich prawdziwości, domyślnie je akceptujac.
˛ Ale tam gdzie informatywność jest
duża i twierdzenie ma bogaty potencjał inferencyjny, tam pojawiaja˛ si˛e automatyczne
mechanizmy analizy prawdziwości.

Mechanizmy przeznaczone do przechowywania istotnych
informacji
Jak już wspominałem, efektywne używanie komunikacji j˛ezykowej do wpływania na
innych wymaga czasami bardzo dobrej wiedzy kontekstowej. Jeżeli chcemy usprawiedliwić si˛e przed pracodawca˛ z niewykonania zadania prawdopodobnie użyjemy innych
argumentów niż robiac
˛ to samo przed współlokatorem. Czasami sprawne wykorzystanie wiedzy kontekstowej może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności argumentu
(np. jeśli jest szczególnie spójny z jakimiś naszymi wcześniejszymi deklaracjami o których wie odbiorca argumentu). Stad
˛ hipotetycznie zakładałbym, że ludzie b˛eda˛ lepiej
i dłużej pami˛etali istotna˛ wiedz˛e, szczególnie dotyczac
˛ a˛ innych osób i relacji pomi˛edzy
osobami. Przez zdecydowana˛ wi˛ekszość historii ewolucyjnej naszego gatunku żyliśmy
w niedużych, liczacych
˛
maksymalnie 150 osób grupach, w których każdy znał każdego. Posiadanie wzgl˛ednie dobrych i aktualnych informacji na temat innych mogło
być przydatne nie tylko do argumentowania, ale i w wielu innych kontekstach (kto
potrzebuje pomocy? z kim warto si˛e sprzymierzyć? itp.).
Istnieja˛ badania, wskazujace,
˛ że te presje wywarły pewien wpływ na architektur˛e naszego umysłu. Messoudi i współ. [2006] prosili badanych o zapami˛etanie jednej
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z krótkich historyjek. Opisywały one fikcyjna˛ osob˛e, miasto lub histori˛e romansu młodej kobiety z profesorem uniwersytetu. Badani znacznie lepiej pami˛etali i przekazywali sobie ostatnia˛ histori˛e pomimo tego, że wszystkie miały taka˛ sama˛ ilość twierdzeń
i słów. Dunbar z zespołem [1997] wykazali, że wi˛ekszość ludzkich nieformalnych rozmów dotyczy tematów społecznych. Najcz˛eściej ludzie wymieniaja˛ informacj˛e na swój
temat i na temat członków bliskiej sieci społecznej, zapewniaja˛ innych o swojej wysokiej wartości jako przyjaciela, sojusznika lub partnera romantycznego, oraz (sporadycznie) szukaja˛ rady i wymieniaja˛ ostrzeżenia przed innymi osobami. Takie informacje zajmuja˛ ok. 60-70 % czasu rozmów. Podobne wyniki przynosi analiza treści nagrań
jednego z plemion indiańskich w Meksyku [Haviland 1997, za: Dunbar i współ. 1997].
Dunbar opierajac
˛ si˛e na tych danych i wielu innych [szerokie omówienie: Dunbar 2009] wysunał
˛ hipotez˛e, że j˛ezyk wyewoluował poczatkowo,
˛
aby pełnić funkcje
społeczne, a jego wykorzystanie to innych celów (np. przekazywanie sobie informacji
o charakterze technologicznym) było produktem ubocznym. Choć hipoteza taka jest
siła˛ rzeczy spekulatywna, niewatpliwie
˛
dane zebrane przez zespół Dunbara wskazuja˛
na rol˛e wymiany informacji społecznej, a także na predyspozycj˛e umysłu do przechowywania takiej informacji. Warto dodać, że również inne eksperymenty wskazuja˛ na
to, że ludzie moga˛ łatwiej zapami˛etywać pewne informacje o znaczeniu adaptacyjnym
(np. lepiej pami˛etano list˛e rzeczowników, jeśli badani wcześniej musieli ocenić je pod
katem
˛
ich przydatności do przetrwania w trudnych warunkach, niż jeśli oceniali je
pod katem
˛
tego jak działaja˛ na wyobraźnie lub po prostu si˛e ich uczyli [Nairne i zespół
2008])

Mechanizmy służace
˛ wpływaniu na reprezentacje umysłowe
innych
Ludzie sa˛ zwierz˛etami wysoce społecznymi. Życie w grupie nakłada na jednostk˛e duże wymagania poznawcze zwiazane
˛
ze sprawna˛ nawigacja˛ w świecie społecznym. Jak
pokazała analiza Dunbara [1992] u naczelnych wielkość grupy społecznej jest wysoce skorelowana ze stosunkiem kory nowej do reszty mózgu (r = 0, 76) (a nie jest
skorelowana np. z wielkościa˛ kory wzrokowej). Życie w grupie poza niewatpliwymi
˛
korzyściami (np. łatwiejsza ochrona przed drapieżnikami) wiaże
˛ si˛e również z wieloma zagrożeniami: koniecznościa˛ rywalizacji o ograniczone zasoby czy ryzykiem bycia
eksploatowanym. Premiuje zarazem te jednostki, które potrafia˛ wykorzystać innych
członków grupy do swoich celów lub bardziej wydajnie z nimi współpracować. Stad
˛
zapewne wynika zaobserwowana korelacja.
Literatura prymatologiczna zawiera wiele obserwacji o taktycznych zachowaniach
jakie stosuja˛ wzgl˛edem siebie prymaty [Whiten, Byrne 1988, Byrne 2003, Waal 2007].
Przykładem takiego zachowania może być wydawanie fałszywego odgłosu alarmowego ostrzegajacego
˛
przed drapieżnikiem po to, aby inne osobniki si˛e oddaliły i „oszust”
mógł samemu zjeść znalezione pożywienie. Mój ulubiony przykład pochodzi jednak
od prymatologa Franza de Waala [2007]: podczas drobnej sprzeczki jeden szympans
przypadkowo ugryzł w nog˛e drugiego szympansa — swojego ważnego sojusznika.
„Ofiara” nast˛epnie przez wiele tygodni w obecności drugiego wymownie utykała, pomimo tego, że gdy drugiego szympansa nie było w pobliżu, poruszała si˛e zupełnie
normalnie.
Ludzie znaczna˛ cz˛eść wiedzy o innych członkach własnej grupy zdobywaja˛ nie na
podstawie własnej obserwacji ich zachowania, ale na podstawie przekazu społeczne-
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go, cz˛esto bezpośrednio od ocenianych osób. Nie byłoby wi˛ec niczym zaskakujacym
˛
gdyby u ludzi obok taktycznego modyfikowania własnego zachowania w obecności
innych członków grupy pojawił si˛e szereg adaptacji majacych
˛
na celu manipulowania
przekazem na swój temat za pomoca˛ j˛ezyka. W istocie rzeczy setki eksperymentów,
szczególnie w obszarze psychologii społecznej, dowodza,
˛ że ludzie aktywnie i bogato
zniekształcaja˛ takie informacje. Klasyczna praca w tym obszarze nosi wymowny tytuł „Totalitarne Ego. Fabrykowanie i zmienianie historii osobistej” [Greenwald 1980]
i omawia takie efekty jak wiara w wi˛eksza˛ moc sprawcza˛ niż rzeczywiście posiadana,
ponadprzeci˛etne ocenianie si˛e pod katem
˛
wielu cech, przypisywanie sukcesów dyspozycjom, a porażek niefortunnym zbiegom okoliczności i wiele innych. Efekty te sa˛
dobrze znane i zainteresowany Czytelnik znajdzie ich omówienie w każdym podr˛eczniku psychologii społecznej. Nowsze badania przy pomocy technik neuroobrazowania
wskazuja˛ na to, że u ludzi mogły wyewoluować osobne moduły pami˛eciowe do przechowywania informacji na swój temat. u badanych, którzy odpowiadali na pytanie
typu „czy jesteś sumienny?”, aktywowały si˛e szczególnie cz˛eści przyśrodkowego płata
przedczołowego, obszar ten pozostawał nieaktywny, gdy badani odpowiadali na pytania dotyczace
˛ innych („czy George Bush jest sumienny?”), albo dotyczace
˛ znaczenia
semantycznego („czy sumienny znaczy to samo co pracowity?”) [Kelley i współ. 2002].
W innym klasycznym już eksperymencie Gazzanigi [2005] nad osobami z przeci˛etym ciałem modzelowatym, badanym eksponowano do prawej „niej˛ezykowej” półkuli
mózgu polecenia („wstań”), które były nast˛epnie wykonywane. Gdy jednak pytano badanych, dlaczego robia,
˛ to co robia˛ generowali spontanicznie rozmaite wytłumaczenia
o prawdziwości których byli gł˛eboko przekonani (np. „wstałem, bo chciałem rozprostować nogi”). W życiu codziennym rzadko spotykamy wypowiedzi „nie wiem dlaczego
tak si˛e zachowałem”, pomimo tego, że psychologia wskazuje na to, że ludzkie deklaracje co do przyczyn zachowań cz˛esto sa˛ znaczaco
˛ rozbieżne od rzeczywistych przyczyn
[Nisbett, Wilson 1977] (nowsza ksiażka
˛
Wilsona podsumowujaca
˛ dekady badań nad
tym zjawiskiem nosi wymowny tytuł „Strangers to ourselves” — [Wilson 2004]).
Z powyższego nie wynika jednak, że ludzie b˛eda˛ zawsze i wsz˛edzie prezentowali si˛e jako pół-bogowie o nieograniczonych mocach — taka taktyka prawdopodobnie
szybko przyniosłaby porażk˛e, bowiem przekazujac
˛ informacje na swój temat należy
brać pod uwag˛e również dwa inne wymagania oprócz pozytywności przekazu: jego
wiarygodność i spójność. Z tego zapewne wynika ciekawy efekt udokumentowany
w badaniu Tice’a i zespołu [2005]: za pomoca˛ pi˛eciu niezależnych eksperymentów
wykazano, że badani prezentowali si˛e obcym osobom w bardziej pozytywnym świetle
niż przyjaciołom. Ci ostatni mieliby dużo lepsze możliwości weryfikacji cz˛eści twierdzeń na podstawie ich spójności z obserwowanym zachowaniem i wiedza˛ uzyskana˛
od innych osób, z czego badani zdawali sobie zapewne spraw˛e.

Mechanizmy służace
˛ przekonujacemu
˛
argumentowaniu
Oczywiście znaczna cz˛eść ludzkich dyskusji nie opiera si˛e na autoprezentacji, ale na argumentowaniu. Literatura przedmiotu na ogół zajmuje si˛e formalna˛ strona˛ argumentów, szczególnie ich logicznościa˛ [np. Tokarz 2006, rdz. 5–6], rzadko jednak podejmowane sa˛ próby wyjaśnienia, dlaczego niektóre logiczne argumenty sa˛ dużo lepsze
niż inne równie logiczne — szczególnie w przypadku twierdzeń, których prawdziwość
jest wysoce społecznie „negocjowalna” (typu „doktoranci powinni otrzymywać wyższe
stypendia niż otrzymuja”).
˛ Chciałbym zaproponować pewna˛ spekulatywna˛ hipotez˛e
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na ten temat. Moim zdaniem szczególnie dobre argumenty (a także ponadczasowe
treści kulturowe) „żeruja”
˛ na ewolucyjnie starszych modułach służacych
˛
przetwarzaniu informacji.
Doskonałym przykładem bardzo efektywnego wykorzystania takich modułów jest
klasyczny argument przeciwko ewolucji: „zegarek/ zwierz˛e wymaga projektanta/
stwórcy”. Z badań psychologów rozwojowych [za: Pinker 2002, s. 351–354] wiemy, że
już 3 letnie dzieci maja˛ w umyśle inne mechanizmy przetwarzania informacji o zwierz˛etach, a inne o artefaktach wytworzonych przez człowieka. Przykładowo: jeśli powiemy dziecku, że złapaliśmy lwa, ogoliliśmy go i domalowaliśmy mu paski, a nast˛epnie zapytamy: jakie to zwierze, tygrys czy lew? Dziecko odpowie, że lew. Gdy jednak
powiemy, że majstrowaliśmy przy pudełku do butów, które przerobiliśmy na karmik
dla ptaków i zapytamy jaki to teraz jest przedmiot, dziecko odpowie, że to karmik,
a nie pudełko na buty. Jeśli chodzi o zwierz˛eta dzieci sa˛ esencjalistami, ale nie sa˛ gdy
maja˛ do czynienia z artefaktami wytworzonymi przez człowieka. Analogicznie dziecko
powie, że róża ma kolce bo sa˛ dla niej dobre, ale nie powie tak o kolcach drutu kolczastego. Psychologowie ewolucyjni i rozwojowi skłaniaja˛ si˛e do wniosku, że te systemy
przetwarzania informacji bazuja˛ na wrodzonych modułach. Wspomniany argument
kreacjonistów jest doskonałym przykładem wpływania na innych w sferze symbolicznej poprzez uzasadnianie. Ludzie nie posiadaja˛ systemu wnioskowania o ewolucyjnym
pochodzeniu zwierzat
˛ w ogóle, natomiast ten argument nakazuje im wykorzystać jeden system wnioskowania (o artefaktach) do wnioskowania o zwierz˛etach i dlatego
też jako argument za kreacjonizmem jest niezwykle skuteczny (choć oczywiście całkowicie nieprawdziwy).
Na postawione wyżej pytanie o stypendiach doktorantów można udzielić takich
oto przykładowych odpowiedzi: a) bo życie w mieście jest drogie i maja˛ prawo otrzymywać godne wynagrodzenie b) bo doktoranci stanowia˛ przyszła˛ elit˛e naukowa˛ kraju
i w jakimś stopniu b˛eda˛ wpływali na jego rozwój lub c) bo osoby w tzw. „biznesie” zarabiaja˛ znacznie wi˛ecej, wi˛ec doktorantom też si˛e należy. Graham z zespołem [2009]
opierajac
˛ si˛e na własnych badaniach i wielu teoriach dotyczacych
˛
ewolucji moralności,
wykazali, że ludzie posiadaja˛ pi˛eć rodzajów rozumowania moralnego, które sa˛ wzgl˛ednie od siebie niezależne i sa˛ to rozumowania moralne służace
˛ a) empatii i unikaniu
krzywdy b) sprawiedliwej wymianie społecznej c) spójności grupy d) posłuszeństwu
autorytetowi e) świ˛etości/czystości (np. „nie należy używać flagi do wyczyszczenia
toalety”). Każda z odpowiedzi na rzecz wysokich doktoranckich stypendiów wykorzystuje najprawdopodobniej jeden z rodzajów rozumowania moralnego. Argument
pierwszy wykorzystuje prawdopodobnie moduł empatii, argument drugi moduł wymiany społecznej, a argument trzeci moduł spójności grupy.
Spodziewałbym si˛e wi˛ec, że osoby dyskutujace
˛ na trudno rozstrzygalny problem
moga˛ starać si˛e ustawić dyskusj˛e tak, aby jej ramy wyznaczał określony moduł umysłowy (np. „czy grupa zawodowa X nie ma prawa do godnego życia?” — empatia),
a unikać wyznaczania jej ram przez inny moduł (np. „czy wszyscy podatnicy maja˛ dokładać do grupy zawodowej X?” — spójność grupy i/lub wymiana społeczna). Efekt
„framingu” poznawczego jest doskonale znany w literaturze przedmiotu i jest zmora˛
socjologów badajacych
˛
opini˛e publiczna.
˛
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Podsumowanie
Czy jednak sprawność „informacyjna” miała przełożenie na dostosowanie, którego
główna˛ miara˛ jest ilość spłodzonego potomstwa? Pewne przesłanki na to właśnie wskazuja.
˛ W jednym z badań przeprowadzonych w środowisku biznesowym, a dotyczacym
˛
taktyk negocjowania hierarchii społecznej, znaleziono umiarkowane korelacje pomi˛edzy wysokościa˛ pensji, a stosowaniem takich taktyk jak przechwalanie si˛e, używanie kłamliwej autoprezentacji czy umniejszanie znaczenia innych (r = 0, 15 do 0,20)
[Lund i zespół 2007]. Badanie to miało jednak charakter samoopisowy, stad
˛ wyniki traktowałbym z pewnym dystansem. Poza tym nawet jeśli istotnie manipulowanie
informacja˛ w dzisiejszych czasach ma pewien wpływ na powodzenie jednostki, nie
oznacza to, że taka sama zależność wyst˛epowała kiedyś, a wi˛ec nie daje to pewności,
że umiej˛etność ta była promowana przez dobór naturalny. Badania antropologiczne
wskazuja˛ jednakże na to, że dyskusje, spory i argumenty sa˛ wszechobecne w życiu grup
o najprostszej organizacji społecznej, a wi˛ec łowiecko-zbierackich [Brown 1991, za:
Pinker 2005]. W bardziej rozwini˛etych społecznościach, przywódcy plemienni i wodzowie bardzo cz˛esto byli wybitnymi oratorami [Symons 1979, za: Pinker 1994]. Istnieja˛ wi˛ec solidne przesłanki, aby przypuszczać, że „walka” informacyjna towarzyszy
ludziom od bardzo dawna i jej wynik przekładał si˛e na pozycj˛e jednostki w grupie,
a tym samym pośrednio na dostosowanie.
Przedstawione tu badania stanowia˛ — siła˛ rzeczy — wybiórczy i niekompletny
wybór. Dotycza˛ dosyć różnych sfer funkcjonowania poznawczego i nie roszcza˛ sobie
prawa do integracji w spójny jednolity mechanizm poznawczy (czy też zgodnie z terminologia˛ psychologów poznawczych jeden „moduł umysłowy”). Wydaje si˛e jednak,
że wszystkie badania tutaj zaprezentowane stanowia˛ dobra˛ przesłank˛e, aby sadzić,
˛
że
wyjściowa hipoteza, mówiaca
˛ o adaptacji ludzkiego umysłu do „walki” informacyjnej
jest zasadna, a na pewno warta dalszej empirycznej eksploracji i prób teoretycznej
integracji.
Warto przy tym wspomnieć o istotnych zastrzeżeniach. Wbrew obiegowym opiniom na temat natury wyjaśniania ewolucyjnego, nie zakładałbym (podobnie jak wi˛ekszość psychologów ewolucyjnych), że mechanizmy te sa˛ „genetycznie zdeterminowane” — tzn. że istnieje zespół genów, których ekspresja powoduje, że ludzie w określonym wieku zaczna˛ np. bardziej uważnie monitorować źródła informacji. do ekspresji wi˛ekszości mechanizmów psychologicznych potrzebna jest interakcja informacji
zawartych w genomie z wpływem środowiska. Sadz˛
˛ e również, że coraz sprawniejsze przetwarzanie informacji na temat swój i innych niekoniecznie prowadziło tylko
do „walki” informacyjnej, ale prawdopodobnie również do tego, że ludzkie społeczności dużo wydajniej si˛e komunikowały i koordynowały swoje wysiłki, a tym samym
takie adaptacje mogły w wi˛ekszym stopniu podlegać presji doboru grupowego, a nie
tylko nakierowanego na jednostki.
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W poszukiwaniu czułej miary efektów uczenia
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Streszczenie W niniejszej pracy podj˛eto problematyk˛e czułości miar skutków uczenia
mimowolnego badanego w paradygmacie uczenia si˛e sztucznych gramatyk, w którym
osoby badane ucza˛ si˛e ciagów
˛
liter wygenerowanych zgodnie z pewna˛ reguła˛ (o jej
istnieniu nie sa˛ informowane). Pomimo, że osoby badane nie sa˛ w stanie powiedzieć
wprost, jaka była reguła wykonuja˛ zadanie sprawdzajace
˛ jej znajomość (np. klasyfikujac
˛ ciagi
˛ jako zgodne z reguła˛ lub nie) powyżej poziomu przypadku. Można przypuszczać, że wynik pomiaru efektów uczenia mimowolnego do pewnego stopnia zależy
od strategii reagowania przyj˛etej przez osob˛e badana.
˛ Strategia natomiast może być
modyfikowana warunkami zadania. W przeprowadzonych badaniach podj˛eto prób˛e
zmiany takiej strategii poprzez manipulacj˛e oczekiwana˛ trudnościa˛ zadania. Strategi˛e
impulsywna˛ wzbudzano podajac
˛ informacj˛e, że reguła rzadz
˛ aca
˛ tworzeniem ciagów
˛
jest prosta, zaś strategia refleksyjna była wzbudzona informacja,
˛ że reguła jest trudna. Zakładano, że przyj˛ecie strategii impulsywnej podczas fazy testowej, już po fazie
uczenia, doprowadzi do poprawy wykonania zadania. Osoby badane b˛eda˛ w sytuacji
watpliwej
˛
skłonne klasyfikować ciagi
˛ jako zgodne z reguła,
˛ pomimo mniejszej pewności (niż w przypadku tradycyjnego zadania klasyfikacji). Doprowadzi to do zwi˛ekszenia poprawności podejmowanych decyzji. Przyj˛ecie strategii refleksyjnej natomiast
spowoduje obniżenie poziomu wykonania zadania, gdyż w sytuacji watpliwej
˛
osoby
badane b˛eda˛ klasyfikować ciagi
˛ jako niezgodne z reguła.
˛ W przeprowadzonym badaniu pilotażowym uzyskano istotny efekt uczenia si˛e sztucznej gramatyki. Nie wykazano natomiast wpływu oczekiwanej trudności zadania na poprawność jego wykonania.
Wynikać to może ze zbyt słabego działania zastosowanej manipulacji. Przedstawiono również propozycje, jak skuteczniej manipulować warunkami zadania by wywołać
u osób badanych określone strategie reagowania.

Wprowadzenie
Celem projektu jest znalezienie czulszej (sensitive) od obecnie stosowanych miary efektów uczenia mimowolnego. Zakładano, że zarówno manipulacja instrukcja˛ nast˛epuja˛
ca˛ przed faza˛ testowania efektów uczenia jak i warunkami zadania może mieć wpływ
na poprawność wykonania oddziałujac
˛ na styl reagowania osoby badanej.
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Wiedza jawna i niejawna
Wśród wielu rodzajów wiedzy rozróżnia si˛e mi˛edzy innymi wiedz˛e jawna˛ i niejawna˛
[Graf i Schacter 1985]. W odróżnieniu od wiedzy jawnej, człowiek nie ma introspekcyjnego dost˛epu do wiedzy niejawnej ( „nie wie”, co wie), może ja˛ jednak wykorzystywać, nawet bez zdawania sobie z tego sprawy podczas rozwiazywania
˛
problemów
czy podejmowania decyzji [N˛ecka i in. 2006]. Zdaniem Rebera [1989] podstawowym
sposobem nabywania wiedzy niejawnej jest mimowolne uczenie si˛e. Pozwala ono na
budowanie gł˛ebokiej reprezentacji wiedzy, uwzgl˛edniajacej
˛ abstrakcyjne relacje mi˛edzy elementami środowiska. Odbywa si˛e bez udziału świadomych strategii uczenia si˛e
i bez zamiaru nabycia wiedzy, jest też bezwysiłkowe.
Brak introspekcyjnego dost˛epu do wiedzy niejawnej powoduje, że do jej badania
konieczne jest użycie specjalnych procedur. Klasycznym, stosowanym od wielu lat paradygmatem jest uczenie si˛e sztucznych gramatyk (Artificial Grammar Learning – AGL)
[por. Reber 1968]. Pod pozorem zadania pami˛eciowego prosi si˛e badanych o zapami˛etanie ciagów
˛
znaków (najcz˛eściej liter) skonstruowanych zgodnie ze ściśle określona˛
reguła˛ (o istnieniu reguły badani nie wiedza).
˛ W nast˛epnym etapie sprawdzana jest
znajomość tej reguły. Osoby badane wykonuja˛ zadanie powyżej poziomu przypadku
pomimo, że nie zdaja˛ sobie sprawy z tego, że znaja˛ reguł˛e. Co wi˛ecej, próba poszukiwania istniejacych
˛
reguł w fazie uczenia nie powoduje poprawy wykonania zadania,
a niekiedy powoduje jego pogorszenie [Berry 2004].

W poszukiwaniu czułej miary efektów uczenia mimowolnego
Efekty uczenia mimowolnego maja˛ inny charakter niż efekty uczenia intencjonalnego
[Kirsner i in. 1998]. Do ich pomiaru nieadekwatne jest zadanie, w którym osoby badane np. maja˛ opisać reguł˛e rzadz
˛ ac
˛ a˛ tworzeniem ciagów.
˛
W pierwszej fazie badania
zawsze ma miejsce zapami˛etywanie ciagów
˛
liter. Nast˛epnie testowana jest znajomość
reguły. W tym etapie prezentowane sa˛ ciagi,
˛ które nie pojawiły si˛e w fazie uczenia.
Klasyczna˛ metoda˛ wykorzystywana˛ jako wskaźnik uczenia jest klasyfikowanie – ocena czy prezentowany w fazie testowej ciag
˛ liter jest zgodny z reguła˛ czy nie [Berry
1993]. Inna˛ ze stosowanych metod jest ocena podobania si˛e ciagów,
˛
która jest oparta
na efekcie czystej ekspozycji [Zajonc 1968]. Taka˛ ocen˛e wykorzystali w swoich badaniach Gordon i Holyoak [1983], którzy wykazali, że ciagi
˛ zgodne z reguła˛ pomimo,
że nie sa˛ tożsame z ciagami
˛
z fazy uczenia, bardziej podobaja˛ si˛e osobom badanym
niż ciagi
˛ naruszajace
˛ reguł˛e. Uznali, że jest to miara czulsza od zadania klasyfikacji.
Helman i Berry [2003] wykazały jednak, że miara podobania si˛e jest czulsza jedynie
w specyficznych warunkach, gdy osoby badane sa˛ dodatkowo obciażone
˛
wykonywaniem dodatkowego zadania lub kiedy musza˛ działać w warunkach presji czasowej.
Co wi˛ecej, okazuje si˛e, że pomi˛edzy miara˛ klasyfikacji a podobania si˛e istnieje różnica jakościowa — metody te mierza˛ różne procesy, czego dowodem może być fakt,
że ocena podobania si˛e nie powoduje przyrostu wiedzy jawnej, jak dzieje si˛e w przypadku zadania klasyfikacji [Helman i Berry 2003]. Wyniki badań nad miara˛ podobania
si˛e, pomimo poczatkowego
˛
entuzjazmu niektórych autorów, nie spowodowały rewolucji w badaniach uczenia mimowolnego. Niemniej jednak, wyższe wyniki w ocenie
podobania si˛e niż w zadaniu klasyfikacji (czasami tylko w specyficznych warunkach)
sugeruja,
˛ że wynik z zadania klasyfikacji nie odzwierciedla całej wiedzy niejawnej.
Wydaje si˛e wi˛ec zasadne opracowanie czulszej, opartej na klasyfikacji miary efektów

6 (6. PFK, tom 5.) W poszukiwaniu czułej miary. . .

51

uczenia mimowolnego, która byłaby wolna od kontrowersji wokół miary podobania
si˛e.
W zadaniu sprawdzajacym
˛
skuteczność uczenia si˛e sztucznej gramatyki, człowiek działa jak system selekcjonujacy
˛ informacje. Kwestie działania takich systemów,
zwłaszcza ich czułości systematyzuje opisana niżej teoria detekcji sygnałów. Manipulacja czułościa˛ owego „systemu” może pozwolić na pełniejsze zbadanie skutków uczenia
mimowolnego.

Teoria Detekcji Sygnałów
Teoria Detekcji Sygnałów (Signal Detection Theory — SDT) opisuje działanie systemów
selekcjonujacych
˛
obiekty spełniajace
˛ dane kryterium, pojawiajace
˛ si˛e na tle szumu informacyjnego (obiekty niepodobne do celu) oraz dystraktorów (obiekty podobne do
celu). Osoba badana podczas klasyfikacji ciagów
˛
działa właśnie jak system selekcjonujacy
˛ informacje. Podejmuje decyzje, czy dany ciag
˛ jest zgodny z reguła˛ (odpowiedź
„TAK”), czy niezgodny (odpowiedź „NIE”).
Zdolność do rozróżniania ciagów
˛
(zgodne vs. niezgodne) zależy mi˛edzy innymi
od podobieństwa ciagów
˛
zgodnych do niezgodnych. Zizak i Reber [2004] wykazali,
że klasyfikowanie ciagów
˛
jest czulsza˛ miara˛ niż ocena podobania si˛e (wartości d’ odpowiednio 1,49 – umiarkowanie dobra rozróżnialność; i 0,94 – słaba rozróżnialność).
Miara d’ jest równa różnicy: średnia rozkładu dla reakcji NIE – średnia rozkładu dla
reakcji TAK, wyrażona w jednostkach odchylenia standardowego.

Różnice w stylu reagowania a wynik testu wiedzy niejawnej
W Teorii Detekcji Sygnałów jest definiowany jeszcze jeden użyteczny parametr —
ROC (receiver operating characteristics), czyli charakterystyka systemu wykonujacego
˛
zadanie, lub tendencja do określonego typu reagowania. Może zostać on określony
i zmodyfikowany warunkami zadania. Można wyróżnić dwie podstawowe strategie
reagowania: (1) tendencj˛e do reagowania TAK w sytuacji watpliwej,
˛
(2) tendencj˛e
do reagowania NIE w sytuacji watpliwej.
˛
Parametr ten wydaje si˛e być podobny do
stylów poznawczych – preferowanego sposobu funkcjonowania, odpowiadajacego
˛
indywidualnym potrzebom jednostki. Badania wykazuja,
˛ że można go zmienić przez
jednoznaczne instrukcje zadania. Jeden z podstawowych stylów poznawczych to impulsywność/refleksyjność. Impulsywność objawia si˛e tendencja˛ do szybkiego udzielania odpowiedzi i popełniania wielu bł˛edów, zaś refleksyjność tendencja˛ do długiego
czasu wykonania zadania i popełniania małej ilości bł˛edów [por. Matczak 2006].
Potencjalny wpływ ROC, czyli innymi słowy nastawienia osoby badanej na wynik
pomiaru skuteczności uczenia mimowolnego ukazuje analiza proporcji odpowiedzi typu TAK do odpowiedzi typu NIE w zadaniu klasyfikacji ciagów.
˛
W różnych badaniach
proporcja ta jest zróżnicowana. Obserwuje si˛e zarówno wyniki powyżej jak i poniżej
stosunku 1:1, choć osoby badane sa˛ informowane, że ciagów
˛
zgodnych jest połowa,
oraz z ilu ciagów
˛
składa si˛e sesja testowa [por. Popławska i Wierzchoń 2008; Wierzchoń i Barbasz 2008]. Gdy odpowiedzi typu TAK jest wi˛ecej niż odpowiedzi typu NIE,
można przyjać,
˛ że osoba badana stosuje strategi˛e impulsywna.
˛ W odwrotnym przypadku można mówić o strategii refleksyjnej. Kwestia proporcji odpowiedzi typu TAK
do odpowiedzi typu NIE, a także być może odpowiadajacej
˛ za nia˛ strategii reagowania,
nie była tematem szerszego zainteresowania. W literaturze przedmiotu można znaleźć
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opisy badań, w których autorzy, poprzez instrukcje eksperymentalne przypuszczalnie
wpływali na przyjmowany przez osoby badane styl reagowania. Takie manipulacje,
wydaje si˛e, że przez autorów niezamierzone (nie wiazały
˛
si˛e z sama˛ manipulacja˛ eksperymentalna),
˛ mogły wpływać na preferencj˛e dla określonej odpowiedzi w zadaniu
klasyfikacji ciagów.
˛
Manza i Bornstein [1995] w warunku klasyfikacji ciagów
˛
poinformowali osoby badane, że ciagi
˛ zostały stworzone zgodnie ze skomplikowana˛ reguła,
˛
co mogło doprowadzić do przyj˛ecia strategii refleksyjnej. Prawdopodobnie taka strategia została wzbudzona przez to, że osoby badane hamowały potencjalne reakcje typu
TAK (ze wzgl˛edu na skomplikowanie reguły osoby prawdopodobnie reagowały TAK
tylko przy bardzo wysokim poziomie pewności wyboru). Zizak i Reber [2004] w badaniach nad efektem czystej ekspozycji prawdopodobnie wyzwolili u osób badanych
strategi˛e impulsywna.
˛ Wśród wykorzystanych przez nich w fazie testowej ciagów
˛
2/3
było zgodnych (1/3 prezentowano w fazie uczenia, 1/3 stanowiły ciagi
˛ zgodne, nie
prezentowane wcześniej, a 1/3 ciagi
˛ niezgodne). O ilości ciagów
˛
zgodnych osoby badane dowiedziały si˛e z instrukcji. Mogło to wywołać tendencj˛e do reagowania TAK
w sytuacji watpliwej,
˛
gdyż ogólnie dla odpowiedzi TAK prawdopodobieństwo sukcesu było wi˛eksze. Co ważne, wykazali oni również, że obniżenie kryterium podj˛ecia
decyzji (mniejszy poziom pewności co do poprawności reakcji) nie powoduje spadku
poprawności klasyfikacji ciagów
˛
(w drugim eksperymencie nie udało si˛e powtórzyć tego efektu). Korelacje mi˛edzy poziomem pewności decyzji a poprawnościa˛ były niskie.
Sugerować to może, że obniżenie kryterium podj˛ecia decyzji wynikajace
˛ ze strategii
impulsywnej, paradoksalnie może skutkować poprawa˛ wykonania zadania.
Z opisanych powyżej badań można wysunać
˛ wniosek, iż wzbudzona strategia reagowania ma wpływ na wykonanie zadania klasyfikacji ciagów.
˛
Wag˛e prezentowanych
osobom badanym instrukcji podkreślaja˛ również Underwood i Bright [2004]. Według
nich to właśnie instrukcje eksperymentalne wpływaja˛ na sposób wykonania zadania.
W opisywanym niżej eksperymencie podj˛eto prób˛e manipulacji strategia˛ reagowania
poprzez manipulacj˛e treścia˛ instrukcji.

Badanie pilotażowe — oczekiwana trudność zadania
Badanie pilotażowe miało na celu sprawdzenie, czy oczekiwany poziom trudności
zadania (wzbudzony manipulacja˛ instrukcja˛ eksperymentalna)
˛ spowoduje przyj˛ecie
określonego sposobu reagowania.

Hipotezy szczegółowe:
1. Oczekiwana trudność zadania b˛edzie decydować o tym jaka strategia reagowania
zostanie przyj˛eta przez osob˛e badana.
˛
2. Gdy osoba badana b˛edzie oczekiwać, że stojace
˛ przed nia˛ zadanie jest łatwe (niska
oczekiwana trudność) przyjmie strategi˛e impulsywnego reagowania, to z kolei
b˛edzie prowadzić do lepszego wykonania zadania. Czasy reakcji u takich osób
b˛eda˛ krótsze.
3. Gdy zadanie zostanie przedstawione jako trudne (wysoka oczekiwana trudność),
dominować b˛edzie strategia refleksyjna. B˛edzie mniej reakcji „TAK”, poziom wykonania zadania b˛edzie niższy, a czasy reakcji dłuższe.
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Metoda
Osoby badane
W badaniu wzi˛eło udział 30 osób (18 Kobiet i 12 M˛eżczyzn). Byli to głównie studenci
krakowskich uczelni. Udział w badaniu był dobrowolny. Do każdego warunku eksperymentalnego zostało losowo przypisane po 10 osób.

Materiały i procedura
W opisywanym badaniu zastosowano klasyczny paradygmat AGL [por. Reber, 1968].
Wykorzystano sztuczna˛ gramatyk˛e z badań Highama [1997]. Do fazy uczenia jak i do
fazy klasyfikowania użyto wygenerowanych przez tego autora ciagów.
˛
Na poczatku
˛
informowano osoby badane, że uczestnicza˛ w badaniu pami˛eci i proszono o zapami˛etanie prezentowanych ciagów
˛
liter. Faza uczenia składała si˛e z trzykrotnie powtarzanej serii 16 ciagów.
˛
Każdy ciag
˛ prezentowano przez 5 sekund. Nast˛epnie, w zależności
od warunku eksperymentalnego informowano osob˛e badana,
˛ że tworzeniem ciagów
˛
rzadziła
˛
PROSTA REGUŁA, REGUŁA lub TRUDNA REGUŁA, po czym osoba badana
oceniała zgodność z reguła˛ 64 ciagów
˛
(32 zgodnych i 32 niezgodnych) przy użyciu
przycisków klawiatury (c — ciag
˛ zgodny; m — ciag
˛ niezgodny). Rejestrowano również czasy reakcji. Prezentacj˛e ciagu
˛ testowego każdorazowo kończyła reakcja osoby
badanej. Każda osoba badana była badana indywidualnie, z wykorzystaniem komputera przenośnego.

Wyniki
W modelu ANOVA porównano poszczególne warunki w zakresie ilości odpowiedzi
TAK w podziale na ciagi
˛ zgodne i niezgodne. Uzyskano istotny efekt główny rodzaju
ciagu
˛ (F1,27 = 17, 77; p < 0, 001), który świadczy o tym, że doszło do uczenia si˛e
sztucznej gramatyki. Osoby badane istotnie cz˛eściej reagowały TAK na ciagi
˛ zgodne niż
niezgodne (średnie odpowiednio 18,4 i 15,3). Nie pojawił si˛e efekt główny warunku
(F2,27 = 1, 04; p = 0, 366), co oznacza, że rodzaj instrukcji nie miał wpływu na poziom
wykonania zadania. Nie pojawiła si˛e też interakcja warunek * rodzaj ciagu
˛ (F2,27 =
0, 48; p = 0, 623), czyli wpływ warunku nie był zróżnicowany ze wzgl˛edu na rodzaj
ciagu
˛ (zgodny/niezgodny).
W nast˛epnym kroku porównano w układzie ANOVA grupy pod wzgl˛edem średniego czasu reakcji. Uzyskano wynik znajdujacy
˛ si˛e na granicy istotności statystycznej
(F2,27 = 2, 71; p = 0, 085). Średnie dla poszczególnych warunków zamieszczono w tabeli 1.
Najszybciej reagowała grupa w warunku „reguła”, bez informacji o trudności. Najwolniejsze reakcje zarejestrowano w warunku „prosta reguła”. Nie stwierdzono również korelacji mi˛edzy ilościa˛ odpowiedzi TAK, a czasem reakcji r = −0, 1; p = 0, 615.

Badanie pilotażowe — wnioski
W badaniu nie udało si˛e potwierdzić hipotez. Pomimo wykazania efektu uczenia si˛e
sztucznej gramatyki, nie stwierdzono różnic mi˛edzy warunkami pod tym wzgl˛edem.
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Warunek
Prosta reguła
Reguła
Trudna reguła

Średnie RT [ms]
2890
1851
2613

Tabela 6.1. Średnie czasy reakcji w poszczególnych warunkach

Nie stwierdzono również różnic pod wzgl˛edem czasów reakcji. Brak istotnych efektów
mógł być spowodowany zbyt mała˛ liczebnościa˛ grup. Brak korelacji mi˛edzy ilościa˛ odpowiedzi TAK a średnim czasem reakcji pozwala sadzić,
˛
że instrukcja nie wzbudziła
u osób badanych typowo impulsywnego lub refleksyjnego stylu reagowania. Różnice
w instrukcji mogły stanowić zbyt słaba˛ manipulacj˛e by wpłynać
˛ na style reagowania.
Nie jest także pewne jakie oczekiwania zostały wzbudzone przez prezentowane badanym instrukcje. W przyszłych badaniach warto byłoby zastosować kontrol˛e oczekiwań
wzbudzonych przez instrukcj˛e (np. poprzez bezpośrednie pytanie o nie).
Istnieje również możliwość, że zwrócenie uwagi osób badanych na poziom trudności reguły powoduje zmiany w stylu reagowania, bez wzgl˛edu na to, jaka zostanie
podana informacja o regule.

Kierunki dalszych badań
W dalszych badaniach warto b˛edzie użyć innej metody wzbudzania określonej strategii
reagowania. Można w tym celu zastosować jeden z opisanych niżej sposobów.
Badani mogliby na przykład wykonywać gr˛e typu win/loss [Hardin i in. 2007],
w której osoby badane wygrywaja˛ lub traca˛ określona˛ sum˛e „wirtualnych” pieni˛edzy.
W jednej z wersji gry (wzbudzajacej
˛ strategi˛e impulsywna)
˛ badani nagrodami b˛eda˛
zach˛ecani do reagowania TAK, szybkich odpowiedzi. Wersja gry wzbudzajaca
˛ strategi˛e
refleksyjna˛ premiowałaby ostrożne i przemyślane reakcje, głównie typu NIE, udzielane
po dłuższym namyśle.
Innym sposobem wzbudzania danej strategii reagowania mogłaby być prezentacja
badanym krótkiej historii, w której bohater reaguje w określony sposób (impulsywnie
lub refleksyjnie), co doprowadza go do korzystnego rezultatu.
Obie opisane powyżej manipulacje nast˛epowałyby mi˛edzy faza˛ uczenia a zadaniem klasyfikacji. Inny potencjalnie interesujacy
˛ sposób wzbudzenia odpowiedniego
stylu reagowania może polegać na manipulacji podawana˛ informacja˛ zwrotna.
˛ W grupie „impulsywnej”, jeśli osoba badana nie zareagowałaby przed upłyni˛eciem przewidzianej na reakcj˛e ilości czasu, wyświetlany b˛edzie czerwony ekran z napisem CZAS
MINAŁ,
˛ NIE ZAREAGOWAŁEŚ, NASTEPNYM
˛
RAZEM POSTARAJ SIE˛ ZAREAGOWAĆ
SZYBCIEJ, czemu towarzyszyć ma nieprzyjemny dźwi˛ek. W grupie, w której wzbudzano by strategi˛e refleksyjna˛ analogiczny komunikat byłby wyświetlany gdy reakcja nastapiłaby
˛
przed upływem określonego czasu – komunikat na czerwonym ekranie: ZAREAGOWAŁEŚ BARDZO SZYBKO, NASTEPNYM
˛
RAZEM BARDZIEJ SIE˛ ZASTANÓW.
Ta manipulacja wydaje si˛e być najprostsza, a jednocześnie bezpośrednio wpłynie na
czasy reakcji.
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Istotne wydaje si˛e również sprawdzenie, czy uzyskany wynik nie wiaże
˛ si˛e samym
zwróceniem uwagi na reguł˛e (być może podobny efekt w warunku prostej i trudnej
reguły wynika z różnych mechanizmów).

Podzi˛
ekowania
Dzi˛ekujemy Michałowi Wierzchoniowi za cenne uwagi i pomoc merytoryczna˛ w pracy
nad projektem.
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16. Wierzchoń M. i Barbasz J. 2008, Connectonist model of artificial grammar learning: simulations based on Higham (1997) indexes of knowledge representation,
Procedings of the XXX Conference of Cognitive Science Society (Austin 2008),
Cognitive Science Society, s. 1639–1644.
17. Zajonc R.B. 1968, Attitudinal effects of mere exposure, Journal of Personality and
Social Psychology Monograph Supplement, IX(2), Part 2 s.1–27.
18. Zizak D.M. i Reber A.S. 2004, Implicit preferences: The role(s) of familiarity in the
structural mere exposure effect, Consciousness and Cognition, XIII, s. 336–362.

7
Struktura i rozwój funkcji wykonawczych
Martyna G˛ebska
studia doktoranckie w zakresie nauk medycznych — Katedra i Zakład
Neuropsychologii Klinicznej UMK Toruń, CM Bydgoszcz

Streszczenie Termin funkcje wykonawcze odnosi si˛e do procesów umożliwiajacych
˛
podejmowanie przez podmiot świadomej i zaplanowanej aktywności, ukierunkowanej
na określony przez niego cel. w szerokim rozumieniu, można rozpatrywać je z punktu
widzenia trzech parametrów: (1) celów (hill), (2) umiej˛etności potrzebnych do ich
zrealizowanie (skills), (3) siły woli pozwalajacej
˛ na inicjowanie działania i jego podtrzymywanie dopóki cel nie zostanie osiagni˛
˛ ety (will). Prezentowana praca jest próba˛
przedstawienia struktury i organizacji funkcji wykonawczych w kontekście rozwojowym. Koncentruje si˛e na poznawczych kompetencjach (umiej˛etnościach) konstytuuja˛
cych funkcje wykonawcze.

Wst˛
ep
Poglady
˛ na temat funkcji wykonawczych, inaczej — funkcji zarzadczych
˛
lub kontrolnych, formułowane sa˛ przez badaczy o bardzo różnorodnym zapleczu teoretycznym
i terminologicznym. Sprawia to, że przypisuje im si˛e wiele cech. Dlatego też aktualnie
nie istnieje jedna i spójna koncepcja funkcji wykonawczych, która miałaby ujmować
wszystkie procesy w nie zaangażowane. z przeprowadzonej przez K. Jodzio [2008]
historycznej analizy sposobu rozumienia funkcji wykonawczych wynika, że sa˛ to działania o charakterze:
1.
2.
3.
4.
5.

celowym (ukierunkowanym, zadaniowym),
dowolnym (intencjonalnym i zamierzonym),
zaplanowanym (zaprogramowanym),
kontrolowanym (monitorowanym i zmienianym),
selektywnym (wybiórczym)

To wszechstronne uj˛ecie łaczy
˛
w sobie zarówno wolicjonalne jak i poznawcze aspekty najbardziej świadomych, złożonych i inteligentnych zachowań. Pierwsze wywodza˛
si˛e już z klasycznej psychologii świadomości, drugie z klinicznych doświadczeń powstałych na bazie neuronauk i badań z zakresu neuropsychologii. Ta ostatnia została
przyj˛eta jako wiodaca
˛ perspektywa zaprezentowania i usystematyzowania komponentów wchodzacych
˛
w skład funkcji wykonawczych oraz kierunku ich rozwoju.
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Znaczenie i rola funkcji wykonawczych
Wielu badaczy funkcji wykonawczych ch˛etnie definiuje je odwołujac
˛ si˛e wyłacznie
˛
do procesów kontroli. Podkreślaja˛ oni znaczenie dwóch antagonistycznych procesów:
wzmacniania i hamowania, które działaja˛ za zasadzie sprz˛eżenia zwrotnego. Takie
twierdzenie wysuwa C. de Frias [za: Jodzio 2008, s. 41], według której procesy kontroli „ (. . . ) ukierunkowuja,
˛ monitoruja˛ i optymalizuja˛ przebieg celowego działania w nowej sytuacji”. Podobnie myśli M. Denckle [za: Jodzio 2008], według której kontrola
obejmuje dwie podstawowe reakcje: wygaszanie i odraczanie. Niektórzy zaś powołuja˛ si˛e na rol˛e procesów planowania w prawidłowym przebiegu funkcji wykonawczych.
Gwarantem skuteczności działania jest wi˛ec konsekwentne i programowe realizowanie
powzi˛etego zamiaru lub sformułowanej intencji. Ogromnego znaczenia nabiera tutaj
ułożenie efektywnego planu oraz jego realizowanie, które wymagaja˛ zdolności formalnych takich jak: myślenie abstrakcyjne, trwałość uwagi, pojemność pami˛eci,a także
umiej˛etność dokonywania wyborów, dostrzegania alternatywnych rozwiazań,
˛
antycypowania zdarzeń [Jodzio 2008].
Współcześnie wielu autorów i badaczy rezygnuje z przypisywania funkcjom wykonawczym jednej charakterystycznej cechy. Opowiadaja˛ si˛e oni za ich złożona,
˛ heterogeniczna˛ i kompleksowa˛ organizacja,
˛ w której skład wchodza˛ mniej lub bardziej
powiazane
˛
lecz odr˛ebne od siebie kompetencje behawioralne i zdolności poznawcze
zwiazane
˛
ze świadoma˛ kontrola.
˛ Zgodnie z tym, funkcje wykonawcze definiowanie sa˛
jako grupa wyższego rz˛edu metapoznawczych możliwości zaangażowanych w procesy świadomej kontroli myśli i działań [Corlson 2005; Zelazo i Muller 2002, za: Putko
2008] oraz w procesy przemyślanego i świadomego działania ukierunkowanego na cel
[Anderson 2002; Welsh i in. 2006, za: Putko 2008]. Uwypuklanie wieloczynnikowego
charakteru tych procesów sprawia, że w literaturze przedmiotu funkcje wykonawcze
określa si˛e jako „un umbrella term” [Chan i in. 2008 ]. W ten sposób podkreśla si˛e,
że jest to termin, który łaczy
˛
w sobie wiele elementów i komponentów zaangażowanych w celowe działanie. Sa˛ nimi [Gioia i in. 2002; Chan i in. 2008; Lezak i in. 2004]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rozpoczynanie działania (iniciation),
planowanie i organizacja (planning & organization),
antycypowanie zdarzeń (aticipation),
podtrzymanie działania i jego monitorowanie (goal-directed bevawior & self-monitoring),
umiej˛etność zmiany zachowania lub dostosowanie si˛e do nowego reguły (jeśli jest
to konieczne), elastyczność poznawcza (shifting),
umiej˛etność korzystanie z informacji zwrotnych i uczenia si˛e w oparciu o doświadczenie i popełnione bł˛edy (feedback),
kontrola emocjonalna (emotional control),
kontrola hamowania (inhibition),
pami˛eć operacyjna dzi˛eki której możliwe jest utrzymanie zamiaru w pami˛eci i jednoczesne manipulowanie informacjami (working memory).

Takie spojrzenia na funkcje wykonawcze reprezentuje Lezak, Howieson i Loring
[2004]. Konceptualizuja˛ oni kompleksowy model funkcji wykonawczych, który składa
si˛e z 4 elementów: woli, planowania, zamierzonego działania i efektywnego rezultatu
działania. Autorzy wyrażaja˛ również przekonanie, że tak rozumiane funkcje wykonawcze sa˛ nieodłacznym
˛
elementem adaptacji do nowej sytuacji oraz stanowia˛ podstaw˛e
poznawczych, emocjonalnych i społecznych zdolności. Odgrywaja˛ ogromna˛ rol˛e nie
tylko w metazarzadzaniu
˛
procesami poznawczymi i emocjonalnymi ale w przystosowywaniu si˛e jednostki do przestrzeni społecznej i środowiskowej. Zatem dzi˛eki nim
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możliwe jest efektywne kierowanie zachowaniem. Odpowiadaja˛ one również za elastyczność poznawcza,
˛ która jest kluczem do radzenia sobie z nowymi, wieloznacznymi
i złożonymi problemami oraz zadaniami. Globalnie spojrzenie na wszystkie elementy
konstytuujace
˛ funkcje wykonawcze uświadamia ich wymiar praktyczny w osiaganiu
˛
sukcesu osobistego,a także w zakresie nauki szkolnej oraz rozwoju zawodowego [Moran i Gardner 2007].

Mózgowa architektura funkcji wykonawczych
Źródłem wiedzy na temat mózgowej organizacji funkcji wykonawczych sa˛ dane z zakresu patologii lub uszkodzeń/mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz
ich manifestacji w życiu codziennym. Zaburzenia tych funkcji sa˛ kategoria˛ objawowa˛ bardzo cz˛esto wyst˛epujac
˛ a˛ w praktyce klinicznej pod nazwa˛ dysfunkcje wykonawcze. Odnosza˛ si˛e one do dysfunkcji w: „(. . . ) formułowaniu celów działania, planowania, realizowania planu, monitorowania sekwencji czynności wchodzacych
˛
w skład
planu, rozwiazywania
˛
problemów i myślenia abstrakcyjnego” [Larner 2008, s. 20].
Dysfunkcje wykonawcze moga˛ być nast˛epstwem uszkodzeń mózgu zlokalizowanych
w grzbietowo – bocznej korze przedczołowej oraz podstawnej korze czołowej. Nast˛epstwem deficytów zlokalizowanych w pierwszym obszarze sa:
˛ zaburzenia umysłowej
kontroli działania objawiajace
˛ si˛e trudnościa˛ w przyjmowaniu postawy abstrakcyjnej,
brak krytycyzmu wobec własnych działań i bł˛edów, trudności w organizowaniu planu
działania i miejsca pracy (brak seryjności wykonywanych działań, chaos), perseweracje objawiajace
˛ si˛e brakiem elastyczności i trudnościa˛ ze zmiana˛ dotychczasowego
nastawienia, zmniejszona pojemność pami˛eci operacyjnej [Cummings i Mega 2005].
Konsekwencja˛ deficytów wyst˛epujacych
˛
w drugim wspomnianym obszarze jest: zaburzona kontrola hamowania, odhamowanie, impulsywność, zmniejszona samokontrola,
brak wgladu
˛ i krytycyzmu wobec zjawisk społecznych [Cummings i Mega 2005; Welsh
i Darby 2008], które stanowia˛ przyczyn˛e nietaktownych i społecznie nieodpowiednich
zachowań. Deficyty funkcji wykonawczych moga˛ być również skutkiem uszkodzeń obszaru przynależacego
˛
do przyśrodkowej kory czołowej. W tej sytuacji mamy do czynienia z trudnościa˛ w samodzielnym inicjowania aktywności, która przejawia si˛e: apatia,
˛
spadkiem motywacji, aktywności i energii [Welsh 2001].
Jednak zdaniem wielu badaczy przedmiotu mózgowa architektura dysfunkcji wykonawczych nie ogranicza si˛e jedynie do płatów czołowych. Ich neurologicznym substratem moga˛ być również zaburzenia podkorowych struktur wchodzacych
˛
w skład
układu limbicznego (co tłumaczy zaburzony proces reakcji emocjonalnych) czy rozerwanie połaczeń
˛
pomi˛edzy płatami czołowymi a pozostałymi strukturami mózgu.
Sprawia to, że funkcje wykonawcze i ich deficyty sa˛ jednostka,
˛ która wykracza poza
anatomiczne podstawy zespołu czołowego.

Struktura funkcji wykonawczych z perspektywy rozwojowej
Problematyka rozwojowego aspektu funkcji wykonawczych i etapów dojrzewania ich
struktur mózgowych, podejmowana jest w ramach pr˛eżnie rozwijajacej
˛ si˛e neuropsychologii rozwojowej. Źródłem wiedzy na temat rozwoju funkcji zarzadczych
˛
sa˛ badania z zastosowaniem metod neuroobrazowania oraz wykonanie przez dzieci w różnym
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wieku standardowych lub eksperymentalnych wersji testów poznawczych wykorzystywanych w badaniu neuropsychologicznym. Dzi˛eki nim na dzień dzisiejszy wiemy,
że ich rozwój jest skorelowany z wiekiem, a tym samym z dojrzewaniem tkanki mózgowej, głównie w okolicach trzeciorz˛edowych płatów przedczołowych i czołowych (które
w rozwoju ontogenetycznym dojrzewaja˛ najdłużej) oraz ich połaczeń
˛
ze strukturami
podkorowymi. Z punktu widzenia znaczenia funkcji wykonawczych dla radzenia sobie z nowościa˛ i rozwiazywania
˛
złożonych problemów, zasadnicza˛ sprawa˛ wydaje si˛e
określenie ich podstawowego substratu. Wielu czołowych badaczy przedmiotu, odwołuje si˛e do trzech podstawowych kompetencji poznawczych, które umożliwiaja˛ nam
określenie i utrzymanie celu działania oraz jego elastyczne i planowe realizowanie
pomimo oddziaływania zewn˛etrznych i wewn˛etrznych czynników zakłócajacych.
˛
Sa˛
nimi: kontrola hamowania (poznawczego i behawioralnego), elastyczność poznawcza
oraz pami˛eć operacyjna1 . Zastosowanie analizy czynnikowej dla zadań rozwiazywa˛
nych przez dzieci w wieku 3;3–4;7 oraz 8–12 lat doprowadziło do wyodr˛ebnienia
trzech głównych parametrów funkcji wykonawczych: kontrola hamowania, odświeżanie informacji w pami˛eci roboczej, gi˛etkość (przerzutność) uwagi [Putko 2008].
Badania nad osobami dorosłymi również wykazały wysoka˛ sensytywności dla trzech
czynników: przerzutności uwagi, utrzymywanie informacji w pami˛eci roboczej oraz
hamowanie. W swojej rozprawie nad rozwojowymi mechanizmami rozwoju procesów
poznawczych Diamond [2002; 2005; 2006] określa trzy kryterialne komponenty funkcji wykonawczych. Pierwszy to kontrola hamowania (inhibitory control) czyli umiej˛etność zatrzymania dominujacej
˛ reakcji i wygenerowanie w jej miejsce nowej reakcji
niezgodnej z dominujaca,
˛ ale zgodnej z zadaniem. Mechanizm kontroli jest podstawa˛
zachowywania si˛e w określonej sytuacji w oparciu o świadomy wybór a nie impuls,
ćwiczenia samokontroli i samoregulacji oraz kontrolowania niepożadanych
˛
w danej
sytuacji zachowań. Kontrola hamowania warunkuje także dwa parametry uwagi: trwałość oraz selektywność. Drugi komponent to pami˛eć operacyjna (working memory),
która odpowiada za jednoczesne: przechowywanie informacji w pami˛eci krótkoterminowej oraz manipulowanie nimi w trybie „on-line” [Baddeley 2003, Goldman Rakic
1994, Borkowska 2010]. Dzi˛eki niej możemy zapami˛etać plan lub instrukcje przy jednoczesnym wybieraniu najbardziej odpowiednich z punktu widzenia zadania działań.
Trzeci to elastyczność poznawcza (cognitive flexibility) czyli zdolność do dokonywania
szybkiej zmiany (switch) z jednego sposobu myślenia na inny, który nie jest kompatybilny z wcześniejszym. Zawiera w sobie komponent uwagowy (przerzutność) oraz
motoryczny (zmiana czynności). Jest ona ważnym elementem dostosowania zachowania do zmieniajacych
˛
si˛e warunków zadania lub sytuacji.
Rozwój funkcji wykonawczych, które stanowia˛ infrastruktur˛e dla pozostałych systemów poznawczych, przebiega w sposób powolny, nieharmonijny i nierównoległy.
Elastyczność poznawcza i zmiana (jeden z ich najistotniejszych komponentów) to najbardziej złożony proces, który angażuje zarówno proces hamowania jak i pami˛eć operacyjna,
˛ wymaga bowiem umiej˛etności jednoczesnego: zahamowania dominujacej
˛ reakcji, zapami˛etania i właczenia
˛
nowej reakcji. Z tego wzgl˛edu sadzi
˛
si˛e, że rozwój
prostszych procesów, jak hamowanie, poprzedza rozwój bardziej złożonych czynności, jak funkcje uwagi [Klenberg i in. 2001, za: Engel – Eger i in. 2009]. Dojrzewanie
1

A. Diamond [2006], badaczka, która reprezentuje eksperymentalne podejście
w analizie rozwojowych aspektów funkcji wykonawczych wskazuje, że umiej˛etności
te sa˛ kluczowym elementem dojrzałość poznawczej oraz każdej innej formy wyższych funkcji kognitywnych.
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struktur funkcji wykonawczych przebiega w trzech fazach: pierwsza we wczesnym
dzieciństwie (6–8 r. ż), druga w środkowym dzieciństwie (9–12 r. ż.) i trzecia we
wczesnej adolescencji [Brocki i Bolin 2004]. Przy czym porównanie mi˛edzygrupowe
pokazuja˛ że najwi˛eksze różnice wyst˛epuja˛ mi˛edzy pierwsza˛ a druga˛ grupa,
˛ co świadczy o tym, że najbardziej dynamicznym okres kształtowania si˛e tych funkcji trwa do 12
r. ż. Niemniej jednak uważa si˛e, że trzy kardynalne czynniki składajace
˛ si˛e na funkcje
wykonawcze wyłaniaja˛ si˛e już w wieku przedszkolnym [Putko 2008] i osiagaj
˛ a˛ swoja˛
dojrzałość ok. 12. r. ż.
Kształtowanie i dojrzewanie komponentów funkcji wykonawczych rozpoczyna si˛e
już w pierwszym roku życia. Ich „symptomy” pojawiaja˛ si˛e w okolicy 8/9 miesiaca
˛
życia2 . Można wtedy zaobserwować zachowanie intencjonalne, czyli bardzo proste
zachowania celowe o charakterze sensomotorycznym [Piaget 2006]. Dziecko w tym
wieku potrafi si˛egać po ulubiona˛ zabawk˛e, która znajduje si˛e w zasi˛egu jego wzroku, nawet gdy na drodze do niej nieoczekiwanie znajdzie si˛e przeszkoda – poduszka.
Dowodzi to, że niemowl˛e jest w stanie oddzielić cel od środków, tym samym, że cel
istnieje wcześniej niż działanie wybrane do jego osiagni˛
˛ ecia. Rozwój pami˛eci operacyjnej, hamowania wcześniej wyuczonej reakcji i odporności na interwencj˛e proaktywna˛ można prześledzić u małych dzieci do drugiego roku życia na podstawie zadania,
w którym popełniaja˛ bład
˛ A-nie-B3 . Sposób jego wykonania pokazuje: jak z wiekiem
wzrasta czas reakcji odroczonych przy poprawnym wykonaniu zadania oraz jak dojrzewa stałość przedmiotu, która stanowi prekursor pami˛eci operacyjnej. 7–8 miesi˛eczne
dzieci prawidłowo pokazuja˛ pierwsza˛ lokalizacj˛e w odst˛epstwie 2 sekund od jej schowania. Niemniej jednak, gdy przedmiot zostaje schowany w drugim miejscu, dziecko
pokazuje pierwsza˛ lokalizacj˛e (bład
˛ A-nie-B). Pod koniec pierwszego oraz w drugim
roku życia czas prawidłowej reakcji odroczonej zwi˛eksza si˛e od 2 do 10 sekund, oraz
zostaje prawidłowo wskazane miejsca powtórnego schowania [Diamond 2002; 2006].
Okres przedszkolny to czas dojrzewania i krystalizowania si˛e kontroli hamowania,
oraz elastyczności poznawczej w zakresie zmiany przyjmowania perspektywy. Jest to
czas z jednej strony ogromnego post˛epu w zakresie kształtowanie si˛e funkcji symbolicznej z drugiej wyst˛epowania wielu ograniczeń, takich jak: egocentryzm i centracja
[Piaget 2006]. Na okres szkolny od 7 do 12 r. ż. przypada czas rozwoju elastyczności poznawczej, w zakresie umiej˛etności naprzemiennego przełaczania
˛
z jednej reguły
wykonania zadania na druga˛ oraz wzrostu pojemności pami˛eci operacyjnej.

Podsumowanie
Funkcje wykonawcze, to metaprocesy regulujace
˛ zachowaniami skoncentrowanymi na
osiagni˛
˛ eciu określonego celu. Formalnymi umiej˛etnościami, które sa˛ niezb˛edne dla zachowań samoregulujacych
˛
sa˛ nast˛epujace
˛ kompetencje poznawcze: kontrola hamowa2

3

Jest to okres inteligencji sensoryczno–motorycznej, stadium 4 intencjonalnych zachowań [Piaget, 2006].
Zadanie to polega na schowaniu w obecności dziecka zabawki pod chustk˛e w jednym z dwóch miejsc: po jej lewej lub prawej stronie, po to by po upływie kilku
sekund mam pokazało, gdzie znajduje si˛e schowany przedmiot. Gdy wskaże prawidłowe miejsce, procedura zadaniowa jest powtarzana kilka razy (aby doszło do
wyuczenia reakcji) po czyn przedmiot schowany zostaje po przeciwległej stronie
chustki niż dotychczas.
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nia, pami˛eć operacyjna oraz elastyczność poznawcza. Ich rozwój jest procesem długotrwałym i nieparalelnym, który rozpoczyna si˛e już w pierwszym roku życia a trwa
przez co najmniej dwie dekady życia. Ich post˛ep przebiega równolegle do dojrzewania
systemów neuronalnych (strukturalnych i biochemicznych) zlokalizowanych przede
wszystkim w grzbietowo – bocznej korze przedczołowej.
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Savoir-vivre neuroobrazowania, czyli o trafności,
rzetelności i poprawnej interpretacji danych
uzyskiwanych za pomoca˛ funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego
Filip G˛esiarz
Uniwersytet Jagielloński, Mi˛edzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne,
Sekcja Neurokognitywistyczna Koła naukowego Studentów Psychologii UJ
Streszczenie W zwiazku
˛
ze wzrostem popularności badań z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, a także przebijaniem si˛e uzyskiwanych w ten sposób
wyników do powszechnej świadomości, coraz cz˛eściej można si˛e spotkać z pewnymi
nadużyciami interpretacyjnymi w tym temacie. Stwarza to potrzeb˛e podkreślenia pewnych standardów, które powinny spełniać badania z wykorzystaniem fMRI, aby mogły
być godnymi zaufania. W tym celu w niniejszej pracy opisuje si˛e, na ile rozdzielczość
przestrzenno-czasowa samego urzadzenia
˛
pozwala uzyskiwać trafne wyniki, a także
na ile rejestrowany przez nie sygnał jest rzeczywiście dobra˛ miara˛ aktywności mózgu.
Nast˛epnie zwraca si˛e uwag˛e na kwestie zwiazku
˛
wielkości próby i rzetelności uzyskiwanych danych, a także jak pewne powszechnie stosowane procedury statystyczne
moga˛ zafałszować uzyskiwane wyniki. Prac˛e kończa˛ rozważania nad dopuszczalnymi
interpretacjami eksperymentów z użyciem fMRI, a także próba określenia jak powinno
wygladać
˛
badanie, aby nie można mieć zarzutów co do jego rzetelności i trafności.

Wprowadzenie
Odkad
˛ w 1991 rozpocz˛eto badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), obszar zastosowania tej nieinwazyjnej techniki obrazowania pracy mózgu stale si˛e poszerza. Oprócz wykorzystania tego narz˛edzia w medycynie i klasycznych zadaniach behawioralnych, coraz cz˛eściej używa si˛e fMRI do komunikowania
si˛e z pacjentami w stanie wegetatywnym, wykrywania kłamstw, rozwóju interfejsów
mózg-komputer, neurofeedbacku, wspomagania psychoterapii, a także odczytywania
charakteru aktualnie przetwarzanych informacji ze wzorca rozproszonej aktywności
mózgu, które czasami określa si˛e mianem „czytania w myślach” [deCharms 2008].
Z racji swojej nowatorskości, badania te cz˛esto przyciagaj
˛ a˛ uwag˛e szerszego grona
odbiorców, nieświadomych realnych możliwości fMRI, jak i zakresu uprawnionej interpretacji wyników. Systematyczna analiza treści doniesień w prasie popularnej i specjalistycznej pokazała, że 70% artykułów poświ˛econych badaniom z użyciem fMRI nie
wspomina ani o ograniczeniach tej metody, ani o niejednoznaczności przynoszonych
przez nia˛ wyników [Racine et al. 2005]. Jednocześnie doniesienia z tych badań cz˛esto
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traktowane sa˛ jako dowód na istnienie różnych fenomenów, a także wykorzystywane
sa˛ w debatach publicznych dotyczacych
˛
kwestii prawnych —- czego przykładem może
być wykorzystanie badań z użyciem fMRI w sprawie sadowej
˛
Briana Dugana w 2009
roku, które miały udowodnić że jego mózg działa jak mózg psychopaty. W zwiazku
˛
z powyższym, celem niniejszej pracy jest uwrażliwienie czytelnika na problemy zwia˛
zane z czasowo-przestrzenna˛ rozdzielczościa˛ fMRI jak i charakterystyka˛ uzyskiwanych
danych, aby mógł on bardziej krytycznie podchodzić do tego typu kwestii.

Co rejestruje skaner fMRI?
Skaner fMRI jest zdolny do rejestrowania kilku typów informacji fizjologicznych [Bandettini 2002]. po pierwsze moga˛ to być informacje o bazowej obj˛etości krwi, jej przepływie w określonych obszarach mózgu jak i zmianie tych parametrów. Ponadto rejestrowany może być wskaźnik tempa zużycia tlenu (CMRO2 –– Cerebral Metabolic
Rate of Oxygen), a także poziom natlenowania krwi (sygnał BOLD – Blood Oxygen
Level Dependent). Ze wzgl˛edu na swoja˛ wrażliwość oraz łatwość zastosowania, najpopularniejszy jest pomiar ostatniego z tych parametrów fizjologicznych, czyli poziomu
natlenowania krwi, który może być rejestrowany dzi˛eki temu, że krew natlenowana i nienatlenowana posiadaja˛ różne właściwości magnetyczne. Konkretniej mówiac,
˛
miara natlenowania krwi zależy od stosunku paramagnetycznej deoksyhemoglobiny
(hemoglobiny pozbawionej tlenu) przyczyniajacej
˛ si˛e do zwi˛ekszenia niehomogeniczności pobliskiego pola magnetycznego, do umiarkowanie diamangetycznej oksyhemoglobiny (hemoglobiny zwiazanej
˛
z czasteczk
˛
a˛ tlenu), majacej
˛ mniejszy wpływ na pole
magnetyczne.
Natlenowanie krwi (BOLD) w danym obszarze mózgu jest tradycyjnie traktowane
jako miara aktywności neuronów. Przejście od sygnału BOLD do wnioskowania o aktywności grupy komórek uzasadnione jest tym, że zwi˛ekszenie aktywności neuronu
powoduje wzrost zużycia przez niego tlenu, co zwi˛eksza stosunek deoksyhemoglobiny
do oksyhemoglobiny w pobliskich naczyniach krwionośnych, a także pociaga
˛ za soba,
˛
opóźnione o około dwie sekundy, zwi˛ekszenie przepływu natlenowanej krwi w danym
rejonie. Proces ten rejestrowany jest przez skaner fMRI i nazywany jest odpowiedzia˛
hemodynamiczna.
˛ Istotnym problemem jest, co w zwi˛ekszonej aktywności neuronalnej jest dokładnie sygnałem dla wyzwolenia owej odpowiedzi – istnieja˛ bowiem trzy
hipotezy [Heeger i Ress 2002]. po pierwsze odpowiedź ta może być uruchamiana
przez mleczan uwalniany przez astrocyty, które pośrednicza˛ w aktywności synapsy.
Inna możliwość jest taka, że sygnałem jest jakiś produkt przemiany materii zwiazanej
˛
z aktywnościa˛ neuronu, który miałby właściwości dyfuzyjne (np. tlenek azotu). Trzecia˛
ewentualnościa˛ jest, że odpowiedz hemodynamiczna jest po prostu wynikiem reakcji
naczyń krwionośnych na krótkotrwałe zmniejszenie natlenowania krwi. Brak rozstrzygni˛ecia jak do tej pory tej kwestii jest sprawa˛ o tyle kontrowersja,
˛ o ile tym samym nie
jest znany dokładny mechanizm, na którym opiera si˛e cała metoda.

Czy BOLD rzeczywiście jest dobra˛ miara˛ aktywności
neuronów?
Bez wzgl˛edu na to, jaki mechanizm leży u podstaw odpowiedzi hemodynamicznej,
ważniejsze znaczenie praktyczne ma to, na ile jej wielkość rzeczywiście odpowiada
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sile pobudzenia neuronów. Za tym, że odpowiedź hemodynamiczna jest dość dobra˛
miara˛ aktywności komórek nerwowych świadcza˛ badania, stwierdzajace
˛ wysoka˛ korelacj˛e pomi˛edzy nat˛eżeniem bodźca a sygnałem BOLD [Binder et al. 1994], a także
badania porównawcze zestawiajace
˛ odpowiedź pojedynczych neuronów w korze V1
i V5 małp, z siła˛ sygnału BOLD w analogicznych obszarach u ludzi, pokazujace
˛ wyraźne podobieństwo w aktywacji [Hegger, et al., 2000; Rees, et al., 2000]. Najbardziej
rozstrzygajace
˛ dla tej kwestii były jednak badania, w których rejestrowano lokalne potencjały polowe (odpowiadajace
˛ aktywności synaptycznej komórek znajdujacych
˛
si˛e
kilka milimetrów od elektrody), aktywność wielu neuronów (odpowiadajaca
˛ cz˛estotliwości ich potencjałów czynnościowych) i sygnał BOLD pochodzacy
˛ z kory V1 u uśpionych małp [Logothethis et al. 2001]. Wykazały one, że nawet w obr˛ebie pojedynczej
struktury istnieje zróżnicowanie co do tego, na ile aktywność neuronów pozwala wytłumaczyć wariancj˛e sygnału BOLD, co wynika najprawdopodobniej z dużej zależności
tej odpowiedzi od charakterystyki unaczynienia danego obszaru –– a konkretniej mówiac,
˛ wydaje si˛e że im bardziej unaczyniony jest dany obszar, tym bardziej możemy
potraktować pochodzacy
˛ z niego sygnał BOLD jako dobra˛ miar˛e aktywności komórek
[Ekstrom 2010]. Nie bez znaczenia dla wielkości sygnału BOLD sa˛ również różnice w konsumpcji energii w istocie białej (zawierajacej
˛ aksony komórek nerwowych)
i szarej (zawierajacej
˛ ciała komórek nerwowych). Wielkość konsumpcji energii w tej
pierwszej jest cztery razy mniejsza niż w drugiej, co sprawia, że sygnał BOLD może
być nieadekwatny do rzeczywistej aktywności zachodzacej
˛ w istocie białej [Logothetis
i Wandell 2004]. Generalnie jednak badanie Logothethisa i współpracowników [2001]
konkluduje, że można stwierdzić istnienie zadowalajacej
˛ zależności liniowej BOLD’u
z siła˛ aktywności synaptycznej komórek. Dla cz˛estotliwości potencjałów czynnościowych opisywana zależność jest dobra tylko dla kory nowej i słaba dla pozostałych
cz˛eści mózgu [Ekstrom 2010]. Należy ponadto zaznaczyć, że zwiazek
˛
sygnału BOLD
z aktywnościa˛ synaptyczna˛ komórek nie implikuje, czy synapsy te działaja˛ hamujaco
˛
czy pobudzajaco.
˛ Teoretycznie wi˛ec możliwy jest scenariusz wykształcenia si˛e równowagi mi˛edzy wewn˛etrznym hamowaniem i pobudzaniem, w którym dana struktura
nie b˛edzie wysyłała sygnału do innych struktur ani nie b˛edzie miała wpływu na zachowanie, a jednocześnie b˛edzie si˛e wykazywała silnym sygnałem BOLD [Logothetis
2008].
Mimo ogólnego zachowania liniowości mi˛edzy sygnałem BOLD a aktywnościa˛ synaptyczna,
˛ obserwuje si˛e pewne systematyczne odchylenia od niej dla mało intensywnych bodźców – w szczególności dla krótkotrwałych badź
˛ niekontrastowych [Boynton
et al. 1996; Vazquez i Noll 1998; Soltysik et al. 2004]. Konkretniej sygnał BOLD jest
dla tego rodzaju bodźców wi˛ekszy, niż wynikałoby to z oczekiwań. Możliwym jest, że
wynika to z faktu, że tempo dostarczania tlenu do tkanki wzrasta wolniej, niż przepływ krwi, przez co krótkotrwały bodziec wymaga wi˛ekszej odpowiedzi by dostarczyć
odpowiednio tyle samo tlenu w jednostce czasu, co bodziec długotrwały [Toyoda et
al. 2008]. Należy także nadmienić, że opisana tu nieliniowość jest różna w przypadku różnych funkcjonalnych cz˛eści kory – najwi˛eksza jest dla kory słuchowej, troch˛e
mniejsza dla motorycznej i najmniejsza dla wzrokowej, co sprawia, że sygnał BOLD
b˛edzie najrzetelniejszy odpowiednio dla bodźców wzrokowych, ruchowych i słuchowych [Soltysik et al. 2004].
Osobna˛ kwestia˛ jest problem rozdzielczości przestrzennej wyników uzyskiwanych
za pomoca˛ fMRI. W stanie bazowym nasycenie oksyhemoglobina˛ wynosi około 95%
w t˛etnicach i 60% w żyłach [Bandettini 2002]. Aktywacja neuronów powoduje najwi˛eksze zmiany w natlenowaniu krwi w żyłach, zwi˛ekszajac
˛ nasycenie oksyhemoglo-
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biny do 90%, co jest przyczyna˛ tego, że sygnał BOLD odzwierciedla głównie zmiany
zachodzace
˛ właśnie w tym typie naczyń krwionośnych. Stopień natlenowania krwi reprezentowany jest przez trójwymiarowe sześciany o wielkości 1 – 3 mm w każdym
wymiarze, nazywane wokselami. Ich wielkość sprawia, że pokazuja˛ głównie zmiany
zachodzace
˛ w wi˛ekszych naczyniach krwionośnych, co stwarza zagrożenie, że lokalizacja odbieranego sygnału BOLD może nie pokrywać si˛e z lokalizacja˛ aktywności
neuronalnej. Zagrożenie to wynika z tego, że krew w dużych naczyniach krwionośnych może odpływać z miejsca pierwotnego zapotrzebowania utrzymujac
˛ nasycenie
tlenem na odległość około 1 centymetra. Rzeczywiście – dokładne lokalizacje map
sensomotorycznych u pacjentów, którzy przechodzili operacj˛e neurochirurgiczna,
˛ pozwoliły na stwierdzenie, że wykorzystanie standardowej funkcji odpowiedzi hemodynamicznej prowadzi do identyfikacji lokalizacji oddalonej średnio około 1 cm od
rzeczywistej. Jednak drobna modyfikacja standardowej funkcji odpowiedzi hemodynamicznej, uwzgl˛edniajaca
˛ faz˛e wzmożonej konsumpcji tlenu, zwi˛ekszała już precyzj˛e
lokalizacji do około 2 mm [Cannestra et al. 2001 za: Heeger i Ress, 2002]. Pokazano
również, że istotnym czynnikiem dla precyzji lokalizacji głównej aktywności neuronalnej jest protokół eksperymentalny. Schemat kodowania fazowego, w którym bodźce
płynnie zmieniaja˛ swoje parametry, pozwala bowiem na uzyskanie dużo dokładniejszej lokalizacji niż schemat blokowy, w którym bodźce sa˛ statyczne i prezentowane
w sposób sekwencyjny [Wandell et al. 2000; Disbrow et al. 2000].

Czy badania z użyciem fMRI moga˛ przynieść zupełnie
fałszywe wyniki?
Badania nad rzetelnościa˛ danych uzyskiwanych za pomoca˛ fMRI pokazuja,
˛ że do uzyskania replikowalnych wyników potrzebna jest wielkość próby wynoszaca
˛ w przypadku analizy całego mózgu, przynajmniej 34 osób i w przypadku analizy z góry
zdefiniowanych obszarów zainteresowania (ang. Region of Interest Analysis – ROI)
przynajmniej 12 osób [Zandbelt et al. 2008; Yarkoni 2009], który to warunek nie zawsze jest spełniony. Wiele badań publikowanych w prestiżowych czasopismach donosi
o bardzo wysokich korelacjach aktywności mózgu z miarami behawioralnymi, przekraczajacymi
˛
cz˛esto standardowa˛ korelacj˛e test-retest kwestionariuszy psychologicznych wynoszac
˛ a˛ 0.8. Jak argumentuje w swoim głośnym artykule Vul i współpracownicy [2009], zastanawiajaco
˛ wysokie korelacje moga˛ wynikać z bł˛edu zależności (ang.
non-independence error), który powstaje, gdy wybierane sa˛ do analizy jedynie woksele, które przekroczyły pewien próg istotności dla korelacji z jakaś
˛ miara˛ behawioralna,
˛
co jest dość cz˛esta˛ praktyka˛ w badaniach. Pokazano, że taka procedura dla prób wynoszacych
˛
10 osób pozwala na wykrycie istotnych wysokich korelacji różnych zjawisk
nawet z losowo generowanym szumem. By uniknać
˛ powyższego bł˛edu, powinno si˛e
z góry określić obszar zainteresowania na podstawie pretestu badź
˛ innych badań, a nie
wybierać go na podstawie wst˛epnych analiz uzyskanych danych [Poldrack i Mumford
2009]. W dużej mierze wystarczajacym
˛
wydaje si˛e również zastosowanie poprawki na
wielokrotne porównania połaczone
˛
ze zwi˛ekszeniem próby [Lieberman et al. 2009].
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Jaki zakres interpretacji jest uprawniony?
Należy zwrócić również uwag˛e na kwestie interpretacji wyników uzyskiwanych za pomoca˛ fMRI, jako że cz˛esto można spotkać si˛e z nazbyt daleko idacymi
˛
wnioskami, stawianymi na podstawie danych korelacyjnych. Zakłada si˛e bowiem, że jeśli aktywność
neuronalna jest czymś bardziej podstawowym w stosunku do zachowania i obserwuje
si˛e jej współwyst˛epowanie z tym zachowaniem, to musi mieć ona swój udział w nim –
co z logicznego punktu widzenia jest założeniem bł˛ednym. W badaniach korelacyjnych
bowiem nie można wnioskować ze współwyst˛epowania dwóch faktów o konieczności
lub wystarczalności jednego faktu dla zaistnienia drugiego – jedyne co można stwierdzić to mniej lub bardziej bezpośredni zwiazek
˛
tych dwóch zjawisk. Przykładem tego,
że jest to rozumowanie bł˛edne jest fakt, że hipokamp jest aktywny w trakcie klasycznego warunkowania, ale jednocześnie jego lezje nie powoduja˛ pogorszenia tego procesu [Knight et al. 2004; Gabrieli et al. 1995]. Innym przykładem nieuprawnionego
wnioskowania jest zakładanie, że aktywność danej struktury jest tożsama z zajściem
jakiegoś procesu mentalnego, jeśli w innych badaniach pokazano że była ona aktywna
w trakcie jakiegoś zadania behawioralnego angażujacego
˛
ten proces mentalny. Ilustracja˛ takiego myślenia jest stwierdzenie, że aktywność zakr˛etu obr˛eczy w trakcie sytuacji
w której osoby biorace
˛ udział w badaniu nie podejmuja˛ interakcji z osoba˛ w skanerze
(co miałoby być z sytuacja˛ „odrzucenia przez grup˛e” ), jest tożsame z odczuwaniem
bólu, co stwierdza si˛e na podstawie tego, że w innych badaniach pokazano, że przedni
zakr˛et obr˛eczy jest zaangażowany w przetwarzanie tego odczucia [Eisenberger et al.
2003]. Takie wnioskowanie jest uprawnione wtedy i tylko wtedy, gdy dana struktura
jest aktywna tylko i wyłacznie
˛
w trakcie danego procesu mentalnego, a rzadko si˛e zdarza by pojedyncze struktury były aktywowane tylko przez konkretne procesy umysłowe
[Poldrack 2006]. Dzieje si˛e tak dlatego, że najprawdopodobniej procesy umysłowe sa˛
zapisane w mózgu w postaci wzorców aktywności obejmujacych
˛
różne struktury, a nie
pojedyncze „moduły”.
Dzi˛eki twierdzeniu Bayesa oraz bazom danych takim jak BrainMap, można jednak
obejść powyżej opisany problem i obliczyć prawdopodobieństwo zaistnienia danego
procesu poznawczego przy aktywacji danej struktury [szczegóły w artykule: Poldrack,
2006]. Generalnie – im bardziej specyficzna b˛edzie rozpatrywana struktura, oraz im
wi˛ecej b˛edzie dowodów behawioralnych na zaangażowanie danego procesu w dane
zadanie, tym bardziej odwrócone wnioskowanie o tym, że dana struktura jest zaangażowana specyficznie w dany proces b˛edzie uprawnione. Krokiem dalej jest używanie
metod klasyfikacji wzorców aktywności, które pozwalaja˛ na odnalezienie wzorców
szczególnie diagnostycznych dla wyników danego zadania behawioralnego czy dla
konkretnych bodźców, które jeszcze bardziej uprawomocniaja˛ stosowanie odwróconego wnioskowania [Poldrack 2008].

Podsumowanie
Znajac
˛ podstawy metodologii badań, szybko można wyrobić w sobie nawyk zwracania
uwagi na wielkość próby, gdy czyta si˛e o najnowszych sondażach opinii publicznej,
czy też przymykania oka na stwierdzenia o „wpływie” jakiegoś zjawiska na inne zjawisko w badaniach korelacyjnych. Podobne zdrowe przyzwyczajenia w ocenie doniesień
z badań nie maja˛ jednak szansy powstać w przypadku eksperymentów z wykorzystaniem najnowszych technik neuoobrazowania z tego powodu, że ocena ich trafności

68

(6. PFK, tom 5.) Filip G˛esiarz

i rzetelności jest kwestia˛ ostatnich lat. Dlatego też szczególnie ważne wydaje si˛e podsumowanie tego jak w świetle dzisiejszej wiedzy powinno wygladać
˛
godne zaufania
badanie z użyciem fMRI. Przede wszystkim powinno być przeprowadzone na próbie
przynajmniej 12 osób, z zastosowaniem poprawek na wielokrotne porównania. Już
we wst˛epie teoretycznym powinno identyfikować regiony mózgu b˛edace
˛ przedmiotem
analizy, badź
˛ określać je na podstawie pretestu. Preferowane powinny być schematy
fazowe, w których bodźce płynnie zmieniaja˛ swoje parametry, wzgl˛edem schematów
blokowych, w których prezentowane sa˛ sekwencyjnie statyczne bodźce. Jeśli jednak
już sa˛ stosowane schematy blokowe, to powinno si˛e w nich zadbać o odpowiednio
długa˛ prezentacj˛e bodźca, która w przypadku modalności wzrokowej wynosi przynajmniej 3 sekundy. Dane uzyskane za pomoca˛ fMRI powinno si˛e traktować jako miar˛e
aktywności synaptycznej w danym obszarze, ale niekoniecznie już aktywacji zwiaza˛
nej z cz˛estotliwościa˛ potencjałów czynnościowych. Ponadto nieuzasadnione sa˛ interpretacje wychodzace
˛ poza stwierdzenie korelacji mi˛edzy aktywnościa˛ danej struktury
a jakaś
˛ miara˛ behawioralna,
˛ choć nowe procedury statystyczne, z użyciem reguł wnioskowania Bayesa, daja˛ pewne nadzieje na post˛epy w tym zakresie [Marco et al. 2009].
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Ewolucja ludzkiego umysłu a kognitywne
podstawy transmisji kulturowej
Paweł Gładziejewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii, Zakład Epistemologii
i Kognitywistyki

Streszczenie Psychologia ewolucyjna stanowi obecnie najbardziej rozwini˛ety projekt
teoretyczno-badawczy zajmujacy
˛ si˛e problematyka˛ relacji pomi˛edzy architektura˛ kognitywna˛ ludzkiego umysłu a ewolucja˛ hominidów, która doprowadziła do wyłonienia
si˛e tego umysłu. Psychologowie ewolucyjni rozumieja˛ umysł jako system niezależnych,
wyspecjalizowanych funkcjonalnie modułów powstałych w odpowiedzi na określone
problemy adaptacyjne, przed którymi stali ewolucyjni antenaci współczesnych ludzi.
W niniejszym artykule chc˛e przedstawić problematyczne punkty takiej koncepcji i naszkicować teori˛e, zgodnie z która˛ ewolucja ludzkiego umysłu sprzyjała powstaniu nie
tyle psychoewolucyjnych modułów, co raczej mechanizmów umożliwiajacych
˛
i ukierunkowujacych
˛
akwizycj˛e treści o charakterze kulturowym. Propozycja taka wydaje si˛e
uzgadniać neodarwinowskie spojrzenie na źródła i natur˛e umysłu z faktem, że ludzkie
poznanie podlega wielorakim wpływom o charakterze społeczno-kulturowym.

Wst˛
ep
Nie ulega watpliwości,
˛
że fakt, iż umysł ludzki powstał na drodze ewolucji przez dobór
naturalny powinien być brany pod uwag˛e przy próbach wyjaśnienia ludzkich funkcji
i zdolności poznawczych. Być może najbardziej ambitnym oraz popularnym rozwini˛eciem tej ogólnej idei jest obecnie projekt badawczy i teoretyczny rozwijany przez
psychologów ewolucyjnych [Barkow i in. 1992]1 . W artykule tym chc˛e pokazać słabe strony psychoewolucyjnego podejścia do wyjaśniania natury i ewolucyjnych źródeł
1

Trzeba już teraz wyraźnie zaznaczyć, że w ramach tego artykułu zakres terminu „psychologia ewolucyjna” jest ściśle ograniczony i nie obejmuje dowolnej teorii daż
˛ acej
˛ do wyjaśnienia działania umysłu w kategoriach ewolucyjnych. Zgodnie
z zastosowanym tu rozstrzygni˛eciem terminologicznym, „psychologia ewolucyjna”
desygnuje projekt oparty na bardzo szczegółowych tezach dotyczacych
˛
kognitywnej architektury i jej ewolucyjnych źródeł. Jedna˛ z takich istotnych tez jest (idacy
˛
w parze z masywnym modularyzmem) reprezentacyjny natywizm, zgodnie z którym informacje używane przez ludzi do rozwiazywania
˛
problemów i/lub sposoby
obliczeniowego przetwarzania tych informacji sa˛ wrodzone czy „genetycznie zakodowane” [Cummins, Cummins, Poitier 2003]. Teorie odchodzace
˛ od tego typu natywizmu i oparte raczej na tezie, że kluczowe adaptacyjnie informacje pozyskiwane
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umysłu oraz przedstawić koncepcj˛e alternatywna.
˛ Dokładniej, moim celem jest pokazanie, że (1) psychologia ewolucyjna opiera si˛e na kilku bardzo problematycznych
założeniach, przez co nie daje narz˛edzi teoretycznych potrzebnych dla zrozumienia
podstaw podatności ludzkich umysłów na wpływ czynników społeczno-kulturowych;
(2) idea ewolucyjnego wyjaśniania umysłu w istocie nie jest sprzeczna z istnieniem
takiego wpływu społeczno-kulturowego, wi˛ecej — może je w bardzo naturalny sposób wyjaśnić. W pierwszej cz˛eści zrekonstruuj˛e podstawowe twierdzenia psychologów ewolucyjnych. W cz˛eści drugiej pokaż˛e zasadnicze słabe punkty ich projektu
teoretyczno-badawczego. W trzeciej cz˛eści artykułu przedstawi˛e alternatywna˛ wizj˛e
relacji pomi˛edzy procesem ewolucji a architektura˛ kognitywna˛ ludzkiego umysłu, wizj˛e, która przyznaje fundamentalna˛ rol˛e mechanizmom pozyskiwania i transmisji informacji kulturowej.

Psychologia ewolucyjna i umysł modularny
Istot˛e psychologii ewolucyjnej wyznacza idea uzgodnienia modularnej koncepcji umysłu z teza˛ o ewolucyjnym pochodzeniu takiej modularnej architektury kognitywnej.
Mówiac
˛ bardzo ogólnie, modularna koncepcja umysłu opiera si˛e na twierdzeniu,
że umysł można zdekomponować na pewna˛ ilość działajacych
˛
niezależnie (czy wzgl˛ednie niezależnie) modułów [por. Buss 2001, Cosmides, Tooby 1994]. Moduły to mechanizmy obliczeniowe wyspecjalizowane w przetwarzaniu ściśle określonych informacji
zwiazanych
˛
z pewna˛ domena˛ problemowa,
˛ tak, by pełnić określona˛ funkcj˛e (na przykład, umożliwiać przypisywanie stanów mentalnych innym organizmom na podstawie
percepcji ich zachowań). Sama idea tego rodzaju modularnej dekompozycji zaczerpni˛eta jest od Jerry’ego Fodora [Fodor 1983]. W uj˛eciu Fodorwskim moduły oprócz
specjalizacji domenowej/funkcjonalnej cechuja˛ si˛e mi˛edzy innymi także informacyjnym „zakapsułowaniem” (informational encapsulation) oraz szybkim i „obowiazko˛
wym” (madatory) działaniem. Psychoewolucyjna wizja architektury kognitywnej każe
rozumieć umysł jako konglomerat tego rodzaju wyspecjalizowanych domenowo, działajacych
˛
automatycznie i wzgl˛ednie niezależnych od siebie mechanizmów obliczeniowych (warto jednak pami˛etać, że Fodorowskie rozumienie modularności jest obecnie
cz˛esto implicite badź
˛ explicite osłabiane).
Centralne znaczenie dla psychologii ewolucyjnej ma twierdzenie o ewolucyjnym
pochodzeniu modułów [Buss 2001, Barkow i in. 1992]. Zgodnie z nim, powstanie
określonego modułu stanowiło za każdym razem odpowiedź na wyłonienie si˛e określonego problemu adaptacyjnego, przed którym stali wcześni przedstawicie Homo sapiens badź
˛ ich hominidalni przodkowie, na przykład problemu wykrywania oszustów
w ramach interakcji społecznych [Cosmides, Tooby 1992], doboru partnerów seksualnych [Buss 2001] czy rozpoznawania stanów mentalnych towarzyszy i przewidywania
na tej podstawie ich zachowań [Byrne, Whiten 1998]. Taka perspektywa niesie ze soba˛
dwie istotne konsekwencje z punktu widzenia wywodu zawartego w tym artykule.
(wyuczane) sa/były
˛
ze środowiska – w tym środowiska kulturowego – jednoznacznie wychodza˛ poza zakres tak pojmowana˛ psychologii ewolucyjnej. Teorie takie
stanowia˛ alternatyw˛e dla psychologii ewolucyjnej o tyle, o wykorzystuja˛ one różnego rodzaju mechanizmy uczenia si˛e jako alternatywne wyjaśnienie tych zdolności,
które psychologowie ewolucyjnie próbuja˛ wyjaśniać „wrodzonymi” modułami.
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Po pierwsze, propozycja psychologów ewolucyjnych jest mocno natywistyczna. Informacje dotyczace
˛ danej domeny problemowej — na przykład, wiedza psychologiczna potrzebna do przypisywania stanów mentalnych — na której swoje działanie opieraja˛ moduły nie jest wyuczona w trakcie ontogenezy, lecz wrodzona (co oczywiście nie
znaczy w tym kontekście — „obecna przy urodzeniu”). Na przykład, bodźce o charakterze społecznym czy kulturowym nie sa˛ źródłem tej wiedzy, lecz co najwyżej stanowia˛
czynniki „wyzwalajace”
˛
utworzenie si˛e odpowiedniego modułu na ściśle określonym
etapie rozwoju ontogenetycznego.
Po drugie, należy mieć na uwadze, że cały projekt psychologów ewolucyjnych
wspiera si˛e na pewnych założeniach – nie zawsze explicite wyrażanych — dotycza˛
cych procesu ewolucji hominidów oraz relacji pomi˛edzy tym procesem a architektura˛
kognitywna,
˛ która powstała w jego wyniku [tu i dalej por. Buller 2005, Buss 2001,
Tooby, Cosmides 1992]. Według psychologów ewolucyjnych, wcześni przedstawiciele
Homo sapiens oraz ich przodkowie żyli w zasadniczo niezmiennym środowisku, które stawiało przed nimi ściśle określone problemy adaptacyjne, domagajace
˛ si˛e ściśle
określonych odpowiedzi na poziomie behawioralnym. Środowisko to wyznaczały odpowiednio afrykańska sawanna w wymiarze stricte ekologicznym oraz życie w niewielkich, zbieracko-łowieckich grupach w wymiarze społecznym. Dobór naturalny „kroił
na miar˛e” architektur˛e ludzkiego umysłu, tak, by ten jak najskuteczniej i jak najszybciej radził sobie z wymogami środowiska naturalnego oraz społecznego. Stałość i niezmienność problemów adaptacyjnych sprzyjała wytworzeniu odpowiednio „sztywnej”
aparatury mentalnej. Moduły postulowane przez psychologów ewolucyjnych stanowia˛ pewnego rodzaju mechanizm obliczeniowe, których działanie polega na czysto
„syntaktycznym” przetwarzaniu informacji. Moduły sa˛ „ślepymi” wykonawcami określonych, „Darwinowskich algorytmów”. Algorytmy te moga˛ spełniać swoja˛ funkcj˛e adaptacyjna˛ tylko i wyłacznie
˛
w dokładnie takim środowisku, w którym wyewoluowały.
W przypadku, gdy w wyniku zmiany środowiska naturalnego lub społecznego ten sam
problem – na przykład, dobór partnera seksualnego – wymagał innego rozwiazania
˛
na
poziomie behawioralnym, nie istniała możliwość, by jakiś element systemu poznawczego „zrozumiał” t˛e zmian˛e i dopasował do niej swoje algorytmiczne uposażenie [por.
Buller 2005]. Tym samym, to właśnie rzekoma stałość i określoność problemów adaptacyjnych – a wi˛ec i możliwych rozwiazań
˛
tych problemów – nadawała w ogóle sens
projektowaniu tego rodzaju „sztywnej”, modularnej architektury umysłu.

Problemy z psychologia˛ ewolucyjna˛
Chociaż psychologia ewolucyjna w swojej obecnej postaci posiada wiele problematycznych elementów [zob. Buller 2005], w kontekście prowadzonego tu wywodu warto
zwrócić szczególna˛ uwag˛e na dwa spośród nich.
Pierwszy zarzut (czy grupa zarzutów), jaki można postawić można psychologii
ewolucyjnej zwiazany
˛
jest z nast˛epujac
˛ a˛ predykcja.
˛ z perspektywy biologii ewolucyjnej, jeśli uznamy moduły za adaptacje, musimy uznać, że sa˛ one genetycznie dziedziczone i powstaja˛ w wyniku ekspresji genów [Buller 2005]. Należy przy tym zauważyć, że chociaż same moduły charakteryzowane sa˛ na ogół na poziomie funkcjonalnoobliczeniowym, to oczywiście musza˛ być one jakoś zaimplementowane w neuronalnej
organizacji mózgu. Łacznie
˛
każe to przewidywać, że organizacja ta – także w partiach
odpowiedzialnych za realizacj˛e wyższych funkcji poznawczych – powinna znajdować
si˛e pod ścisła˛ kontrola˛ genetyczna.
˛ Tak jednak nie jest. Przede wszystkim, z badań
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nad neuroplastycznościa˛ wiemy, że biologiczne mózgi – a konkretniej ewolucyjnie najmłodsza ich cz˛eść, czyli kora nowa – nie wykazuja˛ własności, które przewiduje modularna koncepcja umysłu. Centralne znaczenie ma tu fakt, że architektura neuronalna
– a co za tym idzie, także architektura funkcjonalno-obliczeniowa – obszarów mózgu
odpowiedzialnych za realizacj˛e wielu funkcji poznawczych nie podlega ścisłej kontroli
genetycznej, lecz powstaje w wyniku dynamicznych interakcji organizmu z jego otoczeniem [Buller, Hardcastle 2000]. Co wi˛ecej, genom nie koduje wystarczajacej
˛ ilości
informacji, aby mógł określać w szczegółach budow˛e czegoś tak złożonego, jak składajaca
˛ si˛e z bilionów połaczeń
˛
synaptycznych neuronalna architektura mózgu [Buller,
Hardcastle 2000]. Ponadto, ogromna cz˛eść materiału genetycznego uczestniczacego
˛
w rozwoju mózgu wcale nie jest zaangażowana w budow˛e obszarów odpowiedzialnych za wyższe czynności poznawcze, lecz raczej za odpowiedni rozwój aparatury
sensorycznej [Buller, Hardcastle 2000]. Obszary odpowiedzialne za wyższe czynności
poznawcze musza˛ być wi˛ec genetycznie „niedookreślone”. Wreszcie, nie istnieje żadna pozytywna korelacja pomi˛edzy rozmiarem genomu a poziomem rozwoju obszarów
neuronalnych zaangażowanych w wyższe czynności poznawcze [Buller 2005]. Tymczasem, gdyby struktura neuronalna obszarów odpowiedzialnych za realizacj˛e ewolucyjnie nowych, specyficznie ludzkich zdolności poznawczych była określona przez
powstanie (także nowych ewolucyjnie) genów, powinniśmy oczekiwać istnienia takiej
właśnie korelacji2 .
Drugi zarzut ma mniej techniczny charakter. Psychoewolucyjna wizja umysłu wydaje si˛e kłócić ze spora˛ cz˛eścia˛ wiedzy – zarówno potocznej, jak i naukowej – o ludziach i ich życiu społecznym. Przede wszystkim, uniwersalistyczna i natywistyczna
koncepcja umysłu wydaje si˛e sprzeczna z podkreślanym przez przedstawicieli nauk
społecznych kulturowym zróżnicowaniem rodzaj ludzkiego. Jak „sztywny”, modularny
umysł mógł wygenerować w Homo sapiens unikalna˛ różnorodność struktur społecznych, sposobów życia, technologii i obrazów świata? Zwłaszcza, że różnorodność ta
wcale nie jest adaptacyjnie nieistotna. Jedna˛ z fundamentalnych cech naszego gatunku
jest właśnie jego ogromna adaptacyjna plastyczność, która pozwala grupom ludzkim
na przeżycie w radykalnie różnych środowiskach: od terenów subarktycznych, przez
obszary o charakterze tundrowym, tropikalne dżungle Afryki i Ameryki Południowej,
po pustynie Sahary. Przetrwanie w tak różnych warunkach wymaga za każdym razem
utworzenia wyspecjalizowanej wiedzy, technologii i praktyk oraz ich kulturowej, mi˛edzypokoleniowej transmisji. Zdolność do tworzenia zróżnicowanych kultur ma wi˛ec
bardzo dosłowne zalety adaptacyjne [Henrich, McElreath 2003, Sterelny 2003]. Ludzie wykazuja˛ plastyczność adaptacyjna,
˛ ponieważ maja˛ zdolność do pozyskiwania
oraz kumulowania szczegółowej wiedzy o florze i faunie ich środowiska, opracowywania stosownych strategii działania i artefaktów technologicznych, które pomagaja˛
im przeżyć w tym środowisku oraz wykazuja˛ zdolność do przekazywania tych zasobów
informacyjnych swoim pokoleniowym nast˛epcom (a ci nast˛epcy – zdolność do uczenia
si˛e od innych przedstawicieli własnego gatunku)3 . Koncepcja umysłu proponowana
2

3

Trzeba jednak przyznać, że ten ostatni argument jest zdecydowanie najsłabszy z wymienionych, ponieważ kontrowersyjne jest w ogóle założenie o zachodzeniu zależności pomi˛edzy wielkościa˛ genomu a złożonościa˛ morfologiczna/behawioraln
˛
a˛ organizmów. Autor dzi˛ekuje recenzentowi artykułu za zwrócenie mu uwagi na ten
problem
Teza ta cz˛esto ilustrowana jest historycznymi przykładami, na przykład losami XIXwiecznej wyprawy do wn˛etrza kontynentu australijskiego prowadzonej przez Ro-
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przez psychologów ewolucyjnych nie nadaje si˛e do wyjaśnienia tej plastyczności i musi zostać albo zastapiona,
˛
albo przeformułowana w sposób fundamentalny.

Ewolucja hominidów, architektura kognitywna i transmisja
kulturowa: alternatywa dla psychologii ewolucyjnej
Zgodnie z broniona˛ przeze mnie tu propozycja,
˛ dwa spośród wskazanych wyżej faktów
– neuroplastyczność oraz zależność poznania od wpływów społeczno-kulturowych —sa˛ w istocie ściśle ze soba˛ powiazane.
˛
Neuroplastyczność mózgu jest w tej perspektywie adaptacja,
˛ której znaczenie dla zwi˛ekszania dostosowania polegało właśnie na
tym, że umożliwiała ona korzystanie z relewantnych adaptacyjnie zasobów informacyjnych środowiska społeczno-kulturowego, stanowiac
˛ tym samym podstaw˛e plastyczności adaptacyjnej charakteryzujacej
˛ Homo sapiens.
Twierdzenia powyższe motywowane sa˛ alternatywna˛ w stosunku do proponowanej przez psychologów ewolucyjnych wizja˛ tego, w jakich warunkach przebiegał proces ewolucji hominidów. Istnieja˛ racje za tym, by sadzić,
˛
że warunki te cechowały si˛e
znaczna˛ zmiennościa,
˛ a wraz z nimi regularnie zmieniała si˛e natura problemów adaptacyjnych, przed którymi stawiali przodkowie współczesnych ludzi. Jeśli mówimy
tylko o środowisku naturalnym, to trzeba zwrócić uwag˛e na fakt, że procesowi ewolucji hominidów towarzyszyła znaczna niestabilność klimatyczna Ziemi i bez watpienia
˛
odegrała ona w tym procesie kluczowa˛ rol˛e [Potts 1996]. Co jednak nie mniej istotne,
istnieje konsensus co do tego, że głównym motorem rozwoju zdolności poznawczych
kognitywnych hominidów były wymagania stawiane przez coraz bardziej złożone środowisko społeczne [Buller 2005, Byrne, Whiten 1998, Sterelny 2003]. Skoro jednak
wiele problemów adaptacyjnych, które napotykali przedstawiciele Homo sapiens miała
taki społeczny charakter (tj. tworzona była w oparciu o wymogi życia grupowego), to
ostatecznie każda modyfikacja umysłowej aparatury gatunku zmieniała także rodzaj
(społecznych) problemów adaptacyjnych, co z kolei tworzyło potrzeb˛e wytworzenia
jeszcze innych rozwiazań
˛
[Buller 2005]. Może to stanowić racj˛e za teza,
˛ że ewolucja Homo sapiens i jego przodków przebiegała w sytuacji ciagłego
˛
„wyścigu zbrojeń”,
w ramach którego problemy adaptacyjne wymagały coraz to nowych rozwiazań
˛
[Buller 2005, Sterelny 2003].
Aby zrozumieć znaczenie tych faktów, należy zwrócić uwag˛e na relacj˛e pomi˛edzy
zmiennościa˛ środowiskowa˛ a rodzajem optymalnych adaptacji, które powstaja˛ w odpowiedzi na t˛e zmienność [zob. Henrich, McElreath 2003]. Gdy środowisko zmienia
berta Burke’a [za: Henrich, McElreath 2003]. Grupa europejskich odkrywców wyposażona w wielbłady,
˛ zapasy jedzenia oraz najnowocześniejszy w tamtym czasie
sprz˛et nie była w stanie przetrwać w zastanych warunkach. Ostatecznie wszyscy jej
członkowie umarli na skutek chorób, wycieńczenia lub zatrucia niepoprawnie przetworzona,
˛ toksyczna˛ paprocia˛ wodna˛ nardoo. To samo środowisko, z którym nie
poradzili sobie znakomicie przygotowani europejscy podróżnicy jest jednocześnie
zamieszkane od tysiacleci
˛
przez grupy Aborygenów wyposażonych w dużo mniej
wyrafinowana˛ technologi˛e. Ich zdolność przeżycia w trudnych warunkach jest jednak całkowicie zależna od kulturowo przekazywanych zasobów szczegółowej wiedzy i praktyk, które pozwalaja˛ im mi˛edzy innymi na przetwarzanie nardoo tak, by
było zdatne do spożycia przez ludzi. „Kultura” rozumiana jako zasoby informacji
podlegajace
˛ transmisji społecznej jest cz˛esto warunkiem sine qua non przetrwania.
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si˛e bardzo powoli i populacja żyje w podobnych warunkach przez tysiace
˛ pokoleń,
dobór naturalny faworyzuje zapisanie kluczowych dla dostosowania informacji w genach. Odwołujac
˛ si˛e do problematyki ewolucji umysłu, można wi˛ec założyć, że okoliczności takie sprzyjaja˛ wytworzeniu psychoewolucyjnych modułów. Sytuacja zmienia si˛e
jednak, jeśli środowisko wykazuje wi˛eksza˛ zmienność i przyjmuje nieco inna˛ postać
co kilkadziesiat
˛ lub kilkaset pokoleń danej populacji. W takim wypadku, genetyczne „programowanie” możliwych strategii zachowań organizmów przestaje być dobra˛
strategia˛ (moga˛ si˛e one bowiem stosunkowo szybko dezaktualizować), a zamiast tego pojawia si˛e presja selekcyjna na wytworzenie zdolności do społecznego uczenia
si˛e, czy nawet pełnoprawnej transmisji kulturowej. Ta ostatnia umożliwia pozyskanie
od innych przedstawicieli populacji kompetencji, wiedzy i umiej˛etności praktycznych
ściśle dostosowanych do wymogów lokalnego środowiska, ale także modyfikowanie —
i kulturowa˛ transmisj˛e owych modyfikacji — wszystkich tych zasobów pod wpływem
zmiany środowiskowej.
Skoro właśnie w takich, relatywnie zmiennych warunkach ewoluował rodzaj ludzki i jego hominidalni przodkowie, to powyższe ustalenia skłaniaja˛ do sformułowania
wniosku, że ewolucja zdolności umysłowych hominidów dyktowana była potrzeba˛ rozwijania zdolności do przekazu oraz akwizycji kulturowych zasobów informacyjnych.
Zgodnie z prezentowana˛ tu propozycja,
˛ podstawa˛ tej zdolności jest neuroplastyczność
[por. Buller 2005]. Gdybyśmy jednak założyli po prostu, że ludzie sa˛ „gabkami
˛
na
informacje”, zupełnie nie różnicujacymi
˛
czego, jak, w jakiej kolejności i od kogo si˛e
uczyć, otrzymalibyśmy teori˛e niezbyt ciekawa˛ i operacyjnie przypominajac
˛ a˛ w istocie
konstruktywizm społeczny czy kulturowy. Wielu badaczy twierdzi zatem, że choć dobór naturalny nie doprowadził do wytworzenia modułów w stylu tych postulowanych
przez psychologów ewolucyjnych, to sprzyjał wytworzeniu określonych mechanizmów
umożliwiajacych,
˛
strukturyzujacych
˛
i ukierunkowujacych
˛
procesy transmisji kulturowej, tak, by były one jak najbardziej efektywne adaptacyjnie [Cummins, Cummins,
Poitiers 2003; Fessler, Machery 2007; Henrich, McElreath 2003].
Natura tych mechanizmów jest rzecz jasna osobnym problemem, którego nie sposób tu szerzej poruszyć. Warto jednak zwrócić uwag˛e na propozycj˛e przedstawiona˛
przez Fesslera i Machery’ego [Fessler, Machery, 2007]. Analizujac
˛ stosowna˛ literatur˛e
proponuja˛ oni wyróżnić dwie ogólne klasy mechanizmów służacych
˛
przekazowi i internalizacji treści kulturowych: odpowiednio domenowo niespecyficzne oraz specyficzne
mechanizmy akwizycji informacji kulturowej (DNMAIK-i oraz DSMAIK-i). DNMAIK-i
miałyby stać u podstaw ogólnej kompetencji zarówno do nauczania innych ludzi, jak
i pozyskiwania od nich wiedzy i uczenia si˛e zdolności praktycznych, jednak niezależnie od tego, o jaki konkretnie typ informacji czy zdolności chodzi. Mechanizmy te kontrolowałyby rozumienie i ekspresj˛e intencji komunikacyjnych, zdolność do określania
tematu interakcji czy dobór osób, od których należy si˛e uczyć [por. też Csibra, Gergely
2006]. Nie wdajac
˛ si˛e w szczegóły, można powiedzieć, że DNMAIK-i odpowiadałyby
za ogólna˛ ludzka˛ „kompetencj˛e pedagogiczna”,
˛ nie powiazan
˛ a˛ z żadna˛ konkretna˛ domena˛ problemowa.
˛
DSMAIK-ami miałyby z kolei być struktury przypominajace
˛ do pewnego stopnia
moduły postulowane przez psychologów ewolucyjnych [Fessler, Machery, 2007]. Na
przykład, tak jak moduły, miałyby wrodzony charakter i były wyspecjalizowane funkcjonalnie w rozwiazywaniu
˛
określonego problemu adaptacyjnego. Zachodzi tu jednak
zasadnicza różnica –– DSMAIK-i nie tyle byłyby wyposażone w wiedz˛e pozwalajac
˛ a˛ na
rozwiazanie
˛
ściśle określonego problemu adaptacyjnego, lecz właśnie umożliwiałyby
jak najbardziej efektywne pozyskanie tej wiedzy, o treści stosownej do wymogów, jakie
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stawia środowisko, w którym przyszło żyć danemu przedstawicielowi Homo sapiens.
Konkretny DSMAIK tak organizowałby zasoby motywacyjno-afektywne, percepcyjne
i poznawcze, by istniało duże prawdopodobieństwo, że dana osoba pozyska z otoczenia ściśle określone (domenowo specyficzne), cenne adaptacyjnie informacje w sposób jak najszybszy i jak najbardziej sprawny. Co bardzo istotne, treść tych informacji
może zmieniać si˛e w zależności od środowiska, w którym przebiega proces uczenia.
Właśnie ta zależność treści od partykularnego środowiska czyni formowanie DSMAIKów adaptacyjnie korzystnym dla gatunku, który ewoluował w warunkach nieustannej
środowiskowej zmiany. Mówiac
˛ zatem ogólnie, zasadnicza˛ zalet˛e DSMAIK-ów stanowić miałoby to, że łacz
˛ a˛ one specjalizacj˛e funkcjonalna˛ psychoewolucyjnych modułów
z umożliwianiem adaptacyjnej plastyczności.
Fessler i Machery twierdza˛ przy tym, że aby zasadnie postulować istnienie DSMAIKu dla danej domeny problemowej, spełnione musi być jednak kilka warunków [Fessler,
Machery, 2007]. po pierwsze, dana domena problemowa musi mieć duże znaczenie
dla poziomu dostosowania jednostek niezależnie od konkretnych społecznych i ekologicznych okoliczności. po drugie, informacje pozyskiwane dzi˛eki postulowanemu
DSMAIK-owi powinny różnić si˛e w zależności od okoliczności społecznych i ekologicznych. po trzecie wreszcie, indywidualne pozyskanie informacji w tej domenie metoda˛
prób i bł˛edów powinno być albo szczególnie niebezpieczne czy kosztowne, albo wr˛ecz
niemożliwe. Według Fesslera i Machery’ego, dysponujemy obecnie empirycznymi racjami za tym, by postulować istnienie DSMAIK-ów służacych
˛
pozyskiwaniu kulturowej
informacji dotyczacej
˛ (1) lokalnie żyjacych
˛
drapieżników, (2) pożywienia odpowiednio nadajacego
˛
i nienadajacego
˛
si˛e do spożycia, (3) struktury społecznej własnej grupy,
(4) poprawnego użycia narz˛edzi charakterystycznych dla własnej grupy. Sami autorzy
twierdza˛ jednak, że lista ta z pewnościa˛ nie jest kompletna [por. Fessler, Machery,
2007].

Zakończenie
Przeprowadzony tu wywód miał pokazać, że proponowane przez psychologów ewolucyjnych spojrzenie na filogenez˛e oraz natur˛e ludzkiego umysłu cechuje mała wiarygodność biologiczna oraz watpliwe
˛
założenia dotyczace
˛ ewolucji hominidów. Jednocześnie zaproponowałem koncepcj˛e unikajac
˛ a˛ tych zarzutów oraz w wi˛ekszym stopniu
kompatybilna˛ teoretycznie z faktem, że działanie ludzkiego umysłu podlega w znaczacy
˛ sposób wpływowi czynników o charakterze społeczno-kulturowym. Zgodnie
z nia,
˛ kognitywna ewolucja hominidów sprzyjała przede wszystkim powstaniu mechanizmów umożliwiajacych
˛
i ukierunkowujacych
˛
transmisj˛e kulturowa.
˛ Na koniec
warto poczynić jeszcze dwie uwagi. po pierwsze, nie ulega watpliwości,
˛
że przedstawione tu rozważania stanowia˛ zaledwie szkic pełnoprawnej teorii i musiały ze wzgl˛edów obj˛etościowych pominać
˛ wiele istotnych problemów. po drugie, być może wcale
nie jest konieczne traktowanie przedstawionej tu propozycji jako ścisłej alternatywy
dla koncepcji psychologów ewolucyjnych. Niewykluczone, że poprawny jest pewien
„koncyliacyjny”, mieszany model, postulujacy
˛ zarówno psychoewolucyjne moduły, jak
i mechanizmy umożliwiajace
˛ transmisj˛e kulturowa.
˛
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kgrefkowicz@uj.edu.pl

Streszczenie W procesie podejmowania decyzji ludzie cz˛esto uciekaja˛ si˛e do metod
heurystycznych zamiast starannie rozważać wszystkie za i przeciw. Same efekty tego
typu znane sa˛ w psychologii od dosyć dawna, jednak badanie mechanizmów leżacych
˛
u podłoża heurystyk ma poczatek
˛ dopiero w ostatnim dziesi˛ecioleciu. W bieżacej
˛ pracy
staraliśmy si˛e wykazać analogiczność efektów wynikajacych
˛
z procesu zakotwiczania
znanym w psychologii poznawczej i wpływu afektu na przetwarzanie informacji badanym głównie przez nurt psychologii emocji. W tym celu przeprowadziliśmy dwa badania utrzymane w konwencji podstawowego paradygmatu zakotwiczania używajac
˛
materiału afektywnego i semantycznego. Otrzymane wyniki wydaja˛ si˛e potwierdzać
nasza˛ hipotez˛e. W tekście zostaja˛ omówione implikacje teoretyczne i możliwe kierunki dalszych badań.

Wprowadzenie
W świecie pełnym niepewności i przy ograniczonych możliwościach poznawczych, ludzie cz˛esto wybieraja˛ drog˛e „na skróty” przy podejmowaniu decyzji. Dla przykładu,
piloci samolotów aby sprawdzić czy sa˛ na kursie kolizyjnym z innym samolotem, patrza˛ czy ten porusza si˛e wzgl˛edem rys na szybie. Jeśli nie, od razu podejmuja˛ decyzj˛e o
zmianie kursu. Wyliczenie własnej trajektorii w czterowymiarowej przestrzeni i oszacowanie trajektorii drugiego obiektu zaj˛ełoby zdecydowanie wi˛ecej czasu niż pilot ma
na podj˛ecie decyzji [Gigerenzer 2007]. Używanie w takim przypadku heurystyki utrzymanego spojrzenia (ang. gaze heuristic) jest zarówno racjonalne, jak i adaptacyjne.
Jednak nie zawsze heurystyczne metody podejmowania decyzji sa˛ tak racjonalne
czy adaptacyjne. Ludzie w procesie oszacowywania nieznanej sobie wartości cz˛esto
posługuja˛ si˛e zupełnie nieadekwatnymi informacjami. Uprzednio przywołana wartość,
nawet jeżeli wygenerowana losowo, wpływa na późniejsze szacunki. Efekt ten, nazwany heurystyka˛ zakotwiczenia, bada si˛e za pomoca˛ dwóch paradygmatów: podstawowego i standardowego. W pierwszym badaniu dotyczacym
˛
tego zagadnienia Tversky
i Kahneman [1974] prosili osoby badane o oszacowanie czy odsetek państw afrykańskich należacych
˛
do NATO jest wyższy czy niższy od losowo podanej wartości, zwanej
dalej kotwica,
˛ a nast˛epnie o dokładne oszacowanie tego odsetka. Ich dokładne oszacowania okazały si˛e zależne od tego, do jakiej wartości mieli uprzednio porównać swoje
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domysły. Wartość ta była losowa, a wi˛ec nieistotna z racjonalnego punktu widzenia;
miała jednak duży wpływ na odpowiedzi osób badanych. Procedura użyta w tym badaniu nosi miano standardowego paradygmatu zakotwiczania.
Podstawowy paradygmat polega na zwi˛ekszaniu dost˛epności wiedzy osób badanych o danej wartości przed prośba˛ o oszacowanie jakiejś innej wartości, ale bez
pośredniego pytania o oszacowanie czy wartość ta jest niższa czy wyższa od jakiejś
wygenerowanej przez badacza kotwicy. W przykładowym badaniu tego typu, badani najpierw przepisywali pi˛eć stron liczb o wysokiej wartości albo pi˛eć stron słów a
nast˛epnie mieli ocenić ilu studentów zachoruje na raka [Wilson i in. 1996]. Ich oszacowania okazały si˛e zależeć od tego, na jakim materiale uprzednio pracowali.
Efekty zakotwiczania wyst˛epuja˛ w bardzo różnych sytuacjach: od banalnych, jak
na przykład wysokość ceny, która˛ jesteśmy w stanie zapłacić za butelk˛e wina [Ariely,
Loewenstein i Prelec 2003] do całkiem poważnych, jak oszacowanie wartości posiadłości [Northcraft i Neale 1987] czy wysokości wyroku w sadownictwie
˛
[Greenberg,
Williams i O’Brien 1986]. Siła efektu zakotwiczenia koreluje z niepewnościa˛ ludzi co
do odpowiedzi na konkretne zadane pytanie [Jacowitz i Kahneman 1995], ale nie wydaje si˛e mieć zwiazku
˛
ani z poziomem ogólnej wiedzy osoby badanej na dany temat
[Joyce i Biddle 1981; Northcraft i Neale 1987] ani od tego, czy ta osoba przyznaje, że
w dojściu do swoich wniosków posłużyła si˛e kotwica˛ [Northcraft i Neale 1987].
Istnieje kilka hipotez wyjaśniajacych
˛
proces zakotwiczania. Idea˛ rozwijana˛ w ostatnim czasie jest model selektywnej dost˛epności [Mussweiler i Strack 1999, 2000; Strack
i Mussweiler 1997]. Zgodnie z nim, osoba przed która˛ stoi zadanie oszacowania nieznanej sobie wartości testuje hipotez˛e, że wartość ta jest zbliżona do wartości przywołanej uprzednio przez system poznawczy kotwicy. W konsekwencji, informacje zgodne
z ta˛ hipoteza˛ sa˛ przywołane najpierw i bardziej podkreślone, co powoduje tendencyjność w dochodzeniu do ostatecznego oszacowania.
Chociaż modelem selektywnej dost˛epności tłumaczy si˛e głównie zjawiska natury
czysto poznawczej, nie ma powodów by przypuszczać, iż ma on zastosowanie tylko
w tej dziedzinie. W psychologii emocji istnieje wiele efektów analogicznych do zakotwiczenia. Ludzie szybciej identyfikuja˛ słowa majace
˛ znaczenie afektywne zgodne z
nastrojem w jakim si˛e znajduja˛ niż słowa neutralne [Niedenthal i Setterlund 1994].
Osoby l˛ekowe kieruja˛ znacznie wi˛ecej uwagi w stron˛e obiektów lub słów dotyczacych
˛
przyczyn ich konkretnego l˛eku niż obiektów czy słów neutralnych lub innych, nie zwia˛
zanych z ich l˛ekiem [Matthews 1993]. Osoby w pozytywnym nastroju lepiej oceniaja˛
swoich rozmówców niż osoby w nastroju negatywnym. Co wi˛ecej, osoby wprawione
w dobry nastrój pami˛etaja˛ wi˛ecej zalet swojego interlokutora niż jego wad. Obydwa
te efekty zachodza˛ również w druga stron˛e [Baron 1987].
Efekty te wyjaśnia komunikacyjna teoria emocji [Oatley i Johnson-Laird 1987,
1995]. Zgodnie z nia,
˛ emocje sa˛ modalnościami z ukształtowanymi na drodze ewolucji funkcjami. Modalność zmienia sposób w jaki centralny system wykonawczy steruje
uwaga,
˛ kierujac
˛ ja˛ na te aspekty danej informacji, które sa˛ z ta˛ modalnościa˛ zgodne. Na przykład dobry humor powoduje, że widzimy tylko pozytywne aspekty danej
sytuacji jednocześnie ignorujac
˛ negatywne.
Mechanizm działania modalności w komunikacyjnej teorii emocji Oatleya i JohnsonaLairda wydaje si˛e łudzaco
˛ podobny do mechanizmu działania selektywnej dost˛epności
w modelu Mussweilera i Stracka. Mimo to, te dwie teorie konstruowane sa˛ oddzielnie
i traktowane jako niezależne konstrukty. W bieżacym
˛
badaniu postaramy si˛e wykazać,
iż procesy leżace
˛ u podłoża każdego z tych mechanizmów sa˛ analogiczne. Był by to
krok w kierunku unifikacji afektywnych i poznawczych teorii umysłu.
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Metoda
Osoby badane
W badaniu wzi˛eło udział łacznie
˛
170 osób, w tym 35 m˛eżczyzn, średnia wieku wyniosła 21,5 lat (odchylenie standardowe 5,96.). Uczestnictwo w badaniu miało charakter
dobrowolny; osoby badane nie były nagradzane za udział w badaniu.

Materiały
Osoby badane ogladały
˛
prezentacj˛e stworzona˛ za pomoca˛ aplikacji Microsoft PowerPoint. Po przeczytaniu instrukcji, badani naciskali spacj˛e, a na ekranie prezentowano
im kolejno dziewi˛eć zdj˛eć; każde z nich było wyświetlone przez 4 sekundy. Osiem
zdj˛eć niosło ładunek afektywny, dziewiate
˛ było neutralne. Nast˛epnie osoby badane były proszone o zapisanie na karcie jak oceniaja˛ dziewiate
˛ zdj˛ecie w skali od 1 do 9,
gdzie 1 oznacza skrajnie nieprzyjemne a 9 —- skrajnie przyjemne i naciśni˛ecie spacji
gdy b˛eda˛ gotowi przejść do drugiej cz˛eści badania. Po przeczytaniu instrukcji ponownie zostali poproszeni o naciśni˛ecie spacji, a na ekranie zaprezentowano im kolejno
osiem stwierdzeń dotyczacych
˛
sławnych ludzi i wieku w którym osiagn˛
˛ eli oni swoje
cele. Ostatni slajd prosił o oszacowanie wieku w jakim był Armstrong gdy stanał
˛ na
ksi˛eżycu i zapisanie odpowiedzi na karcie.
W prezentacji użyto zdj˛eć z zestawu IAPS (ang. International Affective Picture System) [Lang, Bradley i Cuthbert 2005]. Zdj˛ecia zostały tak dobrane, aby pobudzenie
jakie wywołuja˛ było zbliżone, a ocena przyjemności (ang. valence) jaka˛ wywołuja˛ mieściła si˛e w przedziale mi˛edzy 2 a 3 dla warunku ze zdj˛eciami negatywnymi i mi˛edzy 7
a 8 dla warunku ze zdj˛eciami pozytywnymi; skala przyjemności użyta w zestawie IAPS
rozciaga
˛ si˛e od 1 oznaczajacego
˛
skrajna˛ nieprzyjemność do 9 oznaczajacego
˛
skrajna˛
przyjemność. W warunku ze zdj˛eciami mieszanymi, badanym prezentowano naprzemiennie zdj˛ecia negatywne i pozytywne. Numery zdj˛eć użyte w warunku (w kolejności
prezentacji): pozytywnym: 1340, 1463, 2071, 4599, 5010, 5260, 5450, 5779, , negatywnym: 2683, 7359, 8485, 2688, 9000, 3500, 9423, 2710, mieszanym: 2683, 1463,
7359, 4599, 2688, 5260, 9423, 5779. Zdj˛ecie do oceny było to samo we wszystkich
grupach i miało numer 2200 (Ocena przyjemności: 4,79). Wewnatrz
˛ każdej z grup,
kolejność prezentacji zdj˛eć była taka sama dla wszystkich osób badanych.
W drugiej cz˛eści badania posłużono si˛e informacjami o ośmiu sławnych ludziach
i wieku w którym dokonali pewnych osiagni˛
˛ eć. W grupie z niskim wiekiem użyto informacji o ludziach którzy dokonali różnych rzeczy w wieku pomi˛edzy 5 a 26 lat.
W grupie z wysokim wiekiem użyto informacji o ludziach którzy osiagn˛
˛ eli coś w wieku
pomi˛edzy 45 a 83 lat. W warunku z wiekiem mieszanym prezentowano naprzemiennie
osoby młode i wiekowo zaawansowane. Każde zdanie było wyświetlone przez 4 sekundy. Przykładowe zdanie dla grupy z niskim wiekiem: „Bill Gates skonstruował pierwszy
procesor w wieku 14 lat”, a z wysokim: „Karol Wojtyła został papieżem w wieku 58
lat”. Wewnatrz
˛ każdej z grup, kolejność prezentacji zdań była taka sama dla wszystkich
osób badanych.

Procedura
Po udzieleniu zgody na przystapienie
˛
do badania i zapisaniu na swojej karcie odpowiedzi danych o wieku i płci, osoba badana siadała przed ekranem komputera przeno-
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śnego. Miała ona za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania i swoje odpowiedzi wpisać
na karcie. Całość procedury trwała około pi˛eciu minut.
Dwa zadania które miały wykonać osoby badane zostały połaczone
˛
w jedno badanie z przyczyn czysto technicznych. Dla zachowania przejrzystości tekstu, w dalszej
jego cz˛eści b˛edziemy traktować każde zadanie jako osobne badanie. Prawdopodobieństwo bycia przydzielonym do dowolnej z trzech grup w zadaniu drugim nie było zależne od przydzielonej grupy w zadaniu pierwszym.

Badanie 1.
Każda osoba badana przydzielana była losowo do jednego z trzech warunków: ze
zdj˛eciami przyjemnymi, ze zdj˛eciami nieprzyjemnymi lub ze zdj˛eciami mieszanymi.
Po obejrzeniu ośmiu zdj˛eć, prezentowano dziewiate,
˛ które osoba badana miała ocenić na skali użytej w zestawie IAPS: od 1 oznaczajacego
˛
skrajnie nieprzyjemne do 9
oznaczajacego
˛
skrajnie przyjemne.

Badanie 2.
Każda osoba badana przydzielana była losowo do jednego z trzech warunków: z niskim wiekiem, z wysokim wiekiem lub z wiekiem mieszanym. Po przeczytaniu ośmiu
zdań miały za zadanie oszacować, ile lat miał Neil Armstrong kiedy stanał
˛ na ksi˛eżycu.

Opis wyników
Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego PASW
Statistics 18.0.

Badanie 1.
W ogólnym modelu liniowym porównano średnie nasycenie emocjonalne twarzy neutralnej szacowane na skali od 1 do 9 pomi˛edzy trzema grupami osób badanych różniacych
˛
si˛e nasyceniem emocjonalnym zaprezentowanych im fotografii. Porównanie
trzech grup ujawniło brak istotnej statystycznie różnicy mi˛edzy średnimi (F = 2, 5;
df = 2, 167; p = 0, 085). Jednak należy zaznaczyć, że różnica ta bliska jest poziomowi istotności statystycznej. Pojawiła si˛e natomiast istotna różnica pomi˛edzy średnia˛
(śr=4,8) w grupie, która widziała nieprzyjemne zdj˛ecia a grupa,
˛ której zaprezentowane zostały zdj˛ecia mieszane (r = 5, 53) (F = 5, 3; df = 1, 105; p = 0, 024; czastkowa
˛
eta-kwadrat=0,048). Efekt ten jest jednak bardzo słaby. Manipulacja nasyceniem emocjonalnym zdj˛eć wyjaśnia niespełna 5% całkowitej zmienności wyników.

Badanie 2.
W ogólnym modelu liniowym porównano oszacowany wiek Armstronga kiedy stanał
˛
na ksi˛eżycu pomi˛edzy grupami, którym uprzednio prezentowano informacje o różnym wieku sławnych ludzi w którym dokonali swoich osiagni˛
˛ eć. Pojawiła si˛e istotna
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statystycznie różnica pomi˛edzy średnimi (F = 17, 97; df = 2, 167; p < 001; czast˛
kowa eta-kwadrat=0,177). Test HSD Tukeya wykazał różnice pomi˛edzy grupa˛ której
prezentowano informacj˛e o młodych osobach a grupa˛ której prezentowano informacje o osobach w zaawansowanym wieku (różnica=-9,79; bł.std=1,7; p < 0, 01) oraz
pomi˛edzy grupa˛ której prezentowano informacj˛e o młodych osobach a grupa˛ której
prezentowano informacj˛e mieszane (różnica=-7,94; bł.std=1,73; p < 0, 01). Zależności te przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 10.1. Wykres przedstawiajacy
˛ średnie oszacowania osób co do wieku Armstronga w którym stanał
˛ na ksi˛eżycu w zależności od wieku prezentowanych wcześniej
osób.

Dyskusja wyników
W badaniach 1. i 2. udało nam si˛e otrzymać analogiczne efekty zakotwiczenia na
podanym wcześniej materiale afektywnym i poznawczym. Osoby używały podanych
uprzednio informacji do oceny wartości krytycznej zarówno w badaniu z użyciem materiałów afektywnych jak i w badaniu z użyciem materiału semantycznego. Przed
przystapieniem
˛
do dalszych analiz w celu wykazania istnienia jednego mechanizmu
leżacego
˛
u podłoża tych dwóch efektów, należałoby jednak zadbać o wi˛eksza˛ trafność
wewn˛etrzna˛ badania dotyczacego
˛
zakotwiczenia afektywnego.
Jednym z wyjaśnień niewielkiej wariancji mi˛edzygrupowej w badaniu 1. mogłaby być nieskuteczna manipulacja. Informacje o tym, jakie reakcje afektywne budziły
prezentowane badanym zdj˛ecia nie były co prawda systematycznie zbierane, jednak
wśród komentarzy uczestników badania cz˛esto pojawiało si˛e stwierdzenie, że osiem
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zdj˛eć poprzedzajacych
˛
zdj˛ecie-target nie budziło w nich specjalnie silnych emocji. Niestety, użycie zdj˛eć ocenianych w systemie IAPS jako bardziej skrajne budziłoby pewne
watpliwości
˛
etyczne (szczególnie zdj˛ecia negatywne, wi˛ekszość spośród tych skrajnie
nisko ocenianych prezentuje zmasakrowane ciała ludzi).
Innym wyjaśnieniem niewielkiej zmienności wyników jest nieadekwatny sposób
pomiaru zmiennej zależnej. Możliwe jest, że gdyby osoby badane miały za zadanie
ocenić charakter osoby zaprezentowanej na zdj˛eciu (podobnie jak u [Baron 1987])
a nie przyjemność jakie to zdj˛ecie w nich wzbudza, efekt okazałby si˛e silniejszy.
Efekt zakotwiczenia w badaniu drugim okazał si˛e być umiarkowanie silny, co
świadczy o trafności zastosowanej przez nas metody. Co wi˛ecej, z powodu iż podane przez nas kotwice były semantycznie zwiazane
˛
z pytaniem krytycznym należy
przypuszczać, że efekt zakotwiczenia wywołany był przez selektywne udost˛epnienie
pewnych fragmentów wiedzy, a nie poprzez bezpośrednie poprzedzanie numeryczne [Mussweiler i Strack 2001]. Rozstrzygni˛ecie tej kwestii wymaga przeprowadzenia
oddzielnych badań, jednak jeśli nasze przypuszczenie jest słuszne, metoda użyta w badaniu 2. byłaby odpowiednim punktem wyjścia do dalszych analiz. Byłaby to również
jedna z niewielu metod dost˛epnych w literaturze utrzymana w konwencji podstawowego paradygmatu zakotwiczenia z zachowaniem spójności semantycznej pomi˛edzy
kotwica˛ a pytaniem krytycznym.

Podsumowanie
Dwa badania opisane w niniejszej pracy wskazuja˛ na podobieństwo efektów uzyskiwanych w psychologii poznawczej i opisywanych jako efekty zakotwiczania oraz tych
uzyskiwanych w psychologii emocji i opisywanych w kategoriach wpływu afektu na
przetwarzanie informacji. Wspólna metoda badania obydwu tych zjawisk wydaje si˛e
być rozsadnym
˛
wyjściem do dalszych dociekań majacych
˛
na celu wykazanie identyczności mechanizmów leżacych
˛
u ich podłoża.
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11
Reality lies in the eyes of the beholder — jak
cechy naszej osobowości wpływaja˛ na to, jaki
świat postrzegamy?
Justyna Janik
Instytut Psychologii UJ, KNSP, Sekcja Neurokognitywistyczna
justyna.janik@uj.edu.pl
Streszczenie Zdroworozsadkowy
˛
poglad
˛ na temat zwiazku
˛
percepcji z emocjami mówi, że percepcja bodźców emocjonalnych wyprzedza odczuwanie emocji. Jednak badania wykorzystujace
˛ różne paradygmaty psychologii poznawczej oraz elektrookulografi˛e (eye tracking) pokazuja,
˛ że kolejność ta może być odwrotna. Wykazano, że takie
konstrukty jak optymizm — pesymizm, neurotyzm, uogólnione zaburzenie l˛ekowe czy
fobia społeczna moga˛ wpływać na procesy uwagi wzrokowej i determinować, które
z bodźców zostana˛ zauważone a które pomini˛ete. To zniekształcenie uwagowe (attentional bias) jest szczególnie widoczne i dobrze zbadane w wypadku prezentacji twarzy
jako bodźców emocjonalnych, w tym zwłaszcza twarzy wyrażajacych
˛
negatywne emocje, takie jak l˛ek i strach. Takie bodźce sa˛ cz˛eściej zauważane przez osoby, które maja˛
dyspozycj˛e do odczuwania zgodnych z nimi emocji, co sugeruje, że w przypadku bodźców emocjonalnych uwaga˛ kieruja˛ procesy typu top–down, a uwaga wzrokowa aktywnie poszukuje w środowisku bodźców zgodnych z emocjami, do których przeżywania
dana osoba ma najwi˛eksza˛ tendencj˛e.
Optymiści patrza˛ na świat przez różowe okulary, a gniew i miłość moga˛ nas zaślepić — jak widać, w j˛ezyku ukryta jest dość jednoznaczna informacja o tym, że nasze
spojrzenie ma zwiazek
˛
z tym, jacy jesteśmy lub jakie emocje i uczucia właśnie przeżywamy. Zazwyczaj jednak nie traktujemy tej myśli poważnie, a przytoczone wyżej
powiedzenia rozumiemy jako metafory, które tak naprawd˛e odnosza˛ si˛e do wyższych
procesów poznawczych, takich jak selekcja informacji na dalszych etapach przetwarzania lub nawet wybór reakcji. Jeżeli jednak przyjmiemy, że emocje lub cechy osobowości moga˛ wpływać na procesy poznawcze już na tak niskim poziomie jakim jest
percepcja wzrokowa poprzez determinowanie, które bodźce w ogóle zostana˛ przez
nas zauważone, otworzy si˛e przed nami wiele możliwości: b˛edziemy mogli na przykład spojrzeć na świat oczami optymisty i pesymisty aby przekonać si˛e, że widza˛ oni
zupełnie inna˛ rzeczywistość. a zatem: zakładamy, że konstrukty teoretyczne, takie jak
cechy osobowości, moga˛ wpływać na to, w jaki sposób spostrzegamy świat, które jego cz˛eści zauważamy a które całkowicie pomijamy. Ważnym pytaniem, jakie należy
sobie postawić na samym poczatku
˛
rozważań jest to, jakie to moga˛ być konstrukty?
Liczne badania, oparte zarówno na paradygmatach psychologii poznawczej jak i wykorzystujace
˛ elektrookulografi˛e (eye tracking) przynosza˛ różne odpowiedzi. Badano
m. in. zależności mi˛edzy wzorami percepcji a poziomem optymizmu — pesymizmu
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[Isaacowitz 2006], neurotyzmem [Perlman i in. 2009], wyst˛epowaniem zespołu l˛eku
uogólnionego [Mogg, Millar, Bradley 2000] lub fobii społecznej [Wieser, Pauli, Alpers,
Mühlberger 2009].
W niniejszej pracy, posługujac
˛ si˛e wynikami badań empirycznych, postaram si˛e
zakwestionować kilka naiwnych, zdroworozsadkowych
˛
pogladów
˛
na temat zwiazków
˛
percepcji z emocjami. Zwykliśmy uważać, że procesy percepcyjne sa˛ pierwotne w stosunku do przeżywania emocji, a spostrzeżenie bodźca może wywołać emocj˛e, natomiast nie jest możliwa sytuacja odwrotna. Adolphs [2004] w swoim artykule przedstawia dość zaskakujacy
˛ problem: można zastanowić si˛e, czy kolejności tych zdarzeń
nie można odwrócić w czasie, to jest czy emocje moga˛ zdecydować o tym, który bodziec ma zostać spostrzeżony. Adolphs proponuje wyjaśnienie takiej sytuacji w kategoriach neurobiologicznych. Twierdzi, że aktywacja ciała migdałowatego (które jest
cz˛eścia˛ układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje) może wpływać bezpośrednio lub pośrednio na ruchy gałek ocznych, a przez to na to, jaka informacja znajdzie
si˛e na siatkówce i dzi˛eki temu b˛edzie przetwarzana przez system. Ciało migdałowate
posiada projekcje do asocjacyjnych obszarów wzrokowych w płacie skroniowym, dzi˛eki którym prawdopodobnie może wpływać na proces percepcji wzrokowej pośrednio.
Postulowany mechanizm bezpośredniego wpływu (poprzez wpływanie na ruchy gałek
ocznych) nie jest jeszcze poznany.
Przy założeniu, że wpływ ciała migdałowatego na procesy percepcji jest rzeczywiście możliwy, pozostaje otwarte pytanie o charakter tego wpływu. Odpowiedzi może dostarczyć teoria Derryberry’ego i Reed [1994]. Prowadzili oni badania w poznawczym paradygmacie target detection task. Otrzymane przez nich wyniki świadcza˛ o tym, że ludzie z wyższym poziomem ekstrawersji sa˛ wolniejsi w odwracaniu
uwagi od pozytywnych bodźców, natomiast osoby o wyższym poziomie introwersji sa˛
wolniejsze w odwracaniu uwagi od bodźców negatywnych. Podobne wyniki w swoich badaniach otrzymał Isaacowitz [2006], który badał zwiazek
˛
umiejscowienia osoby
na skali optymizmu — pesymizmu z tym, jaki rodzaj bodźców najbardziej przycia˛
ga ich uwag˛e. Prezentował on osobom badanym trzy rodzaje bodźców: awersyjne,
tj, zdj˛ecia nowotworów skóry oraz dwa rodzaje bodźców neutralnych: schematyczne obrysy kształtów przypominajacych
˛
zmiany nowotworowe oraz neutralne twarze.
Okazało si˛e, że grupa,
˛ która najwi˛ecej uwagi poświ˛ecała bodźcom awersyjnym (uwag˛e
definiowano jako liczba fiksacji wzroku na bodźcu) była grupa pesymistów. Isaacowitz
stawia tez˛e, że spojrzenie nie tylko jest zwiazane
˛
z cechami osobowości, ale także jest
wykorzystywane przez ludzi jako narz˛edzie do utrzymania nastroju a także używane
do selekcji z otoczenia bodźców zwiazanych
˛
z celami jednostki.
Również badania poznawcze (np. wyżej wspomniane badanie Derryberry’ego i Reed) sugeruja,
˛ że może istnieć zniekształcenie uwagowe (attentional bias) w stron˛e spostrzegania bodźców zgodnych z nastrojem lub cechami osobowości. Zjawiska polegajace
˛ na tym, że procesy poznawcze wyższego rz˛edu wpływaja˛ na zjawiska tak podstawowe jak kierowanie uwaga˛ nazywamy odgórnymi (top–down). Corbetta i Schulman
[2002] postuluja,
˛ że nad ich przebiegiem czuwa odr˛ebny moduł. Badacze ci wyróżniaja˛ dwa systemy uwagowe, działajace
˛ poniekad
˛ niezależnie od siebie i przetwarzajace
˛
bodźce w inny sposób. Pierwszy z nich, brzuszno czołowo-ciemieniowy (ventral frontoparietal) zajmuje si˛e oddolnym (bottom–up) przetwarzaniem informacji, jest wrażliwy na cechy fizyczne bodźca i na podstawie jego fizycznej wyrazistości kwalifikuje
go do dalszego przetwarzania. Drugi z systemów, grzbietowo czołowo-ciemieniowy
(dorsal frontoparietal), przetwarza informacje w sposób odgórny (top–down), to jest
również kieruje si˛e wyrazistościa˛ bodźca, jednak w tym przypadku jest to wyrazistość
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określona nie przez wzglad
˛ na jego fizyczne charakterystyki, a raczej w kontekście
pragnień, celów, wiedzy i wcześniejszych doświadczeń jednostki. Możemy wi˛ec stwierdzić, że według tego modelu wpływ cech osobowości na wzorce skanowania twarzy byłby właśnie przejawem działania systemu grzbietowo czołowo-ciemieniowego
(top–down), ponieważ w tym przypadku procesy poznawcze wyższego rz˛edu wpływaja˛ na procesy percepcyjne i to nawet tak podstawowe i automatyczne, jak kierunek
pierwszej sakkady.
W poniżej opisywanych badaniach cecha˛ wspólna˛ jest dażenie
˛
do uchwycenia zależności mi˛edzy cechami osobowości (zwiazanymi
˛
z emocjonalnościa),
˛ lub aktualnie
przeżywanymi przez osob˛e stanami emocjonalnymi ze zniekształceniem percepcyjnym
polegajacym
˛
na preferencji dla przetwarzania bodźców zgodnych z emocja.
˛
Skupiam si˛e na badaniach nad percepcja˛ twarzy, ponieważ twarz (a zwłaszcza rejon oczu), oprócz tego, że jest najważniejszym nośnikiem informacji o emocjach, jest
bodźcem kluczowym dla przeżycia jednostki, zawierajacym
˛
olbrzymia˛ ilość informacji
dotyczacych
˛
zamiarów innych osobników [Langton, Watt, Bruce 2000]. Waga informacji, jakie można czerpać z twarzy wzrasta zwłaszcza w przypadku negatywnej ekspresji
mimicznej, która może sygnalizować zagrożenie ze strony innych. Twarz jest bodźcem
na tyle specyficznym, że w ludzkim mózgu wykształciły si˛e rejony odpowiedzialne
specjalnie za jego przetwarzanie: zakr˛et wrzecionowaty (odpowiedzialny za określanie tożsamości) i górny zakr˛et skroniowy (okolica odpowiadzialna za przetwarzanie
ruchomych aspektów twarzy, czyli np. ekspresji mimicznej) [Purve 2008].
W przypadku dwóch poniższych badań do testowania hipotezy o postrzeganiu
zgodnym z przeżywanymi emocjami wykorzystano zadanie probe detection task, podczas którego mierzone były dodatkowo kierunek i latencja pierwszej sakkady. W probe
detection task prezentowane sa˛ dwa bodźce, jeden z nich potencjalnie zagrażajacy,
˛ drugi neutralny. po znikni˛eciu bodźców, w miejscu jednego badź
˛ drugiego z nich, pojawia
si˛e obiekt, na który osoba badana ma jak najszybciej zareagować (probe). Ponieważ
reakcja nast˛epuje szybciej, gdy obiekt pojawia si˛e w miejscu, na które osoba badana
zwróciła uwag˛e można z czasów reakcji wnioskować, który z bodźców przyciagn
˛ ał
˛
uwag˛e osoby badanej.
W pierwszym z badań jako bodźce w probe detection task wykorzystano twarze.
[Bradley, Mogg, Millar 2000]. Para bodźców składała si˛e z dwóch zdj˛eć twarzy tej
samej osoby, przy czym jedno z nich przedstawiało neutralna˛ ekspresj˛e a drugie (bodziec krytyczny) przedstawiało ekspresj˛e jednej z trzech emocji: radości, smutku lub
gniewu (twarze zagrażajace).
˛
Przed pojawieniem si˛e pary bodźców osoby badane skupiały wzrok na punkcie fiksacji znajdujacym
˛
si˛e na środku ekranu, a nast˛epnie z tego
miejsca mogły przenosić wzrok w dowolny sposób. Nast˛epnie przez 500 ms wyświetlano zdj˛ecia par twarzy. Natychmiast po ich znikni˛eciu prezentowano znacznik (probe).
Zadaniem osób badanych było jak najszybsze zareagowanie na niego i wskazanie za
pomoca˛ odpowiedniego przycisku czy pojawił si˛e on po lewej czy też po prawej stronie.
Biorac
˛ pod uwag˛e wyżej opisane założenie, że czas reakcji w probe detection task
jest krótszy, gdy znacznik (probe) pojawił si˛e w miejscu, na które osoba badana zwróciła uwag˛e, uzyskane w tym eksperymencie dane behawioralne potwierdzaja˛ hipotez˛e,
że osoby o wyższym poziomie l˛eku jako stanu (efekt był znaczacy
˛ dla grupy o średnim
i wysokim poziomie l˛eku) cz˛eściej zwracaja˛ uwag˛e na twarze wyrażajace
˛ gniew.
W drugim z badań, na próbie klinicznej (osoby z zaburzeniem depresyjnym lub zespołem uogólnionego l˛eku) [Mogg, Millar, Bradley 2000] również wykorzystano probe
detection task z twarzami, z ta˛ różnica,
˛ że wydłużono do 1 s czas wyświetlania twarzy.
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Dane behawioralne (czasy reakcji) nie wykazały w tym przypadku istnienia istotnego
statystycznie efektu zniekształcenia uwagi u osób o wyższym poziomie l˛eku.
W obu powyższych eksperymentach autorzy nie poprzestali jedynie na mierzeniu
czasów reakcji. do pomiaru zniekształceń uwagi wykorzystano również dane dotyczace
˛ ruchów gałek ocznych. Parametrami, które miały różnicować osoby o wyższym
i niższym poziomie l˛eku były kierunek i latencja pierwszej sakkady, czyli parametry
zwiazane
˛
z cechami fizycznymi bodźca i tym, czy ma on właściwości przyciagaj
˛ ace
˛
uwag˛e.
W pierwszym badaniu [Bradley, Mogg, Millar 2000] uzyskano istotna˛ statystycznie korelacj˛e (r = 0.52) mi˛edzy zniekształceniem uwagi polegajacym
˛
na spogladaniu
˛
raczej na twarze wyrażajace
˛ negatywne emocje niż na twarze z neutralna˛ ekspresja˛
a wysokimi wynikami na skali SADS (Social Avoidance and Distress Scale). W drugim badaniu [Mogg, Millar, Bradley 2000] uzyskano potwierdzenie hipotezy, że osoby
z zespołem l˛eku uogólnionego przejawiaja˛ wi˛eksza˛ tendencj˛e do kierowania swojej
pierwszej sakkady w kierunku twarzy z zagrażajac
˛ a˛ ekspresja˛ niż w kierunku twarzy
z ekspresja˛ neutralna.
˛
Podsumowujac
˛ wnioski z tych dwóch badań: l˛ek jako cecha, zarówno w populacji klinicznej jak i w populacji osób zdrowych koreluje z tendencja˛ do kierowania
pierwszej sakkady w stron˛e twarzy zagrażajacej.
˛
Wyst˛epowanie takiego efektu pozwala wnioskować, że dla osób charakteryzujacych
˛
si˛e wysokim poziomem l˛eku jako cechy
zagrażajace
˛ twarze sa˛ bodźcem bardziej przyciagaj
˛ acym
˛
uwag˛e niż twarze neutralne.
Wniosek ten wspieraja˛ również dane behawioralne (dotyczace
˛ czasów reakcji w probe
detection task) z pierwszego eksperymentu.
Czy jednak wszystkie cz˛eści twarzy możemy uznać za obdarzone taka˛ sama˛ wartościa˛ informacyjna?
˛ Zdecydowanie nie. Pod wzgl˛edem stosunku ilości informacji do zajmowanej przestrzeni regionem, który deklasuje inne obszary twarzy sa.
˛ . . oczy. To,
jak duża jest rola samych tylko oczu jako bodźca dostarczajacego
˛
informacji, obrazuje badanie Whalena i współpracowników [2004]. Prezentował on osobom badanym
podprogowo (przez bardzo krótki czas, 17 ms, który nie pozwala nawet na świadoma˛ rejestracj˛e bodźca) obrazy samych tylko oczu, w dodatku zdegradowanych przez
manipulacj˛e kontrastem tak, że można było rozpoznać w zasadzie tylko ich kształt
i ogólny zarys. Nawet tak zdegradowany bodziec wywołał odpowiedź ciała migdałowatego — aktywowało si˛e ono, gdy pokazywano osobom badanym oczy wyci˛ete ze
zdj˛ecia, na którym twarz wyrażała emocj˛e strachu.
Zgodnie z hipoteza˛ o postrzeganiu zgodnym z przeżywanymi emocjami można zakładać, iż osoby o wyższym poziomie l˛eku b˛eda˛ bardziej skupiały si˛e na oczach twarzy
wyrażajacych
˛
strach niż inni. Dokładnie taka˛ hipotez˛e postawił w swoich badaniach
Perlman wraz z zespołem [2009]. Badał on zwiazek
˛
poziomu neurotyzmu z tym, jak
wiele uwagi ludzie poświ˛ecaja˛ okolicy oczu na twarzach wyrażajacych
˛
strach. W tym
badaniu uwaga została zdefiniowana jako czas pozostawania wzrokiem na obszarze
oczu (mierzonego jako sumaryczny czas fiksacji oraz ruchów sakkadowych w obr˛ebie wyznaczonego obszaru). Perlman otrzymał istotna˛ statystycznie korelacj˛e r = 0.6
mi˛edzy neurotyzmem a czasem pozostawania wzrokiem w obszarze oczu. Wyniki te
sa˛ spójne z wynikami innych opisywanych przeze mnie badań — osoby przejawiaja˛
ce wi˛eksza˛ tendencj˛e do przeżywania l˛eku poświ˛ecaja˛ wi˛ecej uwagi oraz cz˛eściej i na
dłużej kieruja˛ wzrok na bodźce, które odzwierciedlaja˛ lub sa˛ w stanie w nich wywołać
emocje zwiazane
˛
z ich cechami osobowości (w tym przpadku: neurotyzm — tendencja
do przeżywania l˛eku).
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Opisywany przeze mnie efekt poszukiwania bodźców emocjonalnych zgodnych
z tym, do przeżywania jakich emocji mamy skłonność rzeczywiście może podważyć
wiele zdroworozsadkowych
˛
hipotez. Jedna z nich została postawiona przez Wiesera
oraz jego zespół [2009] i głosiła, że ludzie cierpiacy
˛ na fobi˛e społeczna˛ (definiowana˛
jako strach przed byciem ocenianym przez innych) b˛eda˛ podczas ogladania
˛
twarzy
skłonni unikać patrzenia na rejon oczu. Wieser prezentował osobom badanym animacje, na których twarze o neutralnym wyrazie mimicznym patrzyły w bok lub bezpośrednio na osoby badane. Według badaczy efekt unikania spogladania
˛
w oczy u ludzi
z fobia˛ społeczna˛ powinien ujawnić si˛e zwłaszcza w warunkach, w których oglada˛
na przez badanych twarz zwraca swój wzrok bespośrednio na nich. Jak si˛e jednak
okazało, dzieje si˛e zupełnie odwrotnie — osoby cierpiace
˛ z powodu fobii społecznej
dłużej spogladały
˛
na rejon oczu i to zwłaszcza w warunku odwzajemnionego spojrzenia. Co wi˛ecej, podczas tego warunku wskaźniki psychofizjologiczne (przyspieszenie
rytmu serca, wzrost przewodności skóry zwiazany
˛
z aktywacja˛ układu współczulnego i wzmożonym wydzielaniem potu) wskazywały na wzrost pobudzenia. Biorac
˛ to
wszystko pod uwag˛e można wnioskować, że fobia społeczna, jako tendencja do przeżywania l˛eku w sytuacjach społecznych, skłania ludzi do automatycznego wyszukiwania bodźców intensyfikujacych
˛
t˛e emocj˛e i skupiania na nich uwagi, co skutkuje
wzrostem pobudzenia i rzeczywistym odczuwaniem l˛eku.
Wyniki powyżej cytowanych badań układaja˛ si˛e w stosunkowo spójny obraz: skłonność do przeżywania danej emocji nie jest wynikiem tego, że cz˛esto spostrzegamy
bodźce ja˛ wywołujace.
˛ Mechanizm wydaje si˛e być zupełnie odwrotny: to skłonność
do przeżywania danej emocji powoduje, że aktywnie wyszukujemy w swoim otoczeniu bodźce, które moga˛ ja˛ wywołać. Jest to wi˛ec proces typu top–down. Pesymiści
poszukuja˛ dookoła siebie do połowy pustych szklanek, a neurotycy i ludzie cierpiacy
˛
z powodu fobii społecznej uparcie fiksuja˛ wzrok na bodźcach, które wywołuja˛ u nich
l˛ek, czyli na przykład na oczach ludzi rozgniewanych lub patrzacych
˛
wprost na nich
i oceniajacych
˛
ich. Być może zatem wszystkie te konstrukty, które były przedmiotem
badań maja˛ jakaś
˛ cech˛e wspólna˛ — na przykład mechanizm mózgowy, który powoduje zniekształcenia uwagowe (attentional bias) polegajace
˛ na wyszukiwaniu bodźców
zgodnych z dyspozycja˛ do odczuwania danych emocji. Być może taki jeden, bardzo
prosty mechanizm, zwiazany
˛
z kierowaniem uwaga˛ wzrokowa,
˛ leży u podłoża tak
różnych konstruktów jak pesymizm, neurotyzm czy fobia społeczna. z pewnościa˛ jest
to obszar wart dalszych badań i eksploracji, zwłaszcza z użyciem narz˛edzia, które najefektywniej pozwala badać percepcj˛e wzrokowa˛ — elektrookulografii.
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Streszczenie Na podstawie badań autorstwa Kahneman’a i Tversky’ego [1983, 1974]
nad heurystykami zakotwiczenia przeprowadzono analogiczny eksperyment chcac
˛
sprawdzić, czy efekt zakotwiczenia wystapi
˛ nie tylko podczas szacowania danych
o charakterze liczbowym, ale także wizualnym, prezentowanym sekwencyjnie. Osoby badane miały oszacować sumaryczna˛ długość wszystkich prezentowanych na slajdach odcinków, które pokazywano w kolejności albo rosnacej
˛ albo malejacej.
˛
Założono, że osoby badane podawać b˛eda˛ wi˛eksze oszacowane wielkości dla sekwencji
rosnacych
˛
niż malejacych.
˛
Postawiona hipoteza potwierdziła si˛e.

Wprowadzenie
Heurystyka zakotwiczenia, której istota˛ jest zbyt silne poleganie na pewnej wybranej informacji (nazwanej, z racji pełnionej przez nia˛ funkcji w dalszym rozumowaniu,
„kotwica”),
˛ niezwykle cz˛esto determinuje myślenie i podejmowanie decyzji w życiu
codziennym. Na przykład, gdy kupujemy rower od znajomego, kiedy zaproponuje on
nam cen˛e 600 złotych, jesteśmy bardziej skłonni zapłacić złotych 500 (po krótkiej negocjacji), niż gdyby od samego poczatku
˛
proponował t˛e właśnie cen˛e. Zakotwiczenie
polega tu na przyj˛eciu pierwszej zaproponowanej nam kwoty jako górnej, realnej granicy cenowej [Bazerman, Neale 1997]. Ponadto efektowi zakotwiczenia w równym
stopniu ulegaja˛ ludzie nie posiadajacy
˛ wiedzy eksperckiej, jak i specjaliści w danej
dziedzinie (choć u nich ten efekt jest osłabiony) – przykładowo, rewidenci poproszeni
o oszacowanie wartości współczynnika oszustw wśród firm, sugerowali si˛e wcześniej
przedstawionymi im danymi liczbowymi, dopasowujac
˛ swoje oszacowanie do tych danych [Bazerman, Neale 1997, s.39]. Efekt zakotwiczenia może różnić si˛e siła˛ w zależności od sposobu przedstawienia danych lub ich wartości (realna/nierealna), lecz
wyst˛epuje nawet, jeśli owe dane posiadaja˛ zupełnie nierealna˛ wartość, a przekazana informacja jest absurdalna [Strack, Mussweiler 1997]. Choć efekt zakotwiczenia
jest zjawiskiem niewatpliwie
˛
powszechnym, a także – ze wzgl˛edu na jego znaczenie
w procesie podejmowania decyzji – dobrze zbadanym, wciaż
˛ sa˛ stawiane nowe pytania
dotyczace
˛ trwałości, plastyczności, znaczenia i siły zakotwiczenia.
Mussweiler i Strack [1997, Mussweiler 2002] uważaja˛ efekt zakotwiczenia za
szczególny rodzaj torowania znaczeniowego, polegajacego
˛
na tym, że informacje raz
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wykorzystane w zadaniu sa˛ podczas nast˛epnego zadania łatwiej przywoływane. Badacze nazwali powyższy mechanizm mianem „zakotwiczenia i dostosowania” [Chapman, Johnson 1999]. Uczestnicy eksperymentów dotyczacych
˛
heurystyki zakotwiczenia, którym najpierw podaje si˛e pewna˛ informacj˛e, traktuja˛ ja˛ jako realna˛ granic˛e wyznaczajac
˛ a˛ dolna˛ lub górna˛ wartość na wyobrażonej skali –– przyjmujac,
˛ że wartość
b˛edaca
˛ odpowiedzia˛ na zadane później pytanie znajdzie si˛e w przedziale pomi˛edzy kotwica˛ a druga˛ wartościa˛ graniczna,
˛ która˛ musza˛ wymyślić sobie sami. W zwiazku
˛
z takim postrzeganiem analizowanego zagadnienia kotwic˛e uznawano za punkt odniesienia, którym wr˛ecz warto kierować si˛e podczas odpowiedzi, gdyż stanowi potencjalna˛
wartość graniczna.
˛ Kotwica ta ma wi˛ec szczególne znaczenie, gdy badany zupełnie nie
zna nawet przybliżonej wartości prawidłowej odpowiedzi. Sutherland [1994] przekonuje, że dla osób badanych kotwica jest tożsama z hipoteza˛ robocza,
˛ która˛ niech˛etnie
odrzucaja.
˛ Zauważa też, że ludzie zazwyczaj odchodza˛ od postawionej hipotezy roboczej (kotwicy), zmierzajac
˛ w stron˛e poprawnej odpowiedzi, lecz odległość ostatecznej
odpowiedzi od kotwicy nigdy nie jest duża [Sutherland 1994]. Ten fakt można wytłumaczyć konfirmacyjnym charakterem ludzkiego rozumowania —- jest ono ukierunkowane na potwierdzanie hipotez raczej niż na ich falsyfikacj˛e, toteż po postawieniu
hipotezy roboczej osoba udzielajaca
˛ odpowiedzi b˛edzie kierować si˛e danymi, które
ja˛ potwierdzaja,
˛ ignorujac
˛ informacje sprzeczne. Kolejna˛ cecha˛ ludzkiego myślenia,
która znajduje odzwierciedlenie w heurystyce zakotwiczenia, jest naturalna tendencja
do szukania podobieństw mi˛edzy dwoma elementami –– nawet wówczas, gdy dana
osoba jest proszona o skupienie si˛e na prawdopodobieństwie. Elementy podobne zostana˛ uznane automatycznie za bardziej prawdopodobne [Kahneman, Tversky 1983].
Dotychczas przeprowadzone badania udowodniły, że efekt zakotwiczenia wyst˛epuje bardzo cz˛esto przy informacjach prezentowanych w formie liczb czy miar, jak wysokość, szerokość, waga. Pojawia si˛e zarówno podczas rozumowania dotyczacego
˛
abstrakcyjnych liczb, jak i konkretnych danych zwiazanych
˛
z wiedza˛ powszechna˛ [Strack,
Mussweiler 1997, Kahneman, Tversky 1974, Sutherland 1994]. Nasuwa si˛e pytanie,
czy efekt zakotwiczenia wystapi
˛ także podczas prezentacji danych innych niż liczbowe, na przykład w formie wizualnej. Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy
efekt zakotwiczenia zachodzi na materiale wizualnym, prezentowanym sekwencyjnie.

Hipoteza badawcza
Efekt zakotwiczenia wyst˛epuje podczas porównywania informacji przedstawionych
w formie wizualnej.

Metoda
Osoby badane
Zbadanych zostało 127 osób w wieku 18–54 lata (śr = 22) w tym 92 kobiet i 35 m˛eżczyzn spotkanych na kilku z głównych ulic Krakowa, z czego znaczna˛ cz˛eść stanowili
studenci. Osoby badane były przydzielane losowo do warunków zadania. Materiały
W badaniu wykorzystywano laptopy na których wyświetlano dwie wersje krótkiej
prezentacji (własnego autorstwa) w programie Microsoft Office PowerPoint. Prezentacja składała si˛e z 3 cz˛eści: instrukcji, cz˛eści właściwej (wyświetlanych odcinków ––
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1 odcinek/slajd), końcowego pytania i podzi˛ekowania za udział w badaniu. W cz˛eści
właściwej zawierały 9 slajdów ze stopniowo zwi˛ekszajacymi
˛
si˛e/malejacymi
˛
odcinkami oraz slajdem z informacja˛ o przyj˛etej w badaniu, abstrakcyjnej jednostce „T”
(wymyślonej na potrzeby badania. Autorzy uznali, iż użycie jakiejkolwiek znanej badanemu jednostce mogłoby mieć zakłócajacy
˛ wpływ na odpowiedź. Badani mogliby
np. sugerować si˛e znana˛ im długościa˛ kartki czy przekatn
˛ a˛ monitora w danej jednostce). We wszystkich wersjach slajdy w cz˛eści właściwej zmieniały si˛e z pr˛edkościa˛
1 slajd/sekund˛e.

Procedura
Osobie badanej przedstawiano poczatek
˛
prezentacji zawierajacy
˛ instrukcj˛e. Gdy zapoznała si˛e ona z treścia˛ instrukcji pytano, czy nie potrzebuje żadnych dodatkowych
wyjaśnień i ewentualnie takowych udzielano. Nast˛epnie uruchamiano cz˛eść właściwa˛
prezentacji. Mimo nieograniczonego czasu poproszono o udzielenie odpowiedzi stosunkowo szybko.

Zmienne
Zmienna˛ niezależna˛ jest wersja prezentacji. Zmienna˛ zależna˛ jest podawana odpowiedź wyrażona w liczbie.

Hipotezy szczegółowe
Osoby, którym zaprezentuje si˛e odcinki w kolejności od najmniejszego b˛eda˛ podawały
niższa˛ sumaryczna˛ długość odcinków, niż osoby, które obejrza˛ je w odwrotnej kolejności.

Opis wyników
Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego PASW
Statistics 18.0.
Z analiz usuni˛eto wyniki jednej osoby, gdyż najpewniej nie zrozumiała ona instrukcji do zadania. Podała wyjatkowo
˛
niska˛ oszacowana˛ łaczna
˛
długość odcinków (4T).
Wynik ten odbiegał o -2,9 odchylenia standardowego od średniej. Rozkład zmiennej zależnej znaczaco
˛ odbiegał od rozkładu normalnego (Test Shapiro-Wilka statystyka=0,86; df = 126; p < 001). Porównanie oszacowanej długości wszystkich odcinków pomi˛edzy grupa˛ o uporzadkowaniu
˛
charakteryzujacym
˛
si˛e wzrastajac
˛ a˛ długościa˛ (średnia rang = 70,1) a grupa˛ o uporzadkowaniu
˛
charakteryzujacym
˛
si˛e malejac
˛ a˛
długościa˛ (średnia rang= 56,4) wykazała (Test U-Manna-Whitneya dla porównań mi˛edzygrupowych) istotna˛ statystycznie różnic˛e (U = 1552; p = 0, 035).
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Dyskusja
Tversky i Kahneman twierdzili, iż heurystyka zakotwiczenia wyst˛epuje jedynie w przypadku danych liczbowych [1974]. Autorom poniższej pracy nie udało si˛e odnaleźć
w dost˛epnej literaturze opisu choćby jednego badania efektu zakotwiczenia na materiale wizualnym. Jeśli rzeczywiście w literaturze naukowej nie ma opisu takiego badania, prowadziłoby to do wniosku, że metoda zastosowana przez autorów jest innowacyjna. Hipoteza głoszaca,
˛ iż omawiany efekt dotyczy także materiału wizualnego,
potwierdziła si˛e. Efekt zakotwiczenia zdaje si˛e zatem być efektem silnym, powszechnym oraz działajacym
˛
niezależnie od formy materiału.
Przeprowadzajac
˛ badanie eksperymentatorzy zauważyli, że dla cz˛eści badanych
instrukcja zawarta w prezentacji multimedialnej nie była w pełni zrozumiała. Uczestnicy eksperymentu podawali liczb˛e wyświetlonych odcinków zamiast sumy ich długości,
mimo iż instrukcje oraz pytanie na prezentacji trzykrotnie wspominały o sumie długości. Kolejnym problemem był fakt, iż inne osoby badane sadziły,
˛
przez pewien czas wyświetlania slajdów, że prezentowany jest im ciagle
˛ ten sam odcinek, który si˛e „kurczy",
badź
˛ „wydłuża". Skarżono si˛e również na zbyt krótki czas ekspozycji. Korzystna byłaby
zatem replikacja badań, uwzgl˛edniajaca
˛ powyższe problemy. Rozwiazaniem
˛
mogłoby
być wprowadzenie pretestu polegajacego
˛
na prezentacji badanym kolejnych, zróżnicowanych pod wzgl˛edem długości odcinków, których pojedyncze długości (w sztucznej
jednostce „T”) mieliby oszacować. W przypadku wystapienia
˛
bł˛edów należałoby badanym ponownie wytłumaczyć polecenie. Istnieje jednak ryzyko, iż taka procedura już
sama w sobie stanowiłaby swojego rodzaju „kotwic˛e”. Innym rozwiazaniem
˛
jest poproszenie badanych o ustne odtworzenie instrukcji z pami˛eci po zapoznaniu si˛e z nia,
˛
tzn. wyjaśnienie, co b˛edzie si˛e działo w trakcie badania i jakie jest ich zadanie. Taka
procedura wydaje si˛e być mniej inwazyjna dla głównej cz˛eści badania.
Prezentowane badania sa˛ innowacyjne, dlatego warto byłoby nie tylko udoskonalić
ich metod˛e, ale także wprowadzić nowa.
˛ Przykładowo, pomimo tego, że prezentowany
materiał miał charakter wizualny (odcinki), badani odpowiadali używajac
˛ liczb (długość wyrażona liczbowo w wymyślonej jednostce „T”). Można by posłużyć si˛e materiałem wizualnym również przy udzielaniu odpowiedzi przez badanych. Badani mogliby
np., pokazywać na rozwini˛etym sznurku czy tasiemce jaka˛ łaczn
˛ a˛ długość według nich
maja˛ wyświetlone odcinki. Taka procedura niesie jednak ze soba˛ ryzyko, iż długość
ów tasiemki/ sznurka zasugeruje badanym jaka˛ długość powinni pokazać. Być może lepszym rozwiazaniem
˛
byłaby prośba narysowania lub pokazania tej długości. Ponadto warto by powtórzyć badanie na bodźcach dwuwymiarowych (np. kwadratach),
przestrzennych czy słuchowych, badź
˛ i dwuwymiarowych lub przestrzennych i słuchowych jednocześnie. Materiał słuchowy prezentowany byłby od tonu najwyższego
do najniższego oraz odwrotnie. Gdyby efekt ukazał si˛e również w tych wersjach badania, należałoby zastanowić si˛e nad zastosowaniem tego efektu w praktyce, zwłaszcza
w reklamie czy obrocie informacji. Możliwe jest bowiem, iż autorzy reklam (telewizyjnych, radiowych czy internetowych) powinni umieszczać najbardziej istotne z punktu
widzenia efektywności ich przekazu informacje na poczatku
˛
trwania reklamy, a nie
jak to ma zazwyczaj miejsce — na końcu. Jest prawdopodobne, iż zmiana ta znacznie
zwi˛ekszyłaby skuteczność reklamy (jej wpływ na odbiorców), co z kolei zwi˛ekszyłoby
zyski reklamujacych
˛
si˛e firm.
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Podsumowanie
Prawdopodobnie omówione badanie jest pierwszym, którego celem było sprawdzenie czy heurystyka zakotwiczenia zachodzi na materiale wizualnym. W badaniu tym
zaobserwowano efekt zakotwiczenia przy zastosowaniu odcinków (materiału wizualnego). Oznacza to, iż efekt ten jest silniejszy, powszechniejszy i bardziej uniwersalny
niż do tej pory przypuszczano. Oczywiście należy przeprowadzić replikacj˛e badania.
W przypadku potwierdzenia otrzymanych w tym badaniu wyników, należałoby zastanowić si˛e nad ich praktycznym zastosowaniem. Niewykluczone, iż uwzgl˛ednienie
efektu zakotwiczenia na materiale wizualnym może przynieść ogromny pożytek wielu firmom czy instytucjom promujacym
˛
swoje usługi czy poglady
˛ za pośrednictwem
reklam wizualnych, poprzez zwi˛ekszenie ich skuteczności. Autorzy reklam mogliby
uzyskać efekt zakotwiczenia na wybranym elemencie, co spowodowałoby, iż inny prezentowany obiekt (inne obiekty) wydawałby si˛e odbiorcy wi˛ekszy/mniejszy niż jest
w istocie.
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Streszczenie Przyj˛ecie przez j˛ezykoznawstwo kognitywne założenia o powiazaniu
˛
j˛ezyka i procesów poznawczych [Lakoff 1991] przyczyniło si˛e do poszerzenia możliwości badań nad j˛ezykiem o dociekania na temat możliwych powiazań
˛
wyrażeń j˛ezykowych i odpowiadajacych
˛
im sposobów postrzegania świata [Evans, Green 2007].
Niemniej takie spojrzenie na j˛ezyk okazało si˛e niewystarczajace.
˛
Jak w ostatnich kilku latach zauważyli niektórzy z j˛ezykoznawców kognitywnych [Bernardez
2007], założenie o zależności j˛ezyka wyłacznie
˛
od procesów poznawczych prowadziłoby do konieczności przyj˛ecia założenia (wynikajacego
˛
z fizjologii gatunku ludzkiego),
że aparatury poznawcze wszystkich ludzi sa˛ prawie takie same. To z kolei, prowadziłoby do paradoksalnego wniosku – jeśli założymy, że istnieje jeden system poznawczy,
to musiałby istnieć jeden tylko j˛ezyk [Bernardez 2007]. Takie podejście czyniłoby nurt
kognitywny w j˛ezykoznawstwie bardzo podobnym do nurtu gramatyki generatywnej
(zapoczatkowanego
˛
przez Noama Chomsky’ego) do którego ten pierwszy stawiał si˛e
zawsze w opozycji. Dlatego dodanie do analiz kognitywnych aspektu kulturowego wydaje si˛e niezb˛ednym krokiem dla adekwatnego opisu j˛ezyka, co zostaje coraz cz˛eściej
zauważane w pracach j˛ezykoznawców kognitywnych.
Celem pracy jest wskazanie, że choć potrzeba uwzgl˛ednienia zarówno aspektów
biologicznych jak i kulturowych w analizach j˛ezykoznawczych jest uwzgl˛edniana i deklarowana przez badaczy, w praktyce nie ma jeszcze sformalizowanych i skutecznych
sposobów badań w pełnym paradygmacie kognitywnym.

Wst˛
ep
Multidysycplinarność zawsze była idea˛ tyleż „powabna”
˛ co trudna.
˛ Powszechność intuicji co do konieczności integracji wyników badań łaczyła
˛
si˛e z trudnościami w wypracowaniu spójnego tej integracji modelu:
Choć badaczy kognitywistów nie jednoczy wspólny paradygmat, to jednak
publikuja˛ oni w tych samych czasopismach, uczestnicza˛ w tych samych konferencjach i żywia˛ przekonanie, że wyniki ich badań układaja˛ si˛e, czy też powinny si˛e ułożyć w jakiś „wzór”. Wypracowane w ten sposób wyniki sa˛ stopniowo asymilowane i integrowane. W efekcie powstaje wiedza, która należy
już do kognitywistyki a nie do nauk z których si˛e wywodzi. [Klawiter 2004]
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na przykładach, że współczesne j˛ezykoznawstwo kognitywne funkcjonuje w sposób podobny jak w opisanym cytacie. Pomimo współdzielonego przekonania o konieczności integracji badań, przedstawiciele
różnych dziedzin nauki wypracowuja˛ odr˛ebne wyniki, które na spójna˛ interpretacj˛e
musza˛ dopiero poczekać.
W cz˛eści pierwszej przywołane zostana˛ skrótowo znane założenia ogólne stoja˛
ce u podstaw nurtu j˛ezykoznawstwa kognitywnego. Cz˛eść druga zawiera prezentacj˛e
szczególnego przypadku realizacji tych założeń — szkoły etnolingwistyki lubelskiej.

Idee kognitywne
J˛ezykoznawcy kognitywni cz˛esto powołuja˛ si˛e na odmienność swych dokonań od tradycji gramatyki generatywnej Chomsky’ego [np. Fauconnier 2009; Evans, Green 2006].
Określajac
˛ cele teorii j˛ezykoznawczych, Noam Chomsky stwierdza „W niniejszej pracy zastrzeg˛e termin teoria j˛ezykoznawcza dla systemów hipotez dotyczacych
˛
ogólnych
cech j˛ezyka ludzkiego wysuwanych w próbie odniesienia si˛e do określonego zakresu zjawisk j˛ezykowych ”1 [Chomsky 1970, 7] Przesadza
˛
tym samym, że istotnym dla
badań b˛edzie to, co ogólne – wspólne zarówno dla różnego rodzaju wypowiedzi j˛ezykowych jak i dla różnych j˛ezyków. Obok tego jednak zauważa, że pewien zakres
zjawisk j˛ezykowych zostanie świadomie pomini˛ety, aby możliwe było wskazanie praw
ogólnych dla zakresu b˛edacego
˛
bezpośrednio w obszarze zainteresowań.
Punktem wyjścia, który motywuje Chomsky’ego do takiego podejścia jest spostrzeżenie, że „każdy dojrzały użytkownik może w swoim ojczystym j˛ezyku wypowiedzieć
nowe zdanie, a pozostali użytkownicy tego j˛ezyka moga˛ je natychmiast zrozumieć, pomimo iż zdanie to b˛edzie jednakowo dla nich nowe”2 [Chomsky, 1970, 7]. Zadaniem
j˛ezykoznawstwa w uj˛eciu Chomsky’ego jest wyjaśnienie w jaki sposób z ograniczonej
liczby zasłyszanych słów i zdań ludzie wyprodukować i zrozumieć moga˛ potencjalnie
nieskończona˛ liczb˛e wypowiedzi. Zdaniem autora, jest to możliwe dzi˛eki zespołowi
reguł danego j˛ezyka, zwanemu po prostu tegoż j˛ezyka gramatyka˛ [Chomsky 1970, 9].
W koncepcji Chomsky’ego nast˛epuje wyraźne rozgraniczenie mi˛edzy zdaniami poprawnie i bł˛ednie zbudowanymi3 , z wyraźnymi zastrzeżeniem, że tylko pierwsze należa˛ do zdań generowanych przez gramatyk˛e (danego) j˛ezyka4 .
J˛ezykoznawstwo kognitywne zakreśla swój zakres badań z gruntu odmiennie, zakładajac
˛ oparcie si˛e na uzusie j˛ezykowym [Kardela 2006]. Rezygnuje si˛e w nim z przypisywania zdaniom wartości bycia poprawnie lub niepoprawnie zbudowanymi i zakłada
badanie wszystkich dost˛epnych użyć j˛ezyka przez użytkowników.
1

2

3
4

W oryginale „In this paper, I will restrict the term linguistic theory to systems of
hypotheses concerning the general features of human language put forth in an attempt to account for a certain range of linguistic phenomena” [Chomsky 1970, ,
7]
W oryginale „(. . . ) a mature speaker can produce a new sentence of his language
on the appropriate occasion, and other speakers can understand it immediately,
though it is equally new to them” [Chomsky, 1970, 7]
W oryginale well–formed sentences i ill-formed sentences [Chomsky 1970]
W oryginale language generated by the grammar [Chomsky 1970, 9]
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Różnica mi˛edzy j˛ezykoznawstwem kognitywnym a pozostałymi nurtami j˛ezykoznawstwa sformułowana została również w postaci dwóch założeń przez George’a Lakoffa
[Lakoff 1991] Pierwszy punkt to tak zwane założenie o generalizacji. Twierdzi si˛e
w nim, że ogólne wzorce moga˛ zostać wskazane zarówno w fonetyce, semantyce jak
i syntaktyce i pragmatyce. Podział zatem na te dziedziny nie jest odwzorowaniem istniejacych
˛
w rzeczywistości twardych granic, ale raczej metodologicznym konstruktem.
Z założeniem o generalizacji wiaże
˛ si˛e założenie o poznawczym charakterze j˛ezyka.
Ekstrapoluje ono zasad˛e generalizacji na ludzkie poznanie, i postuluje odpowiedniości
mi˛edzy strukturami j˛ezykowymi i poznawczymi [Lakoff 1991]. Przyj˛ecie tych założeń
w znacznym stopniu określa metody badań j˛ezykoznawczych. Jeśli bowiem przyjmujemy, że istnieja˛ wzorce wspólne dla j˛ezyka i poznawania, to proces konstruowania
znaczeń j˛ezykowych nie b˛edzie arbitralnym wytworem kultury, ale da si˛e opisać w kategoriach ludzkiego doświadczenia. co istotne, w procesach poznawczych wpływaja˛
cych na tworzenie si˛e znaczeń j˛ezykowych nie odwzorowujemy wiedzy z zewnatrz,
˛
ale dokonujemy interpretacji, oraz nadajemy sensy naszym doświadczeniom. W j˛ezykoznawstwie kognitywnym zatem, znaczenie nie jest efektem relacji świata do j˛ezyka,
ale relacji świata do ludzkiego systemu poznawczego.
Dlatego też, jak pisze Fauconnier [Fauconnier 2009], podstawowym celem j˛ezykoznawstwa kognitywnego jest położenie kresu powszechnie przyjmowanemu a jednak
bł˛ednemu założeniu, że znaczenie przysługuje formom j˛ezykowym. Zawarte w leksykonie i formach gramatycznych znaczenia sa˛ ubogim szkicem, który aktywuje złożone
struktury poznawcze. Zatem wspomniana powyżej zasada ograniczenia badań j˛ezykoznawczych do badań wyłacznie
˛
j˛ezyka musi zostać odrzucona.

Multidyscyplinarność w praktyce
Jeżeli zatem w procesie komunikacji mi˛edzyludzkiej nie jest tak, że całość znaczenia przekazywana jest w znakach j˛ezykowych, oznacza to że pojawia si˛e coś dodawanego. Skad
˛ jednak pochodzi wiedza uczestników komunikacji? Jak to si˛e dzieje,
że w procesie komunikacji dochodzi do porozumienia, czyli że uczestnicy komunikacji „dobudowuja”
˛ znaczenia w ten sam sposób? Jeżeli zgodność tego co dodawane
miałaby wynikać ze wspólnej wszystkim ludziom fizycznie zdeterminowanej podstawy
doświadczeniowej (jak chca˛ j˛ezykoznawcy kognitywni) jak zatem wyjaśnić problemy
w komunikacji osób pochodzacych
˛
z różnych kr˛egów kulturowych?
Z takiego postawienia problemu jednoznacznie wynika, że j˛ezykoznawstwo kognitywne potrzebuje nowego modelu badań, który uwzgl˛edniałby zarówno czynniki biologiczne, kulturowe jak i wiedz˛e o ludzkim poznawaniu. (O czym wspomina także Fauconnier przywołujac
˛ różne nauki które zajmuja˛ badaniem powiazanych
˛
z j˛ezykiem
procesów poznawczych)
Krytyka bliska w formie wyżej przedstawionej była źródłem trendu do wiazania
˛
biologicznych i kulturowych aspektów poznania ludzkiego. Ostatnie lata zaowocowały tego
typu ideami.
Propozycje padały z różnych stron. Z racji ograniczeń obj˛etościowych, przytocz˛e w kolejnych paragrafach jedynie dwie: wychodzac
˛ a˛ z perspektywy antropologii społecznej w kierunku nauk biologicznych ide˛e Ingolda oraz poszerzajac
˛ a˛ uj˛ecie ewolucyjne
o aspekty kulturowe propozycj˛e Tomasello.
Antropolog społeczny Timothy Ingold [Ingold 2009] podaje przykład umiej˛etności, w której zachodzi interesujaca
˛ relacja mi˛edzy tym co wrodzone a tym co naby-
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te. W chodzeniu, jego zdaniem widać t˛e współzależność wspólnej dla wszystkich ludzi biologicznej podstawy i kulturowych uwarunkowań. Jak zauważa autor, pewien
wspólny wzorzec chodzenia można odnaleźć u wszystkich ludzi. Czy jednak oznacza
to, że umiej˛etność chodzenia jako taka jest nam wrodzona? Jakie wobec tego byłyby
źródła odmiennych sposobów chodzenia obserwowanych w różnych kulturach? Wydaje si˛e, że bazujac
˛ na ogólnoludzkich wrodzonych kompetencjach, kulturowo kształtuja˛
si˛e sposoby chodzenia specyficzne dla danej kultury oraz przypisywanych przez nia˛
dodatkowych czynników (jak płeć czy sytuacja – np. krok defiladowy).
Autor deklaruje konieczność powiazania
˛
elementów kulturowych, biologicznych i umysłowych w procesie kształtowania złożonych umiej˛etności, takich jak chodzenie czy
posługiwanie si˛e j˛ezykiem [Ingold 2009].
Połaczenie
˛
perspektywy biologicznej i kulturowej jest widoczne nie tylko w j˛ezykoznawstwie. Rosnace
˛ zainteresowanie taka˛ idea˛ widać na przykład także w archeologii.
Zauważa si˛e tam, że trwanie antropologii kulturowej (czy społecznej) przez długi czas
ufundowane było na założeniu o arbitralności kultury (a co za tym idzie b˛edacego
˛
jej
cz˛eścia˛ j˛ezyka) i jej niezależności od tak zwanych ograniczeń biologicznych. Tworzace
˛
si˛e obecnie w ramach paradygmatu archeologii krajobrazu (landscape theory) badania
wskazuja˛ na potrzeb˛e integracji dokonań antropologii biologicznej i kulturowej dla
prawidłowego wyjaśniania przedmiotów kultury materialnej przeszłości [Jones 2002].
Opisywany przez siebie zwrot w naukach o poznaniu nazywa autor teza˛ o komplementarności:
Taka˛ ide˛e istoty ludzkiej jako sumy trzech komplementarnych elementów,
a mianowicie ciała, umysłu i kultury, nazywam teza˛ o komplementarności. Popiera ja˛ ogromne przymierze intelektualne pomi˛edzy paradygmatami teoretycznymi neodarwinizmu w biologii, nauk kognitywnych w psychologii i teorii
kultury w antropologii. [Ingold 2009, 113]
Poczatkiem
˛
drogi do „złotego środka” w opisywaniu relacji biologiczne — kulturowe
może być również antropologia ewolucyjna. Badania nad specyficznym dla prymatów
sposobem uczenia si˛e doprowadziły Michaela Tomasello do stworzenia teorii zapadki.
W koncepcji tej, kultura pojmowana jest kumulatywnie, to znaczy zdobycze poprzednich pokoleń sa˛ ulepszane i przekazywane nast˛epnym [Tomasello 1999]. Wychodzac
˛
od nastawionych biologicznie badań nad prymatami, autor uzupełnia swoje koncepcje
elementami teorii kultury.
Wydaje si˛e, że tylko takie podejście może posłużyć do wyjaśnienia biologiczno –– kulturowej natury j˛ezyka. Istotna˛ różnica˛ w porównaniu do nurtu generatywistycznego
jest założenie — zgodne z zarysowanym w poczatkowej
˛
cz˛eści pracy założeniem kognitywnym, że umiej˛etności poznawcze nie sa˛ dedykowane j˛ezykowi, ale maja˛ charakter bardziej ogólny. W takim uj˛eciu zdolność do nabywania j˛ezyka jest cz˛eścia˛ szerzej
rozumianej adaptacji umożliwiajacej
˛ uczenie si˛e kulturowe. Dzieci ludzkie różnia˛ si˛e
od młodych pozostałych prymatów nie tylko posiadaniem j˛ezyka ale także umiej˛etnościa˛ przyswojenia pozostałych elementów kultury. do takich umiej˛etności można zaliczyć zdolność używania symboli materialnych, przekazywanie wiedzy o wytwarzaniu
narz˛edzi, współprac˛e zakładajac
˛ a˛ uzupełniajace
˛ si˛e role czy umiej˛etność celowego nauczania. [Tomasello 2003] Biologiczna podstawa umiej˛etności poznawczych jest jedna
dla wszystkich tych kompetencji, i stanowi ogólny wzorzec wspólny wszystkim istotom
ludzkim.
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Szczególny przypadek realizacji tezy o komplementarności
Zarysowane we wst˛epie zwiazki
˛
„szkoły j˛ezykowego obrazu świata” z j˛ezykoznawstwem kognitywnym maja˛ charakter bardzo podstawowy. Dotyczy to podzielanego
przez obie szkoły nastawienia do autonomii j˛ezyka jako przedmiotu badań. Podobnie
jak klasyczni j˛ezykoznawcy kognitywni lubelska szkoła zakłada, że znaczenia komunikatów wiaż
˛ a˛ si˛e z treściami umysłowymi. Różnica polega jednak na tym, że w deklaracjach j˛ezykoznawców kognitywnych przytoczonych w poczatkowej
˛
cz˛eści pracy
chodzi o „umysł ludzki w ogóle”, pod która˛ to metafora˛ kryje si˛e poszukiwanie uniwersalnych cech umysłu współdzielonych przez wszystkich ludzi. Uwaga kognitywnie
zorientowanej szkoły etnolingwistyki lubelskiej ogniskuje si˛e jednak nie na jednostce,
ani nie na abstrakcyjnym ogóle, ale na konkretnie określonej zbiorowości.
Piszac
˛ o dwóch aspektach subiektywności w j˛ezykoznawstwie Grzegorczykowa zauważa:
[według semantyki kognitywnej] relacja znakowa łaczy
˛
form˛e (klas˛e ciagów
˛
fonicznych) z poj˛eciem (zbiorowa˛ świadomościa:
˛ status ontyczny tego typu
bytów jest trudny do interpretacji, ale być może na użytek lingwistyki nie ma
potrzeby jego interpretacji). [Grzegorczykowa 1999, 40]
Przypomnijmy, że wśród autorów z nurtu kognitywnego opisanych wyżej dominuje
podejście skupione na jednostkowym wymiarze kształtowania si˛e znaczeń. Takie podejście można wskazać na przykład przy poj˛eciu schematu wyobrażeniowego (image
schema). [Gibbs, Colston 2006]
Nie odrzucajac
˛ koncepcji kognitywnych, badacze z nurtu etnolingwistycznego skupiaja˛ si˛e na już uwspólnionej podstawie konceptualnej i tym, w jaki sposób wpływa ona
na ludzkie postrzeganie świata. Kluczowe poj˛ecie nurtu zatem – j˛ezykowy obraz świata, jest zachowanym w j˛ezyku systemem poj˛eć określajacych
˛
patrzenie danej grupy
społecznej na świat:
J˛ezykowy obraz świata chciałabym rozumieć jako struktur˛e poj˛eciowa˛ utrwalona˛ (zakrzepła)
˛ w systemie danego j˛ezyka, a wi˛ec jego właściwościach gramatycznych jak i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łaczliwości)
˛
realizujacych
˛
si˛e jak wszystko w j˛ezyku za pomoca˛ tekstów (wypowiedzi). [Grzegorczykowa 1999, 41]
W praktyce oznacza to, że badacze wychodzac
˛ od analiz j˛ezyka danej grupy rekonstruuja˛ j˛ezykowy obraz świata zrelatywizowany do badanej grupy –– na przykład
ludowy obraz świata w j˛ezyku polskim [Bartmiński 1999].
Tak jak w pozostałych nurtach wyrosłych na gruncie kognitywizmu, wartość semantyczna˛ przyznaje si˛e w nurcie lubelskim wszystkim aspektom j˛ezyka. Własności
danego obrazu świata odbijaja˛ si˛e zarówno w formach gramatycznych jak i leksykalnych. na przykład, różny stopień uogólnienia w segmentowaniu rzeczywistości może
cechować różne j˛ezyki. W przywoływanym przez autork˛e przykładzie, podobne czynności prania oraz mycia sa˛ uj˛ete w jednym leksemie w j˛ezyku angielskim — to wash
— oraz dwóch różnych w j˛ezyku polskim. Również możliwości i ograniczenia słowotwórstwa pełni funkcj˛e w tworzeniu j˛ezykowego obrazu świata:
Derywaty właściwe o motywacji semantycznej eksponuja˛ pewne cechy istotne
przedmiotów, które staja˛ si˛e podstawa˛ wydzielania klas i tworzenia nazwy,
por. np. palacz „palacy
˛ zawodowo w piecu”. [Grzegorczykowa 1999]
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Takie utrwalone w j˛ezyku profilowanie wpływa na postrzeganie rzeczywistości
przez dana˛ wspólnot˛e j˛ezykowa.
˛ Jak widać, j˛ezykowy obraz świata generalnie wia˛
zany jest ze społecznościa,
˛ a poznanie z jednostka.
˛ Jak ma si˛e to do wskazywanego
w cz˛eści pierwszej jednostkowego poznania?
Aby zmniejszyć t˛e luk˛e Bartmiński [1999] wprowadza elementy pośredniczace:
˛
obok j˛ezykowego obrazu świata, także punkt widzenia i perspektyw˛e. J˛ezykowy obraz
świata w jego rozumieniu, to podobnie jak u Grzegorczykowej, zespół sadów
˛
o świecie
wpływajacy
˛ na percepcj˛e rzeczywistości przez użytkowników j˛ezyka w danej wspólnocie. Ten zespół sadów
˛
pozwala na określona˛ interpretacj˛e rzeczywistości. Stoi za
tym teza, że nasza opisywana w j˛ezyku percepcja nie jest odwzorowaniem świata ale
właśnie jego interpretacja.
˛ Sady
˛ takie zawarte sa˛ zarówno w gramatycznych formach
j˛ezyka, w leksyce jak i w utartych formach (stałe zwiazki
˛ frazeologiczne, wyrażenia
kliszowe). Poj˛ecie interpretacji, zamiast odwzorowania, jest kluczowe, jak zauważa
sam autor:
Utrwalona˛ w j˛ezyku charakterystyk˛e rzeczy – określana˛ niekiedy jako wyobrażenie (Putnam), projekcja (Jackendoff,), kreacja (Kwaśnica) – najlepiej oddaje właśnie termin interpretacja. Zachowuje on postulowana˛ przez R. Grzegorczykowa˛ równowag˛e mi˛edzy epistemologicznym obiektywizmem (świat istnieje realnie i jest poznawalny) a subiektywizmem (świat percypowany jest
przez człowieka w sposób swoisty), podkreśla zarazem aktywność ludzkiego
poznania i j˛ezyka w stosunku do świata. [Bartmiński 1999]
Nawiazanie
˛
w końcowej cz˛eści cytatu do „ludzkiego j˛ezyka i poznania” wyraźnie kieruje nas do j˛ezykoznawstwa kognitywnego w sensie klasycznym, to jest takim,
w którym indywidualne doświadczenie jednostki pełni istotna˛ rol˛e w kształtowaniu si˛e
warstwy znaczeniowej komunikatu. Dla uwidocznienia tej roli podmiotu, Bartmiński
wprowadza kategori˛e punktu widzenia. To podmiot na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy oraz aktualnych dyspozycji dokonuje wyboru użycia określonych form
z dost˛epnych w danym j˛ezyku. Ten punkt widzenia staje si˛e zespołem dyrektyw dotyczacych
˛
sposobu odczytania treści komunikatu:
Przez punkt widzenia rozumieć b˛ed˛e czynnik podmiotowo – kulturowy, decydujacy
˛ o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m. in. o kategoryzacji
przedmiotu, o wyborze postawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego nazwy, o wyborze cech, które sa˛ o podmiocie orzekane. [Bartmiński 1999]
Sformułowanie „czynnik podmiotowo – kulturowy” jest dość tajemnicze, i nie znajduje dogł˛ebnego wyjaśnienia. Bartmiński wyraża tutaj raczej wspólna˛ dla wielu badaczy intuicj˛e, że czynniki poznawcze, biologiczne i kulturowe wiaż
˛ a˛ si˛e w procesie
tworzenia komunikatów. Wydaje si˛e jednak, że na obecnym poziomie wiedzy natura
tej relacji nie jest jeszcze poznana.

Konkluzja
Z przedstawionego powyżej zarysu ogólnych podstaw teoretycznych j˛ezykoznawstwa
kognitywnego oraz, wskazanej jako przykład, jednej ze szkół program ten realizuja˛
cych – szkoły lubelskiej, wyłania si˛e obraz o dość ambiwalentnym charakterze.
Z jednej strony widoczne jest deklarowane zarówno przez teoretyków jak i praktyków nurtu przywiazanie
˛
do idei interdyscyplinarności. Za przywiazaniem
˛
tym stoi –
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bardziej lub mniej explicite obecna w tekstach – idea łaczenia
˛
si˛e czynników biologicznych i kulturowych.
Z drugiej jednak strony w praktyce badawczej j˛ezykoznawstwo kognitywne rozbija si˛e na wiele dziedzin, a każda uchwytuje wybrane tylko aspekty (co jest cecha˛
wspólna˛ nauk szczegółowych). W aparacie poj˛eciowym omówionej wyżej, pracujacej
˛
na materiale j˛ezykowym, szkoły lubelskiej dobrze dopracowane sa˛ poj˛ecia j˛ezykoznawcze, niemniej te nie należace
˛ bezpośrednio do dziedziny (jak „podmiot” , „perspektywa
poznawcza” ) wydaja˛ si˛e mieć pewne braki. Zaczerpni˛ete z psychologii poj˛ecia cz˛esto
stosowane sa˛ w kontekście zmieniajacym
˛
ich źródłowe znaczenie.
Istnieje potrzeba nadania struktury i przeformułowania głównych idei kognitywizmu, tak, aby mogły zostać przełożone na praktyk˛e badawcza.
˛ Wydaje si˛e że wszystko
zmierza we właściwym kierunku: biologowie interesuja˛ si˛e kultura˛ (Tomasello), antropologowie społeczni biologia˛ (Ingold) j˛ezykoznawcy naukami o poznaniu. A filozofowi
pozostaje zainteresować si˛e nimi wszystkimi w „poszukiwaniu straconego paradygmatu”.
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˛ kognitywistyki, Nauka 3/2004, 101–
120.
11. Lakoff G. 1991, Cognitive versus generative linguistics: how commitments influence results, (w) Language &Communication, tom 11, nr 1–2, s. 53–62, Pergamon
Press.
12. Tomasello M. 1999, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW.
13. Tomasello M. 2003, Constructing a Language. A Usage-Based theory of Language
Acquisition. Harvard University Press.

14
Pobudzenie konstytucjonalne a pobudzenie
chwilowe
Martyna Król
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Streszczenie Artykuł porusza problematyk˛e zwiazków
˛
łacz
˛ acych
˛
pobudzenie konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym. Opisano w nim biologiczne podłoże oraz
funkcjonalna˛ charakterystyk˛e dwóch cech temperamentu: ekstrawersji oraz neurotyzmu. Nat˛eżenie w obr˛ebie tych wymiarów uznaje si˛e bowiem za wyznacznik pobudzenia konstytucjonalnego. Pobudzenie chwilowe zostało opisane w kontekście koncepcji Thayera [N˛ecka 2000] oraz badań prowadzonych przez Matthewsa i współpracowników [2002]. Liczne badania wykazały wpływ pobudzenia konstytucjonalnego
i chwilowego na funkcjonowanie poznawcze [Szymura 2007, Matthews 2002]. Jeżeli pobudzenie konstytucjonalne i chwilowe wywiera wpływ na procesy poznawcze to
warto zadać pytanie bardziej podstawowe: jakie zwiazki
˛ łacz
˛ a˛ pobudzenie konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym? Badania Matthewsa [2002] ujawniły niskie i w
dużej cz˛eści nieistotne korelacje pomi˛edzy pobudzeniem konstytucjonalnym a chwilowym. Wyniki przemawiały na rzecz hipotezy mówiacej
˛ o tym, że poziom pobudzenia
konstytucjonalnego jest słabym predyktorem pobudzenia chwilowego doświadczanego w konkretnej sytuacji. W artykule opisano badania własne, które miały na celu weryfikacj˛e tej hipotezy. Otrzymane rezultaty wykazały słaby zwiazek
˛
łacz
˛ acy
˛ pobudzenie
konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym i, tym samym, potwierdziły obserwacje
Matthewsa i współpracowników [2002].

Wprowadzenie
Czy na podstawie cech temperamentu takich jak ekstrawersja czy neurotyzm jesteśmy w stanie prognozować aktualny stan człowieka? W konsekwencji czy na podstawie wiedzy o nat˛eżeniu pobudzenia konstytucjonalnego możemy formułować przypuszczenia dotyczace
˛ pobudzenia chwilowego doświadczanego w konkretnej sytuacji?
Liczne badania dotyczace
˛ pobudzenia konstytucjonalnego i pobudzenia chwilowego
[Szymura 2007, Matthews 2002] wykazały, że odgrywaja˛ one istotna˛ rol˛e w regulowaniu przebiegu i efektywności aktywności poznawczej. Jeżeli pobudzenie konstytucjonalne i chwilowe wywiera wpływ na przebieg bieżacego
˛
funkcjonowania poznawczego to warto zadać pytanie bardziej podstawowe: jakie zwiazki
˛ łacz
˛ a˛ pobudzenie
konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym? W dalszej cz˛eści artykułu postaram si˛e
odpowiedzieć na to pytanie.
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Pobudzenie konstytucjonalne
Jednym z możliwych wyznaczników pobudzenia konstytucjonalnego jest pozycja jednostki na wymiarze ekstrawersji oraz neurotyzmu. Wymiary te zostana˛ przedstawione
w kontekście biologicznej teorii trzech superczynników osobowości autorstwa Eysencka [Strelau 2001]. Spostrzegał on osobowość jako złożenie temperamentu z inteligencja.
˛ Taki sposób ujmowania osobowości oraz poszukiwanie biologicznego podłoża
każdej z cech osobowości spowodowały, że koncepcja Eysencka ma również status teorii temperamentu. Na podstawie licznych badań i analiz Eysenck doszedł do wniosku,
że struktura temperamentu jest trójczynnikowa. Wyróżnił trzy niezależne od siebie
superczynniki: psychotyczność (P), ekstrawersj˛e (E) oraz neurotyczność (N). Sa˛ one
czynnikami nadrz˛ednymi w hierarchicznej strukturze, w skład której wchodza˛ czynniki bardziej elementarne [Strelau 2001; Strelau 2006; Szymura 2007].
Ekstrawersja jest jedna˛ z cech temperamentu, która˛ postrzega si˛e jako wyznacznik pobudzenia konstytucjonalnego. Za biologiczna˛ podstaw˛e ekstrawersji uznaje si˛e
poziom aktywacji. Aktywacyjna teoria ekstrawersji Eysencka [Strelau 2001, 2006]
głosi, że pozycja jednostki na wymiarze ekstrawersji uwarunkowana jest różnicami
indywidualnymi w poziomie aktywności p˛etli korowo-siatkowej, wyznaczajacej
˛ poziom pobudzenia kory mózgowej. Aktywacja układu siatkowatego, stanowiacego
˛
jeden z elementów tej p˛etli, zależy od konstytucjonalnych predyspozycji jednostki oraz
wartości energetycznej stymulacji. Zgodnie z teoria,
˛ poziom aktywacji introwertyków
jest wyższy od poziomu aktywacji ekstrawertyków. W zwiazku
˛
z tym, introwertyków
charakteryzuje chronicznie podwyższony poziom pobudzenia, natomiast ekstrawertycy przejawiaja˛ chronicznie obniżony poziom aktywacji. Aktywacyjna teoria Eysencka
oferuje szereg hipotez dotyczacych
˛
funkcjonalnego znaczenia wymiaru ekstrawersji –
introwersji. Zgodnie z prawem Yerkesa–Dodsona [Strelau 2006] zwiazek
˛
mi˛edzy poziomem pobudzenia a poziomem wykonania zadania ma kształt odwróconej litery U
i jest modyfikowany przez trudność zadania. Każdy organizm daży
˛ do uzyskania optymalnego poziomu pobudzenia. Eliasz [1981] definiuje go poprzez wskazanie efektów
w sferze psychicznej (dobrego samopoczucia) oraz wysokiej efektywności przy wykonywaniu zadań. Optymalny poziom pobudzenia dla zadań trudnych jest niższy niż
dla zadań łatwych, które charakteryzuja˛ si˛e mniejsza˛ wartościa˛ stymulacyjna.
˛ Zakładajac,
˛ że optymalny poziom pobudzenia energetycznego mózgu plasuje si˛e z reguły
wśród wartości średnich, jednostki o wysokim chronicznym pobudzeniu układu siatkowatego powinny unikać sytuacji silnie stymulujacych,
˛
natomiast osoby o chronicznie
niskim pobudzeniu układu siatkowatego powinny przejawiać skłonność do poszukiwania wrażeń [Szymura 2007]. Bodźce o tej samej wartości stymulacyjnej powinny
mieć zatem odmienny wpływ na ekstrawertyków i introwertyków. Ekstrawertycy, aby
osiagn
˛ ać
˛ optymalny poziom pobudzenia, potrzebuja˛ wi˛ecej stymulacji, natomiast u
introwertyków nast˛epuje spadek poziomu wykonania w warunkach silnej stymulacji.
Można zatem stwierdzić, że zwiazek
˛
mi˛edzy siła˛ bodźca a poziomem wykonania jest
modyfikowany przez ekstrawersj˛e. Badania dotyczace
˛ zwiazków
˛
łacz
˛ acych
˛
nat˛eżenie
ekstrawersji z jakościa˛ funkcjonowania poznawczego jednostki [Szymura 2007] wykazały różne zależności mi˛edzy tymi dwoma zmiennymi. Co wi˛ecej, w toku innych badań
udowodniono, że nat˛eżenie cechy ekstrawersji wpływa na funkcjonowanie człowieka
w szerokim zakresie sytuacji, nie tylko w sferze poznawczej, ale także w sferze afektywnej czy społecznej [Szymura 2007].
Druga˛ cecha˛ temperamentu uznawana˛ za wyznacznik pobudzenia konstytucjonalnego jest neurotyzm. Neurotyzm definiowany jest jako tendencja do ujawniania ne-

14 (6. PFK, tom 5.) Pobudzenie konstytucjonalne. . .

105

gatywnych stanów emocjonalnych: l˛eku czy napi˛ecia. Za biologiczna˛ podstaw˛e neurotyczności uważa si˛e reaktywność struktur takich jak: hipokamp, ciało migdałowate,
obr˛ecz półkuli mózgu, przegroda i podwzgórze [Strelau 2006]. Fizjologiczny ośrodek
tej cechy temperamentu znajduje si˛e zatem w układzie limbicznym. Neurotycy nie sa˛
chronicznie pobudzeni, lecz podwyższona w ich przypadku gotowość do reagowania
emocjonalnego powoduje, że cz˛eściej bywaja˛ pobudzeni. Stany podwyższonego pobudzenia wyst˛epuja˛ u nich cz˛eściej i w zwiazku
˛
z tym można uznać, że podwyższone
pobudzenie jest w ich przypadku stała˛ cecha.
˛ Danych empirycznych dotyczacych
˛
funkcjonalnego znaczenia tej cechy temperamentu jest zdecydowanie mniej niż w przypadku ekstrawersji. Wi˛ekszość badań dotyczacych
˛
zwiazku
˛
neurotyczności z jakościa˛
funkcjonowania koncentrowała si˛e na l˛eku, który jest jednym spośród kilku składników neurotyczności w teorii Eysencka [Strelau 2001]. Rezultaty tych badań wskazuja˛ jednak, że nat˛eżenie neurotyzmu, podobnie jak nat˛eżenie ekstrawersji, wpływa
na funkcjonowanie poznawcze człowieka [Szymura 2007].
Podsumowujac
˛ powyższe informacje należy stwierdzić, że pobudzenie definiowane jako cecha (ekstrawersja, neurotyzm) wywiera wpływ na funkcjonowanie jednostki.
Pierwotna˛ przyczyna˛ pobudzenia sa˛ w tym przypadku konstytucjonalnie uwarunkowane, chroniczne stany podwyższonej lub obniżonej aktywacji. Warto jednak zauważyć, że pobudzenie można definiować również jako stan. Istnieja˛ badania [Matthews
2002], które wskazuja,
˛ że istotna˛ rol˛e dla funkcjonowania poznawczego w konkretnej
sytuacji zadaniowej odgrywa rodzaj i nat˛eżenie pobudzenia chwilowego.

Pobudzenie chwilowe
Badania dotyczace
˛ pobudzenia chwilowego zapoczatkowała
˛
koncepcja zaproponowana przez Thayera [N˛ecka 2000]. Pobudzenie chwilowe, zwiazane
˛
z konkretna˛ sytuacja,
˛
rozumiane jest jako stan organizmu, a nie jego cecha. Rozróżnił on aktywacj˛e A, odnoszac
˛ a˛ si˛e do kontinuum snu i czuwania, oraz aktywacj˛e B, która dotyczy emocji oraz
zwiazanych
˛
z nimi stanów psychofizycznych. Osoby o wysokim nat˛eżeniu aktywacji
typu A czuja˛ si˛e energiczne, aktywne i gotowe do działania, natomiast osoby niepobudzone czuja˛ si˛e zm˛eczone i ospałe. Terminem określajacym
˛
ten rodzaj aktywacji jest
zatem „pobudzenie energetyczne”. Osoby pobudzone w znaczeniu aktywacji B czuja˛
si˛e napi˛ete i zestresowane, a niskie nat˛eżenie w tym zakresie sprawia, że osoby czuja˛
si˛e zrelaksowane. Ten rodzaj aktywacji nazwano „pobudzeniem napi˛eciowym”. Z koncepcji Thayera korzystał mi˛edzy innymi Matthews [2002]. Badania prowadzone przez
tego autora [1992 za: Szymura 2007; Szymura, Sołtysińska 2009] ujawniły, że efektywność w zadaniach uwagowych zależy nie tylko od pobudzenia konstytucjonalnego,
ale i od innych czynników: pory dnia oraz poziomu pobudzenia chwilowego deklarowanego przez badanych. Co wi˛ecej, wykazano, że czynniki te maja˛ wi˛ekszy wpływ
na selektywność czy podzielność uwagi niż biologicznie zdeterminowane nat˛eżenie
cechy ekstrawersji. Inne badania Matthewsa i współpracowników [2002] pokazuja,
˛
że korelacja mi˛edzy pobudzeniem chwilowym a konstytucjonalnym jest niewielka,
a czasem nieistotna. Oznacza to, że przewidywanie poziomu pobudzenia chwilowego na podstawie poziomu pobudzenia konstytucjonalnego jest bardzo nieprecyzyjne.
Cechy osobowości opisuja˛ jedynie ogólne predyspozycje w zakresie przetwarzania danych, natomiast dokładne przewidywanie efektywności i przebiegu bieżacego
˛
przetwarzania informacji okazuje si˛e bardziej skomplikowane. Matthews zakłada zatem
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istnienie wielu zmiennych sytuacyjnych modyfikujacych
˛
poziom pobudzenia chwilowego u osób o określonym poziomie aktywacji konstytucjonalnej. W zwiazku
˛
z tym
Matthews i Deary [2002 za: Szymura, Sołtysińska 2009] proponuja˛ badanie interakcyjnego wpływu pobudzenia chwilowego i konstytucjonalnego w różnych warunkach
zadaniowych. Twierdza˛ oni, że uwzgl˛ednienie tych dwóch determinant aktywacyjnych
pozwoli zwi˛ekszyć precyzj˛e przewidywania wpływu nat˛eżenia pobudzenia na poznanie i zachowanie. Wpływ pobudzenia chwilowego na funkcjonowanie poznawcze badał również N˛ecka [2000]. Jednym z założeń zaproponowanej przez niego Formalnej Teorii Intelektu (FTI) jest wpływ pobudzenia konstytucjonalnego oraz chwilowego
na funkcjonowanie poznawcze, w tym na zasoby uwagi. W celu pomiaru rodzaju oraz
nat˛eżenia pobudzenia chwilowego wykorzystał — podobnie jak Matthews — koncepcj˛e Thayera. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że podwyższony poziom pobudzenia energetycznego wywiera korzystny wpływ na wykonanie zadań angażujacych
˛
uwag˛e. Osoby pobudzone energetycznie, w porównaniu z osobami niepobudzonymi,
lepiej kontrolowały zadanie równoległe, a ich reakcje były poprawniejsze i szybsze.
Odwrotne zależności zaobserwowano dla pobudzenia napi˛eciowego – wysoki poziom
tej aktywacji obniżał efektywność wykonania zadań uwagowych. Wykazano ponadto,
że wyższe chwilowe pobudzenie napi˛eciowe wiaże
˛ si˛e z dłuższym czasem przeszukiwania pami˛eci krótkotrwałej, a wyższe chwilowe pobudzenie energetyczne zmniejsza
poprawność, jednocześnie skracajac
˛ proces przeszukiwania. Okazuje si˛e zatem, że różne rodzaje pobudzenia w odmienny sposób wpływaja˛ na procesy uwagi – pobudzenie
energetyczne wpływa pozytywnie na poziom wykonania zadań uwagowych, natomiast
pobudzenie napi˛eciowe wywiera odwrotny efekt.
Podsumowujac
˛ powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wykazano zwiazek
˛
ła˛
czacy
˛ pobudzenie chwilowe z funkcjonowaniem poznawczym. Analiza interakcyjnego
wpływu pobudzenia konstytucjonalnego, stanów chwilowych oraz czynników sytuacyjnych na wykonanie zadań poznawczych wydaje si˛e zatem obiecujacym
˛
kierunkiem
dociekań badawczych. Skoro w badaniach dotyczacych
˛
wpływu różnic indywidualnych na funkcjonowanie procesów uwagi niezb˛edne wydaje si˛e uwzgl˛ednienie wpływu pobudzenia chwilowego, to należy zadać sobie pytanie czy i jaki zwiazek
˛
łaczy
˛
pobudzenie konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym. Czy istnieje zwiazek
˛
mi˛edzy nat˛eżeniem ekstrawersji a nat˛eżeniem pobudzenia energetycznego? Czy istniej
zwiazek
˛
mi˛edzy nat˛eżeniem neurotyczności a nat˛eżeniem pobudzenia napi˛eciowego?
Zagadnienie to było jednym z problemów badawczych mojej pracy magisterskiej.

Hipotezy badawcze
Badania Matthewsa i współpracowników [2002] ujawniły niskie i w dużej cz˛eści nieistotne korelacje pomi˛edzy pobudzeniem konstytucjonalnym a chwilowym. Autorzy
stwierdzili, że poziom pobudzenia konstytucjonalnego jest słabym predyktorem poziomu pobudzenia chwilowego. W celu weryfikacji wniosków Matthewsa i współpracowników [2002], badałam zwiazki
˛ łacz
˛ ace
˛ pobudzenie konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym. Podejrzewałam, że korelacje chwilowego pobudzenia napi˛eciowego
z neurotyzmem b˛eda˛ dodatnie, a w przypadku ekstrawersji ujemne. Wzór korelacji dla
pobudzenia energetycznego powinien być przeciwny do powyższego. Korelacje chwilowego pobudzenia energetycznego z neurotyzmem powinny być ujemne, a w przypadku ekstrawersji dodatnie. Co wi˛ecej, siła tych zwiazków
˛
powinna być słaba.
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Procedura
Pierwszym etapem badania był udział w eksperymencie. W kluczowej fazie eksperymentu uczestnicy konfrontowani byli z 3 zadaniami o charakterze poznawczym:
(1) rozwiazywaniem
˛
problemu dywergencyjnego, (2) ocenianiem emocjonalnego znaczenia rzeczowników, (3) zadaniem pami˛eciowym. Problem dywergencyjny miał postać pytania: „Czym spośród rzeczy znajdujacych
˛
si˛e w przeci˛etnym mieszkaniu można
osiagn
˛ ać
˛ cel x?”, gdzie x różniło si˛e w zależności od grupy. Osoby w jednej grupie rozwiazywały
˛
problem „Czym spośród rzeczy znajdujacych
˛
si˛e w przeci˛etnym mieszkaniu
można wygarnać
˛ ci˛eżki przedmiot, który znalazł si˛e gł˛eboko pod szafa?”,
˛ natomiast
osoby w drugiej grupie rozwiazywały
˛
problem „Czym spośród rzeczy znajdujacych
˛
si˛e
w przeci˛etnym mieszkaniu można w czasie remontu przykryć stara˛ cenna˛ szaf˛e, żeby
ja˛ osłonić przed farba˛ i kurzem?”. Drugie zadanie — ocena emocjonalnego znaczenia
rzeczowników — polegało na ocenie emocji wzbudzanych przez kolejno pojawiajace
˛
si˛e wyrazy. W trzecim zadaniu osoba badana była proszona o przypomnienie sobie
jak najwi˛ekszej liczby wyrazów, których wydźwi˛ek emocjonalny oceniała w poprzednim zadaniu. Po zakończeniu każdego z trzech zadań uczestnik przechodził do oceny stopnia trafności stwierdzeń dotyczacych
˛
stanu, w jakim si˛e znajdował, wykonujac
˛ zadanie. Pytania dotyczace
˛ stanu chwilowego stworzono na podstawie skal oraz
pozycji „Dundee Stress State Questionnaire” (DSSQ) autorstwa Matthewsa oraz jego
współpracowników (2002). Zastosowano czterostopniowa˛ skal˛e porzadkow
˛
a˛ dotycza˛
ca˛ stopnia trafności danego stwierdzenia (nietrafne, raczej nietrafne, raczej trafne,
trafne). W ten sposób mierzono mi˛edzy innymi nat˛eżenie chwilowego pobudzenia
energetycznego oraz chwilowego pobudzenia napi˛eciowego. Drugim etapem badania było rozwiazywanie
˛
Inwentarza Osobowości NEO-PI-R, czyli pomiar nat˛eżenia
pobudzenia konstytucjonalnego. Przeprowadzony eksperyment został zaprojektowany przez dr. hab. Marka Kowalczyka. Zastosowana procedura służyła do weryfikacji
hipotez, które nie sa˛ przedmiotem tego artykułu. Otrzymane dane eksperymentalne
pozwoliły jednak na analiz˛e zwiazków
˛
pobudzenia konstytucjonalnego z pobudzeniem
chwilowym.

Wyniki
Analizie poddano korelacje mi˛edzy pobudzeniem napi˛eciowym oraz pobudzeniem
energetycznym w kolejnych trzech zadaniach a ekstrawersja˛ i neurotycznościa˛ (tabela
1).
W pierwszej kolejności analizowano skal˛e pobudzenia napi˛eciowego. Przedmiotem zainteresowania były korelacje pobudzenia napi˛eciowego ze skala˛ ekstrawersji
i neurotyzmu. W każdym z trzech pomiarów pobudzenie napi˛eciowe łaczy
˛
dodatni
słaby zwiazek
˛
korelacyjny z neurotycznościa.
˛ W jednym przypadku zwiazek
˛
jest nieistotny statystycznie. Zaobserwować można ponadto ujemny słaby zwiazek
˛
korelacyjny z ekstrawersja.
˛ Taki wzór korelacji można interpretować w nast˛epujacy
˛ sposób. Po
pierwsze, wyniki te przemawiaja˛ na rzecz hipotezy, że skala pobudzenia napi˛eciowego
mierzy pobudzenie chwilowe o podłożu l˛ekowym. Jest to zgodne z koncepcja˛ Thayera,
który stwierdził, że chwilowe pobudzenie napi˛eciowe dotyczy emocji oraz zwiazanych
˛
z nimi stanów psychofizycznych. Dodatnie korelacje mi˛edzy skala˛ pobudzenia napi˛eciowego i skala˛ neurotyzmu przemawiaja˛ na rzecz tej hipotezy. Po drugie, uzyskane re-
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Tabela 14.1. Korelacje mi˛edzy wynikami w skali ekstrawersji (E) i neurotyczności (N)
a wynikami w skali pobudzenia napi˛eciowego (PN) i skali pobudzenia energetycznego
(PE) w trzech pomiarach

zultaty potwierdzaja˛ obserwacje poczynione w badaniach Matthewsa i współpracowników [2002], ponieważ uzyskane wartości współczynników korelacji mi˛edzy pobudzeniem napi˛eciowym a neurotyzmem sa˛ niskie i nieznacznie wyższe do tych uzyskanych w ich badaniach. Wartości współczynników korelacji pobudzenia napi˛eciowego
z ekstrawersja˛ sa˛ natomiast wyższe niż we wspomnianych badaniach, a także w wi˛ekszości istotne. Ujemny kierunek zwiazku
˛
został jednak zachowany. Wielkość i poziom
istotności statystycznej otrzymanych korelacji potwierdzaja˛ zatem poglad
˛ Matthewsa
i współpracowników [2002], że na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego trudno
przewidzieć poziom pobudzenia chwilowego. Przedmiotem dalszej analizy były korelacje mi˛edzy pobudzeniem energetycznym a skala˛ ekstrawersji i neurotyzmu. Pobudzenie energetyczne łaczy
˛
dodatnia słaba korelacja ze skala˛ ekstrawersji. Wyst˛epuja˛
również ujemne słabe korelacje miedzy pobudzeniem energetycznym a neurotycznościa.
˛ Korelacje te sa˛ istotne statystycznie. Po pierwsze, wyniki te przemawiaja˛ na rzecz
hipotezy, że skala pobudzenia energetycznego mierzy pobudzenie chwilowe o podłożu
energetycznym, co jest zgodne z koncepcja˛ Thayera. Stwierdził on bowiem, że chwilowe pobudzenie energetyczne odnosi si˛e do kontinuum snu i czuwania. Osoby o wysokim nat˛eżeniu pobudzenia energetycznego czuja˛ si˛e energiczne, aktywne i gotowe
do działania, natomiast osoby niepobudzone czuja˛ si˛e zm˛eczone i ospałe. Dodatnia
korelacja skali pobudzenia energetycznego ze skala˛ ekstrawersji potwierdza ta˛ hipo-
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tez˛e. Po drugie, podobnie jak w przypadku pobudzenia napi˛eciowego, rezultaty potwierdzaja˛ obserwacje Matthewsa i współpracowników [2002]. Autorzy odnotowali
słabe dodatnie korelacje pobudzenia energetycznego z ekstrawersja,
˛ były one jednak
w wi˛ekszości przypadków nieistotne statystycznie. W moich badaniach wartości te były istotne i wyższe od uzyskanych przez Matthewsa i współpracowników [2002]. Nie
zmienia to jednak faktu, że wartości tych korelacji sa˛ małe i przemawiaja˛ na korzyść
hipotezy, że na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego trudno przewidzieć poziom
pobudzenia chwilowego.

Podsumowanie
Badania Matthewsa i współpracowników [2002] oraz powyższe analizy dotyczace
˛
zwiazków
˛
łacz
˛ acych
˛
pobudzenie napi˛eciowe i energetyczne z ekstrawersja˛ i introwersja˛ przemawiaja˛ na rzecz hipotezy, że sa˛ to dwa odr˛ebne rodzaje pobudzenia chwilowego. Potwierdza to koncepcj˛e Thayera [1985 za: N˛ecka 2000], który zaproponował
podział na aktywacj˛e typu A oraz typu B. Co wi˛ecej, i jest to kluczowy dla tego artykułu wniosek, wykazano słabe lub nieistotne korelacje ekstrawersji i neurotyczności z chwilowym pobudzeniem energetycznym i napi˛eciowym. Tym samym, hipoteza
Matthewsa dotyczaca
˛ trudności w przewidywaniu poziomu pobudzenia chwilowego
na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego uzyskała kolejne potwierdzenie. Należy
jednak zauważyć, że zwiazek
˛
pobudzenia konstytucjonalnego i chwilowego ma miejsce, lecz jego siła jest mniejsza od oczekiwanej.
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Streszczenie Celem pracy jest przedstawienie zależności pomi˛edzy lingwistyka˛ kognitywna˛ a praktykami społecznymi, ideologia i polityka.
˛ Jej zadaniem jest również
ukazanie, że sposób w jaki ludzie rozumieja˛ metafory polega na czymś wi˛ecej niż
jedynie rzutowaniu wiedzy o jednym obiekcie na postrzeganie i rozumienie obiektu
drugiego rodzaju [Kiklewicz 2004, s. 229]. Pokazane zostanie, że metafora nie musi
być jedynie oparta na analogiach, lecz może je również tworzyć. Może ona również
akcentować pewne cechy domeny źródłowej jednocześnie lekceważac
˛ inne. Nast˛epnie przedstawiona zostanie rola metafory w polityce i ideologii. Niniejszy artykułu
prezentuje w jaki sposób dwie metafory konceptualne, mianowicie KRAJ TO OSOBA
i WOJNA TO BAJKA, wpływaja˛ na sposób konceptualizacji wojny przez społeczeństwo mi˛edzynarodowe, jak fałszuja˛ one rzeczywisty obraz konfliktu i przyczyniaja˛ si˛e
do nieświadomości społeczeństwa mi˛edzynarodowego na temat wielu mechanizmów
zwiazanych
˛
z polityka˛ i życiem społecznym.

Poj˛
ecie metafory
Od czasu ukazania si˛e ksiażki
˛ Georga Lakoffa i Marka Johnsona „Metafory w naszym
życiu” metafora zaj˛eła ważne miejsce w badaniach nad ludzkim umysłem i należne jej
miejsce w lingwistyce kognitywnej. Jednym z najważniejszych osiagni˛
˛ eć dwójki badaczy było pokazanie, że metafora nie jest jedynie figura˛ stylistyczna˛ charakteryzujac
˛ a˛
j˛ezyk poetycki, lecz, wr˛ecz przeciwnie, jest powszechnie używana w prasie, przemówieniach polityków, codziennych konwersacjach. Jest ona również obecna w naszym
rozumowaniu, w sposobie w jaki pojmujemy świat.
Wyjaśnienie czym jest metafora, które można znaleźć u Lakoffa i Johnsona brzmi
nast˛epujaco:
˛
„The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of
thing in terms of another.” [Lakoff, Johnson 1981, s. 5] Abstrakcyjna, nieznana domena poj˛eciowa zwana domena˛ docelowa˛ lub receptorem zostaje wyjaśniona za pomoca˛
konkretnej i znanej domeny poj˛eciowej — domeny źródłowej -– donora. W wyniku tego procesu domena docelowa staje si˛e dost˛epna poznawczo. Ponadto przyj˛eto uważać,
że domena źródłowa która jest rzutowana na domen˛e docelowa˛ jest zwykle bardziej
konkretna, a doświadczenia fizyczne stanowia˛ domen˛e za pomoca˛ której rozumiemy
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poj˛ecia abstrakcyjne (tak zwana teoria jednokierunkowości) [Evans, Green 2006 s.
296]. Niniejsi badacze wprowadzili również do lingwistyki poj˛ecie metafory konceptualnej — podstawowej jednostki systemu kognitywnego, która pomaga w organizacji
nie tylko działania werbalnego, ale i niewerbalnego. Stad
˛ twierdzenie, że metafora
nie jest jedynie wyrażeniem lingwistycznym, ale również narz˛edziem pomagajacym
˛
w konceptualizacji świata wokół nas. Na przykład abstrakcyjne poj˛ecie -– miłość —
jest cz˛esto rozumiane za pomoca˛ metafory konceptualnej MIŁOŚĆ TO PODRÓŻ, co
widoczne jest w nast˛epujacych
˛
przykładach wyrażeń metaforycznych:
1. nasze drogi si˛e rozeszły;
2. utkn˛eła w toksycznym zwiazku;
˛
3. zwolniliśmy tempo.
Metafory konceptualne powoduja˛ również, że tak abstrakcyjne poj˛ecia, jak na
przykład „czas” przyj˛eto postrzegać jako wartości ograniczone. Metafora konceptualna
CZAS TO PIENIADZ
˛ przyczyniła si˛e do rozwoju nast˛epujacych
˛
wyrażeń, które oddaja˛
również sposób konceptualizowania czasu:
1.
2.
3.
4.

kończy mi si˛e czas;
zmarnowałam dużo czasu;
zostało mi dużo czasu;
zajmie mi to dużo czasu.

Ten sposób konceptualizowania czasu jest tak inherentny dla kultury zachodniej,
że wiele osób przyjmuje go za obiektywna˛ rzeczywistość, jednakże metafora ta stała si˛e konwencjonalnym sposobem konceptualizacji czasu dopiero w trakcie rewolucji
industrialnej, co wiazało
˛
si˛e to z płaceniem robotnikom w fabrykach za czas sp˛edzony w pracy, zamiast za wykonana˛ prac˛e. W późnym średniowieczu kościół sprzeciwiał
si˛e płaceniu „za godzin˛e”, ponieważ wierzono, że czas jest darem od Boga i nie powinno si˛e go kupować [Goatly 2007, s. 67]. Kolejnym argumentem świadczacym
˛
o
fałszywym postrzeganiu metafory konceptualnej jako obiektywnej rzeczywistości jest
obecność innych kultur, w których istnieja˛ inne sposoby konceptualizowania czasu.
Na przykład plemi˛e Ankore z Ugandy zamiast mówić o traceniu czasu mówi o jego
tworzeniu [Goatly 2007, s. 68].

Rzutowanie metaforyczne
W poprzedniej sekcji wprowadzono poj˛ecie metafory konceptualnej. Ponadto opisany
został proces rzutowania i wpływ metafor konceptualnych na postrzeganie różnych
abstrakcyjnych poj˛eć. Istotnym jest, iż rzutowanie (mapping) może prowadzić do różnych rezultatów. Może ono podkreślać pewne analogiczne cechy donora i receptora
zatajajac
˛ jednocześnie inne cechy. Przykładowa konceptualizacja człowieka poprzez
metafor˛e CZŁOWIEK TO MASZYNA:
1. pracowała dziś na najwyższych obrotach,
uwydatnia fakt, iż ciało ludzkie jest skomplikowanym tworem złożonym z wielu
zależnych od siebie elementów. Natomiast cechy, które ta metafora konceptualna lekceważy to fakt, iż człowiek posiada wolna˛ wol˛e i odpowiedzialność, która˛ ta za soba˛
pociaga
˛ [Goatly 2007, s. 199]. Rzutowanie może również tworzyć analogie, których
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wcześniej pomi˛edzy donorem a receptorem nie było. Proces ten zwany metaphorical
entailment poddany został dokładniejszej analizie mi˛edzy innymi przez Zoltana Kovecsesa – jednego z najbardziej wybitnych lingwistów zajmujacych
˛
si˛e zagadnieniem metafory. Polega on na rzutowaniu dodatkowej, bogatej wiedzy dotyczacej
˛ donora. [Kovecses 2002, s. 79] Na przykład podstawowe informacje, które sa˛ rzutowane w przypadku metafory konceptualnej DYSKUSJA TO PODRÓZ to fakt, iż podróż odbywa si˛e
wzdłuż danej ścieżki, stad
˛ wyrażenia typu:
1. we will proceed in a step-by-step fashion;
b˛edziemy kontynuować (dyskusj˛e) krok po kroku [Kovecses 2002, s. 80].
Natomiast fakt, iż podczas podróży można zboczyć ze ścieżki Kovecses uważa za
dodatkowa˛ informacj˛e (nonconstituent element – element nie b˛edacy
˛ składnikiem). Metaphorical entailment ma miejsce kiedy wykorzystujemy te dodatkowe informacje, do
rozumowania na temat możliwych cech target domain – receptora. Dlatego też w tym
przypadku widzimy, że dana metafora nie powstaje na zasadzie analogii pomi˛edzy donorem a receptorem, ale w wyniku rozumowania, że skoro dyskusja to podróż, a jedna˛
z (co prawda mniej centralnych) cech podróży jest fakt, iż można podczas niej zboczyć
ze ścieżki, to można z boczyć ze ścieżki również podczas dyskusji, co ma odzwierciedlenie w takich wyrażeniach metaforycznych, jak:
1. nie lubi˛e z nia˛ dyskutować, bo zwykle odbiega od tematu.
Istnieja˛ również metafory, w których przypadku odnalezienie analogii pomi˛edzy
donorem a receptorem jest bardzo trudne lub wr˛ecz niemożliwe. Na przykład przyj˛eto
nazywać osob˛e, która ma problemy z wyrażanie uczuć za chłodna,
˛ donorem jest tu
fizyczne uczucie chłodu, a receptorem cecha charakteru. Mimo, iż jest to obecnie bardzo skonwencjonalizowane wyrażenie nie jest łatwo odnaleźć analogie pomi˛edzy tymi
dwoma zjawiskami, może z wyjatkiem
˛
faktu, że ludzie nie lubia˛ przebywać zarówno
w chłodzie, ja i w towarzystwie osób chłodnych.

Metafora i ideologia
W poprzedniej cz˛eści artykułu zostało pokazane, że metafora nie jest prostym rzutowaniem domeny źródłowej na domen˛e docelowa.
˛ Ponadto metafora nie wyjaśnia
jedynie abstrakcyjnej domeny poj˛eciowej za pomoca˛ domeny konkretnej, lecz może
również tworzyć analogie. Cecha ta jest cz˛esto wykorzystywana w dyskursie politycznym, gdyż pozwala ona na manipulacj˛e słuchaczem. Skutki takiej manipulacji bywaja˛
katastrofalne. Najbardziej znanym i zarazem tragicznym przykładem jest metafora zastosowana przez Hitlera w stosunku do Narodu Żydowskiego – NARÓD ŻYDOWSKI
TO PASOŻYT. Poprzez przedstawienie Żydów jako istot˛e niższego rz˛edu, szkodliwa˛
i nieprzyjazna˛ człowiekowi Hitler przyczynił si˛e do odczłowieczeniu tej nacji i jej konceptualizacji jako „niższego bytu”. Ludobójstwo przeprowadzone na narodzie Żydowskim nie było w poj˛eciu Hitlera i według jego ideologii aktem niemoralnym, gdyż nie
zostało ono przeprowadzone na istotach ludzkich. Van Dijk [1984, s.8] określa ideologi˛e jako: „the basis of social representations shared by members of a group. (. . . )
ideologies allow people, as group members, to organize the multitude of social beliefs about what is the case, good or bad, right or wrong, for them and to act accordingly”. Jeśli
ideologia polega na organizacji społecznych przekonań to metafora jest narz˛edziem,
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które w tej organizacji pomaga. Metafora pozwala na zrozumienie jednej, zwykle bardziej abstrakcyjnej i złożonej domeny poj˛eciowej za pomoca˛ drugiej, zwykle bardziej
konkretnej. Polityka i ideologia sa˛ bez watpienia
˛
taka˛ abstrakcyjna˛ dziedzina˛ i, jak zostało to ukazane mi˛edzy innymi przez Georga Lakoffa [2006] w analizie przemówień
amerykańskich polityków z okresu Wojny w Zatoce Perskiej, jest ona szeroko rozpowszechniona w dyskursie politycznym.
Dwie metafory konceptualne, które sa˛ szeroko reprezentowane w dyskursie politycznym szczególnie w czasach działań wojennych, to: KRAJ TO OSOBA i WOJNA TO
BAJKA. Sa˛ one obecne choćby w przemówieniach George’a Busha seniora. W metaforze konceptualnej KRAJ TO OSOBA domena bardziej abstrakcyjna – kraj – zostaje
wytłumaczona za pomoca˛ domeny bardziej fizycznej i konkretnej – osoba, człowiek.
Cecha państw, która zostaje zaakcentowana poprzez użycie takiej konceptualizacji to
ich zdolność do działania jako jednostki. Ukryta pozostaje struktura państw – ich struktura etniczna, partie polityczne, wpływ wojska i korporacji na jego polityk˛e wewn˛etrzna.
˛
Lakoff [2006, s. 207] mówi o podziale metafor konceptualnych i ich hierarchii
na bardziej lub mniej ogólne. Metafory konceptualne o bardziej wyspecjalizowanym
znaczeniu dziedzicza˛ cechy metafor konceptualnych, które znajduja˛ si˛e wyżej w hierarchii. Na przykład MIŁOŚĆ TO PODRÓŻ znajduje si˛e w takiej hierarchii poniżej ŻYCIE TO PODRÓŻ i dziedziczy wszystkie jej implikacje. Metafora konceptualna KRAJ
TO OSOBA zawiera w sobie wiele bardziej szczegółowych metafor konceptualnych,
mianowicie:
1.
2.
3.
4.

obszar na którym znajduje si˛e kraj to dom;
kraje graniczne to sasiedzi;
˛
kraje sojusznicze to przyjaciele;
kraje wrogie to wrogowie.

Jedna˛ z konsekwencji konceptualizowania kraju jako osoby jest stosowanie w stosunku do różnych państw przymiotników, które stosowane sa˛ do charakteryzowania
ludzi: spokojny, nieodpowiedzialny, agresywny czy leniwy [Lakoff 1991]. Ponadto, według Lakoffa [op. cit.], dobre samopoczucie, powodzenie danego kraju jest rozumiane
jako jego zamożność, stad
˛ możliwość analogii pomi˛edzy poważnym zagrożeniem dla
ekonomii danego kraju i zagrożeniem dla jego ‘życia’. Siła natomiast jest rozumiana jako armia, która˛ dany kraj posiada. Ostatnia z analogii dotyczy industrializacji różnych
państw, która jest rozumiana jako ich dojrzałość. Stad
˛ kraj wysoko zindustrializowany
nazywamy rozwini˛etym a kraj nisko zindustrializowany – rozwijajacym
˛
si˛e, jak gdyby
był on niedojrzałym dzieckiem potrzebujacym
˛
opieki i instrukcji. Metafory konceptualne, które wiaż
˛ a˛ si˛e z tymi zagadnieniami, to:
1. powodzenie to zamożność,
2. siła to wojsko,
3. dojrzałość to stopień industrializacji [Lakoff 1991].
Konsekwencja˛ obecności tych metafor konceptualnych jest nast˛epujace
˛ rozumowanie: bycie jak najsilniejszym i najzdrowszym leży w interesie każdego człowieka, stad
˛
każdy racjonalny kraj daży
˛ do zmaksymalizowania swojego bogactwa i armii [Lakoff
1991]. Niniejsza konceptualizacji ukrywa fakt, iż kraj nie jest bytem jednolitym i co
leży w interesie jednej cz˛eści społeczeństwa może szkodzić drugiej. Wojna i konflikty
w przypadku metafory konceptualnej KRAJ TO OSOBA jest przedstawiona jako walka
wr˛ecz pomi˛edzy dwoma przeciwnikami:
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1. but it’s no secret that terrorists could use our computer networks to deal us a crippling
blow;
ale nie jest sekretem, że terroryści mogliby użyć sieci komputerowych, aby zadać
nam dotkliwy cios [Remarks of Senator Barack Obama, Summit on Confronting
New Threats, Purdue University, July 16, 2008].
WOJNA TO BAJKA to kolejna metafora konceptualna obecna w dyskursie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Jest ona powiazana
˛
z KRAJ TO OSOBA. Ponieważ
kraje zast˛epuja˛ postacie z bajki, jest to również rodzaj personifikacji – kraj, który wypowiada wojn˛e jest przedstawiony jako bohater, natomiast kraj, przeciwko któremu
wojna si˛e toczy jako złoczyńca. Dyskurs oparty na metaforze konceptualnej WOJNA
TO BAJKA opiera si˛e na nast˛epujacym
˛
rozumowaniu:
1. złoczyńca popełnia przest˛epstwo, w którym skrzywdzona zostaje ofiara. Ofiara˛
może być sam bohater;
2. bohater zbiera swoich współtowarzyszy, badź
˛ decyduje si˛e wyruszyć w pojedynk˛e;
3. bohater ponosi ofiary, pokonuje trudności, zwykle odbywa również heroiczna˛ podróż;
4. złoczyńca jest przedstawiony jako osoba zła do szpiku kości lub nawet potwór,
co sprawia, że racjonalna dyskusja z nim jest wykluczona. Jedynym wyjściem dla
bohatera jest wyzwanie go do walki;
5. bohater pokonuje złoczyńc˛e i ratuje ofiar˛e – badź
˛ udaje mu si˛e obronić siebie, jeśli
sam był ofiara˛ —- i ratuje społeczeństwo przed zagrażajacym
˛
mu niebezpieczeństwem;
6. równowaga moralna jest przywrócona. Zwyci˛estwo jest osiagni˛
˛ ete;
7. bohater, który zawsze zachowuje si˛e honorowo udowodnił swoja˛ dzielność i odniósł sław˛e. Poświ˛ecenie nie poszło na marne [Lakoff 2001].
Scenariusz ten jest pot˛eżnym narz˛edziem w dyskursie politycznym. Jedna˛ z jego
najwi˛ekszych „zalet” jest fakt, iż pozwala on na jednostronne przedstawienie konfliktu
i usprawiedliwia decyzj˛e danego rzadu
˛ o „pójściu” na wojn˛e. Poprzez konceptualizowanie wrogiego państwa jako postaci z bajki, która jest agresywna i pozbawiona
skrupułów zatajana jest prawdziwy obraz konfliktu zbrojnego, który nie ma wpływu
jedynie na armie stron walczacych,
˛
ale i na cywili prowadzac
˛ do głodu i ubóstwa.
Ameryka w takim scenariuszu jest widziana jako bohater, który ratuje niewinna˛ ofiar˛e
i działajacy
˛ z moralnych, a nie finansowych pobudek. Metafora konceptualna WOJNA
TO BAJKA i przedstawianie Ameryki jako bohatera jest również cecha˛ charakterystyczna˛ przemówień Baracka Obamy, na przykład:
Throughout our history, America has confronted constantly evolving danger.
From the oppression of an empire to the lawlessness of the frontier; from
the bombs that fell on Pearl Harbor to the threat of nuclear annihilation –
Americans have adapted to the threats posed by an ever-changing world.
W naszej historii, Ameryka nieustannie konfrontowała si˛e z ewoluujacym
˛
niebezpieczeństwem. Od ucisku imperium do bezprawia obszaru granicznego;
od bomb, które spadły na Pearl Harbor do groźby totalnej anihilacji – Amerykanie przystosowali si˛e do niebezpieczeństw, które przynosi wiecznie zmieniajacy
˛ si˛e świat [Remarks of Senator Barack Obama, Summit on Confronting
New Threats, Purdue University, July 16, 2008].
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Podsumowanie
Zadaniem tego artykułu było przedstawienie procesu rzutowania metaforycznego
i zwrócenie uwagi na fakt, iż jego istota nie polega jedynie na rzutowaniu wiedzy
o jednym obiekcie na wiedz˛e o drugim. Pokazane zostało w jaki sposób metafora może uwydatniać pewne cechy receptora i lekceważyć, badź
˛ też ukrywać inne cechy.
Ponadto metafory konceptualne cz˛esto tworza˛ analogie pomi˛edzy donorem i receptorem. Nast˛epnie na podstawie dwóch metafor konceptualnych zostało pokazane jakie
konsekwencje moga˛ pociagać
˛
za soba˛ wyżej opisane cechy rzutowania, szczególnie
w sferze ideologii i polityki. Szczególny nacisk został położony na metafory konceptualne: KRAJ TO OSOBA i WOJNA TO BAJKA.
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Streszczenie W niniejszych badaniach podj˛ety został watek
˛
wpływu wzbudzonego
eksperymentalnie pozytywnego afektu na gł˛ebokość zaangażowania si˛e w środowisko wirtualne (virtual environment, VE). Wychodzac
˛ od analizy literatury, postuluje
si˛e funkcjonowanie nast˛epujacej
˛ zależności: wzbudzenie pozytywnego afektu, przejawiajace
˛ si˛e na poziomie mózgowym wzrostem wydzielania dopaminy w obszarach
czołowych, ze szczególnym uwzgl˛ednieniem grzbietowo-bocznej kory przedczołowej,
prowadzić może do wzrostu aktywności tejże struktury. Skadin
˛ ad,
˛ poziom aktywności
DLPFC moduluje gł˛ebokość zaangażowania w VE tak, iż im wyższa aktywność, tym
mniejsze zaangażowanie. Stad
˛ testowano hipotez˛e, iż wzbudzenie pozytywnego afektu doprowadzi do obniżenia zaangażowania w VE. W badaniu jako środowisko wirtualne wykorzystano symulacj˛e jazdy roller coasterem. Pomiaru dokonano z użyciem
dwóch miar: behawioralnej i samoopisowej. Udało si˛e potwierdzić główna˛ hipotez˛e
w odniesieniu do miary behawioralnej. Ponadto zaobserwowano korelacj˛e mi˛edzy wynikiem w ramach miary samoopisowej oraz miara˛ odczuwanej przyjemności z kontaktu z VE. W dyskusji podj˛ete zostały watki
˛ różnic mi˛edzy miarami, wpływu uprzedniego
doświadczenia, jak również wskazane zostały dalsze kierunki badań.

Wprowadzenie
Współcześnie coraz wi˛ecej uwagi poświ˛eca si˛e badaniom poznawczego funkcjonowania człowieka w ramach środowiska wirtualnego (virtual environment, VE; np. [Dietrich 2001]; [Jäncke i in. 2009]). Wynika to mi˛edzy innymi z faktu coraz intensywniejszego rozwoju technologii zwiazanych
˛
z VE, jak również pokładanych w niej oczekiwań, co do możliwych zastosowań na polu psychologii, m.in. w terapiach schorzeń
l˛ekowych, fobii, łagodzeniu bólu (krótki przeglad:
˛ [Sanchez-Vives i Slater 2005]).
Coraz cz˛eściej podejmuje si˛e także badania neuronalnych korelatów funkcjonowania w ramach VE. W niniejszym badaniu szczególna˛ uwag˛e poświ˛eca si˛e problemowi
gł˛ebokości zaangażowania (presence) w rzeczywistość wirtualna.
˛ Termin ten definiuje
si˛e jako subiektywne poczucie bycia w wirtualnej rzeczywistości, połaczone
˛
z krótkotrwała˛ nieświadomościa˛ rzeczywistego otoczenia, w którym znajduje si˛e dana osoba,
jak również nieświadomościa˛ technologii dostarczajacej
˛ wirtualnego strumienia danych sensorycznych [ Jäncke i in. 2009]. Przy czym istotne jest odróżnienie gł˛ebokości
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zaangażowania od immersji (immersion), która opisuje obiektywne właściwości systemu dostarczajacego
˛
strumienia VE oraz może być mierzona niezależnie od ludzkiego
doświadczenia, które wywołuje [Sanchez-Vives i Slater, 2005]. Immersj˛e opisuja˛ takie wymiary jak: szerokość pola widzenia, liczba symulowanych systemów sensorycznych, jakość odtworzenia (symulacji) tychże systemów, latencja, jakość śledzenia, czy
realizm symulowanych obrazów. Gł˛ebokość zaangażowania natomiast opisuje ludzka˛
reakcj˛e na tak zaprojektowany system.

Mózgowe korelaty zaangażowania w VE
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie poszukiwaniem neuronalnych korelatów
zjawiska zaangażowania w VE. W swoich niedawnych badaniach Baumgartner i współpracownicy [2008] zanotowali szczególna˛ rol˛e grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) w modulowaniu gł˛ebokości odczuwanego
zaangażowania. Z badań wynika, iż u osób doświadczajacych
˛
silniejszego poczucia zaangażowania obserwowana jest słabsza obustronna aktywacja DLPFC podczas zanurzenia w VE niż u osób słabo angażujacych
˛
si˛e w VE. Co wi˛ecej wykryto różnice w gł˛ebokości zaangażowania w różnych grupach wiekowych, mediowane przez aktywność
DLPFC. Różnice te wskazuja˛ na słabsza˛ aktywacj˛e tej struktury u dzieci, przejawiajac
˛ a˛
si˛e na poziomie behawioralnym gł˛ebszym zaangażowaniem w VE.
Do tej pory, powiodły si˛e także pierwsze próby udowodnienia przyczynowo-skutkowych zależności, mi˛edzy poziomem aktywności DLPFC a gł˛ebokościa˛ zaangażowania
w VE. Mianowicie, poprzez manipulacj˛e poziomem aktywności DLPFC z użyciem tDCS
(transcranial direct current stimulation) doprowadzono do zmian gł˛ebokości zaangażowania, mierzonego metodami psychofizjologicznymi [Beeli i in., 2008].
Zatem, w świetle dotychczasowych badań, DLPFC wydaje si˛e odgrywać znaczac
˛ a˛
rol˛e w modulacji odczucia zaangażowania w VE. Takie wnioski zdaja˛ si˛e mieć pewne
konotacje dla analizy poznawczych aspektów funkcjonowania człowieka w ramach VE.
Otóż, aktywność grzbietowo-bocznej kory przedczołowej łaczona
˛
jest, na podstawie
licznych badań, z takimi funkcjami kontroli poznawczej człowieka, jak m. in.: pami˛eć
robocza (working memory —- WM), manipulacja informacjami [Miller i Cohen, 2001];
podtrzymywanie uwagi, zwalczanie dystrakcji [Locke i Brever, 2008]. Jednakże, podstawowa˛ kwestia,
˛ dla zrozumienia hipotez tutaj postulowanych, jest przedstawienie
dotychczasowych doniesień traktujacych
˛
o zależności mi˛edzy zaindukowaniem pozytywnego afektu a funkcjonowaniem grzbietowo-bocznej kory przedczołowej.

Wpływ pozytywnego afektu na funkcjonowanie DLPFC
Szereg badań podejmuje kwestie wpływu afektu na funkcjonowanie poznawcze (np.
[Pessoa 2008]). Wśród nich, obszerne miejsce zajmuja˛ dociekania, zwiazane
˛
z próba˛
zrozumienia wpływu, jaki na aktywność DLPFC wywiera wzbudzenie pozytywnego
afektu (m.in. [Ashby i in. 1999]; [Mitchell i Phillips 2007]; [Perlstein i in. 2002]). W
nurcie tych badań cz˛esto mówi si˛e o wpływie emocji na efektywność funkcjonowanie
kontrolnych procesów poznawczych, łaczonych
˛
z DLPFC.
Zdaniem cz˛eści badaczy, wzbudzenie pozytywnego afektu może mieć dobroczynny
wpływ na funkcjonowanie procesów kontrolnych (m.in. [Ashby i in. 1999]; [Dreisbach
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i Goschke 2004]; [Mitchell i Phillips 2007]). Taki efekt cz˛esto tłumaczy si˛e w oparciu
o model neuropsychologiczny, mówiacy,
˛ iż wpływ pozytywnego afektu na kontrol˛e
poznawcza˛ mediowany jest przez wzrost poziomu dopaminy w czołowych okolicach
mózgu (m.in. Ashby i in. 1999; Diamond, 1998). W świetle tego stanowiska, wzbudzenie pozytywnego afektu, przejawia si˛e na poziomie funkcjonowania mózgu wzrostem
wydzielania dopaminy w przedczołowych obszarach kory, co poprzez modulowanie
współczynnika sygnału do szumu, prowadzi do zmiany sposobu funkcjonowania tychże obszarów, co nast˛epnie może przekładać si˛e na zmiany w funkcjonowaniu poznawczym (m.im. kontroli poznawczej). W niniejszym badaniu przyjmuje si˛e, iż wzbudzenie pozytywnego afektu, przejawiajace
˛ si˛e na poziomie systemu nerwowego wzrostem
wydzielania dopaminy w PFC, może zaowocować polepszeniem wykonania kontrolnych zadań poznawczych. Co wi˛ecej, Perstein ze współpracownikami [2002] w swoich
badaniach nad podtrzymywaniem i odświeżaniem informacji w warunku pobudzenia
emocjonalnego, wskazuja˛ iż aktywność DLPFC jest modulowana przez walencj˛e użytych zdj˛eć —- zdj˛ecia pozytywne zwi˛ekszaja˛ aktywność DLPFC, natomiast negatywne
—- zmniejszaja.
˛
Wszystkie przytoczone powyżej doniesienia z dotychczas prowadzonych badań,
zdaja˛ si˛e kłaść wystarczajac
˛ a˛ podwalin˛e pod stawiane w niniejszym badaniu hipotezy,
które zostana˛ przytoczone w nast˛epnej cz˛eści.

Wzbudzenie pozytywnego afektu a gł˛
ebokość przeżywanego
zaangażowania
Biorac
˛ pod uwag˛e wyniki dotychczasowych badań, zgodnie z którymi, gł˛ebokość odczuwanego zaangażowania, modulowana jest przez aktywność DLPFC, jak również, iż
aktywność tejże struktury ulega zmianie wraz ze wzbudzeniem pozytywnego afektu,
w niniejszym badaniu podejmuje si˛e prób˛e przyjrzenia si˛e problemowi wpływu wzbudzenia pozytywnego afektu na gł˛ebokość odczuwanego zaangażowania.
Zakłada si˛e, iż wzbudzenie pozytywnego afektu może przejawić si˛e na poziomie
mózgowym zwi˛ekszeniem wydzielania dopaminy w DLPFC, co prowadzić może do
wzrostu aktywności tejże struktury, czego efektem, w kontekście wyników uzyskanych
przez Baumgartnera i współpracowników [2008], może być słabsze angażowanie si˛e
w VE.
Jednakże, dla zrozumienia sensu użytej metodologii, koniecznym jest jeszcze wyjaśnienie kilku kwestii zwiazanych
˛
z pomiarem gł˛ebokości zaangażowania. W niniejszym badaniu stosuje si˛e metody pochodzace
˛ z dwóch grup, służacych
˛
do pomiaru
behawioralnych (obiektywnych) oraz samoopisowych (subiektywnych) wskaźników
zaangażowania. W przypadku obydwu konieczne jest krótkie uzasadnienie sensowności ich użycia.
Zadanie behawioralne, polega na reagowaniu na ustalony wcześniej sygnał dźwi˛ekowy, emitowany w trakcie prezentacji symulacji. Na podstawie analizy definicji poj˛ecia zaangażowania [Jäncke i in. 2009], postanowiono użyć takiej miary, gdyż szybkość
reakcji na bodźce zewn˛etrzne wobec prezentowanego środowiska wirtualnego, może
odzwierciedlać gł˛ebokość bycia pochłoni˛etym przez to środowisko. Przy czym, uznaje
si˛e, iż im krótszy czas reakcji, tym słabsze zaangażowanie w VE.
Samoopisowy wskaźnik zaangażowania wprowadzony został z dwóch powodów.
Po pierwsze, dzi˛eki takiemu zabiegowi, możliwe b˛edzie porównanie dwóch rodzajów
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miar opisujacych
˛
gł˛ebokość zaangażowania. Po drugie natomiast, stanowić to b˛edzie
pierwsze użycie polskiej wersji tegoż kwestionariusza, tym samym weryfikujace
˛ poprawność tłumaczenia.
Zatem kluczowym wskaźnikiem jest wskaźnik behawioralny (obiektywny), miara
samoopisowa (subiektywna) natomiast stanowi drugorz˛edna˛ zmienna˛ niezależna,
˛ ze
wzgl˛edu na niepotwierdzona˛ dotychczas w polskich warunkach skuteczność użycia
narz˛edzia.
Podsumowujac,
˛ w niniejszym badaniu empirycznej weryfikacji poddaje si˛e hipotez˛e głoszac
˛ a,
˛ iż eksperymentalne wzbudzanie pozytywnego afektu, mogace
˛ przejawić si˛e na poziomie funkcjonowania mózgowego zwi˛ekszeniem wydzielania dopaminy w obr˛ebie grzbietowo-bocznej kory przedczołowej oraz wzrostem aktywności tejże
struktury, może przełożyć si˛e na osłabienie zaangażowania w środowisko wirtualne,
w porównaniu z warunkiem braku wzbudzenia takiego afektu.

Metoda
W badaniu wzi˛eło udział 20 osób, w wieku 20–26 lat (M = 23, 05; SD = 1, 67),
w tym 6 m˛eżczyzn i 14 kobiet. W celu wzbudzenia pozytywnego afektu grupie eksperymentalnej przedstawiono zestaw zdj˛eć o pozytywnej treści, grupie kontrolnej natomiast pokazano zdj˛ecia neutralne (International Affective Picture System; Lang, Bradley i Cuthbert, 2005). W celu zasymulowania wirtualnego środowiska wykorzystano
symulacj˛e jazdy rollercoasterem (http://www.nolimitscoaster.com/). Z braku dost˛epu
do urzadzeń
˛
odtwarzajacych
˛
VE w sposób wysoce imersyjny, wykorzystano projektor
podłaczony
˛
do komputera, z pomoca˛ którego wyświetlano obraz symulacji na ekranie. Dokonano pomiaru trzech zmiennych zależnych: behawioralnego (obiektywnego)
wskaźnika poziomu zaangażowania w VE (reakcja na pojawiajacy
˛ si˛e w zróżnicowanych odst˛epach czasowych, wcześniej ustalony sygnał dźwi˛ekowy); samoopisowego
wskaźnika zaangażowania w VE (Kwestionariusz do pomiaru zaangażowania w rzeczywistość wirtualna;
˛ http://www.temple.edu/ispr/frame_measure.htm; Witmer i Singer,
1998); poziomu odczuwanej przyjemności z kontaktu z VE (W jakim stopniu prezentowana symulacja była dla ciebie przyjemna?).
Osoby badane, przydzielono do jednego z dwóch warunków: eksperymentalnego lub kontrolnego. Procedura wygladała
˛
nast˛epujaco:
˛ manipulacja afektem/warunek
kontrolny, symulacja jazdy roller coasterem z pomiarem behawioralnego wskaźnika
zaangażowania w VE, ponowna prezentacja symulacji, pomiar samoopisowego wskaźnika zaangażowania w VE oraz poziomu przyjemności.

Wyniki
Na podstawie analiz statystycznych wykonanych z użyciem pakietu statystycznego Statistica, udało si˛e uzyskać wyniki wskazujace
˛ na słuszność testowanej hipotezy dla behawioralnego (obiektywnego) wskaźnika gł˛ebokości zaangażowania w VE. Porównanie średnich czasów reakcji dla grup eksperymentalnej (M = 366, 55ms, SD = 50, 36)
i kontrolnej (M = 422, 21ms; SD = 70, 02), wskazuje, iż mi˛edzy tymi grupami może
istnieć różnica w wykonaniu wynikajaca
˛ z zastosowania manipulacji eksperymentalnej (t = 2, 04; p < 0, 056, patrz: Wykres 1a). Istotność statystyczna zbliżajaca
˛ si˛e do
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wartości p < 0, 05, przy uwzgl˛ednieniu wielkości próby (n = 20), daje podstawy do
uznania uzyskanego wyniku testu t, jako istotnego.
Nie udało si˛e natomiast uzyskać wyników potwierdzajacych
˛
zasadności testowanej
hipotezy w odniesieniu do wyniku pomiaru kwestionariuszowego. Nie stwierdzono
istotnych różnic (t = −0, 46, ns) w uzyskanych wynikach mi˛edzy grupami eksperymentalna˛ (M = 3, 57; SD = 0, 71) i kontrolna˛ (M = 3, 42; SD = 0, 73).
Ponadto nie stwierdzono istotnych różnic mi˛edzy grupami dla nast˛epujacych
˛
czynników: płeć, wcześniejsze doświadczenia jazdy rollercoasterem w rzeczywistości czy
przyjemność odczuwana z prezentowanej symulacji. Jednakże ostatnia zmienna okazała si˛e istotnie dodatnio korelować z wynikiem uzyskanym w pomiarze kwestionariuszowym (r = 0, 51; patrz: Wykres 1b).
Nie odkryto natomiast żadnej istotnej korelacji mi˛edzy pomi˛edzy obydwoma miarami zaangażowania w rzeczywistość wirtualna.
˛
Przeprowadzono także analiz˛e wspólnego wpływu dwóch czynników: doświadczenia i warunku na średni wynik kwestionariusza, średni RT oraz odczuwana˛ przyjemność. Wyniki analizy nie wskazuja˛ na wyst˛epowanie istotnego wpływu interakcji
dwóch wyżej wymienionych czynników na żadna˛ ze zmiennych zależnych (patrz: Wykres 2 a, b, c)

Dyskusja wyników
Analizujac
˛ uzyskane dane, można stwierdzić, iż dla zastosowanego wskaźnika behawioralnego powiodło si˛e potwierdzenie głównej hipotezy badania. Wynik oscylujacy
˛
wokół progu istotności statystycznej, przy uwzgl˛ednieniu wielkości próby badawczej,
pozwala wysnuć wniosek, iż uzyskany wynik wskazuje na skuteczność wpływu zaprojektowanej manipulacji pozytywnym afektem na zmian˛e gł˛ebokości zaangażowania
w rzeczywistość wirtualna,
˛ mierzonego miara˛ obiektywna.
˛
Zatem uzyskane wyniki nie stoja˛ w sprzeczności z postulowanym we wst˛epie nast˛epujacym
˛
łańcuchem zależności: wbudzenie pozytywnego afektu, poprzez przejawiajace
˛ si˛e wzrostem poziomu dopaminy w czołowych okolicach mózgu (m.in. Ashby,
Isen i Turken, 1999; Diamond, 1998) oraz wzrostem aktywności DLPFC [Perstein, Elbert i Stenger, 2002], przekłada si˛e na zmniejszenie gł˛ebokości zaangażowania w środowisko wirtualne [Baumgartner et al., 2008; Jäncke i in. 2009].
Brak potwierdzenia głównej hipotezy dla wskaźnika samoopisowego może być
wynikiem kilku czynników. Efekty manipulacji afektem, przeprowadzonej na samym
poczatku
˛
badania, mogły zostać zniesione z kilku wzgl˛edów: zbyt długi odst˛ep czasowy mi˛edzy manipulacja˛ a pomiarem kwestionariuszowym; zbyt słaba manipulacja;
przedzielenie manipulacji i pomiaru zadaniem z behawioralnym pomiarem gł˛ebokości
zaangażowania, które poprzez swój wymagajacy
˛ poznawczo charakter mogło doprowadzić do zniesienia pozytywnego afektu.
Zastanawiajacy
˛ jest również brak korelacji mi˛edzy miarami behawioralna˛ i kwestionariuszowa.
˛ Z jednej strony może być to wynikiem źle skalibrowanego narz˛edzia
do pomiaru kwestionariuszowego. Jednakże, biorac
˛ pod uwag˛e dodatkowy wynik,
wskazujacy
˛ na wystapienie
˛
korelacji mi˛edzy przyjemnościa˛ odczuwana˛ z symulacji
a miara˛ samoopisowa,
˛ można zastanowić si˛e nad innymi przyczynami braku korelacji
mi˛edzy miarami. W świetle uzyskanego rezultatu, można powziać
˛ hipotez˛e, iż miara
behawioralna, jako niezależna od subiektywnego poczucia zaangażowania w VE, sta-
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Rysunek 16.1. (a) Porównanie średniego RT dla warunków: eksperymentalnego (2)
(M=4,4; SD=1,58) i kontrolnego (1) (M = 3, 0; SD = 1, 14). (b) Linia regresji dla
korelacji: przyjemność odczuwana z prezentowanej symulacji i średni wynik w Kwestionariuszu do pomiaru zaangażowania w rzeczywistość wirtualna.
˛ (r = 0, 51)
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Rysunek 16.2. Interakcja: doświadczenie x warunek dla (a) średniego wyniku w Kwestionariuszu do pomiaru zaangażowania w rzeczywistość wirtualna;
˛ (b) średniego RT;
(c) przyjemności (niebieski —- kontrolna; czerwony —- eksperymentalna)
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nowi bardziej obiektywny wskaźnik rzeczywistego zaangażowania procesów poznawczych w przeżywanie wirtualnej rzeczywistości. Stad
˛ nawet słaba manipulacja afektem, może przejawić si˛e na poziomie zmian w funkcjonowaniu DLPFC, które przełożyć si˛e moga˛ na odmienne funkcjonowanie na poziomie prostej reakcji behawioralnej,
niekoniecznie zaś jej skutki b˛eda˛ widoczne na poziomie subiektywnego odbioru rzeczywistości. Korelacja wyników miary samoopisowej, odzwierciedlajacej
˛ subiektywne poczucie zaangażowania w VE, z odczuwana˛ przyjemnościa,
˛ każe zastanowić si˛e,
czy miara ta w rzeczywistości odzwierciedla wiele wi˛ecej ponad przyjemność z doświadczenia właśnie. W sytuacji, kiedy odczuwana przyjemność nie koreluje z miara˛
behawioralna,
˛ takie watpliwości
˛
wydaja˛ si˛e być tym bardziej istotne. Kontekst niniejszego badania, to jest analiza wpływu wzbudzenia afektu pozytywnego na gł˛ebokość
zaangażowania w VE, stawia poniższy problem w jeszcze innym świetle. Otóż, przyjemność, kojarzona z pozytywnym stanem afektywnym sama w sobie powinna w jakiś
sposób wpływać na gł˛ebokość zaangażowania. Brak zwiazku
˛
pomi˛edzy przyjemnościa˛ a miara˛ behawioralna˛ zdaje si˛e jednak temu zaprzeczać. Jakkolwiek spojrzenie
na spraw˛e z innej perspektywy, może dostarczyć pewnego wyjaśnienia tegoż zjawiska.
Mianowicie, istnienie korelacji mi˛edzy przyjemnościa˛ a subiektywnie odczuwanym zaangażowaniem może mieć co najmniej dwa oblicza. Pytanie brzmi, czy odczuwanie
wyższej przyjemności z kontaktu z VE prowadzi do wi˛ekszego w nia˛ zaangażowania,
czy przeciwnie, gł˛ebsze zaangażowanie przekłada si˛e na wzrost odczuwanej przyjemności. Rozwikłanie powyższej kwestii mogłoby dostarczyć istotnych wskazówek dla
zrozumienia złożonej relacji mi˛edzy pozytywnym afektem a gł˛ebokościa˛ zaangażowania si˛e w VE. W tym celu należałoby zaprojektować eksperyment manipulujacy
˛ gł˛ebokościa˛ zaangażowania w sposób niezwiazany
˛
z manipulacja˛ afektem, na przykład
poprzez zmian˛e aktywności DLPFC z użyciem tDCS [Beeli, et al., 2008], wzgl˛ednie
poprzez zastosowanie jako manipulacji zadań poznawczych odr˛ebnie angażujacych
˛
DLPFC [Postle, Berger i D’Esposito, 1999]. Wówczas dokonanie pomiaru odczuwanej
przyjemności mogłoby udzielić odpowiedzi na pytanie o kierunek zależności w tym
przypadku.
Podniesiony w analizach statystycznych problem ewentualnego wspólnego wpływu warunku i doświadczenia na gł˛ebokość angażowania si˛e w VE, mimo braku istonych statystycznie różnic, wskazuje jednak na ciekawa˛ tendencj˛e, zgodna˛ z hipotezami. Szczególnie interesujaca
˛ zdaje si˛e być tutaj grupa osób, które nie miały wcześniej
doświadczeń z jazda˛ rollercoasterem a w eksperymencie zostały przydzielone do grupy kontrolnej. Otóż, osoby takie osiagn˛
˛ eły najniższy z wszystkich czterech grup wynik
w ramach miary samoopisowej, jak również symulacja była dla nich najmniej przyjemna. Z drugiej zaś strony najwyższy czas reakcji może wskazywać na najwyższe zaangażowanie w środowisko wirtualne. Zatem ponownie pojawia si˛e sytuacja rozbieżności
wyników dla obydwu miar, przy czym w przypadku tej grupy, można spróbować ja˛
wyjaśnić tym, iż faktycznie osoby te najgł˛ebiej angażowały si˛e w VE, czego wynikiem
sa˛ wydłużone czasy reakcji, natomiast niemajac
˛ wcześniejszych doświadczeń z jazdy
rollercoasterem, treść symulacji nie wywoływała u nich aktywacji reprezentacji pami˛eciowych zwiazanych
˛
z tym doświadczeniem, tym samym symulacja mogła wydawać
si˛e im mniej przyjemna. Jednakże, problem wpływu wcześniejszego doświadczenia
na gł˛ebokość angażowania si˛e w VE stanowi kwesti˛e wymagajac
˛ a˛ dalszych systematycznych badań. Podsumowujac,
˛ wyniki niniejszego badania zdaja˛ si˛e być obiecujacym
˛
wst˛epem do dalszych badań nad wpływem wzbudzenia pozytywnego afektu na gł˛ebokość zaangażowania w rzeczywistość wirtualna.
˛
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Interakcja pomi˛
edzy wzrokiem a słuchem
na podstawie efektu McGurka, przy
uwzgl˛
ednieniu rywalizacji słuchowej
Justyna Maculewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, akustyka, kognitywistyka
justynamaculewicz@gmail.com
Streszczenie Celem mojej pracy jest zaprezentowanie mi˛edzymodalnej interakcji
pomi˛edzy wzrokiem a słuchem na podstawie efektu McGurka przy jednoczesnym
uwzgl˛ednieniu zjawiska rywalizacji słuchowej. Przeprowadzono trzy eksperymenty.
Pierwszy z nich dotyczył zjawiska rywalizacji słuchowej. Wyniki tego eksperymentu
miały wykazać, czy w układzie słuchowym wyst˛epuje zjawisko, które można nazwać
rywalizacja˛ słuchowa,
˛ b˛edace
˛ analogia˛ rywalizacji dwuocznej, szeroko opisanej w literaturze. Nast˛epnie została wykonana próba zreplikowania eksperymentu McGurka na polskich słuchaczach z użyciem bodźców nagrywanych przez osob˛e polskoj˛ezyczna.
˛ Celem było sprawdzenie, czy u polskich słuchaczy wyst˛epuje efekt McGurka.
W trzecim eksperymencie zbadane zostało, czy rywalizacja słuchowa wpływa na efekt
McGurka. Celem było określenie wpływu słyszenia dychotycznego na percepcj˛e sygnału mowy podczas jednoczesnej obserwacji osoby mówiacej.
˛

Wst˛
ep
Umysł ludzki odbiera informacje ze świata za pomoca˛ pi˛eciu zmysłów. Dwa z nich,
słuch oraz wzrok zostały zaopatrzone w podwójne organy recepcyjne (dwoje uszu
oraz oczu). Dzi˛eki temu patrzymy na świat z dwóch, nieco oddalonych punktów, które
odpowiadaja˛ umiejscowieniu naszych oczu [Ramachandran, Rogers-Ramachandran,
2008]. Podobnie też słuchamy świata z dwóch różnych miejsc, oddalonych od siebie
na szerokość naszej głowy. Dzi˛eki temu, iż posiadamy podwójne organy recepcyjne,
świat jawi si˛e nam jako trójwymiarowy. Przedmioty, które postrzegamy, jak również
przestrzeń, w której si˛e znajduja,
˛ sa˛ trójwymiarowe. Efekt ten otrzymujemy z uwagi
na różnice wyst˛epujace
˛ pomi˛edzy sygnałami docierajacymi
˛
do każdego z receptorów.
Termin słyszenie dwuuszne opisuje ludzka˛ zdolność do porównywania sygnałów dochodzacych
˛
do dwojga uszu oraz wyciagania
˛
wniosków na temat własności przedmiotów w otoczeniu [Akeroyd 2006]. Podobnie porównywanie obrazów dochodzacych
˛
do obojga oczu nazywane jest widzeniem dwuocznym. Proces tworzenia przez umysł
spójnej reprezentacji obiektu na podstawie różniacych
˛
si˛e nieznacznie sygnałów dochodzacych
˛
do receptorów nazywa si˛e fuzja.
˛ Zaś, kiedy sygnały różnia˛ si˛e na tyle,
że umysł nie może wytworzyć z nich spójnej reprezentacji, mamy do czynienia z rywalizacja.
˛
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Efekt McGurka i rywalizacja dwuuszna
Efekt McGurka jest mi˛edzymodalna˛ iluzja˛ percepcyjna˛ [Massaro, Stork 1998]. Podczas eksperymentu słuchacz na podstawie niejednoznacznego audiowizualnego bodźca musi odpowiedzieć na pytanie jaka˛ sylab˛e percypuje. Niejednoznaczność polega
na niezgodności prezentowanej sylaby pomi˛edzy kanałem audio a video. Efekt McGurka może wystapić,
˛
kiedy bodziec słuchowy i wzrokowy różnia˛ si˛e miejscem artykulacji
[Sekiyama 1997]. Przykładowo kiedy słuchaczowi prezentowana jest wzrokowo sylaba /ga/, zaś słuchowo /ba/, raportuje on, iż percypowana˛ sylaba˛ jest /da/ [McGurk,
MacDonald 1976], lub kiedy słuchowe /pa/ jest prezentowane wraz z wzrokowym
/na/ odbiorca cz˛esto percypuje „ta”. Przy czym głoski „p” oraz „b” sa˛ wargowe, zaś
„n” oraz „g” sa˛ niewargowe. Percypowany dźwi˛ek cz˛esto zgodny jest z bodźcem wzrokowym pod wzgl˛edem miejsca artykulacji, ale pozostaje również zgodny z bodźcem
dźwi˛ekowym pod wzgl˛edem sposobu artykulacji [Sekiyama 1997].
Istnienie rywalizacji słuchowej rozważamy per analogiam do tzw. rywalizacja dwuocznej. Zjawisko to jest powodowane wzajemna˛ inhibicja˛ dwóch konkurujacych
˛
ze soba˛ bodźców, w sytuacji, kiedy każdy z nich jest prezentowany w tym samym czasie
do innego oka. Ze wzgl˛edu na bistabilny oscylator, wzajemna inhibicja musi być mechanizmem zależnym od czasu. Rywalizacja wzrokowa może być zarówno procesem
„bottom-up” , czyli sterowanym przez cechy niższego rz˛edu, jak również procesem
„top-down”, czyli sterowanym z wyższych pi˛eter systemu nerwowego [Howard, Rogers 1995].
Dychotyczna prezentacja bodźców polega na prezentowaniu symultanicznie dwóch
różnych bodźców akustycznych (do każdego ucha inny bodziec). Ze słyszeniem dychotycznym nieodłacznie
˛
zwiazany
˛
jest termin dominacji prawego ucha (Right Ear
Advantage - REA). REA jest efektem wyst˛epujacym
˛
podczas słuchania dychotycznego, polegajacym
˛
na przewadze w percepcji sygnału podawanego do prawego ucha.
Dominacja prawego ucha utrzymuje si˛e zarówno, kiedy badacz wprowadza w bodźcach zmiany (proces „bottom-up”), jak również, kiedy zmienia sama˛ instrukcj˛e (proces
„top-down”) [Hugdahl i in. 2002]. Berlin i in. [1972] pisza,
˛ że 20 decybelowa różnica
mi˛edzyuszna na korzyść lewego ucha (przy eksperymencie przeprowadzanym na poziomie 80 dB SPL) jest potrzebna, aby otrzymać wyższe wyniki dla lewego niż prawego ucha. Hugdahl i in. [2002] zaproponowali trzy testy, w których prosili badanych,
aby (a) słuchajac
˛ nie skupiali si˛e na żadnym z uszu, (b) uwag˛e skupili na prawym,
(c) badź
˛ lewym uchu. Pierwszy warunek prowadził do wystapienia
˛
wyraźnego efektu
REA. W przypadku uwagi skierowanej na prawe ucho nastapił
˛ znaczacy
˛ wzrost REA
w stosunku do uwagi niewymuszonej. Wymuszenie skierowania uwagi na lewe ucho
spowodowało przeniesienie przewagi z prawego na lewe ucho, powodujac
˛ tym samym
dominacj˛e lewego ucha.

Eksperymenty
Badani
W eksperymentach wzi˛eła udział 15-osobowa grupa polskoj˛ezycznych studentów nie
majacych
˛
wykształcenia muzycznego. Każda z osób badanych uczestniczyła w każdym z eksperymentów. Każdemu z uczestników przed przystapieniem
˛
do eksperymentu zbadano słuch audiometrem AC33 Clinical Audiometer. Próg słyszenia badanego
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nie mógł być wyższy niż 20 dB. Różnica w progu słyszenia pomi˛edzy uszami dla każdej zbadanej cz˛estotliwości nie mogła być wi˛eksza niż 10 dB. Zaś obliczona ogólna
różnica progów słyszenia pomi˛edzy uszami nie mogła być wi˛eksza niż 5 dB [Hugdahl
2008]. Każdy z badanych spełniał wyżej wymienione warunki.

Bodźce
Bodźcami użytymi w eksperymencie były sylaby typu spółgłoska-samogłoska (/ba/,
/da/, /ga/), badź
˛ proste logatomy, prezentowane słuchaczom w różnych konfiguracjach (/ibi/, /idi/, /igi/, /baga/, /daga/, /gaga/). Wymienione bodźce zostały wybrane ze wzgl˛edu na ich wcześniejsze użycie w eksperymentach zwiazanych
˛
z efektem
McGurka [Bovo, Ciorba, Prosser, Martini 2009]. Hugdahl [2008] pisał, że dźwi˛eczność spółgłosek ma wpływ na zjawisko dominacji prawego ucha (Right Ear Advantage
- REA). Dlatego wszystkie spółgłoski użyte w eksperymentach były dźwi˛eczne.

Aparatura
Wszystkie trzy eksperymenty zostały przeprowadzone za pomoca˛ komputera ze zintegrowana˛ karta˛ muzyczna˛ i słuchawek Sennheiser HD 600, w wyciszonej kabinie
odsłuchowej na terenie Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.

Procedura
Eksperyment I – Rywalizacja słuchowa
Badanym prezentowane były dychotycznie sylaby, badź
˛ logatomy. Zadaniem osób badanych było spisanie po każdej próbce, tego co usłyszeli.

Eksperyment II – Efekt McGurka
W trakcie drugiego eksperymentu, osobom badanym prezentowano bodziec akustyczny (ten sam do obojga uszu), zsynchronizowany z bodźcem wzrokowym. Bodźcami
wzrokowymi były nagrania video, przedstawiajace
˛ osob˛e wypowiadajac
˛ a˛ sylaby i logatomy. Bodziec wzrokowy i słuchowy były ze soba˛ nawzajem niezgodne (tzn. prezentowana akustycznie sylaba lub logatom była inna niż wypowiadana przez osob˛e
widoczna˛ na ekranie). Zadaniem osób badanych było zapisanie tego, co usłyszały.

Eksperyment III – Efekt McGurka z rywalizacja˛ słuchowa˛
Podczas trzeciego eksperymentu bodźce były również prezentowane jednocześnie
wzrokowo i słuchowo. Bodźce słuchowe prezentowane były dychotycznie. Bodziec
wzrokowy był niezgodny z obojgiem zsynchronizowanych z nim bodźcom słuchowym,
badź
˛ z jednym z nich. W ten sposób powstały trzy warunki doświadczalne: kiedy trzy
bodźce składajace
˛ si˛e na jedna˛ próbk˛e były różne (I), kiedy bodziec wzrokowy był
zgodny z bodźcem słuchowym prezentowanym do lewego ucha (II) i kiedy bodziec
wzrokowy był zgodny z bodźcem słuchowym prezentowanym do prawego ucha (III).
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Wyniki i analiza
Rywalizacja słuchowa
Celem pierwszego eksperymentu było zbadanie, czy w układzie słuchowym człowieka wyst˛epuje zjawisko rywalizacji słuchowej, analogiczne, badź
˛ nie, do rywalizacji
dwuocznej. Wyniki wskazuja,
˛ iż badani wybierali prawe ucho lub okazywali si˛e dwuuszni. Żaden z badanych nie okazał si˛e być lewousznym. Można powiedzieć, iż sześciu
z pi˛etnastu badanych było prawousznych, ośmiu było obuusznych, zaś co do jednego
statystyki nie pozwalaja˛ podjać
˛ jednoznacznej decyzji.
Co ciekawe, niewielu badanych wpisywało po dwie próbki jako odpowiedź, mimo,
iż instrukcja nie zmuszała ich do wybrania jednej. Sami badani, zaś w raportach werbalnych wspominali, że słyszeli dwie sylaby jednak decydowali si˛e na jedna.
˛ Świadczyć to może o tym, iż informacja z jednego z uszu jest bardziej wiarygodna i zmusza
do podj˛ecia decyzji podczas słyszenia dychotycznego na korzyść jednego z uszu. Mimo, iż przy niektórych próbkach pojawiły si˛e skłonności do lewouszności, nie można
powiedzieć, że któraś z próbek była dominujaca.
˛

Efekt McGurka
Celem drugiego eksperymentu było zbadanie, czy u polskoj˛ezycznych słuchaczy wyst˛epuje efekt McGurka.
Być może ze wzgl˛edu na zastosowanie słuchawek zamiast głośników, w eksperymencie dotyczacym
˛
efektu McGurka, efekt ten nie ujawnił si˛e tak silnie jakby można
si˛e było tego spodziewać. Mimo to, zauważono na podstawie wyników pewne tendencje i wychwycono spośród użytych próbek takie, które u polskich słuchaczy moga˛
wywoływać ten efekt. Nast˛epujace
˛ próbki: ga/ba, ba/ga, ibi/igi, idi/ibi, baga/gaga
prowadziły do efektu, przy czym w literaturze [Bovo, Ciorba, Prosser, Martini, 2009],
jeżeli brać pod uwag˛e tylko dźwi˛eczne spółgłoski, właśnie o tych si˛e wspomina jako
znaczacych
˛
dla efektu McGurka. Biorac
˛ pod uwag˛e słuchaczy, wyniki wskazuja,
˛ iż efekt
wystapił
˛ u ośmiu osób.

Efekt McGurka i rywalizacja słuchowa
Celem trzeciego eksperymentu było sprawdzenie, czy rywalizacja słuchowa wpływa
na efekt McGurka.

Trzy różne bodźce (I)
W przypadku 10 osób wystapiły
˛
te same tendencje zwiazane
˛
z preferencja˛ jednego
z uszu. u trzech obuuszność ustapiła
˛
miejsca prawouszności, zaś co do dwóch osób statystki nie pozwoliły podjać
˛ jednoznacznej decyzji. Tylko u trzech osób wystapił
˛ efekt
McGurka. Próbek, przy których efekt ten wystapił
˛ było sześć: ba/ga/da, ga/da/ba,
igi/idi/ibi, idi/igi/ibi, gaga/daga/baga, daga/gaga/baga. Przy czym użyte próbki pozwalały zbadać wprost wyst˛epowanie efektu McGurka, który prowadził tylko do powstania takich odpowiedzi jak ’bga’ oraz ’bda’. Ze wzgl˛edu na użyta˛ w każdej próbce
spółgłosk˛e ’d’, tylko pośrednio można domniemywać, że faworyzacja w tej cz˛eści eksperymentu bodźców /da/, /idi/ oraz /daga/ wynikała z wystapienia
˛
efektu McGurka.
Potwierdza to brak wystapienia
˛
faworyzacji jakiegokolwiek z bodźców w eksperymencie I.
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Bodźce zgodne
Zgodność lewego ucha z kanałem wzrokowym (II)
Warto zauważyć, że w tej cz˛eści eksperymentu mimo iż bodźce składały si˛e z próbek, gdzie sygnał w lewym uchu był zgodny z sygnałem wzrokowym, zaś na prawe
ucho podawany był inny, u ośmiu badanych wystapiły
˛
takie same tendencje co do preferowanego ucha jak w pierwszym eksperymencie. Zgodność bodźców w dwóch modalnościach nie przesadziła
˛
o wyborze jakiego dokonywali słuchacze. Z drugiej strony,
istotne jest również, iż dla tych, którzy charakteryzowali si˛e prawousznościa,
˛ nastapiła
˛
zmiana w stron˛e obuuszności. Tylko w przypadku jednej osoby, wcześniej odnotowana
obuuszność, prowadziła w tej cz˛eści eksperymentu do pojawienia si˛e lewouszności.
u dwunastu osób wystapił
˛ efekt McGurka, co może być zaskakujace,
˛ gdyż w eksperymencie II efekt ten ujawnił si˛e tylko dla ośmiu osób.

Zgodność prawego ucha z kanałem wzrokowym (III)
W trzeciej cz˛eści eksperymentu, podobne tendencje zwiazane
˛
z preferencja˛ jednego
z uszu wystapiły
˛
u dziewi˛eciu osób. Trzy osoby, wcześniej zakwalifikowane do prawousznych, tutaj zostały umieszczone w grupie obuusznych. Zaś dwie, wcześniej obuuszne oraz jedna, co do której nie można było podjać
˛ decyzji, tutaj zakwalifikowane zostały do prawousznych. Efekt McGurka tutaj ujawnił si˛e tylko dla sześciu osób,
co można tłumaczyć integracja˛ mi˛edzymodalna˛ z uchem silniejszym. Przy czym cztery osoby u których wystapił
˛ efekt w pierwszym eksperymencie zostały ocenione jako
obuuszne, jedna jako prawouszna zaś, co do jednej osoby, nie można było podjać
˛ jednoznacznej statystycznie decyzji.

Wnioski
Hipoteza I: w systemie słuchowym człowieka wyst˛
epuje zjawisko
rywalizacji słuchowej
Na podstawie wyników pierwszego eksperymentu, można wnioskować, iż w układzie
słuchowym człowieka wyst˛epuje zjawisko rywalizacji słuchowej. Jednak na podstawie
wyników nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest to mechanizm podobny do mechanizmu rywalizacji dwuocznej, czy też całkowicie odmienny. Ze wzgl˛edu na różnice
w budowie systemu słuchowego jak i różnice w charakterystyce bodźców wzrokowych
i słuchowych twierdzić można, iż jest to proces odmienny od rywalizacji wzrokowej.
Co wi˛ecej, w przypadku badań nad wzrokiem, nie spotyka si˛e osób dwuocznych, tutaj zaś widać, iż zjawisko obuuszności było cz˛este. Przesłanka˛ uzasadniajac
˛ a˛ taki stan
może być zjawisko maskowania centralnego wyst˛epujace
˛ w układzie słuchowym. Możliwe, iż informacja z jednego ucha, które mogłoby być silniejsze jest maskowana przez
informacj˛e z drugiego, uniemożliwiajac
˛ w ten sposób wybranie tego silniejszego. Co
dla zrozumienia mowy może być ważnym czynnikiem.
Według Anne Treisman [Za: Lepore, Pylyshyn 1998] można twierdzić, że istnieje
mechanizm, który można by nazwać rywalizacyjnym, jednak nie jest on analogiczny
do mechanizmu wyst˛epujacego
˛
w układzie wzrokowym. Jedna˛ z przesłanek ku temu
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jest odkrycie Blake’a, mówiace,
˛ iż człowiek jest w stanie słuchać podawanych symultanicznie dwóch komunikatów werbalnych, zaś nie jest w stanie przeczytać dwóch
informacji prezentowanych w jednym czasie. Co wi˛ecej bodźce słuchowe sa˛ zmienne
w czasie, zaś wzrokowe, używane w eksperymentach, nie sa˛ [Ramachandran, RogersRamachandran 2008, Howard, Rogers 1995]. Rywalizacja dwuoczna zachodzi dopiero
po osiagni˛
˛ eciu pewnego progu czasu wyświetlania bodźców. W przypadku uszu, w czasie potrzebnym do nastapienia
˛
rywalizacji, bodźce znacznie by si˛e zmieniły.
Samo wyst˛epowanie efektu REA, może wskazywać, iż istnieje jakiś mechanizm
prowadzacy
˛ do lepszego słyszenia jednym z uszu, przy fizycznie jednakowo sprawnych
mechanizmach słuchowych obu uszu.

Hipoteza II: efekt McGurka wyst˛
epuje dla j˛
ezyka polskiego
u polskoj˛
ezycznych słuchaczy
Analiza wyników pokazuje, iż u polskich słuchaczy wyst˛epuje efekt McGurka. Jednak, prawdopodobnie ze wzgl˛edu na użycie słuchawek w eksperymencie lub różny
dla każdego słuchacza poziom dźwi˛eku próbek, efekt ten ujawnił si˛e tylko w kilku
przypadkach. Należy przypuszczać, iż przy powtórzeniu eksperymentu w przy równym poziomie dźwi˛eku dla każdego słuchacza lub przy użyciu słuchawek, efekt ten
pojawi si˛e cz˛eściej.
Warto zwrócić uwag˛e, iż na 15 badanych, gdzie u ośmiu wystapił
˛ efekt McGurka,
pi˛ecioro z nich było obuusznych, zaś tylko dwoje prawousznych. Co do jednej osoby, u której wystapił
˛ efekt McGurka nie można było podjać
˛ decyzji co do uszności.
Odwrotna tendencja pojawiła si˛e dla osób, u których efekt ten nie wystapił.
˛
Pi˛ecioro z badanych, u których efekt McGurka nie wystapił
˛ było prawousznych, zaś dwoje
obuusznych. Wskazywać to może, iż rywalizacja słuchowa może w dalszej cz˛eści eksperymentu wpływać na wyst˛epowanie efektu McGurka.
W dalszych badaniach, oprócz właściwości lingwistycznych, warto zanalizować
podstawy akustyczne tego zjawiska. Może to prowadzić do lepszego zrozumienia zjawiska jakim jest integracja mi˛edzymodalna w przypadku bodźców j˛ezykowych, jak
i pomóc w badaniach nad działaniem samego układu słuchowego.

Hipoteza III: rywalizacja słuchowa wpływa na efekt McGurka.
Na podstawie trzech cz˛eści trzeciego eksperymentu, można stwierdzić, iż rywalizacja
słuchowa wpływa na efekt McGurka.
W pierwszej cz˛eści trzeciego eksperymentu widzimy, że tylko u trzech osób wystapił,
˛ możliwy do dowiedzenia wprost, efekt McGurka. Dwie z tych osób były uznane
w pierwszym eksperymencie obuuszne, zaś co do jednej nie można było podjać
˛ decyzji.
Wyniki tej cz˛eści eksperymentu moga˛ również służyć za potwierdzenie tezy stawianej
w drugim eksperymencie. Widzimy, że możliwy do zauważenia wprost efekt McGurka
wystapił
˛ tylko u trzech osób. Jednak tutaj, jako w jedynym z przeprowadzonych eksperymentów, można zauważyć preferencj˛e bodźców wyst˛epujacych
˛
w jednym z kanałów
audio zawierajacych
˛
spółgłosk˛e ’d’. Wyst˛epowała ona wtedy, kiedy bodziec z drugiego
kanału audio w połaczeniu
˛
z bodźcem video mógł prowadzić do wystapienia
˛
efektu
McGurka właśnie ze spółgłoska˛ ’d’.
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Wyniki drugiej i trzeciej cz˛eści eksperymentu wyraźnie potwierdzaja˛ hipotez˛e III.
Dla zgodności lewego kanału audio z kanałem video efekt McGurka wyst˛epował cz˛eściej niż w przypadku sytuacji zgodności prawego kanału audio z video, jak również
w przypadku klasycznego eksperymentu na efekt McGurka.

Dyskusja
Analiza wyników, jak i wnioski z niej płynace
˛ prowadza˛ do potwierdzenia trzech hipotez stawianych w powyższej pracy. Jednak, ze wzgl˛edu na niejednakowy poziom
dźwi˛eku podczas eksperymentów prezentowany badanym, należałoby powtórzyć powyższe badania, majac
˛ na uwadze już otrzymane wyniki. Należałoby użyć wi˛ekszej
ilości różnorodnych próbek w eksperymencie bez powtórzeń. Zwrócić uwag˛e należy,
aby w eksperymencie z trzema różnymi bodźcami można było wyraźniej wprost wykazać istnienie efektu McGurka.
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e zaburzeń osobowości
Monika Marszał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydziałowe Studium Doktoranckie, Instytut
Psychologii
mmarszal@amu.edu.pl
Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie teorii mentalizacji
do wyjaśniania zaburzeń osobowości w rozumieniu psychodynamicznym. Według najnowszych doniesień P. Fonagy’ego konstrukt ten możemy rozpatrywać na czterech
dymensjach, które tworza˛ charakterystyczny dla danej osoby profil mentalizacji: mentalizacja automatyczna i kontrolowana, poznawcza i afektywna, zorientowana na zewn˛etrzne lub wewn˛etrzne cechy self i obiektu oraz zorientowana bezpośrednio na self
lub na obiekt. W końcowej cz˛eści artykułu opisano zastosowanie tak rozumianego modelu mentalizacji do konceptualizacji zaburzenia osobowości borderline.
Poj˛ecie mentalizacji po raz pierwszy pojawiło si˛e w latach 70. XX wieku i w chwili obecnej stanowi najpr˛eżniej rozwijajacy
˛ si˛e i jeden z najdokładniej potwierdzonych
naukowo nurtów dociekań empirycznych spośród wszystkich koncepcji psychodynamicznych. Fonagy wraz ze współpracownikami [2009, 2009b, 2008, 2002] od wielu
lat rozwija swoja˛ koncepcj˛e mentalizacji, aplikujac
˛ ja˛ poczatkowo
˛
tylko do wyjaśniania genezy zaburzenia osobowości borderline. Stworzył on wyczerpujacy
˛ i poparty
badaniami obraz tego zaburzenia, a w chwili obecnej pracuje nad rozszerzeniem jego
zastosowania do innych zaburzeń osobowości.
Mentalizacja to konstrukt wielowymiarowy i złożony, o charakterze interdyscyplinarnym, powstały na pograniczu psychologii, psychoanalizy, kognitywistyki i filozofii.
Jest to również najlepszy przykład na ścisłe połaczenie
˛
nauki i teorii; dociekań akademickich i zagadnień praktycznych. Na podstawie tego podejścia powstała i ciagle
˛
rozwija si˛e skuteczna psychoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości, psychozami, depresja˛ lub uzależnieniem. Ostatnio dowiedziono jej skuteczności w terapii rodzin
[Bateman, Fonagy 2010, Soderstrom, Skarderud, 2009, Safier 2003].
W wyniku wieloletnich badań [Fonagy, Luyten 2009] udało si˛e ustalić, że zaburzenie osobowości borderline i inne zaburzenia osobowości zwiazki
˛ B maja˛ swoja˛ przyczyn˛e w traumatycznych doświadczeniach najwcześniejszych lat życia dziecka (tutaj
ujmowane jako jakość utworzonej wi˛ezi przywiazaniowej
˛
z opiekunem) i cechach temperamentalnych jednostki. W uj˛eciu Fonagy’ego zmienna˛ pośredniczac
˛ a˛ mi˛edzy tymi
czynnikami, a wystapieniem
˛
zaburzenia osobowości jest mentalizacja. Jest to specyficzna forma poznania społecznego, polegajaca
˛ na wykonywaniu wyobrażeniowej psychicznej aktywności pozwalajacej
˛ nam traktować zachowanie innych ludzi w katego-
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riach intencjonalnych potrzeb, pragnień, przekonań, celów, uczuć etc. [Fonagy, Luyten
2009]. Może być rozpatrywana jako cecha lub jako stan. Według najnowszych doniesień [Fonagy 2009b], zaburzenia tej funkcji moga˛ wyjaśniać całe spektrum zaburzeń
powstajacych
˛
w zwiazku
˛
z patologia˛ rozwoju self, a wi˛ec zaburzeń osobowości, depresji oraz zaburzeń psychotycznych. Do najważniejszych założeń, wyjaśniajacych
˛
mentalizacj˛e jako przyczyn˛e psychopatologii, zaliczamy nast˛epujace
˛ twierdzenia [Fonagy,
Luyten 2009]:
1. Umiej˛etność mentalizacji nie jest cecha˛ konstytucjonalna;
˛ przeciwnie- tworzy si˛e
na przestrzeni pierwszych lat życia dziecka i w znacznym stopniu jest zależna
od najwcześniejszych doświadczeń dzieci˛ecych z opiekunem, a wi˛ec od rodzaju
utworzonej wi˛ezi przywiazaniowej
˛
[Fonagy i wsp. 2008], która mi˛edzy innymi
zależy od trafności odzwierciedlania subiektywnego doświadczenia dziecka przez
obiekt przywiazania.
˛
2. Jakość odzwierciedlania wpływa nie tylko na umiej˛etność mentalizacji, ale także
na rozwój regulacji afektu oraz samokontroli (łacznie
˛
z mechanizmami uwagowymi oraz świadoma˛ kontrola).
˛
3. Przyczyna˛ zakłóceń w rozwoju mentalizacji, a co za tym idzie w rozwoju self,
jest nieprawidłowy rozwój wi˛ezi przywiazania
˛
oraz późniejsze wydarzenia traumatyczne zwiazane
˛
z postacia˛ przywiazania.
˛
4. Mentalizacja i pokrewne umiej˛etności (odzwierciedlanie i regulacja afektu, kontrola uwagowa) w prawidłowym rozwoju nakładaja˛ si˛e na funkcje b˛edace
˛ rozwojowo wcześniejsze niż wymienione.

Nowe uj˛
ecie mentalizacji
Przez wiele lat dociekań teoretycznych i praktycznych poj˛ecie mentalizacji stawało si˛e
coraz bardziej złożone. Poczatkowo
˛
zarzucano mu zbytnia˛ rozległość i ogólność, aby
można było zastosować je do konceptualizacji konkretnych zaburzeń. Dzi˛eki najnowszemu podejściu do mentalizacji jako konstruktu opisywanego na wielu wymiarach,
popartego badaniami z zakresu neuroobrazowania, psychologii poznawczej oraz rozwojowej [Luyten, Fonagy 2009], mamy szans˛e na uporzadkowanie
˛
obecnego stanu
wiedzy i dokonanie operacjonalizacji tego poj˛ecia tak, aby można było w wystandaryzowany sposób porównywać pod wzgl˛edem umiej˛etności mentalizacji różne grupy kliniczne. Według najnowszego uj˛ecia mentalizacji konstrukt ten opisujemy na czterech
dymensjach, gdzie każda z nich zwiazana
˛
jest z innym obszarem neuroanatomicznym
(rys. 18.1).
Możemy przypuszczać, że różne obszary patologii, w tym też zaburzenia osobowości, b˛eda˛ charakteryzowały si˛e odmiennym profilem mentalizacji, a wi˛ec różna˛ konfiguracja˛ opisanych poniżej dymensji.
1. Mentalizacja automatyczna i kontrolowana Mentalizacja jawna, czyli kontrolowana:
• przebiega w sposób świadomy, werbalny i refleksyjny
• jest procesem szeregowym i stosunkowo wolnym
• wymaga zaangażowania uwagi i pewnego wysiłku
• pojawia si˛e ok. 4 roku życia
• dotyczy obszarów: ciała migdałowatego, zwojów podstawy mózgu, kory przedczołowej oraz przedniej kory obr˛eczy
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Rysunek 18.1. Mentalizacja jako konstrukt wielowymiarowy (opracowanie własne
na podstawie Luyten, Fonagy, 2009)

• aktywowana przez wysoki poziom pobudzenia.
2. Mentalizacja ukryta, czyli automatyczna:
• przebiega w sposób nieświadomy, niewerbalny i nierefleksyjny
• jest procesem równoległym i raczej szybkim
• wymaga minimalnego zaangażowania procesów uwagowych i wysiłku
• pojawia si˛e ok. 2 roku życia
• dotyczy obszarów: bocznej kory przedczołowej, przyśrodkowej kory przedczołowej, bocznej i przyśrodkowej kory ciemieniowej, płata skroniowego i przedniej kory zakr˛etu obr˛eczy
• hamowana przez wysoki poziom pobudzenia.
3. Mentalizacja poznawcza i afektywna
Ta dymensja została sprowadzona do dwóch niezależnie działajacych
˛
systemów,
znanych jako teoria mechanizmu umysłowego (TOMM, theory of mind mechanism) i teoria systemu empatycznego (TESS, the emphatizing system). Pierwszy z nich odpowiada za rozumienie zdań dotyczacych
˛
pewnego ustosunkowania
si˛e podmiotu, np. „Mama wierzy Jankowi, że on zjadł ciastka”. Prawdopodobnie zwiazany
˛
jest z kora˛ przedczołowa˛ i środkowa.
˛ Drugi z nich zwiazany
˛
jest
z rozumieniem stanu emocjonalnego, np. „Przykro mi- że zabolało ci˛e to- co powiedziałem” i jest zwiazany
˛
z boczna˛ kora˛ przedczołowa.
˛ Oba systemy powinny
działać wspólnie, aby poznanie społeczne było właściwe i trafne. Natomiast nieprawidłowe działanie jednego z systemów prowadzi do nadkompensacji w drugim
systemie, co może powodować określony obraz kliniczny, charakterystyczny dla
danego zaburzenia osobowości. Zostanie to wyjaśnione w dalszej cz˛eści artykułu
na przykładzie zaburzenia osobowości borderline.
4. Mentalizacja zorientowana na zewn˛etrzne lub wewn˛etrzne cechy self lub obiektu
Zorientowanie na stany wewn˛etrzne oznacza, że podmiot skupia si˛e bezpośrednio na myślach, uczuciach i pragnieniach drugiej osoby [Fonagy, Luyten 2009].
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Na drugim krańcu kontinuum znajduje si˛e zorientowanie na zewn˛etrznych, fizycznych i obserwowalnych cechach lub zachowaniach siebie lub innych osób.
Oba z opisywanych systemów angażuja˛ odmienne struktury neuroanatomiczne.
Jako, że stany wewn˛etrzne moga˛ być uważane za internalizacj˛e tego, co zewn˛etrzne [Fonagy, Gergely, Target 2007, za: Fonagy, Luyten, 2009], podział dotyczacy
˛
orientacji na zewn˛etrzne i wewn˛etrzne cechy możemy stosować zarówno do mentalizacji dotyczacej
˛ self jak i innych osób z otoczenia podmiotu.
5. Mentalizacja zorientowana na self lub obiekt
Jest to dymensja, wobec której badacze nie sa˛ przekonani o nasilonej dychotomii,
a raczej o wspólnym podłożu neuroanatomicznym i rozwojowym obu procesów.
Według najnowszych doniesień [Nicolo, Semerari 2008, Uddin i wsp. 2007, za:
Fonagy, Luyten 2009] te same obszary mózgu sa˛ odpowiedzialne za identyfikowanie uczuć i myśli zarówno swoich własnych, jak i innych ludzi. Mogłoby to
tłumaczyć fakt, że w wielu zaburzeniach osobowości możemy obserwować zaburzenia różnicowania self od obiektu, a co za tym idzie nieprawidłowości w stopniu
integracji własnej tożsamości.
W literaturze opisuje si˛e dwa niezależne systemy neuroanatomiczne, odpowiedzialne za różnicowanie mi˛edzy soba,
˛ a innymi osobami z otoczenia [Lieberman 2007,
za: Fonagy, Luyten 2009]. Pierwszy z nich jest automatycznym, ukrytym mechanizmem wykształconym na drodze ewolucji, ułatwiajacym
˛
nam rozumienie innej osoby
bez angażowania wysiłku w ten proces, opartym na ekspresji emocjonalnej i innych
wskaźnikach fizycznych. Drugi system, majacy
˛ swoje źródło w korze przedczołowej,
jest oparty na symbolicznych i abstrakcyjnych reprezentacjach cudzych stanów emocjonalnych. Oba te systemy wspólnie przyczyniaja˛ si˛e do wytworzenia obrazu Ja i nieJa, czyli uformowania poczucia odr˛ebności od innych osób.

Zastosowanie modelu mentalizacji do wyjaśnienia
mechanizmu powstawania i przejawiania si˛
e zaburzenia
osobowości borderline
W ostatnich latach, zwłaszcza w nurcie psychodynamicznym, wiele uwagi poświ˛econo
zaburzeniu osobowości borderline. W obrazie klinicznym osób z pogranicza dominuja˛
specyficzne i niespecyficzne przejawy słabości ego, których konsekwencja˛ sa˛ nast˛epuja˛
ce objawy: zaburzenia tożsamości, stosowanie rozszczepienia i innych prymitywnych
mechanizmów obronnych, stany zbliżone do psychotycznych zwiazane
˛
z poczuciem
rzeczywistości, problemy z kontrola˛ impulsów oraz tolerancja˛ l˛eku i regulacja˛ afektu. Charakterystyczna jest przewaga negatywnych stanów emocjonalnych, a także l˛ek
przed porzuceniem, problemy ze spójnościa˛ self i regulacja˛ poczucia własnej wartości,
defekty superego oraz intensywny i niestabilny wzorzec funkcjonowania interpersonalnego (Goldstein, 2003). Najbardziej widoczna˛ cecha˛ zachowania osoby borderline
jest jednoczesne dażenie
˛
do innych osób w obawie przed samotnościa˛ i obawa przed
bliska˛ relacja,
˛ a dokładniej przed utrata˛ kontroli w wyniku całkowitego „rozpłyni˛ecia
si˛e” w drugiej osobie.
Fonagy i wsp. [2009] dowodza,
˛ że zaburzenie osobowości borderline jest konsekwencja˛ trzech czynników zwiazanych
˛
z rozwojem umiej˛etności mentalizacji i tworzeniem si˛e struktur self :
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a) brakiem lub poważnym zaburzeniom procesu mentalizacji w bliskich relacjach interpersonalnych
b) skłonności do używania sposobów myślenia poprzedzajacych
˛
rozwojowo działanie
mentalizacji
c) stałego przymusu dokonywania eksternalizacji swoich wewn˛etrznych stanów (stosowania identyfikacji projekcyjnej), co jest interpretowane jako sposób na pozbycie
si˛e fałszywego self.
Opisany wyżej wieloaspektowy model mentalizacji został szczegółowo zastosowany do wyjaśniania mechanizmu powstawania i przejawiania si˛e klinicznych cech zaburzenia osobowości borderline (ibidem). I tak, w zwiazku
˛
z obniżona˛ odpornościa˛
na stres i pobudzenie emocjonalne okazuje si˛e, że w przypadku tych pacjentów obserwujemy przewag˛e automatycznej mentalizacji nad kontrolowana,
˛ zwłaszcza w sytuacjach zwiazanych
˛
z funkcjonowaniem społecznym. Ponadto osoby z zaburzeniem
osobowości borderline wykazuja˛ nadwrażliwość w przypadku zewn˛etrznych cech innych osób (a wi˛ec zwracaja˛ szczególna˛ uwag˛e na gesty, mimik˛e itp.), nie odnosza˛ si˛e
jednak w żaden sposób do wewn˛etrznych stanów, a wi˛ec wykazuja˛ nieprawidłowości w mentalizacji zorientowanej na wewn˛etrzne, ukryte cechy swoje i innych osób.
Jeśli chodzi o mentalizacj˛e skierowana˛ na self lub obiekt, osoby z tym zaburzeniem
osobowości cechuja˛ si˛e nieprawidłowościami w odróżnianiu self od nie- self, a co za
tym idzie- zaburzeniami tożsamości, mogacymi
˛
przejawiać si˛e nawet w postaci dyfuzji
tożsamości. Bardzo ciekawe ustalenia dotycza˛ mentalizacji poznawczej i afektywnej:
otóż badania wykazały, że osoby borderline maja˛ problemy z poznawczym aspektem
mentalizacji (a wi˛ec mechanizmem TOMM), co prowadzi do nadmiernego skupienia
si˛e (kompensacji) na afektywnym jej aspekcie, czyli mechanizmie TESS. Zgodne z tym
założeniem sa˛ charakterystyczne dla tego zaburzenia podatność na przejmowanie stanów emocjonalnych innych osób, nadwrażliwość uczuciowa oraz skłonność do bycia
„zalewanym” przez różne emocje.
Reasumujac,
˛ na podstawie powyższych doniesień możemy założyć, że opisane
w artykule wielowymiarowe podejście do mentalizacji może znaleźć zastosowanie
w konceptualizacji nie tylko zaburzenia osobowości borderline, ale też innych zaburzeń, zwłaszcza z wiazki
˛ B wg DSM- IV [APA 1994]. Biorac
˛ pod uwag˛e cz˛estość ich
wyst˛epowania pośród pacjentów gabinetów terapeutycznych, poradni czy szpitali, nie
sposób przecenić wkładu, jaki w praktyk˛e kliniczna˛ mogłaby mieć spójna i poparta
badaniami konceptualizacja danego zaburzenia. Z tego powodu uważam, że należy
kontynuować dociekania empiryczne w tym obszarze badawczym.
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Streszczenie Kognitywistyka choć bez watpienie
˛
jest dziedzina˛ multidyscyplinarna,
˛
w standardowym rozumieniu nie jest jednak kojarzona z naukami o przeszłości. Niniejszy referat jest próba˛ przybliżenia stosunkowo jeszcze mało znanej dyscypliny jaka˛
jest archeologia kognitywna i wskazania możliwych płaszczyzn współpracy nauk o poznaniu z prahistoria.
˛ Na przykładzie analizy narz˛edzi dolnopaleolitycznych w kontekście problematyki kreatywności, przedstawione zostana˛ założenia, metody i procedury
stosowane przez archeologów kognitywnych w celu wydobycie informacji o procesach
poznawczych naszych przodków. Efekty współpracy kognitywistyki i archeologii moga˛ być przydatne nie tylko dla badaczy przeszłości, szukajacych
˛
nowych sposobów
badania rzeczywistości minionych, ale również wpływać na rozumienie, postrzegania
i wyjaśnianie problemów formułowanych we współczesnej kognitywistyce.

Wprowadzenie
Kognitywistyka jako dyscyplina zajmujaca
˛ si˛e procesami poznawczymi człowieka, ze
wzgl˛edu na wieloaspektowość przedmiotu swoich badań, od momentu powstania jest
dziedzina˛ multidyscyplinarna˛ i daż
˛ ac
˛ a˛ do integracji wiedzy wytworzonej na kanwie
różnych nauk. Ekspandujacy
˛ charakter podejmowanych przez nia˛ problemów sprawia,
że w celu wyjaśnienia różnych procesów kognitywnych, łaczy
˛
si˛e informacje z wielu
dyscyplin, doprowadzajac
˛ do powstawania zupełnie nowej wiedzy, co stanowi jeden
z głównych atutów takiego sposobu uprawiania nauki [Dziarnowska, Klawiter 2003, s.
7-14; Klawiter 2004, s. 115-119]. Odnoszac
˛ si˛e do kryteriów kognitywistycznego sposobu przeprowadzania procesu badawczego jakimi sa˛ multidyscyplinarność i problem
ekspandujacy,
˛ w niniejszym referacie chciałbym nawiazać
˛
do możliwości wykorzystywania nauk zajmujacych
˛
si˛e przeszłościa,
˛ w celu lepszego zrozumienia poznawczego
funkcjonowania człowieka. W ramach tego artykułu postaram si˛e przedstawić stosunkowo jeszcze mało znana˛ dyscyplin˛e badawcza˛ jaka˛ jest archeologia kognitywna
i wskazać na potencjał wykorzystania wiedzy kognitywistycznej na gruncie archeologii. Zagadnienia poruszane w obr˛ebie omawianego nurtu pomimo tego, że dotycza˛
przeszłości, w pewien sposób kształtowały teraźniejszość, stad
˛ też i dla kognitywistyki
ważna powinna być wiedza o rzeczywistościach minionych, by lepiej móc zrozumieć
współczesne funkcjonowanie ludzkiego poznania i uzyskać jego szersza˛ perspektyw˛e.
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Niniejszy referat zorientowany jest wokół trzech zagadnień. W pierwszej cz˛eści
przedstawi˛e główne założenia i przedmiot badań archeologii kognitywnej oraz wskaż˛e możliwe płaszczyzny współpracy archeologii i kognitywistyki. W kolejnej przechodzac
˛ do zaprezentowania konkretnych aplikacji wiedzy kognitywistycznej w archeologii omówi˛e sposoby interpretacji narz˛edzi krzemiennych w kontekście procesów
poznawczych. W trzeciej cz˛eści b˛edacej
˛ kontynuacja˛ rozważań o poznawczych aspektach artefaktów w konwencji studium przypadku postaram si˛e przedstawić zagadnienie kreatywności na przykładzie dolnopaleolitycznych narz˛edzi krzemiennych i kamiennych.

Umysł wykopany? Archeologia kognitywna
Archeologia kognitywna jest dyscyplina,
˛ która wyłoniła si˛e z prahistorii w latach 80tych XX wieku. Pierwszym ośrodkiem, w którym narodziła si˛e idea zastosowania wiedzy o procesach poznawczych w procedurach rekonstruowania i interpretowania przeszłości było środowisko archeologów skupionych wokół Colina Renfrewa1 na Uniwersytecie Cambridge. Dość szybko ten nurt badawczy znalazł swoich kontynuatorów
w państwach skandynawskich i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie kontynentalnej jest to nadal stosunkowo rzadko uprawiany rodzaj refleksji nad przeszłościa˛ [Renfrew 1994, s. 3–12]. Ujmujac
˛ archeologi˛e kognitywna˛ w kontekście metodologicznym można powiedzieć, że należy ona do modernistycznych nurtów uprawiania archeologii i swoimi korzeniami si˛ega prób wyjaśniania przeszłości w kategoriach
teorii systemów2 . W obecnych czasach archeolodzy kognitywni w wi˛ekszym stopniu
posługuja˛ si˛e w swoich narracjach o przeszłości terminami zwiazanymi
˛
z procesami
myślowymi, inteligencja,
˛ percepcja,
˛ semiotyka˛ i studiami kontekstualnymi [Flannery,
Marcus 1996, s. 35-48].
Mówiac
˛ o archeologii kognitywnej należy podkreślić dwa zasadnicze elementy budujace
˛ jej tożsamość. Pierwszym z nich jest specyficzny rodzaj pojmowania przeszłości. O ile w tradycyjnych sposobach uprawiania prahistorii przeszłość traktuje si˛e jako
zbiór wydarzeń rekonstruowanych dzi˛eki danym dostarczanym z wykopalisk, o tyle
przedmiotem badan archeologii kognitywnej nie sa˛ fakty dziejowe jako takie, ale procesy myślowe umożliwiajace
˛ ich zaistnienie. Stad
˛ też archeologia kognitywna ma charakter studiów zorientowanych na „ myślowe przyczyny” przeszłości lub też warunki
w jakich mogła si˛e ona realizować, nie zaś na sama˛ jej treść [Renfrew, Zubrow 1994].
Drugim ważnym elementem budujacym
˛
tożsamość archeologii kognitywnej jest specyficzna koncepcja umysłu, która zakłada istnienie zwiazku
˛
mi˛edzy wytworami materialnymi, wytwórcami i ich procesami myślowymi. Stad
˛ też w wyjaśnianiu procesów
1

2

Pionierska˛ praca˛ w tej dziedzinie była ksiażka
˛
Colina „Renfrew Towards an archeology of mind” wydana w 1982 roku.
Powstanie archeologii kognitywnej nie było by możliwe gdyby nie wcześniejszy
zwrot w archeologii (lata 60 – te XX wieku) określany szkoła˛ procesualna,
˛ dzi˛eki
której to zauważono, że to nie przeszłość jako tak jest przedmiotem badań archeologicznych, ale człowiek jako jej twórca. Słynne w tym kontekście były słowa jednego
z czołowych twórców procesualnego podejścia do przeszłości Lewisa Binforda , który stwierdził, że albo archeologia b˛edzie antropologia,
˛ albo niczym! Dzi˛eki zwróceniu si˛e ku człowiekowi jako sprawcy przeszłości możliwe było później zwrócenie si˛e
ku analizie jego procesów poznawczych [. . . ] [Trigger 2007 s. 314-319].
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mentalnych ludzi z przeszłości archeolodzy kognitywni z jednej strony odwołuja˛ si˛e
do wiedzy z zakresu neuronauki i biologicznego funkcjonowania systemu nerwowego,
z drugiej zaś podkreślaja˛ kulturowe usytuowanie umysłu. Posługujac
˛ si˛e kategoriami
zaczerpni˛etymi z filozofii umysłu można by powiedzieć, że jest to stanowisko zbliżone
do emergentyzmu [Żegleń 2006, s. 142–146] w tym sensie, że rozpatrywanie wytworów z przeszłości w kontekście wiedzy o mózgu jest ważnym elementem w budowania
modeli pradziejów (w paradygmacie archeologii kognitywnej), ale zarazem nie jest
ono wystarczajace
˛ w uzyskaniu pełnej refleksji nad pradziejowa˛ umysłowościa.
˛
Podsumowujac
˛ można powiedzieć, że archeologia kognitywna jawi si˛e jako dziedzina trójpoziomowa [Zubrow 1994, s. 187-190]:
•

•

•

po pierwsze jest to ściśle określona propozycja metodologiczna, która wykorzystujac
˛ wyniki badań nauk o procesach poznawczych próbuje rekonstruować i interpretować dane uzyskane podczas prac wykopaliskowych w kontekście potencjału
kognitywnego naszych przodków,
po drugie jest to rodzaj meta refleksji nad procedurami badawczymi w archeologii.
Ze wzgl˛edu na to, że prahistorycy podczas prac wykopaliskowych bezpowrotnie
niszcza˛ źródło informacji o przeszłości, ważne wydaja˛ si˛e wszelkie badania nad
przebiegiem procesu źródłotwórczego (tj. percepcja,
˛ dokumentacja˛ i archiwizacja˛
materiałów archeologicznych). Na tym poziomie przydatne sa˛ wi˛ec technologie
oferowane przez kognitywistów,
po trzecie wiedza z zakresu funkcjonowania aparatu poznawczego człowieka, jest
niezwykle przydatna w prezentowaniu przeszłości, nie tylko w kontekście wystaw
muzealnych, ale również tworzenia parków archeologicznych, edukacji, czy dostosowywania narracji o przeszłości do kontekstu kulturowego, w którym ma być
prezentowana.

W niniejszym referacie ze wzgl˛edu na ograniczenia długości tekstu jak i przejrzystość wywodu archeologia kognitywna zostanie przedstawiona w ramach pierwszego
z wyróżnionych poziomów – jako rodzaj refleksji nad przeszłościa.
˛

Narz˛
edzie – przedmiot czy podmiot?
Poj˛ecie narz˛edzia należy do jednych z najbardziej fundamentalnych kategorii stosowanych w archeologii. W tradycyjnej prahistoriografii rozumiane jest ono przede wszystkim jako różnego rodzaju przedmioty posiadajace
˛ konkretne cechy metryczne i funkcjonalne (umożliwiajace
˛ pracowanie nimi), których typologie sa˛ podstawa˛ do podziału przeszłości na epoki oraz kultury archeologiczne [Ginter, Kozłowski 1975, s. 33-38;
79-80] W przeciwieństwie do tej koncepcji w rozumieniu archeologii kognitywnej narz˛edzia zorientowane sa˛ na swoich wytwórców ( „odsyłaja”
˛ do nich) i traktowane sa˛
jako realizacje ich procesów poznawczych. Prowadzi to do ważnej z punktu widzenia
analizy przeszłości redefinicji znajdowanych przez archeologów zabytków z traktowania ich jako przedmiotów, na pojmowanie ich w kategoriach podmiotów (wytwórców
i użytkowników). Szczególnie istotne znaczenie ma to przy refleksji nad paleolitem
dolnym, gdzie to właśnie narz˛edzia krzemienne stanowia˛ główne źródło informacji
o życiu naszych praprzodków [Beaune 2009, s. 3-14]. W omawianej perspektywie na
narz˛edzia wykonywane przez pierwszych ludzi spojrzymy w kontekście minimum ko-
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gnitywnego3 umożliwiajacego
˛
ich wytworzenie. Równocześnie przedstawione w obr˛ebie tego podrozdziału informacje stanowia˛ wprowadzenie do dalszej cz˛eści rozważań
poświ˛econych zagadnieniu przejawów kreatywności w starszej epoce kamienia.
Myślac
˛ w kategoriach kognitywnych o artefaktach znajdowanych na stanowiskach
dolnopaleolitycznych warto zwrócić uwag˛e na to, że staramy si˛e rozszerzyć płaszczyzn˛e współpracy archeologii i kognitywistyki z biernej aplikacji wiedzy z zakresu funkcjonowania umysłu, na zdobywanie informacji o nim poprzez analiz˛e jego wytworów. Przechodzac
˛ do zarysu poznawczego kontekstu przeszłości, możemy stwierdzić,
że „narodziny” narz˛edzi to powstanie takiego sposobu percepcji rzeczywistości, który
polega na myślowym różnicowaniu otoczenia. Ujawniło si˛e ono w pojmowaniu określonych rodzajów materii jako surowca do wytwarzania narz˛edzi, przy jednoczesnym
pomijaniu innych, mogacych
˛
również służyć temu celowi . Do powstania narz˛edzi potrzebne zatem było przejście z biernego postrzegania rzeczywistości w aktywna˛ rol˛e
(parafrazujac
˛ de Saussure) powlekania znaczeń w materi˛e [Mańczyk 2001, s. 2–31;
43–55]. Innymi procesami poznawczymi umożliwiajacymi
˛
naszym praprzodkom tworzenie narz˛edzi, była zdolność planowania i przewidywania rezultatów swoich działań, intencjonalność jak i możliwość przechowywania w pami˛eci wiedzy proceduralnej
dotyczacej
˛ wytwarzania konkretnej formy w kamieniu [Haidle 2009, s. 57-73]. Powtarzalność tych samych zespołów artefaktów w obr˛ebie dolnego paleolitu sugeruje
również, że owa wiedza proceduralna pomimo barku j˛ezyka była efektywnie przekazywana pomi˛edzy ludźmi. Na nieco wyższym poziomie abstrakcji na proces powstawania
narz˛edzi możemy spojrzeć jako na zbiór czynności b˛edacych
˛
przejawem modelowego
myślenia o świece i dostosowywania rzeczywistości do powstałego jej wyobrażenia.
Zwiazane
˛
jest to tym samym z przekraczaniem myślenia w kategoriach czasu teraźniejszego i tworzenia umysłowej reprezentacji przyszłości [Toth, Schick 1993, s. 108146]. W końcu też warto podkreślić znaczenie umiej˛etności manualnych i budow˛e
anatomiczna˛ ludzkiej r˛eki w wytwarzaniu narz˛edzi. Zorientowanie pierwszych wytworów na użytkowników uwidacznia si˛e w kształcie najwcześniejszych artefaktów tzw.
chopperów i chopping-tooli jak i nieco późniejszych pi˛eściaków, które dostosowane do
dłoni, stawały si˛e bezpośrednim przedłużeniem ciała. W yrazem owego pradziejowego myślenia w kategoriach por˛eczności jest znaczna sensoryczna reprezentacja r˛eki
w strukturach mózgu [Mańczyk 2001, 19-31].
Dokonana powyżej, skrótowa charakterystyka procesów poznawczych towarzysza˛
cych wytwarzaniu narz˛edzi paleolitycznych była próba˛ ukazania kognitywnego kontekstu przeszłości, pomimo niemożliwości dotarcia do realnych (dziejacych
˛
si˛e tu i teraz) procesów poznawczych naszych przodków. Drugim ważnym aspektem było wyjście poza pewien schemat myślowy traktujacy
˛ narz˛edzia tylko ze wzgl˛edu na sposób
ich użytkowania i wskazanie na to, że reprezentuja˛ one o wiele wi˛ecej niż tylko swoja˛
funkcj˛e. i o ile w niniejszym fragmencie starałem si˛e pokazać powstanie narz˛edzi jako
3

Oprócz prezentowanych tutaj skrótowo wniosków dotyczacych
˛
minimalnych własności umysłu pozwalajacych
˛
na wytworzenie narz˛edzi paleolitycznych, warto
wspomnieć, że owe zabytki analizowane sa˛ również pod wzgl˛edem ich wpływu na
inne funkcje poznawcze. Przykładowo rozpatrywane sa˛ one w kontekście wytwarzania muzyki (Iain Morley The Evolutionary Origins and Archaeology of Music;
Zubrow , Cross, Cowan Musical behaviour and the archaeology of mind), j˛ezyka
(Terrence Deacon The symbolic species; Noble, Davison Human evolution language and mind ) czy symboliki ( Colin Renfrew Cognition and material culture: the
archaeology of symbolic storage).
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rezultat pewnego poziomu funkcjonowania umysłu pierwszych ludzi, o tyle w dalszej
cz˛eści pracy postaram si˛e przedstawić narz˛edzia jako uwidacznianie si˛e myślenia kreatywnego.

Homo creativus?
W studiach nad antropogeneza˛ prowadzonych na kanwie różnych nauk odnaleźć możemy wiele hipotez ujmujacych
˛
z różnych perspektyw istot˛e bycia człowiekiem. Najbardziej znanymi, które weszły w powszechna˛ świadomości jest dwunożność, wzrastajaca
˛ obj˛etość mózgu czy inteligencja makiaweliczna [Coyne 2009, s. 229-262]. W archeologii głównym wyznacznikiem człowieczeństwa jest umiej˛etność wytwarzania ściśle określonych narz˛edzi, które znajdowane w różnych kontekstach dostarczaja˛ nam
informacji o życiu dawnych ludzi. Jednak zwracajac
˛ si˛e ku archeologii kognitywnej
należy stwierdzić, że to nie narz˛edzia sa˛ istota˛ człowieczeństwa, ale jego rezultatem.
Z tego też wzgl˛edu w ostatnich latach pojawiło si˛e w tym nurcie wiele prac poświ˛econych zagadnieniom inteligencji, świadomości, percepcji czy narodzinom myślenia
symbolicznego i ich uzewn˛etrznianiu si˛e w wygladzie
˛
i funkcji znalezisk archeologicznych [Beaune, W ynn, Coolidge 2009]. W takim też kontekście prowadzone b˛eda˛
rozważania nad kreatywnościa˛ pierwszych ludzi.
Mówiac
˛ o kreatywności w odniesieniu do przeszłości potrzebnym wydaje si˛e sprecyzowanie znaczenia tego terminu. W psychologii istnieja˛ dwa główne rozumienia
tego zjawiska: jako zachowania twórczego, które przysługuje nielicznym (np. artystom), oraz jako zdolność do innowacyjności w potrzebach dnia codziennego, czyli
cecha odnoszaca
˛ si˛e praktycznie do każdego człowieka i zrelatywizowana do różnych
etapów jego życia. Kreatywność w sposób ogólny definiuje si˛e jako umiej˛etność do
niestandardowego łaczenia
˛
pewnych cech, myśli lub obiektów i wytwarzania poprzez
to nowej rzeczywistości. Zachowaniem kreatywnym jest wi˛ec takie zachowanie, które
polega na przełamywaniu pewnych schematów myślowych [N˛ecka 2001, s. 11-34].
W kontekście problematyki kreatywności naszych przodków ów proces psychiczny
rozumieć b˛edziemy jako zdolność do tworzenia innowacji w ramach rozwiazywania
˛
różnych problemów i zadań. Należy również zaznaczyć, że postrzeganie tego zjawiska
poprzez pryzmat narz˛edzi zaw˛eża nasza˛ perspektyw˛e tamtej rzeczywistości i nie daje mocy wejścia w konkretny stan psychiczny przodków. Choć wi˛ec kreatywność jest
indywidualnym stanem mentalnym w kontekście źródeł archeologicznych traci ona
swój subiektywny charakter i zostaje sprowadzona do jej uzewn˛etrznionego wymiaru
technologicznego.
Pierwsze narz˛edzia wytwarzane przez homo habilisa 2,2 miliony lat temu w Afryce były stosunkowo prostymi, dopasowanymi do r˛eki wytworami. W literaturze archeologicznej nazywane sa˛ one otoczakami i charakteryzuja˛ si˛e posiadaniem kraw˛edzi
tnacej
˛ uzyskanej przez uderzanie otoczakiem o twardsza˛ skał˛e i odłupaniu jego fragmentu [Kaczanowski, Kozłowski 1998, s. 49– 50]. Owa czynność doprowadzajaca
˛ do
powstania cz˛eści tnacej
˛ o ile sama w sobie może nie sprawiać wrażenia kreatywnej,
tak samo jak potraktowanie otoczaków jako narz˛edzi, o tyle twórczym wydaje si˛e idea
zrobienia z nich narz˛edzi. Choć wi˛ec wśród zwierzat,
˛ jak i też w znaleziskach przypisywanych australopitekom spotykamy tendencj˛e do wykorzystywania kamienia jako
narz˛edzia, nie obserwujemy jednak traktowania jego jako surowca do wytworzenia
innego przedmiotu [Lake 2005, s. 134–137]. Czynność zmienienia struktury otoczaka
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w celu nadania mu określonego kształtu i funkcji jest przykładem innowacyjnego myślenia z tego wzgl˛edu, że połaczono
˛
wiedz˛e o twardości różnych skał z możliwościa˛
nadania kamieniom nowych form użytkowych, a tym samym ich kreacji. Wytworzone
narz˛edzia służyły rozwiazaniu
˛
konkretnych problemów zwiazanych
˛
ze zdobywaniem
i dzielenia pożywienia, a wi˛ec i w tym sensie sa˛ one wytworem kreatywnego myślenia
jako nowy sposób poradzenia sobie z przetwórstwem żywności.
Drugim ważnym aspektem kreatywności pierwszych ludzi było wytwarzanie zmiennych form narz˛edzi, nadawanie im nowych funkcji, komplikowanie ich i uzyskiwanie
wi˛ekszej wydajności w procesie produkcji. Podobna˛ do otoczaków forma˛ narz˛edziowa˛ wytworzona˛ w dolnym paleolicie sa˛ pi˛eściaki (szczególnie cz˛esto wyst˛epuja˛ one
w inwentarzu kultury aszelskiej), majace
˛ charakter dopasowanych do r˛eki kamiennych przedmiotów używanych przede wszystkim do ci˛ecia [Pelgrin 2009, s. 98–102].
W porównaniu z chopperami i chopping - tools diametralnemu zwi˛ekszeniu uległa
tutaj powierzchnia pracujaca
˛ narz˛edzia, pot˛egujaca
˛ efektywność pracy. Powstanie pi˛eściaków jest rezultatem komplikacji procesu wytwórczego, polegajacego
˛
na wielokrotnym i symetrycznym odbijaniu fragmentów skały (tzw. odłupków) w celu uzyskania
długiej kraw˛edzi ci˛ecia oraz por˛ecznego kształtu. W ytwarzanie owych form zwiazane
˛
jest z pojawieniem si˛e innowacji w myśleniu o narz˛edziach, a mianowicie powstaniem
bardziej wyrafinowanych narz˛edzi do tworzenia narz˛edzi. W przypadku procesu produkcyjnego pi˛eściaków potrzebne były bowiem tłuki twarde, pośredniki organiczne
czy mi˛ekkie tłuki, które pozwalały na precyzyjne ich kształtowanie [Ginter, Kozłowski
1975, s. 33-38; 40-42]. Powstało zatem rozróżnienie na narz˛edzia wytwarzane oraz
na narz˛edzia służace
˛ do ich stworzenia. Kreatywne połaczenie
˛
tych dwóch kategorii
umożliwiło powstawanie bardziej skomplikowanych wytworów, a tym samym spełniajacych
˛
nowe funkcje. Rosnaca
˛ różnorodność przedmiotów krzemiennych i kamiennych
była wi˛ec wynikiem tworzenia nowych relacji pomi˛edzy danymi obiektami fizycznymi.
Trzecim kluczowym dokonaniem zwiazanym
˛
z wytwórczościa˛ krzemienna˛ maja˛
cym miejsce w schyłkowym etapie paleolitu dolnego, (choć przede wszystkim charakterystycznym dla paleolitu środkowego) było przejście od technik rdzeniowych
do odłupkowych (np. techniki lewaluaskiej, klaktońskiej czy mustierskiej)[Kozłowski
1975, s. 42–48]. Polegało ono na wykorzystywaniu jako narz˛edzi odłupków powstałych podczas wykonywania wi˛ekszych form lub też specjalnym ich wytwarzaniu z określonych fragmentów skał (tzw. rdzeni odłupkowych). Umożliwiło to pełne wykorzystanie surowców krzemiennych lub kamiennych, jak i również było rezultatem „oderwania” si˛e narz˛edzi od ludzkiego ciała. O ile otoczaki jak i pi˛eściaki mogły być użytkowane tylko poprzez wzi˛ecie je do r˛eki, a zatem swój narz˛edziowy sens uzyskiwały
w kontekście ludzkiego ciała, o tyle z mniejszych form możliwe było wytworzenie narz˛edzi złożonych (np. noży, zgrzebeł, drapaczy) czyli oprawionych w inny materiał4 .
Wiazało
˛
si˛e to z możliwościa˛ wi˛ekszej eksploracji otoczenia przy ich pomocy, używania
narz˛edzi w odległości od ludzkiego ciała (np. tak jak przy rzucie oszczepem lub bolasami). Innowacyjność polegał zatem na połaczeniu
˛
kamieni z innymi rodzajami materii
(np. kościa,
˛ drewnem) i uzyskania tym sposobem nowych możliwości zdobywania po4

Bezsporne znaleziska świadczace
˛ o wytwarzaniu narz˛edzi łaczonych
˛
pochodza˛ ze
środkowego paleolitu, natomiast cz˛eść badaczy ze wzgl˛edu na charakter odłupków
dolnopaleolitycznych interpretuje je również jako narz˛edzia oprawiane w różne materiały organiczne. Same narz˛edzia odłupkowe choć pojawiaja˛ si˛e dosyć wcześnie
— w kulturach otoczakowych, nie sa˛ jednak w nich dominujace
˛ [Kozłowski 1977,
s. 48–58].
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żywienia, czy wykorzystywania upolowanych zwierzat
˛ (nie tylko jako pokarmu, ale
również jako surowca skórnego czy materiału na oprawy).
Mówiac
˛ o kreatywności w paleolicie nie należy zapominać, że narz˛edzia, które
omawiamy, były obecne w ludzkiej kulturze tysiace
˛ lat. Z tego też wzgl˛edu owa innowacyjność przeplata si˛e z długotrwałymi okresami pewnej stagnacji polegajacej
˛ na
wytwarzaniu ciagle
˛ tych samych form. Obserwowane zmiany w kształcie i funkcji narz˛edzi zwiazane
˛
mogły być z faktycznym przekraczaniem stereotypów myślowych odnoście ich produkcji, polegajacym
˛
na przełamywaniu sposobu wytwarzania narz˛edzi
z biernego odtwórstwa na działanie twórcze [Lake 2009, s. 137-139]. Z perspektywy
danych archeologicznych ci˛eżko jednak wskazać konkretne miejsce i czas narodzin danej techniki, stad
˛ też postrzegamy ja˛ jako płynne ewolucyjne przejście w doskonaleniu
si˛e ludzkiego gatunku. Owa kreatywność choć niespersonifikowana, nadal jednak wydaje si˛e cecha˛ kluczowa˛ umożliwiajac
˛ a˛ rozwój różnym formom ludzkim w przeszłości,
jak i współczesnemu człowiekowi.

Podsumowanie
Przeszłość chociaż jest przedmiotem badań takich nauk jak archeologia czy historia,
w rzeczywistości należy w równym stopniu do wszystkich. Również kognitywistyka
pomimo tego, że jawi si˛e jako dyscyplina zorientowana na teraźniejszość i przyszłość,
w swoich dociekaniach może i powinna odwoływać si˛e do tego co minione. Prezentowana w tym referacie archeologia kognitywna ze wzgl˛edu na podejmowana˛ tematyk˛e,
może dostarczyć badaczom procesów poznawczych bezcennej perspektywy 3 milionów lat rozwoju człowieka i jego zdolności kognitywnych. Owa perspektywa zdaje si˛e
być ważna w kontekście pytań o natur˛e umysłu, jego zmienność, o to co w nas jest
z przeszłości i co może zostać po nas w przyszłości. Badanie prahistorii jako rzeczywistości minionej i w pewnym sensie alternatywnej do teraźniejszości stanowi w końcu
źródło nowego odczytania współczesności jako konsekwencji owej przeszłości i pozwala lepiej ja˛ zrozumieć. Również dla archeologii współpraca z kognitywistyka˛ jest
szansa˛ wydobycia zupełnie nowych informacji o przeszłości i przeformułowanie tradycyjnie stawianych problemów. Schematycznie zaprezentowane w obr˛ebie tego referatu zagadnienie kreatywności w dolnym paleolicie, było próba˛ pokazania potencjału
współpracy obu dyscyplin przynoszacej
˛ wiedz˛e każdej z nich.
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20
Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw.
O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla
projektowania logo
Bartosz Mozyrko
No Institute Given
Celem pracy jest próba określenia ram dla zjawiska kojarzenia asemantycznych typów
nazw z pewnymi typami figur. Na bazie eksperymentów wykorzystujacych
˛
wiedz˛e z zakresu j˛ezykoznawstwa, psychoakustyki i nauki o widzeniu autor tekstu postara si˛e pokazać, w jaki sposób można zoptymalizować efekt świadomości marki — zwi˛ekszenia
jej rozpoznawalności — w odniesieniu do obszaru projektowania logo i/lub tworzenia
nazwy.

Wprowadzenie
Pierwsza˛ osoba,
˛ która zwróciła uwag˛e na zjawisko niewyuczonej oraz niezależnej od
uwarunkowań kulturowych asocjacji polegajacej
˛ na łaczeniu
˛
wyrazów nieznaczacych
˛
z pewnymi typami figur, był współtwórca psychologii Gestalt — amerykański psycholog niemieckiego pochodzenia — Wolfgang Köhler [Ramachandran, Hubbard 2001].
W swoim badaniu z 1929 roku Köhler zaprezentował, grupie osób zamieszkujacym
˛
wysp˛e Teneryf˛e dwie pary figur — o ostrych oraz obłych konturach. Nast˛epnie poprosił o przyporzadkowanie
˛
każdej z nich po jednej z dwóch nazw do wyboru. Nazwami
tymi były „takete" oraz „baluba”. W wyniku tego niezbyt skomplikowanego eksperymentu udało si˛e zaobserwować bardzo silna˛ preferencj˛e w przypisywaniu słowu „takete” figury o ostrych rogach, natomiast słowu „baluba” figury o obłym kształcie. Zestaw
kształtów podobnych do tych wykorzystanych w obu eksperymentach został przedstawiony na rycinie 1.
W 2001 roku Vilayanur Ramachandran oraz Edward Hubbard powtórzyli eksperyment Köhlera zast˛epujac
˛ wyraz „takete” słowem „kiki”, a wyraz „baluba” słowem „buba” [Ramachandran, Hubbard 2001]. Badanym zaprezentowano dwie figury, z nast˛epujac
˛ a˛ instrukcja:
˛ W marsjańskim j˛ezyku, jedna z tych dwóch figur nosi nazw˛e „buba”,
druga to „kiki”. Spróbuj odgadnać,
˛ która z nich to „buba”, a która to „kiki”. W 95%
przypadków, osoby poddane eksperymentowi łaczyły
˛
wyraz „kiki” z figura˛ o ostrych
rogach, a wyraz „buba” z figura˛ o obłym kształcie. Autorzy artykułu wyraźnie podkreślaja˛ fakt, iż nikt z badanych nie miał wcześniej styczności z prezentowanymi podczas
eksperymentu bodźcami — zarówno kształtami, jak i nazwami.
Omawiane zjawisko jest jednym z argumentów na rzecz tezy, iż słowa moga˛ posiadać „wielowarstwowe znaczenie”, nie ograniczajace
˛ si˛e wyłacznie
˛
do semantycznego,
nadanego im droga arbitralna˛ [Stafford, Webb 2006].
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Rysunek 20.1. Figury przypominajace
˛ bodźce wykorzystane w eksperymencie W. Köhlera

Badania własne
Motywacja˛ do odpowiedniego ukierunkowania przebiegu badań była ch˛eć stworzenia
dodatkowego narz˛edzia wspomagajacego
˛
prac˛e osób zajmujacych
˛
si˛e szeroko poj˛eta˛
identyfikacja˛ wizualna˛ oraz tzw. namingiem. W toku przeprowadzonych przez autora
badań ankietowych i laboratoryjnych chciano pokazać, jak można wzbogacić ów twórczy proces wykorzystujac
˛ w tym celu zbiór inherentnych, wyst˛epujacych
˛
u wi˛ekszości
ludzi skojarzeń o nieuświadomionym charakterze [Ramachandran, Hubbard 2001].
Założono, że kształt figury może mieć pewien wpływ na zapami˛etywanie towarzysza˛
cej mu nazwy. W takim uj˛eciu, pewne nazwy byłyby zapami˛etywane lepiej lub gorzej,
w zależności od towarzyszacego
˛
im kształtu. Przyj˛eto również, że pomi˛edzy sygnetem
a nazwa˛ nie powinny wyst˛epować jakiekolwiek skojarzenia o podłożu semantycznym
(np. sygnet o kształcie beczki piwa dla nazwy browaru).

Eksperyment 1
W eksperymencie pierwszym przebadano 60 osób — 38 kobiet i 22 m˛eżczyzn —
w przedziale wiekowym od 19 do 25 lat (średnia wieku 22 lata). Osoby badane zostały
podzielone na dwie grupy. Badanie odbyło si˛e na podstawie kwestionariuszy. Postanowiono przyjrzeć si˛e bliżej roli samogłosek i sprawdzić, czy ich kontrolowana zamiana
w obr˛ebie utworzonych sztucznie dwusylabowych wyrazów, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych spółgłosek, wpłynie na zmian˛e preferencji w atrybucji danej
figury do nazwy. Przyj˛eto nast˛epujac
˛ a˛ hipotez˛e badawcza:
˛
H1: przypisanie nazw do figur b˛edzie zależne od wyst˛epujacych
˛
w nazwie
samogłosek.
Na etapie tworzenia nazw do badania poczyniono istotne założenie —- wyniki
uzyskane na bazie ankiet powinny być identyczne jak w przypadku przeprowadzenia
eksperymentu w formie werbalnej —- czyli wypowiadajac
˛ nazwy – a jakikolwiek zaobserwowany efekt dla atrybucji figura–nazwa nie powinien być przypisywany samemu
kształtowi liter tworzacych
˛
nazw˛e, ale wynikać z efektu nieświadomej aktywacji reprezentacji fonologicznej w trakcie odczytywania nazw [Ashby 2006]. W obu grupach
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posłużono si˛e tym samym zestawem figur co Ramachandran i Hubbard. Obie figury zostały przedstawione w odcieniach szarości, by nie generować ewentualnych skojarzeń
zwiazanych
˛
z kolorami.
W eksperymencie pierwszym osoby badane zostały poproszone o przyporzadko˛
wanie dwóm figurom po jednej z sześciu nazw do wyboru. Modyfikacja˛ oryginalnej
procedury było przypisane „na sztywno” trzech nazw do wyboru pod każda˛ z figur.
W grupie pierwszej (N=30), figurze ostrej można było przypisać nazw˛e „kiki”, „kaka”
lub „kuku”, a figurze obłej nazw˛e „bibi”, „baba” lub „bubu”. W grupie drugiej (N=30),
figurze obłej przypisać można było wyrazy „pipi”, „papa”, „pupu”, a ostrej „gigi”, „gaga”, „gugu”. Osoba badana mogła wybrać tylko jedna˛ nazw˛e dla każdej z dwóch figur. W grupach zmianie ulegały jedynie spółgłoski. Manipulacja ta została dokonana
w odniesieniu do „czworokata
˛ samogłoskowego” opracowanego na poczatku
˛ XX wieku
przez angielskiego fonetyka Daniela Jonesa, którego kształt odzwierciedla położenia
j˛ezyka podczas artykulacji poszczególnych samogłosek. Statystyki przypisywania danych nazw do figur zostały zaprezentowana w tabelach 1 i 2.

Tabela 20.1. Uzyskane odpowiedzi dla grupy pierwszej (N=30)

Tabela 20.2. Uzyskane odpowiedzi dla grupy drugiej (N=30)

Do obliczenia istotności statystycznej wykorzystano odmian˛e testu chi-kwadrat
(χ2 ) pozwalajac
˛ a˛ na określenie oczekiwanej cz˛estotliwości udzielonych odpowiedzi
[Preacher 2001]. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hipotezy badawczej H1. Wpływ samogłosek na wybór nazw przypisywanych figurom był
znaczacy.
˛ W obu grupach figurze ostrej przypisywano najcz˛eściej nazw˛e z samogłoska˛
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„i” (χ2 = 25, 800 , p < 0, 001 w grupie pierwszej oraz χ2 = 24, 800, p < 001 w grupie
drugiej). Odwrotny efekt zaobserwowano dla figury obłej. Figurze obłej przypisywano
najcz˛eściej nazw˛e z samogłoska˛ „u” (χ2 = 18, 600, p < 0, 001 w grupie pierwszej oraz
χ2 = 10, 400, p < 0, 001 w grupie drugiej). Wydaje si˛e, iż w obu przypadkach można
zauważyć tendencj˛e, aby samogłosk˛e „u” kojarzyć najcz˛eściej z kształtem obłym (bubu
> baba > bibi), natomiast samogłoska „i” z kształtem ostrym (kiki > kaka > kuku).
Samogłoska „a” wydaje si˛e mieć charakter „neutralny” – zarówno dla figury ostrej jak
i obłej, zawsze znajdowała si˛e pomi˛edzy wynikiem o najwi˛ekszej, a najmniejszej liczbie wskazań. Intuicj˛e ta˛ zobrazowano za na rycinie 2.

Rysunek 20.2. Kontinuum ostrości/obłości dla samogłosek
W takim układzie, wywołane poczucie ostrości b˛edzie najwyższe dla samogłoski
„i”, malejac
˛ w miar˛e zbliżania si˛e do samogłoski „a” (np. poczucie ostrości dla liter
„y” oraz „e” powinno być mniejsze niż dla „a”) przekształcajac
˛ si˛e w poczucie obłości
w miar˛e zbliżania si˛e do samogłoski „u”. Warto zwrócić uwag˛e na to, że w grupie
drugiej poczucie obłości w odniesieniu do słowa zawierajacego
˛
samogłosk˛e „a” (słowo
„papa”), było wi˛eksze niż dla słowa zawierajacego
˛
samogłosk˛e „a” w grupie pierwszej
(słowo „baba”). Sytuacja taka mogła wynikać z różnicy w obr˛ebie spółgłoski. Poczucie
ostrości/obłości w doborze nazw dla figur może zależeć również od charakteru samej
spółgłoski. Sprawdzono to w kolejnym eksperymencie.

Eksperyment 2
Na podstawie wyników uzyskanych w eksperymencie pierwszym poczyniono założenie
o „kontinuum ostrości/obłości” dla samogłosek. Celem eksperymentu drugiego było
sprawdzenie, które z nazw zostana˛ lepiej zapami˛etane w zależności od figury towarzyszacej.
˛
Przyj˛eto nast˛epujace
˛ hipotezy badawcze:
H2: zaobserwowana w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla wi˛ekszej grupy nazw ze współdzielonymi samogłoskami „i”, „a”, „u”.
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H3: zmiana spółgłosek w obr˛ebie nazw b˛edzie miała wpływ na procent
opami˛etanych par figura–nazwa. Możliwe b˛edzie rozróżnienie spółgłosek
„ostrych” od „obłych”.

Z racji tego że skupiono si˛e na cesze ostrości oraz obłości wykorzystane w poprzednim eksperymencie figury nie wymagały modyfikacji. Zmianie uległy natomiast
prezentowane nazwy. By przeprowadzić badanie, wybrano grup˛e 15 spółgłosek, każdej
z nich przypisano 3 samogłoski („a”, „i”, „u”) co dało 45 jednosylabowych zestawów
spółgłoska + samogłoska. Stworzone nast˛epnie dwusylabowe nazwy (np. „kiki”, „kaka”, „kuku”) były w wi˛ekszości asemantyczne. „Bezsensowność” utworzonych nazw
była cecha˛ wielce pożadan
˛ a.
˛ Taki stan rzeczy pozwalał bowiem sprawdzić wpływ samego ich brzmienia (a nie semantycznego znaczenia) na stopień zapami˛etania w kontekście dwóch różnych figur.
W badaniu wzi˛eło udział 150 osób podzielonych na 5 grup badawczych. Było to
101 kobiet oraz 49 m˛eżczyzn w przedziale wiekowym od 19 do 38 lat (średnia wieku 23 lata). Przyj˛eto, że ta sama nazwa może być przypisana tylko 1 raz 1 figurze
w trakcie danej sesji eksperymentalnej (czyli dla jednej osoby badanej). Badanie odbyło si˛e w Laboratorium Neurokognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .
Osoby badane siedziały przed monitorem z podłaczonym
˛
do niego padem. Eksperyment składał si˛e z dwóch bloków. W pierwszym z nich, osobie badanej prezentowano
18 bodźców do zapami˛etania. Bodźcami tymi były zestawy: figura ostra (wyświetlona 9 razy) oraz figura obła (wyświetlona 9 razy) wraz z dwusylabowym wyrazem,
umieszczanym pod figura.
˛ Wyrazy były przypisane do figur w każdej grupie badanej,
natomiast kolejność ekspozycji takich zestawów była losowa.

Rysunek 20.3. Aparatura wykorzystana podczas badań laboratoryjnych.
Czas trwania ekspozycji dla jednego zestawu wynosił 4000 ms. Nast˛epnie wyświetlana była maska w kolorze tła (250 ms) , po czym nast˛epowało przejście do kolejnego
bodźca. Po wyświetleniu 18 zestawów nast˛epowało przejście do drugiego etapu eksperymentu w którym osoba badana proszona była o wspomagane przypomnienie sobie prezentowanych w poprzednim etapie par bodźców. Podczas etapu odpami˛etania
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na ekranie monitora wyświetlano sama˛ nazw˛e, a osoba badana była proszona o wybranie figury w towarzystwie której dana nazwa wystapiła
˛
w poprzedniej sesji. Zbiór
18 nazw z poprzedniej sesji wyświetlany był w losowej kolejności. Podobnie jak we
wcześniejszym bloku, pomi˛edzy kolejnymi nazwami umieszczono 250 ms mask˛e. Wyniki zebrane w poszczególnych grupach zostały przedstawione w tabeli 3. Każdy kolor
reprezentuje jedna˛ z przebadanych grup. W kolumnach zawarto liczb˛e poprawnie odpami˛etanych bodźców dla każdej nazwy. Maksymalna liczba udzielonych poprawnie
odpowiedzi dla nazwy mogła wynieść 30 (100% odpowiedzi). Przy obliczaniu statystyk zastosowano ogólny model liniowy dla jednej zmiennej zależnej. W wyniku
przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hipotezy H2 — zaobserwowana
w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla wi˛ekszej grupy nazw ze współdzielonymi samogłoskami „i”, „a”, „u”. Już na wst˛epnym etapie analizy zebranych odpowiedzi można zaobserwować znaczacy
˛ wpływ samogłosek na zapami˛etywanie nazw
w zależności od towarzyszacej
˛ figury (F = 11, 420 przy p < 0, 000). Zaobserwowana
w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla wi˛ekszej grupy nazw z samogłoskami „i”, „a”, „u”.

Tabela 20.3. Podział osób bioracych
˛
udział w eksperymencie drugim w odniesieniu do
figury towarzyszacej
˛ nazwie

Sumarycznie, dla figury ostrej, najwi˛ecej zapami˛etanych zostało wyrazów z samogłoska˛ „i” — 338 na 450 (75%) możliwych poprawnych odpami˛etań (F = 2, 139 przy
p < 0, 144 w porównaniu z samogłoska˛ „a” oraz F=32,873 przy p<0,000 w porównaniu z samogłoska˛ „u”), liczba ta zmniejsza si˛e do 312 (69%) odpami˛eta% dla samogłoski „a” (F=2,139 przy p<0,144 w porównaniu z samogłoska˛ „i” oraz F = 16, 948 przy
p < 0, 000 w porównaniu z samogłoska˛ „u”), kończac
˛ na 258 (57%) odpami˛etaniach
dla samogłoski „u” (F=16,948 przy p<0,000 w porównaniu z samogłoska˛ „a” oraz
F = 32, 873 przy p < 0, 000 w porównaniu z samogłoska˛ „i”). Analogiczny efekt można zaobserwować dla figury obłej. W otoczeniu wyrazów zawierajacych
˛
samogłosk˛e
„u” odnotowano 315 (70%) odpami˛etań (F = 5, 565 przy p < 0, 019 w porównaniu z samogłoska˛ „a” oraz F = 3, 743 przy p < 0, 053 w porównaniu z samogłoska˛
„i”), w otoczeniu wyrazów zawierajacych
˛
samogłosk˛e „i” –– 289 (64%) odpami˛etań
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(F=3,743 przy p < 0, 053 w porównaniu z samogłoska˛ „u” oraz F = 18, 599 przy
p < 0, 000 w porównaniu z samogłoska˛ „a”). Pewnym zaburzeniem trendu sa˛ tutaj słowa zawierajace
˛ samogłosk˛e „a”. Uśredniajac
˛ zebrane odpowiedzi dla tej samogłoski,
nazwy ja˛ zawierajace
˛ zostały zapami˛etane najlepiej ze wszystkich możliwych wariantów dla figury obłej —- 348 (77%) odpami˛etań (F = 5, 565 przy p < 0, 019 w porównaniu z samogłoska˛ „u” oraz F = 18, 599 przy p < 0, 000 w porównaniu z samogłoska˛ „i”). Dokonujac
˛ dalszej analizy otrzymanych wyników oraz biorac
˛ pod uwag˛e
informacje zebrane od przebadanych osób po zakończeniu eksperymentu, zwrócono
uwag˛e na to, że wśród utworzonych na potrzeby badania nazw pojawiły si˛e również
pozycje znaczace.
˛ Były one postrzegane przez te osoby za łatwiejsze do zapami˛etania.
Zidentyfikowano osiem takich słów (rzeczowników): „baba”, „papa”, „kaka”, „wawa”
„mama”, „tata”, „lala” oraz „kuku”. Ponieważ słowa te nie spełniły przyj˛etego przed
eksperymentem kryterium asemantyczności, postanowiono usunać
˛ je z zestawienia
zbiorczego. Kryterium usuwania nazw było nast˛epujace:
˛ jeżeli dane słowo zostało samodzielnie (tj. bez sugestii ze strony badacza) zidentyfikowane jako znaczace
˛ przez
co najmniej dwie osoby badane, zostawało wyłaczone
˛
z puli odpowiedzi. Wi˛ekszość
odrzuconych wyrazów zawierała samogłosk˛e „a”. Nazwy wyłaczone
˛
z puli wyszczególniono w tabeli 4. Wyrazy „tata” oraz „mama” cechowały si˛e bardzo wysokim stopniem
zapami˛etania. Jak widać, wcześniejsza znajomość słów wpłyn˛eła znacznie na polepszenie ich zapami˛etywalności. Po ich usuni˛eciu, w grupie figur ostrych trend nieco si˛e
„wyostrzył”. Natomiast w grupie nazw prezentowanych w zestawieniu z figura˛ obła˛
trend zmienił si˛e nieznacznie. Analiza wyników dla samogłosek na 150 grupie osób
potwierdziła intuicj˛e zwiazan
˛ a˛ z kontinuum ostrości/obłości zobrazowana˛ wcześniej
na przykładzie czworokata
˛ samogłoskowego. Warto zwrócić uwag˛e, że tendencja zachodzi silniej dla figury ostrej niż obłej. Może to świadczyć o wi˛ekszej dystynktywności
ostrych kształtów i nazw.

Tabela 20.4. Procentowe przedstawienie wyników uzyskanych w eksperymencie drugim (bez słów znaczacych)
˛

W przypadku czworokata
˛ samogłoskowego możliwe było wyróżnienie jednowymiarowego kontinuum, w którym samogłoski mogły zostać ułożone w linii od najbardziej przednich do skrajnie tylnych, w zależności od różnicy dla ruchów j˛ezyka
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w płaszczyźnie poziomej („i” „,y”, „e”, „a”, „o”, „u”), spółgłoski jednak nie poddaja˛ si˛e
jednowymiarowej klasyfikacji, gdyż moga˛ różnić si˛e zarówno w odniesieniu do miejsca i narzadu
˛ artykulacji, jak i sposobu artykulacji. Kryterium, które przyj˛eto podczas
klasyfikacji spółgłosek zostanie omówione na przykładzie tabeli 5.

Tabela 20.5. Przykład klasyfikacji spółgłosek do grup „ostra”/„obła”

Każdy wariant dla spółgłoski „k” zestawiono ze soba.
˛ Punktem odniesienia było
ułożenie nazw ze wzgl˛edu na towarzyszacy
˛ im kształt podczas eksperymentalnej prezentacji – ostry lub obły. Podobnie jak we wcześniej omawianych tabelach zbiorczych,
w każdym wierszu znajduje si˛e procentowe wskazanie poprawnych odpowiedzi dla danej kombinacji. Jak wynika z powyższej tabeli, nazw˛e „kiki” w otoczeniu figury ostrej
zapami˛etało 93,33% osób badanych, a w otoczeniu figury obłej jedynie 46,66%. Wyliczajac
˛ ich różnic˛e można w szybki sposób zorientować si˛e która figura dla tej samej
nazwy była cz˛eściej zapami˛etywana W tym przypadku jest to — 46,67% (patrz ostatnia kolumna tabeli 6). Wynik dodatni oznacza, że dana nazwa zapami˛etywana była
lepiej w odniesieniu do figury obłej, ujemny — ostrej. Pod kolumnami dla poprawnie
udzielonych odpowiedzi zapisano uśredniony procent poprawnych odpowiedzi dla nazwy „k” („kiki” + „kaka” + „kuku” / 3). Wynik znajdujacy
˛ si˛e pod kreska˛ w kolumnie
„Różnica” posłużyły do ostatecznego obliczenia ostrości/obłości spółgłoski. Jeżeli 3
różne warianty nazwy z litera˛ „k” zapami˛etały si˛e średnio na 82,22%, a trzy te same
nazwy w zestawieniu z figura˛ obła˛ na 64,44%, oznacza to, że pomimo zmian dokonywanych w obr˛ebie samogłosek, litera „k” łacznie
˛
zapami˛etywana była cz˛eściej z figura˛
ostra.
˛ Stad
˛ wynik — 17,78%. Szczegółowa analiza spółgłosek potwierdza hipotez˛e H3
— zmiana spółgłosek w obr˛ebie nazw ma wpływ na procent opami˛etanych par figura–
nazwa. Oznacza to, że możliwe jest rozróżnienie spółgłosek na „ostre” i „obłe”. Należy
jednak podkreślić, że potwierdzenie hipotezy H3 zależało w głównej mierze od wybranego (arbitralnie) sposobu klasyfikacji spółgłosek dopiero po etapie zebrania wyników
z badań. Ranking spółgłosek wedle klasyfikacji od najbardziej obłych do najbardziej
ostrych przedstawiono na tabeli 6.

Eksperyment 3
W eksperymencie trzecim przebadano 90 osób. Było to 72 kobiet oraz 18 m˛eżczyzn
w przedziale wiekowym od 19 do 48 lat (średnia wieku 24 lata). Badanie odbyło si˛e
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Tabela 20.6. Ranking spółgłosek dla kategorii „ostra”/„obła”

na podstawie kwestionariuszy. Nazwy zostały utworzone na podstawie wyników uzyskanych w dwóch poprzednich eksperymentach. Figury natomiast, zostały stworzone
przez profesjonalnego grafika w ten sposób, aby swym wygladem
˛
w jak najwi˛ekszym
stopniu przypominały prawdziwe sygnety. Tym razem celem było sprawdzenie czy
możliwe b˛edzie przewidzenie atrybucji specjalnie w tym celu utworzonych (również
abstrakcyjnych) nazw dla dwóch typów figur: ostrych oraz obłych. Przyj˛eto nast˛epuja˛
ca˛ hipotez˛e badawcza:
˛
H4: figury o ostrych zakończeniach przypisywane b˛eda˛ do nazw sklasyfikowanych jako „ostre”, a figury o obłych zakończeniach do nazw sklasyfikowanych
jako „obłe”.
W poprzednich dwóch eksperymentach stosowano nazwy dwusylabowe. W eksperymencie trzecim przyj˛eto konwencj˛e trójsylabowa.
˛ Kolejna˛ różnica˛ było to, że każda
nazwa składała si˛e z trzech różnych sylab (spółgłoska + samogłoska). Nazwy podzielono na dwie grupy:
a) majace
˛ wspierać wybór figur ostrych,
b) majace
˛ wspierać wybór figur obłych.
Omawiajac
˛ konwencj˛e tworzenia nazw warto powrócić do czworokata
˛ samogłoskowego (rycina 2) oraz wyróżnionego w nim kontinuum. Samogłoskami wyst˛epujacymi
˛
w nazwach obłych były: „u”, „o” oraz „a”. Nazwami wyst˛epujacymi
˛
w nazwach ostrych
były: „i”, „e”, „a”. W obu przypadkach, nazwa zawierała samogłosk˛e reprezentujac
˛ a˛
kraniec kontinuum (czyli najmocniej warunkujac
˛ a˛ efekt ostre/obłe), samogłosk˛e słabsza˛ lecz ukierunkowana˛ (zgodnie z założeniami o istnieniu kontinuum – samogłoska
„e” nie była uprzednio testowana) oraz samogłosk˛e neutralna˛ — „a”. Spółgłoski natomiast były wybierane wedle kryterium zerojedynkowego – ostra/obła, wedle pozycji
z tabeli 22. Wybrane spółgłoski ostre, to: „t”, „k”, „r”. Wybrane spółgłoski obłe, to:
„b”, „l”, „d”, „p”, „m”, „s”, „g”. Wi˛eksza liczba obłych samogłosek z których stworzono
nazwy wynika z tego, że badań wyniku eksperymentu 2 wyłoniono wi˛ecej spółgłosek
obłych. Stosujac
˛ si˛e do tych reguł stworzono po trzy nazwy dla każdej z kategorii co
zaprezentowano w tabeli 7.
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Tabela 20.7. Klasyfikacja nazw dla eksperymentu trzeciego

Podczas badania wykorzystano 18 różnych figur należacych
˛
do dwóch grup —ostrej i obłej. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hipotezy H4 — figury o ostrych zakończeniach przypisane zostały do nazw sklasyfikowanych
jako „ostre”, a figury o obłych zakończeniach do nazw sklasyfikowanych jako „obłe”.
Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano test chi-kwadrat. Zgodnie z poczatko˛
wym założeniem udało si˛e przewidzieć wynik dla przyporzadkowania
˛
nazw ostrych do
figur ostrych a nazw obłych do figur z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Zgodność z przewidywaniami na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji si˛egn˛eła 91%.
Sumarycznie, 82 na 90 osób przyporzadkowało
˛
zgodnie z oczekiwaniami nazw˛e danej
figurze z wynikiem (N=90) χ2 = 60, 844 oraz p < 0, 000. Wyniki dla grupy pierwszej (N=30) χ2 = 19, 200, p < 0, 001, dla grupy drugiej (N=30) — χ2 2 = 16, 133,
p < 0, 000, dla grupy trzeciej (N=30) χ2 = 26, 133, p < 0, 000. Na podstawie wyników eksperymentów 1 i 2 możliwe było przewidzenie, które nazwy zostana˛ przypisane
do danych figur. Wyniki uzyskane w eksperymencie trzecim wskazuja,
˛ że możliwe jest
dobranie kształtu sygnetu dopasowanego do nazwy w sposób pozwalajacy
˛ na zwi˛ekszenie zapami˛etywalności takiego zestawu elementów.

Podsumowanie
Rezultaty przeprowadzonych badań wskazuja˛ na istnienie silnego, określonego wpływu zarówno samogłosek jak i spółgłosek na percepcj˛e dwóch typów figur –– o ostrych
oraz o obłych zakończeniach. Odpowiednie dopasowanie sygnetu do nazwy (lub nazwy do sygnetu) może polepszyć ich wspólne zapami˛etywanie.
Zalety spójności sygnetu z nazwa˛ na niesemantycznym poziomie można rozpatrywać również w odniesieniu do teorii pami˛eci Daniela Schactera [Heath 2006].
Schacter opisujac
˛ sieci wzajemnych powiazań
˛
wspomnień, posługuje si˛e terminem
„engram”:
Engramy to przejściowe lub trwałe zmiany w mózgu, b˛edace
˛ nast˛epstwem kodowania znaczeń. Według przedstawicieli neuronauk mózg koduje dane zdarzenie, wzmacniajac
˛ połaczenia
˛
mi˛edzy grupami neuronów, które uczestnicza˛
w kodowaniu tego doświadczenia. Typowe zdarzenie codzienne składa si˛e
z licznych obrazów, dźwi˛eków, działań i słów. Te aspekty danego zdarzenia sa˛
analizowane w różnych obszarach mózgu. Wskutek tego mi˛edzy neuronami
znajdujacymi
˛
si˛e w różnych cz˛eściach mózgu tworza˛ si˛e silniejsze niż dotad
˛
połaczenia.
˛
Ów nowy wzorzec połaczeń
˛
to zapis danego zdarzenia w mózgu
–– engram.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można postawić hipotez˛e, że odpowiednia konstrukcja sygnetu wzgl˛edem nazwy być może wykorzystuje istniejace
˛ już
w mózgu engramy. Istotna˛ cecha˛ wspomnień jest to, że nie powstaja˛ one od podstaw,
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ale łacz
˛ a˛ si˛e z funkcjonujacymi
˛
sieciami i przystosowuja˛ si˛e do nich, spójność nazwy
z sygnetem w obszarze asemantycznych skojarze% powinna być zatem stanem preferowanym. Nietrudno dostrzec korzyści płynace
˛ z przyj˛ecia konwencji projektowej
powstałej na bazie przeprowadzonych wyników eksperymentów, jako że omawiane
inherentne asemantyczne skojarzenia wyst˛epuja˛ w wi˛ekszości populacji ludzkiej —
za wyjatkiem
˛
osób z autyzmem lub syndromem aspergera [Ramachandran, Oberman
2007] — i wymagaja˛ jedynie odpowiedniego wykorzystania podczas tworzenia identyfikacji wizualnej dla marki. Korzyścia˛ dla reklamodawców może być optymalizacja
przekazu reklamowego zwiazana
˛
nie ze wzrostem cz˛estotliwości emisji, a odpowiednia˛ konstrukcja˛ „wskazówek” wykorzystywanych do jego przywołania.
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Streszczenie Zagadnienia dotyczace
˛ rozumowania abdukcyjnego stanowia˛ przedmiot zainteresowań w wielu dziedzinach nauki, poczawszy
˛
od archeologii i antropologii, kończac
˛ na sztucznej inteligencji. Składniki takich rozumowań moga˛ mieć charakter zdaniowy, badź
˛ pochodzić z różnych modalności percepcyjnych. Artykuł stanowi
wprowadzenie do zagadnienia abdukcji wizualnej. Na poczatku
˛
nakreślam niezb˛edna˛
baz˛e poj˛eciowa˛ — koncepcj˛e abdukcji Ch. S. Peirce’a oraz modele rozumowań abdukcyjnych (ze szczególnym uwzgl˛ednieniem modelu zaproponowanego przez Paula
Thagarda). Nast˛epnie omawiam dwa przypadki abdukcyjnych rozumowań, przeprowadzanych przy pomocy obrazów (pochodzacych
˛
z archeologii i życia codziennego),
pokazujac
˛ ich charakterystyczna˛ struktur˛e, zgodna˛ z proponowana˛ w modelu Thagarda.

Wprowadzenie
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „Czym jest abdukcja?”. Poszukiwanie
definicji należy rozpoczać
˛ od Charlesa Sandersa Peirce’a, który zapoczatkował
˛
współczesne rozważania dotyczace
˛ abdukcji. W pismach Peirce’a odnajdujemy dwie teorie
rozumowań abdukcyjnych: teori˛e sylogistyczna˛ oraz inferencyjna˛ [Urbański 2009].
Nie sa˛ one jednak równoważne — w każdej z nich abdukcja posiada inny status. Teoria sylogistyczna pokazuje zasadnicze różnice mi˛edzy dedukcja,
˛ indukcja˛ a abdukcja,
˛
korzystajac
˛ z budowy odpowiednich sylogizmów. Zaleta˛ tych rozważań jest prostota
— jednak sam Peirce uznał, że przyj˛eta przez niego teoria jest zbyt prosta, by opisywać
zjawisko abdukcji całościowo.
W myśl teorii inferencyjnej, rozumowanie abdukcyjne ma nast˛epujaca
˛ struktur˛e
[Peirce 1931–1958, 5.189, za: Urbański 2009]:
Obserwujemy zaskakujace
˛ zjawisko C.
Gdyby A było prawdziwe, zachodzenie C byłoby oczywiste.
Mamy zatem podstawy, by podejrzewać, że A jest prawdziwe.
Należy oczywiście zauważyć, że jest to wnioskowanie zawodne. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, na która˛ warto zwrócić uwag˛e: rozumowanie abdukcyjne pozwala
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nam wyjaśniać zaskakujace
˛ zjawiska. Ani dedukcja, ani indukcja nie daja˛ nam takich
możliwości.
Formułujac
˛ teori˛e inferencyjna,
˛ Peirce odchodzi od traktowania abdukcji, dedukcji
i indukcji jako niezależnych rodzajów rozumowań. Zwiazek
˛
pomi˛edzy nimi zostaje
określony nast˛epujaco:
˛
Opierajac
˛ si˛e na tym, co sugerowane przez nia˛ [abdukcj˛e], dedukcja tworzy
przewidywania, które moga˛ być testowane za pomoca˛ indukcji. [Peirce 1931–
1958, 5.171, za: Urbański 2009]
Nietrudno zauważyć, że druga z zaproponowanych przez Peirce’a teoria zdecydowanie rozszerza możliwości opisu rozumowań abdukcyjnych. Forma, jaka˛ powinny
przyjać
˛ poszczególne elementy rozumowania nie jest narzucona.

Modele
Poglady
˛ na natur˛e i struktur˛e rozumowań abdukcyjnych nie sa˛ jednolite. Możemy
wyróżnić trzy zasadnicze modele abdukcji: eksplanacyjno-dedukcyjny, eksplanacyjnokoherencyjny oraz apagogiczny [Urbański 2009]. Przyj˛eta˛ w powyższym rozróżnieniu
zasada˛ podziału sa˛ zwiazki
˛ zachodzace
˛ pomi˛edzy hipoteza˛ abdukcyjna˛ a zjawiskami.
Jeżeli wymagamy, by hipoteza abdukcyjna wyjaśniała zaskakujace
˛ zjawisko, otrzymujemy zwiazek
˛
eksplanacyjny. Gdy postulujemy zwiazek
˛
dedukcyjny, wymagamy wynikania logicznego zjawisk (reprezentacji zjawisk) z przyj˛etej hipotezy.
W dalszej cz˛eści artykułu skupi˛e si˛e na modelu eksplanacyjno-koherencyjnym,
a w szczególności modelu abdukcji zaproponowanym przez Paula Thagarda. Model
zaproponowany przez Thagarda pozwala na rozważanie rozumowań w całości opartych na składnikach majacych
˛
np. charakter wizualny. Co wi˛ecej, model ten zakłada
również, że możliwe jest jednoczesne wykorzystywanie danych z różnych modalności
jako składników rozumowania (przykładem takiej multimodalnej abdukcji jest chociażby diagnoza lekarska).
W myśl modeli eksplanacyjnych, można sformułować nast˛epujac
˛ a˛ odpowiedź
na pytanie „czym jest abdukcja?”: abdukcja to rozumowanie, które pozwala nam
w y j a ś n i a ć zaskakujace
˛ zjawiska. Co wi˛ecej, chcielibyśmy by wyjaśnienie było jak
najlepsze. To, czy rozumowanie abdukcyjne zostanie wykorzystane do formułowania
nowej teorii naukowej, czy wyjaśnienia zaskakujacych
˛
zjawisk w życiu codziennym,
nie ma wi˛ekszego znaczenia.
By uczynić powyższe rozważania bardziej przejrzystymi, posłużmy si˛e przykładem
prezentowanym przez Paula Thagarda:
Lecac
˛ ostatnio do Atlanty, nie mogłem nie zauważyć grupy sześciu młodych
m˛eżczyzn, podróżujacych
˛
wspólnie. Trzech z nich było czarnych, trzech białych i wygladali
˛
tak, jakby urzadzali
˛
wyścigi na to, który z nich ubierze si˛e
najbardziej ekstrawagancko. Jeden z nich był ubrany w złota˛ kurtk˛e, czarne, skórzane spodnie i białe getry, podczas gdy drugi miał na głowie irokeza,
wojskowe buty, złoty kolczyk w jednym uchu i miniaturowe, turkusowe nożyczki w drugim. Bez specjalnego zastanowienia pomyślałem, że musza˛ należeć do zespołu rockowego. Było to naturalne wyjaśnienie obecności grupy
młodych, ekstrawagancko ubranych młodych ludzi. Stworzona abdukcyjnie
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hipoteza o zespole rockowym została przeze mnie przyj˛eta z pewna˛ doza˛
pewności, ponieważ wyjaśniała, to co si˛e wydarzyło. [Thagard 1988, s. 52,
tłum.własne]
Mamy wi˛ec zaskakujace
˛ zjawisko — grup˛e ekstrawagancko ubranych m˛eżczyzn,
hipoteza wyjaśniajace
˛ je, to stwierdzenie, że jest to grupa rockowa. Oczywiście, możliwe sa˛ inne wyjaśnienia — panowie wracaja˛ z balu przebierańców, ubieraja˛ si˛e tak na co
dzień lub wynajał
˛ ich właściciel linii lotniczych, by uprzyjemnić pasażerom lot. Jednak wyjaśnienie zwiazane
˛
z zespołem rockowym wydaje si˛e najprostsze i nie wymaga
od nas tworzenia dodatkowych specjalnych okoliczności, które musiałyby zaistnieć, by
wyjaśnienie było wiarygodne.
W przypadku rozważań opartych na modelu eksplanacyjno-koherencyjnym należy
zwrócić szczególna˛ uwag˛e na podmiotowy charakter abdukcji. Pewne zjawisko jest
zaskakujace
˛ dla kogoś, ktoś poszukuje dla niespodzianki wyjaśnienia i wreszcie ktoś
musi oceniać hipotez˛e abdukcyjna˛ jako przekonujac
˛ a.
˛ Odwołujac
˛ si˛e do powyższego
przykładu — fanka zespołu rockowego pewnie nie byłaby zaskoczona ich wygladem
˛
(dobrze wie, że ubieraja˛ si˛e ekstrawagancko), dla niej zaskakujacym
˛
zjawiskiem byłby
może fakt, iż popularna grupa nie ma swojego samolotu.
Jak widać w powyższym przykładzie, zjawiska dla których poszukujemy wyjaśnienia nie musza˛ mieć charakteru j˛ezykowego. Co wi˛ecej, zaryzykuj˛e stwierdzenie,
że w wi˛ekszości przypadków nie maja˛ one takiego charakteru. Grupa ekstrawagancko ubranych m˛eżczyzn jest zdecydowanie reprezentacja˛ obrazowa.
˛ Jednak impulsem
do uruchomienia rozumowania abdukcyjnego może być zupełnie inny bodziec.
Można pójść o krok dalej i zadać sobie pytanie nast˛epujace:
˛ czy przeprowadzamy
rozumowania, w których zarówno hipotezy, jak i zjawiska domagajace
˛ si˛e wyjaśnienia
maja˛ reprezentacje niewerbalna?
˛ Odpowiedź jest twierdzaca
˛ — nic nie stoi na przeszkodzie by używać reprezentacji słuchowych, zapachowych czy nawet emocji.1

Model abdukcji Paula Thagarda
Jak wspominałam wcześniej, tym co m.in. różni dwa eksplanacyjne modele abdukcji,
jest podejście do natury składników rozumowań. Thagard [2007] proponuje podejście
bardzo znaturalizowane — utożsamia składniki rozumowań ze strukturami neuronalnymi. W takim rozumieniu abdukcja jest operacja˛ na strukturach neuronalnych, przechodzeniem od struktur reprezentujacych
˛
reakcj˛e emocjonalna˛ (spowodowana˛ zaskakujacym
˛
wydarzeniem) do struktur odpowiadajacych
˛
hipotezom wyjaśniajacym.
˛
Takie
podejście umożliwia opis rozumowań przeprowadzanych na różnego rodzaju reprezentacjach, nie wykluczajac
˛ zdań. Dzi˛eki neuronalnemu podejściu do natury abdukcji
rozwiazujemy
˛
problemy, pojawiajace
˛ si˛e w przypadku wyłacznie
˛
j˛ezykowego charakteru składników rozumowań [Urbański 2009, s. 69]: rozumowanie jest zawsze zwiazane
˛
z konkretnym podmiotem, nie postulujemy istnienia nieskończonej liczby składników
rozumowań, unikamy paradoksów pojawiajacych
˛
si˛e w filozoficznej analizie nastawień sadzeniowych.
˛
Ponadto, możemy używać jako składników rozumowań danych
pochodzacych
˛
z dowolnych modalności, a także traktować rozumowanie całościowo,
1

Thagard proponuje wyjaśnianie empatii jako pewnego rodzaju rozumowania opartego właśnie na emocjach, odwołujacego
˛
si˛e do własnych doświadczeń [Thagard
2007].
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dopuszczajac
˛ rozważanie wielu różnych przesłanek jednocześnie [Thagard 2007]. Takie podejście znajduje oczywiście zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podejściu Thagarda zarzuca si˛e m.in. że jest zbyt waskie
˛
by opisywać podmioty o mózgach
innych niż ludzkie (por. [Thagard 2007]). Jednak model zaproponowany przez Thagarda jest użyteczny do opisu rzeczywistych rozumowań, co zdaje si˛e rekompensować
jego niedoskonałości.
Wyjaśnianie polega na czymś wi˛ecej niż dedukcyjnym zwiazku
˛
pomi˛edzy zdaniami
opisujacymi
˛
składniki rozumowania, co pokazuja˛ dobrze znane paradoksy dedukcyjnonomologicznego (D-N) modelu wyjaśniania.2 Thagard postuluje odwołanie si˛e do zwiaz˛
ków przyczynowo-skutkowych i zakłada posiadanie przez ludzi mechanizmów odpowiedzialnych za interpretowanie pewnych zjawisk jako przyczynowo-skutkowe (a nie
wyłacznie
˛
statystyczne) [Thagard 2007, s. 15].
By w pełni opisać proces przeprowadzania rozumowania abdukcyjnego należy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: co powoduje, że jedne hipotezy sa˛ dla nas bardziej przekonujace
˛ od innych? W modelu zaproponowanym przez Thagarda możemy
wyróżnić cztery kryteria oceny hipotez abdukcyjnych [Urbański 2009, s. 74–80]:
•
•
•
•

konsiliencja
prostota
podobieństwo
koherencja

Kryterium konsiliencji zakłada, w pewnym uproszczeniu, że przyjmowana hipoteza w najwi˛ekszym stopniu wyjaśnia i systematyzuje fakty pochodzace
˛ z różnych dziedzin przedmiotowych. Kryterium prostoty dla Thagarda jest ściśle zwiazane
˛
z wyjaśnianiem. Pewien zbiór hipotez jest lepszy od innego wtedy, gdy ma mniejszy rozmiar
i poziom złożoności oraz gdy zwiazki
˛ mi˛edzy hipotezami sa˛ mniej skomplikowane (np.
nie postuluje si˛e wyst˛epowania dodatkowych, wyjatkowych
˛
okoliczności; por. przykład
zespołu rockowego). Podobieństwo w ocenie hipotez abdukcyjnych przejawia si˛e zarówno w formie nich samych, jak i w podobieństwie struktury przeprowadzania rozumowania. Chodzi przede wszystkim o zwiazki
˛ pomi˛edzy obiektami, zwłaszcza relacje
przyczynowe. Kryterium koherencji jest najbardziej złożone. Wniosek może zostać zaakceptowany, o ile maksymalizuje koherencj˛e. Istota˛ maksymalizacji jest jak najlepsze
uporzadkowanie
˛
przestrzeni reprezentacji poprzez odpowiednie sieci zależności pomi˛edzy elementami. Ponadto, oprócz poziomu akceptacji, każdej reprezentacji przypisywana jest odpowiednia charakterystyka emocjonalna (pozytywna lub negatywna).
Teoria koherencji eksplanacyjnej3 zaproponowana przez Thagarda [1992] jest ściśle
2

Jednym z nich jest tzw. paradoks masztu i jego cienia:
Długość cienia rzucanego przez maszt można wyjaśnić, wyliczajac
˛ ja˛ na podstawie praw optyki, praw trygonometrii, wysokości masztu oraz kata
˛ mi˛edzy
cieniem a prosta˛ łacz
˛ ac
˛ a˛ środek Słońca z wierzchołkiem masztu. Na tej samej
zasadzie mozna jednak wyliczyć wysokość masztu, majac
˛ za przesłanki prawa optyki, prawa trygonometrii, długość cienia i kat
˛ mi˛edzy cieniem a prosta˛
łacz
˛ ac
˛ a˛ środek Słońca z wierzchołkiem masztu. Zgodnie z modelem D-N, należałoby uznać, że można wyjaśnić wysokość masztu, powołujac
˛ si˛e mi˛edzy
innymi na długość cienia (...). [Grobler 2006, s. 105]

3

Thagard wyróżnia także inne rodzaje koherencji: bazujaca
˛ na podobieństwie, poj˛eciowa,
˛ percepcyjna,
˛ deliberatywna˛ oraz dedukcyjna.
˛ [Thagard et al. 2002]
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zwiazany
˛
z wyjaśnianiem — poziom koherencji hipotezy zwiazany
˛
jest m.in. z jej moca˛
wyjaśniajac
˛ a˛ oraz obszarem zastosowań. Prócz tego, podobne hipotezy wyjaśniajace
˛
podobne zjawiska sa˛ ze soba˛ koherentne.
Tak naprawd˛e kohenrencja jest pewnego rodzaju metakryterium [Urbański 2009,
s. 80], które powiazane
˛
jest zarówno z konsiliencja,
˛ jak i podobieństwem. Nie jest to
jednak proste złożenie pozostałych kryteriów. Kiedy szukamy wyjaśnienia dla zaskakujacych
˛
zjawisk chodzi tam zasadniczo o to, by sformułowana przez nas hipoteza jak
najlepiej odpowiadała zaobserwowanym faktom — w istocie chodzi nam, by utworzony obraz był jak najbardziej spójny i jednolity.
Thagard [2007] wyróżnia pi˛eć zasadniczych etapów rozumowania abdukcyjnego
(rys.1). Szczególnie podkreślany jest wkład reakcji emocjonalnej w proces rozumowania. Abdukcja rozpoczyna si˛e emocjonalnym zdziwieniem, a zaakceptowanie hipotezy
wiaże
˛ si˛e z osiagni˛
˛ eciem poznawczej satysfakcji.
reakcja emocjonalna na
zaskakuja˛
ce zjawisko

poszukiwanie
wyjasnienia

generowanie
hipotez

ocena i akceptacja hipotez

satysfakcja
poznawcza
Rysunek 21.1. Proces rozumowania abdukcyjnego [Thagard 2007]

Należy zwrócić uwag˛e, że nie od razu przechodzimy do generowania nowych hipotez. Poczatkowo
˛
poszukujemy wyjaśnienia wśród znanych nam zależności. Oceniajac
˛
nowe hipotezy opieramy si˛e oczywiście na wymienionych wcześniej kryteriach — tak,
by wyjaśnienie było możliwie najprostsze i najbardziej spójne.

Abdukcja wizualna — studia przypadków
Jak wspominałam wcześniej, model eksplanacyjno-koherencyjny dopuszcza wykorzystywanie danych pochodzacych
˛
z różnych modalności perceprcyjnych jako składników
rozumowań abdukcyjnych. Przedstawi˛e dwa przypadki rozumowań przeprowadzanych przy pomocy obrazów — jeden b˛edzie dotyczył odkryć archeologicznych, a drugi
sytuacji z życia codziennego. Pokaż˛e, że pomimo braku charakteru zdaniowego maja˛
one struktur˛e postulowana˛ przez Thagarda. Ponadto wykaż˛e, że ocena generowanych
hipotez przebiega z wykorzystaniem wymienionych wyżej kryteriów.

Abdukcja wizualna w archeologii
Jeżeli przyjrzymy si˛e strukturze rozumowania abdukcyjnego, z łatwościa˛ zauważymy, że odpowiada ona procesowi formułowania hipotez naukowych. Thagard [1997]
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zwraca uwag˛e, że wielu naukowców zaznacza kluczowa˛ rol˛e rozumowań przeprowadzanych obrazowo w formułowaniu swoich teorii. Shelley [1996] podkreśla rol˛e wykorzystywania wyobraźni wizualnej przez badaczy z różnych dziedzin nauki do konstruowaniu hipotez lub wyjaśniania obserwacji. Rozważymy teraz przypadek takiego
rozumowania w archeologii. Schick i Toth [1993, s. 140–142] opisuja˛ dwie zaskakujace
˛ obserwacje, dotyczace
˛ kamiennych odłupek odnalezionych w kenijskich osadach
paleolitycznych. Po pierwsze, odnalezione odłupki miały dwie formy: „prawor˛eczna”
˛
i „lewor˛eczna”.
˛ Po drugie, stosunek odłupek prawor˛ecznych do lewor˛ecznych wynosił
57:43. Prawor˛eczne odłupki wygladały
˛
nast˛epujaco:
˛ prawy koniec był wi˛ekszy niż lewy, a górna powierzchnia (zewn˛etrzna powierzchnia kamienia) była gładka, podczas
gdy dolna powierzchnia (tworzona na nowo przez wykonawc˛e narz˛edzia) była ostra.
Wyglad
˛ odłupki lewor˛ecznej był lustrzanym odbiciem odłupki prawor˛ecznej. Powstaje pytanie o cel produkcji dwóch rodzajów odłupek oraz czy nazywanie ich prawoi lewor˛ecznymi jest sensowne. Schick i Toth proponuja˛ wyjaśnienie odwołujace
˛ si˛e
do wizualnego eksperymentu myślowego:
Spójrzmy, jak typowo wykonywane sa˛ uderzenia młotkiem przez osob˛e prawor˛eczna,
˛ aby wykonać narz˛edzie: osobnik prawor˛eczny zwykle trzyma kamień służacy
˛ za młotek w dominujacej,
˛
prawej r˛ece, natomiast rdzeń, z którego ma zostać wykonana łupka w bardziej pasywnej, lewej r˛ece. Zasadniczo,
lewa r˛eka działa jak imadło, mocno utrzymujac
˛ rdzeń podczas wykonywania
powtarzalnych uderzeń kamieniem-młotkiem, układajac
˛ rdzeń odpowiednio
dla każdego kolejnego zderzenia.
Jeżeli seria odłamków usuwana jest z jednej powierzchni rdzenia, wyst˛epuje
tendencja do trzymania go w lewej r˛ece i obracania zgodnie z ruchem wskazówek zegara w miar˛e jak odłamki sa˛ usuwane. Fragment jest odłupywany,
obracamy nieco kamień, usuwamy kolejny na prawo od pierwszego, znów
odrobin˛e obracamy, znów odłupujemy i tak dalej. [Schick i Toth 1993, s. 142,
tłum.własne]
Wyjaśnienie to zakłada, że odłupki w przeważajacej
˛ cz˛eści były wykonywane przez
osoby prawor˛eczne. Autorzy hipotezy przeprowadzili eksperyment, w trakcie którego
produkowali odłupki według przewidywanej przez siebie procedury. Eksperyment pokazał, że wykonywane przez prawor˛ecznego wytwórc˛e odłupki w 56% miały orientacj˛e prawostronna,
˛ a 46% — lewostronna.
˛ Pozwala to zakładać, że wytwórcy paleolitycznych narz˛edzi byli prawor˛eczni (lewor˛eczni uzyskaliby odwrotna˛ proporcj˛e).
Oczywiście istnieja˛ także odmienne wyjaśnienia kształtu odnalezionych w Kenii
narz˛edzi. Paleolityczny twórcy mogli na przykład wykorzystywać naturalne szczeliny
w odnajdowanych przez siebie krzemieniach. Takie a nie inne ich ułożenie powodowało odłupywanie poszczególnych cz˛eści krzemienia dajace
˛ odłupki o dwóch odmiennych kształtach.
Powstaje pytanie, która hipoteza lepiej wyjaśnia archeologiczne znalezisko. Mimo, że założenie wykorzystywania naturalnych szczelin wydaje si˛e prostsze, nie wyjaśnia ono jednak specyficznego stosunku dwóch rodzajów odłupek. By przyjać
˛ druga˛
z proponowanych hipotez, musimy założyć, że prawor˛eczność była dominujaca.
˛ Jeżeli
zgodzimy si˛e na takie założenie, uzyskamy dobre wyjaśnienie uzyskanych danych kopalnych. Wyjaśnienie postulujace
˛ prawor˛eczność twórców odwołuje si˛e do kryterium
podobieństwa. Współcześnie wykonujac
˛ narz˛edzia, według zakładanej procedury uzyskano dane spójne z danymi kopalnymi. Ponadto, hipoteza ta jest koherentna z tym,
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co wiemy na temat rozwoju prawor˛eczności na przestrzeni dziejów. Istnieja˛ dowody
pozwalajacych
˛
sadzić,
˛
że (podobnie jak w czasach dzisiejszych) ludzie prawor˛eczni
przeważali nad lewor˛ecznymi. Renfrew i Bahn [2002, s. 416] podaja˛ nast˛epujace:
˛
•

•

ryty naskalne sa˛ lepiej widoczne po oświetleniu z lewej strony, a takie oświetlenie
jest wygodniejsze na twórców prawor˛ecznych, ponieważ cień rzucany przez r˛ek˛e
nie zasłania malowidła
szkielety datowane na okres paleolitu w przeważajacej
˛ cz˛eści przypadków posiadaja˛ silniejsze prawe kości ramienne, co jest charakterystyczne dla osób prawor˛ecznych

Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób wizualna symulacja procesu powstawania narz˛edzia może wyjaśniać jego kształt. Ponadto, hipoteza zakładajaca
˛ przewag˛e prawor˛ecznych twórców paleolitycznych narz˛edzi znajduje swoje potwierdzenie
w praktycznej symulacji tworzenia narz˛edzia. Mimo że hipoteza ta wydaje si˛e bardziej skomplikowana, to jest spójna z posiadana˛ wiedza˛ na temat ewolucji r˛eczności
na przestrzeni wieków. Spełnia wi˛ec kryteria postulowane przez Thagarda, a ponadto posiada odpowiednia˛ struktur˛e. Rozpoczynamy od zaskakujacego
˛
odkrycia dwóch
rodzajów odłupek, pojawiajacych
˛
si˛e w określonym stosunku. Nast˛epnie poszukujemy
wyjaśnień i generujmy hipotezy. Powyższy przykład dobrze pokazuje, że cz˛esto trudno postawić granic˛e pomi˛edzy poszukiwaniem wyjaśnienia w znanych nam faktach,
a tworzeniem nowych hipotez. Mamy do rozpatrzenia dwie możliwości, które oceniamy według określonych kryteriów. Przyjmujemy hipotez˛e postulujaca
˛ prawor˛eczność
twórców paleolitycznych, gdyż spełnia ona kryteria oceny hipotez abdukcyjnych lepiej
niż hipoteza zakładajaca
˛ wykorzystanie naturalnych szczelin do wykonania dwóch
rodzajów odłupek. Tak przeprowadzone rozumowanie zasługuje na miano abdukcji,
a fakt, że używaliśmy do jego przeprowadzenia wyobrażeń wizualnych kwalifikuje je
jako abdukcj˛e wizualna.
˛

Abdukcja wizualna a życie codzienne
Tak naprawd˛e nie zdajemy sobie sprawy, jak cz˛esto w trakcie zupełnie codziennych
czynności przeprowadzamy rozumowania o charakterze abdukcyjnym, cz˛esto używajac
˛ w nich także obrazów. Wystarczy pomyśleć o tym, w jaki sposób wyjaśniamy rysy
na swoim samochodzie pozostawionym na parkingu, których wcześniej nie było czy
też bałagan w pokoju, który pozostawiliśmy uporzadkowany
˛
przed wyjściem do pracy.
Rozważmy nast˛epujac
˛ a˛ sytuacj˛e: Po powrocie do domu zastaj˛e kałuż˛e wody w przedpokoju, która najwyraźniej pochodzi z łazienki. Taka sytuacja niewatpliwie
˛
wywołuje niepokój i jest zdarzeniem zaskakujacym,
˛
które wymaga wyjaśnienia. Kiedy rano
wychodziłam z mieszkania wygladało
˛
ono zupełnie zwyczajnie. Nie właczałam
˛
także
pralki, której awaria mogłaby spowodować zaistniała˛ sytuacj˛e. Wchodz˛e do zalanej
łazienki — okazuje si˛e, że woda spływa po ścianie, zaraz obok umywalki. Mieszkam
w bloku, wi˛ec pierwsza˛ rzecza,
˛ która przychodzi mi do głowy, to obraz zepsutej pralki
w mieszkaniu sasiadów
˛
pi˛etro wyżej. Inna˛ przyczyna˛ takiego stanu rzeczy może być
np. p˛ekni˛eta rura prowadzaca
˛ wod˛e pomi˛edzy pi˛etrami.
Do wyjaśnienie powyższego stanu rzeczy używamy obrazów: widzimy spływajac
˛ a˛
po ścianie wod˛e, widzimy (a w zasadzie wyobrażamy sobie) zepsuta˛ pralk˛e sasiadów,
˛
z której wylewa si˛e woda, spływajaca
˛ do naszego mieszkania. Słowny opis tej sytuacji tworzymy dopiero wtedy, gdy chcemy ja˛ opowiedzieć hydraulikowi czy sasiadom,
˛
do których udajemy si˛e by powiadomić o wydarzeniu.
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Zastanówmy si˛e, w jaki sposób oceniamy hipotezy wyjaśniajace
˛ zalanie łazienki.
Możliwych rozwiazań
˛
jest kilka: awaria pralki sasiadów,
˛
zepsuta zmywarka, p˛ekni˛eta
rura rozprowadzajaca
˛ wod˛e czy sasiadka,
˛
która zapomniała zamknać
˛ kran w czasie
napełniania wanny (i wiele, wiele innych). Która z hipotez wydaje si˛e nam najlepsza
i dlaczego? Wszystkie z nich wyjaśniaja˛ równie dobrze zaistniała˛ sytuacj˛e, jednak zepsuta pralka zdaje si˛e być najbardziej oczywista. Po pierwsze jest z nich wszystkich
najprostsza — jeżeli znamy sasiadów
˛
i np. wiemy, że pracuja˛ w tym samym czasie
co my, to raczej mało prawdopodobne by właśnie brali kapiel
˛
zamiast być w pracy.
Wiedza o tym, że mieszkania w bloku maja˛ podobny układ, powoduje odrzucenie hipotezy o zepsutej zmywarce — kuchnia znajduje si˛e w innym miejscu mieszkania,
awaria w jej obr˛ebie nie spowodowałaby zalania łazienki (a na pewno nie tylko łazienki). Rury rozprowadzajace
˛ wod˛e były niedawno wymieniane, blok jest nowy, wi˛ec
nie ma powodów by zakładać ich awari˛e. Hipoteza pralki nie wymaga od nas założenia, że woda musiała spływać w jakiś przedziwny sposób tak, że nie zalała kuchni.
Jest wi˛ec prostsza od wyjaśnienia zwiazanego
˛
z zepsuta˛ zmywarka.
˛ Przyj˛eta przez nas
hipoteza jest także spójna z naszym doświadczeniem. Wielokrotnie słyszeliśmy od znajomych o przypadkach zalania mieszkania przez sasiadów,
˛
przypadek p˛ekni˛etych rur
jest zdecydowanie dużo rzadszy. Jeżeli wiemy ponadto, że nasi sasiedzi
˛
maja˛ zwyczaj
właczania
˛
prania na czas, gdy wychodza˛ do pracy, jest dla nas oczywiste, że zalanie
naszej łazienki spowodowała awaria pralki.
Jak nietrudno zauważyć, powyższe rozumowanie posiada struktur˛e zaproponowana˛ przez Thagarda:
1. Zaskakujace
˛ zjawisko domagajace
˛ si˛
e wyjaśnienia: zalana łazienka
2. Poszukiwanie wyjaśnienia: awaria pralki w naszej łazience, niezakr˛econy rano
kran
3. Generowanie hipotez
• awaria pralki u sasiadów
˛
• sasiadka
˛
nalewa wody do swojej wanny i zapomniała zakr˛ecić kranu
• zepsuła si˛e zmywarka w kuchni sasiadów
˛
• p˛ekła rura w ścianie, która rozprowadza wod˛e mi˛edzy pi˛etrami
4. Ocena i akceptacja hipotez: zepsuta pralka sasiada
˛
5. Satysfakcja poznawcza: ulga spowodowana odnalezieniem rozwiazania
˛
problemu4
Fakt, że w wyniku przeprowadzenia powyższego rozumowania uznaliśmy hipotez˛e
dotyczac
˛ a˛ pralki za najlepsza˛ nie przesadza
˛
o jej prawdziwości. Prawdziwa˛ przyczyna˛
może być p˛ekni˛eta rura w ścianie lub jeszcze inne zjawisko, które nie przyszło nam
do głowy. Jednak najłatwiej jest nam przyjać
˛ wniosek prosty, spójny z nasza˛ wiedza˛
oraz w pewien sposób podobny do innych wydarzeń, których doświadczyliśmy. Powyższy przykład pokazuje, że przeprowadzone obrazowo rozumowania posiada struktur˛e
zaproponowana˛ przez Thagarda. Do oceny hipotez abdukcyjnych korzystamy (w tym
przypadku) z kryterium prostoty, podobieństwa oraz koherencji (choć w wersji mocno
uproszczonej, z powodu doboru przykładu).
4

Trudno mówić w tym przypadku o uczuciu zadowolenia czy radości z powodu znalezienia odpowiedzi na nurtujace
˛ nas pytanie. Niemniej jednak, proces rozumowania abdukcyjnego kończy si˛e reakcja˛ emocjonalna˛ majaca
˛ charakter bardziej pozytywny niż negatywny.
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Podsumowanie
Przekonanie, że wykorzystujemy reprezentacje wizualne w rozumowaniach, wydaje
si˛e dość oczywiste, a abdukcja wizualna stanowi niewatpliwie
˛
prób˛e teoretycznego
opisu takich intuicji. Chcielibyśmy oczywiście modelować rozumowania przeprowadzane obrazowo, jednak w jaki sposób to robić? Thagard [2007] proponuje wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Rodzi to oczywiste problemy — złożoność
naturalnych sieci neuronowych, które przeprowadzaja˛ rozumowania w naszym mózgu jest nieporównywalnie wi˛eksza niż sztucznych sieci neuronowych, które potrafimy
budować. Jednak taki kierunek badań wydaje si˛e być obiecujacy
˛ i być może pozwoli
na zbudowanie modelu logiki odzwierciedlajacej
˛ rzeczywiste, ludzkie rozumowania.
Magnani [2009, r. 5] zwraca uwag˛e, że nie tylko organizmy ludzkie posługuja˛ si˛e pewnego rodzaju abdukcja˛ do radzenia sobie z otaczajaca
˛ rzeczywistościa.
˛ Możemy zadać
sobie pytanie, czy takie operacje umysłowe, przeprowadzane nieświadomie można nazywać rozumowaniem.
Sama idea abdukcji wizualnej, w moim odczuciu, pozwala na wyrażenie i opisanie
wielu intuicji, dotychczas wymykajacych
˛
si˛e formalnemu opisowi. Pozwala to sadzić,
˛
że dotrzemy do momentu, w którym formalizacja obrazowych rozumowań o charakterze abdukcyjnym b˛edzie w pełni możliwa.
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Streszczenie Funkcjonowanie osób starszych w obszarze emocjonalnym i poznawczym budzi w ostatnich latach znaczne zainteresowanie wśród naukowców. Zjawisko
inklinacji ku pozytywności (positivity bias) opisane przez Laur˛e Carstensen i współpracowników, polega na preferowaniu bodźców o zabarwieniu pozytywnym przez osoby
starsze a także na nadawaniu bodźcom neutralnym a nawet negatywnym, znaczenia
pozytywnego.
Dotyczy ono wielu sfer funkcjonowania człowieka, od prostych procesów poznawczych, np. uwagi, poprzez selektywne zapami˛etywanie, do preferowania specyficznych
relacji społecznych. Przykładowe badania, mechanizm działania oraz implikacje tego
zjawiska dla procesu podejmowania decyzji, zostały omówione w tym artykule.
Smutny, samotny, stale myślacy
˛ o śmierci i chorobie, cierpiacy
˛ –– bardzo cz˛esto
takie skojarzenia pojawiaja˛ si˛e, gdy myślimy o osobach starszych.

Inklinacja ku pozytywności –– mechanizm i zakres działania
Badania naukowe ujawniaja˛ jednak odmienny od stereotypowego obraz emocjonalnego funkcjonowania osób starszych. Trwajace
˛ 23 lata badania podłużne (N = 2804;
4 pokolenia) przeprowadzone przez Charles i współpracowników [Charles, Reynolds
i Gatz 2001] wykazały, że wraz z wiekiem nast˛epuje znaczacy
˛ spadek odczuwanych
negatywnych emocji, natomiast ilość raportowanych uczuć pozytywnych pozostaje bez
zmian. Co wi˛ecej, w swoich badaniach, które zostały przeprowadzone na równie dużej próbce (N = 2727), Mroczek i Kolarz [Mroczek i Kolarz 1998], zanotowali istotny wzrost pozytywnego afektu, przy jednoczesnym spadku negatywnych uczuć wraz
z wiekiem.
Jakie jest podłoże i mechanizm tego zjawiska? Według Carstensen i współpracowników [Carstensen, Fung, i Charles 2003; Lang i Carstensen 2002] wraz z wiekiem
zmieniaja˛ si˛e główne cele człowieka. W młodości, gdy perspektywa czasowa jest odległa/otwarta, dominuja˛ cele zwiazane
˛
ze zdobywania wiedzy. Gdy człowiek si˛e starzeje jego perspektywa czasowa ulega skróceniu i zaczynaja˛ dominować cele zwiazane
˛
z regulacja˛ emocjonalna˛ i podtrzymaniem pozytywnego nastroju. Ponieważ trening
regulacji emocjonalnej trwa bardzo długo, osoby starsze staja˛ si˛e niejako ekspertami

22 (6. PFK, tom 5.) Starość nie radość
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w tym zakresie i inklinacja ku pozytywnym doświadczeniom przejawia si˛e na wielu poziomach ich funkcjonowania (od prostych procesów poznawczych do nawiazywanych
˛
relacji społecznych).
Carstensen [Carstensen 1992] odkryła, że osoby starsze w porównaniu z młodszymi zdecydowanie cz˛eściej preferuja˛ kontakty z osobami bliskimi (rodzina, rodzeństwo,
przyjaciele), które sa˛ im dobrze znane, niż z dalszymi znajomymi i nieznajomymi. Takie post˛epowanie powoduje, iż zmniejszone jest prawdopodobieństwo narażenia si˛e
na zdarzenia ze strony osób mniej bliskich, które mogłyby spowodować obniżenie nastroju.
W kontekście funkcjonowania poznawczego zaobserwowano, iż selekcja informacji negatywnych odbywa si˛e już na poziomie uwagowym [Mather i Carstensen
2003]. Badania Mikelsa i współpracowników [Mikels, Larkin, Reuter-Lorenz i Cartensen 2005] pokazały, że pami˛eć robocza obiektów emocjonalnych funkcjonuje u osób
starszych znaczaco
˛ lepiej, niż innych obiektów wizualnych. Osoby starsze maja˛ tendencj˛e do odfiltrowywania negatywnych informacji i nie przetwarzaja˛ ich równie intensywnie jak informacji o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym [Mather i Carstensen
2003].
Preferencja pozytywnych obrazów (w porównaniu do negatywnych) została także
potwierdzona podczas badań przy użyciu fMRI [Mather i inni. 2004]. Wykazały one,
iż u osób starszych aktywacja amygdala (struktury odpowiadajacej
˛ za reakcje emocjonalne) była wi˛eksza przy ogladaniu
˛
pozytywnych obrazków niż negatywnych (u osób
młodszych nie zaobserwowano takiej zależności). Z selektywna˛ uwaga˛ wiaże
˛ si˛e także
specyficzne zapami˛etywanie informacji. Osoby starsze zdecydowanie lepiej zapami˛etuja˛ pozytywne obrazy, w porównaniu do neutralnych i negatywnych. (u osób młodszych
zapami˛etanie obrazów negatywnych jest najwi˛eksze) [Charles, Mather, i Carstensen
2003].
Efekt selektywnego zapami˛etywania informacji przez osoby starsze zaobserwowano także w warunkach naturalnych (poza laboratorium). W 1987 roku prawie tysiac
˛
zakonnic zostało poddanych badaniu [Kennedy, Mather, i Carstensen 2004]. Odpowiadały one na pytania dotyczace
˛ zmiennych demograficznych, samopoczucia, zachowań
zdrowotnych oraz przebytych chorób (fizycznych i psychicznych). Czternaście lat później, 300 z nich (w wieku od 47 do 102 lat) ponownie zostało poproszonych o odpowiedź na te same pytania w odniesieniu do sytuacji obecnej i tej z pierwszego badania.
Dodatkowo, badacze manipulowali motywacja˛ zakonnic: jedna z grup miała skupiać
si˛e na trafności swoich odpowiedzi, druga na tym „jak si˛e czuły” podczas pierwszego
badania, grup˛e kontrolna˛ poproszono natomiast o odpowiedź na pytania bez dodatkowych specyficznych instrukcji. Do grupy „młodszej” przypisano osoby mi˛edzy 47 a
65 rokiem życia, a do „starszej” osoby w wieku od 79 do 102 lat. Grupa osób starszych w warunku kontrolnym wykazywała inklinacj˛e do pozytywności (oceniała swój
stan zdrowotny oraz samopoczucie w 1987 roku lepiej, niż to wtedy w rzeczywistości miało miejsce), w grupie „młodszej” w warunku kontrolnym osoby zachowywały
si˛e w sposób odwrotny – ich oceny były bardziej negatywne, niż 14 lat wcześniej.
Manipulacja motywacja˛ także miała wpływ na wydawane opinie. Osoby w warunku
nastawionym na emocje wykazywały inklinacj˛e ku bardziej pozytywnemu obrazowi
własnego samopoczucia i zdrowia w czasie pierwszego badania, niż osoby w warunku
nastawionym na trafność.
Mechanizm selektywnego zapami˛etywania obiektów emocjonalnych został wykryty także w domenie percepcji i przetwarzania komunikatów reklamowych. Osoby
starsze zapami˛etuja˛ stosunkowo wi˛ecej informacji z reklam prasowych zawierajacych
˛
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emocjonalny slogan (zwiazany
˛
z pozytywnymi uczuciami), niż z takich, w których dotyczy on celów zwiazanych
˛
z wiedza˛ i sukcesem [Fung i Carstensen 2003]. U osób
młodszych rodzaj reklamy nie ma wpływu na jej zapami˛etanie. W innym badaniu tych
samych autorów osoby badane zostały poproszono o wybór mi˛edzy dwiema wersjami tej samej reklamy (zawierajac
˛ a˛ slogan emocjonalny lub zwiazany
˛
z wiedza).
˛ Osoby starsze cz˛eściej preferowały reklam˛e emocjonalna,
˛ niż osoby młodsze. Natomiast,
po manipulacji perspektywa˛ czasowa˛ różnice ulegały zmniejszeniu. Należy jednakże wspomnieć, iż badania te zostały przeprowadzone w warunkach wysokiego zaangażowania (w centralnym torze przetwarzania informacji), gdy tymczasem naturalny kontakt z reklama˛ odbywa si˛e zazwyczaj przy niskim zaangażowaniu (w peryferycznym torze przetwarzania), co może wpływać na różna˛ perswazyjność komunikatów/reklam.

Inklinacja ku pozytywności – wpływ na podejmowanie
decyzji
Preferencja pozytywnych informacji porównaniu do negatywnych u osób starszych ma
także wpływ na funkcjonowanie seniorów w sytuacjach podejmowania decyzji i ryzyka. Nurt badań nad podejmowaniem decyzji przez osoby starsze jest jeszcze stosunkowo nowy, zanotowano jednakże kilka badań uwzgl˛edniajacych
˛
zjawisko inklinacji ku
pozytywności w swoich przewidywaniach.
Badania z wykorzystaniem zadania: Monetaty Incentive Delay Task (MID) [SamanezLarkin i inni 2007] pokazały, że osoby starsze i młodsze istotnie różnia˛ si˛e w percepcji
strat (w przypadku zysków nie odnotowano różnicy). U młodszych nat˛eżenie negatywnego afektu systematycznie zwi˛eksza si˛e wraz ze wzrostem przewidywanych strat,
u seniorów wzrost ten jest zdecydowanie bardziej płaski. Osoby starsze przeżywały
znacznie mniej negatywnych emocji, co w szczególności było widoczne w przypadku
reakcji na duże straty. Różnice mi˛edzy grupami wiekowymi zostały także potwierdzone w badaniach aktywności neuronalnej (fMRI). Przewidujac
˛ straty u osób młodszych wystapiła
˛
istotnie wi˛eksza aktywność w środkowej cz˛eści jadra
˛
ogoniastego (medial caudate) oraz przedniej cz˛eści kory wyspy (anterior insula) niż u osób starszych.
W przypadku przewidywania zysków nie zanotowano istotnych różnic w aktywności neuronalnej. W innym z badań wykorzystujacych
˛
zadanie MID [Nielsen, Knutson
i Carstensen 2008], badacze zaobserwowali analogiczne wyniki, z tym, że w zakresie
pobudzenia. Osoby młodsze raportowały podwyższone negatywne pobudzenie przy
przewidywaniu strat i pozytywne pobudzenie przy przewidywaniu zysków. U osób
starszych zanotowano jedynie pozytywna˛ reakcj˛e na zyski (brak negatywnego pobudzenia przy przewidywaniu strat).
Odmienny wzorzec reagowania na straty i zyski u osób starszych i młodszych zaobserwowano także w badaniu wykorzystujacym
˛
Iowa Gambling Task — zadaniu skonstruowanym przez Bechar˛e i Damasio [Bechara, Damasio, Damasio, i Anderson 1994].
Przechodzac
˛ przez ta˛ procedur˛e, osoba badana ma za zadanie wybór jednego z czerech stosów kart. Karty w dwóch stosach przynosza˛ małe zyski, ale również niskie
straty („dobre stosy”). Dwa pozostałe stosy duże zyski, ale jeszcze wi˛eksze straty („złe
stosy”). Systematyczne wybieranie dobrych stosów skutkuje w ogólnym rozliczeniu
zyski, natomiast systematyczny wybór złych, straty. Osoby badane nie znaja˛ charakterystyk stosów, nie wiedza˛ też, w którym momencie zakończy si˛e gra. Zazwyczaj na poczatku
˛
gry osoby badane cz˛eściej preferuja˛ „złe stosy”, ze wzgl˛edu na wysokie zyski,
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natomiast z czasem ucza˛ si˛e, że bardziej korzystne jest wybieranie „dobrych stosów”.
W badaniu porównujacym
˛
wyniki osób starszych i młodszych [Wood, Busemeyer, Koling, Cox i Davis 2005] nie zanotowano istotnych różnic w wynikach uzyskiwanymi
w tym zadaniu. Mogłoby si˛e wydawać zastanawiajace,
˛ ponieważ wraz z wiekiem znaczaco
˛ obniża si˛e pami˛eć oraz zdolność uczenia si˛e, a sa˛ to umiej˛etności, które powinny
sprzyjać w wykonywaniu tego zadania. Jednakże, dalsze analizy ujawniły inne strategie i „mocne strony” dwóch grup badanych. Młodsze osoby miały przewag˛e w zakresie
pami˛eci oraz uczenia si˛e. Osoby starsze natomiast lepiej (bardziej adekwatnie) od
młodszych reagowały na zyski i straty (przypisywały im równe wagi). U młodszych
można było zaobserwować tzw. negativity bias (inklinacj˛e do negatywności) – przypisywanie nieproporcjonalnie wi˛ecej wagi stratom niż zyskom o tej samej wartości.
Obniżona rekcja na straty u osób starszych (w porównaniu do młodszych) może mieć
bardzo duże znaczenie dla percepcji oraz podejmowania ryzyka przez seniorów.
Chou i współpracownicy [Chou, Lee i Ho 2007] badali wpływ nastroju na podejmowanie ryzyka w zależności od wieku osób badanych. Badacze wprowadzali badanych w nastrój negatywny (smutny), pozytywny (wesoły) i neutralny przy pomocy ok.
20 minutowych filmów. Nast˛epnie, osoby badane zapoznawały si˛e z krótkimi historyjkami, których bohaterowie mi˛eli rozwiazać
˛
dylemat (czy podjać
˛ ryzyko czy też nie)
oraz były proszone o ich ocen˛e. Badacze zaobserwowali odmienny wzorzec wyników
u osób starszych i młodszych (interakcja mi˛edzy wiekiem i indukowanym nastrojem).
Na oceny osób młodszych najwi˛ekszy wpływ miał negatywny nastrój Osoby te istotnie rzadziej, od rówieśników w neutralnym i pozytywnym nastroju, wybierały opcj˛e
ryzykowna˛ (mi˛edzy grupami neutralna˛ i pozytywna˛ nie zanotowano istotnych różnic). W przypadku osób starszych zaobserwowano istotne różnice mi˛edzy wszystkimi
grupami. Najwi˛ecej osób w grupie seniorów preferowało opcj˛e ryzykowna˛ w warunku
nastroju pozytywnego, kolejno w neutralnym, a najmniej w nastroju negatywnym. Wyniki te zdaja˛ si˛e potwierdzać znaczacy
˛ wpływ pozytywnego nastroju na podejmowanie
decyzji przez osoby starsze.
Inklinacja ku pozytywności może mieć wpływ nie tylko na sam proces decyzyjny,
ale także na elementy postdecyzyjnne, np. na satysfakcj˛e z dokonanego wyboru. W
eksperymencie Kim i współpracowników [Kim, Healey, Goldstein, Hasher i Wiprzycka 2008] osoby badane mogły wybrać (i zatrzymać) jeden z czterech przedmiotów
(kubek, latark˛e, tablic˛e oraz długopis). Cz˛eść uczestników badania, która znalazła si˛e
w warunku ewaluacyjnym, zanim dowiedziała si˛e o możliwości zatrzymania jednego
z nich, dokonywała ich oceny. Osoby starsze generowały zdecydowanie wi˛ecej pozytywnych atrybutów przedstawionych przedmiotów, niż osoby młodsze. Seniorzy byli
także zdecydowanie bardziej zadowoleni z dokonanego wyboru, niż młodsi badani (w
warunku ewaluacyjnym). Różnica ta utrzymywała si˛e nawet 2 tygodnie po zakończeniu badania.

Podsumowanie
Badania nad inklinacja˛ ku pozytywności przyczyniły si˛e do znacznego poszerzenia zasobów wiedzy na temat funkcjonowania osób starszych. Jednakże, wiele pytań w dalszym ciagu
˛ wymaga odpowiedzi. Szczególnie ważne wydaje si˛e dogł˛ebne zbadanie
mechanizmu i przyczyn tego zjawiska. Niektórzy badacze np. Cacioppo [Scheibe i Carstensen 2010] postuluja,
˛ iż może być ono efektem ubocznym procesu starzenia si˛e, np.
selektywnych uszkodzeń w układzie limbicznym oraz spowolnienia w funkcjonowaniu
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układu autonomicznego, odpowiadajacego
˛
za fizjologiczne pobudzenie. Jeżeli ta hipoteza jest słuszna, można si˛e spodziewać inklinacji ku pozytywności także w zakresie
funkcjonowania na poziomie nieuświadomionym, silnie zautomatyzowanym. Warto,
wi˛ec właczyć
˛
do badań w tym nurcie takie procedury jak np. priming bodźcami emocjonalnymi (na poziomie optymalnym i suboptymalnym) i utajone uczenie si˛e oraz
narz˛edzia do pomiaru reakcji psychofizjologicznych np. GSR, EMG, Eye-tracker.
Warto zastanowić si˛e także nad różnicami indywidualnymi wyst˛epujacymi
˛
w tym
zakresie. Dotychczasowe badania wykryły istotne interakcje przeżywanych pozytywnych (i negatywnych) emocji z płcia,
˛ statusem małżeńskim oraz ekstrawersja˛ [Mroczek i Kolarz 1998]. Status małżeński miał szczególnie duże znaczenie w przypadku
m˛eżczyzn – kawalerowie przeżywali zdecydowanie wi˛ecej negatywnych emocji niż ich
zam˛eżni rówieśnicy. Lang i Carstensen [Lang i Carstensen 2002] postuluja˛ natomiast,
iż różnice indywidualne w podatności na inklinacj˛e ku pozytywności moga˛ być spowodowane przez w odmienny sposób odczuwania perspektywy czasowej (Future Time
Perspective) – tym czy nasza˛ przyszłość uważamy za otwarta˛ czy ograniczona.
˛ Jest to
jednak obszar wymagajacy
˛ przeprowadzenia dalszych badań.
Przytoczone w tym artykule badania potwierdzaja˛ istnienie zjawiska inklinacji ku
pozytywności w różnych dziedzinach funkcjonowania osób starszych. Preferencj˛e informacji pozytywnych można zauważyć w zakresie uwagi, pami˛eci, podejmowania
decyzji oraz relacji społecznych.
Projektujac
˛ badania w tych domenach warto zastanowić si˛e nad uwzgl˛ednianiem
w badanej populacji także osób starszych (i zjawiska inklinacji ku pozytywności), gdyż
uzyskane rezultaty moga˛ w sposób znaczacy
˛ wzbogacić nasze wyniki. Proces starzenia si˛e jest nieuchronny dla każdego człowieka, a choćby ze wzgl˛edu na starzejace
˛ si˛e
społeczeństwo, warto gromadzić rzetelna˛ wiedz˛e naukowa˛ na temat emocjonalnego,
poznawczego oraz społecznego funkcjonowania seniorów, gdyż poleganie na generalizacji wyników z młodszych badanych może prowadzić do formułowania wniosków
niezgodnych z rzeczywistościa.
˛
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Streszczenie Wystapienie
˛
ma charakter nieformalnego wst˛epu do mało znanej u nas
problematyki tzw. hiperobliczeń — hipotetycznego obliczania funkcji nieobliczalnych
dla maszyny Turinga. Wprowadzone zostana˛ najbardziej podstawowe poj˛ecia potrzebne do zrozumienia omawianego tematu, zaprezentowane różne poglady
˛ na hiperobliczenia oraz wybrane modele hiperobliczeń omawiane w literaturze. Wspomniana zostanie krytyka samej koncepcji hiperobliczalności. Rozważymy też jakie konsekwencje
niesie ze soba˛ ewentualna prawdziwość pewnych twierdzeń zwolenników hiperobliczalności.
Z hiperobliczeniami jest troch˛e jak z yeti — wiele si˛e o nich mówi, ale nikt ich tak
naprawd˛e nie widział (a nawet jeśli twierdzi, że widział — to mało kto mu wierzy. . . ).
Owo hasło przyciaga
˛ jednak co raz wi˛eksza˛ uwag˛e, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich
lat. Pojawiaja˛ si˛e nowe publikacje (vide bibliografia niniejszego tekstu), renomowane
czasopisma poświ˛ecaja˛ temu zagadnieniu całe wydania1 , a zwolennicy organizuja˛ już
nawet własne konferencje i warsztaty2 . Koncepcja „hiperobliczeń”, czyli hipotetycznego obliczania problemów nieobliczalnych przez maszyny Turinga, wywołuje u jednych
daleko idacy
˛ entuzjazm, u innych - co najmniej chłodny sceptycyzm. I choć wciaż
˛ pozostaje ona w sferze teoretycznych spekulacji, jej ewentualna adekwatność niesie ze
soba˛ istotne konsekwencje m.in. dla kognitywistyki. Żeby je rozjaśnić, wprowadzimy
teraz pewne elementarne poj˛ecia.

I
Punktem wyjścia dla wi˛ekszości rozważań nad obliczeniami jest maszyna Turinga.
Można˛ ja˛ przedstawić w nast˛epujacy,
˛ nieformalny sposób. Maszyna wyposażona jest
w nieskończenie długa˛ taśm˛e podzielona˛ na fragmenty (komórki), z których każdy
zapisany jest odpowiednim symbolem (należacym
˛
do ustalonego alfabetu). W każdej
chwili maszyna „bada” jedna˛ z tych komórek i bazujac
˛ na wartości bieżacego
˛
symbolu
1

2

Por. Minds and Machines 13 (2003), Theoretical Computer Science 317 (2004) oraz
Applied Mathematics and Computation 178 (2006).
Głównie organizowane przy udziale Hypercomputation Research Network, w tym
warsztaty w czasie tegorocznego UC10. Zob. http://arn.local.frs.riken.jp/UC10/.
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dokonuje dalszych obliczeń” — nadpisuje dany symbol, przesuwa taśm˛e w lewo lub
prawo, zmieniajac
˛ tym samym badany symbol i wchodzac
˛ w nowy stan. Jej konkretne
zachowanie uzależnione jest od wartości otrzymanej na wejściu (wartości poczatko˛
wej) i „instrukcji” odczytywanych z kolejnych fragmentów taśmy. Dla pewnych danych
wejściowych x maszyna zatrzymuje si˛e, dajac
˛ określony symbol wyjściowy f(x) albo też
ciagnie
˛
obliczenia w nieskończoność.
Posiadajac
˛ luźne poj˛ecie maszyny Turinga możemy wyobrazić sobie kolejny model
— uniwersalna˛ maszyn˛e Turinga (UMT). Działa ona podobnie, z tym, że na wejściu
otrzymuj˛e par˛e M;x, gdzie M jest kodem pewnej maszyny Turinga, a x jej symbolem wejściowym. Otrzymujemy dzi˛eki temu model wyidealizowanej maszyny b˛edacej
˛
w stanie obliczyć to, co oblicza każda osobna maszyna Turinga. Jest to dalece użyteczny model. Funkcje obliczalne przez UMT to funkcje ogólnie rekurencyjne (lub po
prostu: rekurencyjne). Działanie UMT zdaje si˛e wyrażać dość dobrze nasze intuicyjne poj˛ecie obliczania — na co zwrócił uwag˛e [Church 1936]. Church wygłosił pewne
spostrzeżenie, przeformułowane przez jednego z jego studentów nast˛epujaco:
˛
Teza Churcha3 : Każda efektywnie obliczalna funkcja (efektywnie rozstrzygalny
predykat) jest ogólnie rekurencyjna (general recursive) [Kleene 1943 str. 60]
Wiele przesłanek sugeruje, że stwierdzenie to jest słuszne. Z drugiej strony szybko pojawił si˛e zarzut (właściwie przyznał to sam Kleene w [Kleene 1952 str. 332]), że TC
jest trudna do udowodnienia, jako że użyty w niej predykat „bycia efektywnie obliczalna”
˛ ma charakter intuicyjny. Niektóre sformułowania TC szczególnie podkreślaja˛
ten aspekt, np.
Teza Churcha*: Nasze intuicyjne poj˛ecie obliczeń jest równoważne poj˛eciu obliczeń definiowanemu przez maszyny Turinga. [Mostowski 2007]
Jako taka, teza Churcha ma charakter raczej stwierdzenia (pogladu?)
˛
filozoficznego
niż twierdzenia matematyki. Niejasny status TC bywa powodem nieporozumień (por.
[Copeland 1997]) Sytuacja zmienia si˛e nieco, jeśli rozważymy inne stwierdzenie, tzw.
Fizyczna˛ Tez˛e Churcha (FTC):
Fizyczna Teza Churcha: Każde fizyczne zjawisko może być symulowane na pewnej maszynie Turinga.4
Próby udowodnienia TC pokazuja,
˛ że jej status jest uzależniony od dodatkowych założeń (por. [Dershovitz, Gurevich 2008] oraz [Mostowski 2007]). Jak łatwo zauważyć,
FTC i jej ewentualna prawdziwość ma pewne niebanalne konsekwencje dla nauki.
Jakkolwiek możliwości obliczeniowe UMT sa˛ imponujace,
˛ kluczowe dla nas jest
spostrzeżenie, że istnieja˛ problemy (funkcje), których UMT nie jest w stanie obliczyć
(tj. nie istnieje maszyna Turinga obliczajaca
˛ je). Mówimy wtedy o nierozwiazywalno˛
ści danego problemu. Wzorcowym przykładem jest tu problem stopu.
Twierdzenie 1.1: Nie istnieje maszyna Turinga rozstrzygajaca
˛ problem stopu.
Dowód:
Załóżmy, że istnieje maszyna M, która dla danej na wejściu maszyny T (możemy bowiem
zakodować każda˛ pojedyncza˛ maszyn˛e Turinga) i jej symbolu wejściowego x, rozstrzyga,
3

4

W literaturze TC wyst˛epuje również jako Teza Churcha-Turinga (por. [Copeland
1997])
Podobnie jak w przypadku zwykłej TC przytaczamy wzgl˛ednie ogólne sformułowanie. Inne wersje, bardziej „techniczne” sa˛ jak najbardziej dyskutowane. Por. [Piccinini 2010].
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czy T zatrzyma si˛e, czy nie (dajac
˛ na wyjściu odpowiednio „TAK” lub „NIE”)
Nast˛epnie, niech D b˛edzie maszyna,
˛ która dla danej na wejściu maszyny T, wykonuje
jedno z dwóch: D zatrzymuje si˛e, jeśli T zap˛etla si˛e dla wejścia T; w innym wypadku D
zap˛etla si˛e. Rozważmy teraz, jak zachowa si˛e D dla pary D;D, tj. gdy na wejściu otrzyma
własny kod.
Jeśli D zap˛etla si˛e, to zgodnie z definicja˛ M dla wejścia D;D daje na wyjściu „TAK”, wi˛ec
D zatrzymuje si˛e — sprzeczność
Jeśli D zatrzymuje si˛e, to zgodnie z definicja˛ M dla wejścia D;D daje na wyjściu „NIE”,
wi˛ec D zap˛etla si˛e — sprzeczność. 2.
Z Twierdzenia 1.1 wynika — mówiac
˛ ogólnie — że pewnych problemów maszyna
Turinga nie jest w stanie obliczyć (rozstrzygnać).
˛ Jasne jest również, że prawdziwość
TC pociaga
˛ za soba˛ nast˛epujace
˛ stwierdzenie: Pewne problemy nie sa˛ efektywnie obliczalne. W tym miejscu pojawia si˛e koncepcja hiperobliczeń. Wyobraźmy sobie, że
pewna maszyna H jest w stanie „obliczyć” problemy nierozstrzygalne przez żadna˛ maszyn˛e Turinga. H nazwalibyśmy wtedy „hiperkomputerem”. Jest to bardzo kuszaca
˛
idea. Jeśli badania Turinga pozwoliły na skonstruowanie komputerów, których używamy na co dzień, to jak oszałamiajace
˛ efekty może przynieść teoria hiperobliczeń?
Otóż, zdaniem niektórych, pytanie brzmi raczej — czy w ogóle jakiekolwiek?

II
Koncepcja hiperobliczeń lansowana jest jako „przekraczajaca
˛ ograniczenia Turinga”5
- pewna˛ ironia˛ jest wi˛ec, że pierwszy model hiperkomputera pojawił si˛e w [Turing
1939].
Maszyna Turinga z wyrocznia˛ (O-maszyna)
Niech O b˛edzie maszyna˛ działajac
˛ a˛ jak zwykła maszyna Turinga, z ta˛ różnica,
˛ że jest
ona wyposażona w jedna˛ lub wi˛ecej „wyroczni”, tj. dodatkowych operacji, które zwracaja˛
wartość pewnej nierekurencyjnej funkcji (nieobliczalnej przez zwykła maszyn˛e Turinga);
maszyna O wchodzi w specjalny stan, nadpisujac
˛ na dwóch komórkach specjalnych symbol µ, określajac
˛ poczatek
˛ i koniec wprowadzonego ciagu.
˛
Dla danego ciagu
˛ wyrocznia
oddaje odpowiednio „TAK” lub „NIE”.
Jak widać, maszyna z wyrocznia˛ z definicji oblicza wi˛ecej niż UMT. Watpliwości
˛
jednak nasuwaja˛ si˛e same. Czym miałaby być hipotetyczna wyrocznia? Jak miałaby być
skonstruowana? I w jaki sposób wyrocznie i wróżki miałaby si˛e mieścić w jakimkolwiek, nawet najmniej intuicyjnym poj˛eciu obliczeń? Co prawda byłoby dalece idacym
˛
nadużyciem odrzucać wszelkie modele hiperobliczeń, tylko dlatego, że nierealistyczna
wydaje si˛e maszyna z wyrocznia˛6 — tym nie mniej już na jej przykładzie widać cz˛eść
zarzutów, jakie stawiane moga˛ być zwolennikom hiperobliczeń.
5

6

Computation Beyond the Turing Limit” - sformułowanie to krytycznie przytacza
[Davis 2004].
Szczególnie, że Turing wprowadził ja˛ w zgoła innym niż rozważania nad hiperobliczeniami celu por. [Turing 1939].
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III
Problem hiperobliczeń rozbija si˛e na kilka aspektów. Możemy sformułować luźno przynajmniej trzy tezy7 — nazwijmy je Tezami Hiperobliczalności (TH):
TH1: Pewne problemy sa˛ efektywnie obliczalne (za pomoca˛ odpowiedniego hiperkomputera), choć nie sa˛ obliczalne przez Uniwersalna˛ Maszyn˛e Turinga.
Nast˛epnie:
TH2a: Hiperobliczenia sa˛ fizycznie możliwe - przynajmniej niektóre zjawiska fizyczne
„sa”
˛ hiperobliczeniami (tj. nie da si˛e ich w pełni modelować za pomoca˛ UMT).
TH3a: Przynajmniej niektóre procesy zachodzace
˛ w mózgu sa˛ hiperobliczeniami (tj. nie
da si˛e ich w pełni modelować za pomoca˛ UMT).
Z praktycznego punktu widzenia istotne może być jeszcze jedno przypuszczenie:
TH2b: Hiperobliczenia sa˛ fizycznie możliwe, b˛edziemy w stanie je modelować i wykorzystać nasza˛ wiedz˛e do konstrukcji hiperkomputera — maszyny mogacej
˛ potencjalnie
wykonać wi˛ecej obliczeń niż UMT.
Szczególnie wart rozważenia jest też pesymistyczny wariant TH3a:
TH3b: Przynajmniej niektóre procesy zachodzace
˛ w mózgu sa˛ hiperobliczeniami, jednak
nie jesteśmy w stanie ich modelować lub sformalizować.
Pierwsza teza jest, podobnie jak klasyczna TC, twierdzeniem filozoficznym8 . Co wi˛ecej, wydaje si˛e, że uznawanie fałszywości TH1 nie wyklucza koniecznie postulowania
hiperobliczeń jako pewnego rodzaju quasi-obliczeń. Warto mieć na uwadze, że w tej
sytuacji poj˛ecie obliczalności w rozumieniach intuicyjnym i Turinga bywa stosowane
zamiennie.

IV
Faktem jest, że teoretyczne modele potencjalnych hiperkomputerów zostały zaprezentowane i można z duża˛ doza˛ prawdopodobieństwa stwierdzić, że kolejne sa˛ w trakcie
opracowywania. Problem w tym, że jak dotad
˛ nie wykazano możliwości skonstruowania rzeczywistego komputera opartego na którymkolwiek z abstrakcyjnych modeli.
Głośna˛ propozycja˛ była ARNN (Artificial Recurrent Neural Network) zaprezentowana w [Siegelmann 1999]. Model Siegelmann zachowuje si˛e różnie zależnie od tego,
jakie wartości przyjmować b˛eda˛ wagi w sieci. Jeżeli ograniczymy je do liczb wymiernych — ARNN b˛edzie w stanie obliczać jedynie funkcje obliczalne przez maszyn˛e Turinga. Możemy jednak rozszerzyć możliwości sieci — jeśli dopuścimy, by wagi przyjmowały jako wartości liczby rzeczywiste. Jak stwierdza Siegelmann, ARNN może wtedy
dokonywać hiperobliczeń. To „odkrycie” zostało mocno skrytykowane, m.in. w [Davis
2004]. Sytuacja jest analogiczna do tej z wyrocznia˛ — w jaki sposób fizycznie mogłoby
być możliwe, żeby wagi przyjmowały za wartości liczby rzeczywiste, tj. żeby wartości
7

8

Możliwe jest oczywiście sformułowanie wi˛ekszej ilości wariantów — por. [Ord
2002].
Pół żartem można zauważyć, że TZ1 wyraża niepisane filozoficzne dictum: „jeśli
nasze intuicje nie sa˛ zgodne z badaniami — tym gorzej dla intuicji.”
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te były nieskończenie dokładne? Davis zauważa, że ARNN jest w stanie „obliczać nieobliczalne” pod warunkiem, że na wejściu „otrzyma” nieobliczalna˛ wartość (tj. liczb˛e
niewymierna).
˛ To oczywiście nie wyklucza, że „rzeczywiste biologiczne sieci neuronowe” nie zachowuja˛ si˛e jak ARNN z nieskończenie dokładnymi wagami (co pociagałoby
˛
za soba˛ prawdziwość TH3a). Tym nie mniej, wielu autorów twierdzi, iż uzasadnienie
lub falsyfikacja takiej tezy (jak i pozostałych TH) leży w gestii fizyki, a nie logiki (Por.
[Welch 2004] i [Stannett 2006]).
Zauważmy tu, że faktycznie logiczne próby wykazania prawdziwości TH3a, jak
dotad
˛ okazały si˛e nieprzekonywujace
˛ lub wr˛ecz bł˛edne. Jedna˛ z takich prób podjał
˛
swego czasu Penrose, odświeżajac
˛ mocno krytykowany argument Lucasa (por. m.in.
[Lucas 1961], [Penrose 1989]). Ów znany fizyk bronił watpliwej
˛
tezy, jakoby z Twierdzeń Gödla dało si˛e udowodnić nierównoważność umysłu maszynie Turinga. Skrótowo
argumentacj˛e można przedstawić tak: człowiek wie, że ZG (zdanie Gödla) jest prawdziwe, maszyna Turinga nie jest w stanie tego obliczyć, zatem: człowiek jest w stanie
(obliczyć) wi˛ecej niż maszyna Turinga. Na tej podstawie postuluje konieczność opracowania nowego modelu obliczeniowego dla umysłu — maszyna Turinga nie wystarcza,
by oddać jego działanie. Ponownie, prawdziwość tej hipotezy nie jest skadin
˛ ad
˛ wykluczona — niestety „dowód” z Twierdzenia Gö dla jest zwyczajnie nieadekwatny.9
Najbardziej subtelne modele hiperobliczeń odwołuja˛ si˛e tzw. „nowej fizyki” — tj.
najnowszych badań z zakresu fizyki i kosmologii. Nieformalna przesłanka do badań
takich modeli jest nast˛epujaca:
˛ FTC opiera si˛e na naszych intuicjach (czyli „wiedzy
fizycznej sprzed 100 lat” — [Németi, Andréka 2006]), zatem powinniśmy rozważyć,
jakie wnioski dla teorii obliczeń płyna˛ z nowszych koncepcji fizycznych. W literaturze
szczególnie dyskutowane sa˛ szczególnie dwie „ścieżki” badań bazujacych
˛
na „nowej
fizyce”.
Pierwsza grupa pretendentów do miana hiperkomputera to pewne modele komputerów kwantowych. Standardowo rozważany model komputera kwantowego, opartego na kubitach i bramach, niesie ze soba˛ perspektyw˛e znaczacego
˛
zmniejszenia czasu10
obliczeń, wciaż
˛ jednak pozostaja˛ to wyłacznie
˛
obliczenia możliwe przy użyciu maszyny Turinga. Alternatywa˛ dla standardowego modelu jest komputer kwantowy opisany
m.in. w [Kieu 2004]. Kieu zauważa możliwość zakodowania określonego problemu
(np. istnienia rozwiazań
˛
dla danego równania diofantycznego11 ) jako hamiltonianu
pewnego układu. Upraszczajac
˛ — teoretycznie możemy uzyskać rozwiazanie
˛
problemu (również takiego, który jest nieobliczalny przez maszyn˛e Turinga) przez dobranie
odpowiedniego układu fizycznego i obserwacj˛e jego zachowania. Ponieważ ewolucja
układu trwa skończona˛ ilość czasu, teoretycznie unikamy sytuacji, gdy proces obliczeniowy wpadnie w nieskończona˛ p˛etl˛e 12 . Niestety, model ten, nawet boryka si˛e z
podobnymi problemami, co wspomniana wcześniej ARNN — żeby wspomnieć chociaż
9

10

11

12

Co wi˛ecej, zdaje si˛e on prowadzić do sprzeczności. Szeroki przeglad
˛ dyskusji na temat argumentów Lucasa i Penrose’a dost˛epny jest w [Krajewski 2003].
W niniejszej pracy abstrahujemy od zagadnień złożoności obliczeniowej. W praktyce współczesne „realizacje” maszyny Turinga nie sa˛ w stanie obliczyć niektórych
funkcji teoretycznie obliczalnych — innymi słowy pewne skomplikowane obliczenia
trwałyby do przysłowiowego końca świata (lub dłużej).
Tj. równania dla którego szukamy rozwiazań
˛
w zbiorze liczb naturalnych; skadin
˛ ad
˛
wiemy, że problem ten — znany jako X problem Hilberta — jest nierozstrzygalny
przez maszyn˛e Turinga.
Warto jednak zauważyć, że nie wiemy z góry, ile dane obliczenie b˛edzie trwać.
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kwesti˛e nieskończonej dokładności — (por. [Hodges 2005]). Z drugiej strony, Kieu odrzuca zarzuty (por. [Kieu 2006], twierdzac,
˛ iż nasza wiedza fizyczna nie wyklucza a
priori realizowalności jego modelu.
Druga „droga” do hiperobliczeń próbuje wykorzystać pewne implikacje Ogólnej
Teorii Wzgl˛edności, konkretnie dylatacj˛e czasu. Samo zjawisko nie budzi watpliwo˛
ści — nie tylko wynika ono logicznie z teorii; również empiryczne zaobserwowanie
go nie jest trudne. Wykorzystanie dylatacji czasu do hiperobliczeń jest co najmniej
„podchwytliwe”. Mówiac
˛ obrazowo: wyobraźmy sobie, że zlecamy komputerowi zadanie trwajace
˛ nieskończona˛ ilość czasu. Intuicyjnie rzecz ujmujac,
˛ jest to jedno z tych
zadań, których nie nazwalibyśmy efektywnymi. A jednak, jak sugeruja˛ [Németi, Andréka 2006], w pewnych modelach czasoprzestrzeni (np. czasoprzestrzeń MalamentaHogartha), możliwe jest otrzymanie wyniku nieskończonego obliczenia. Wystarczy
„tylko” wykorzystać to, że „czasami” dla pewnego obserwatora czas może płynać
˛ nieskończenie szybko. Taka sytuacja może mieć miejsce, jak si˛e wydaje, przy czarnych
dziurach (szczególnie interesuje nas tu pewien ich rodzaj — czarne dziury Kerra —
przy których przynajmniej teoretycznie możliwe jest unikni˛ecie niemiłych konsekwencji kontaktu z osobliwościa).
˛ Jednocześnie z punktu widzenia drugiego obserwatora
owy nieskończony proces trwa pewna˛ skończona˛ ilość czasu, równa˛ t. Proces „obliczeniowy” sprowadzałby si˛e do odpowiedniego zlokalizowania maszyny, która po prostu
oblicza dany problem (dla którego chcemy rozstrzygnać
˛ np. własność stopu) i zaprogramowania jej tak, by powiadamiała obserwatora o zakończeniu procesu (np. przez
wystrzelenie rakiety o odpowiedniej trajektorii). Dokładna˛ analiz˛e znaleźć można we
wspomnianej wyżej pracy.
Jak widać mamy tu do czynienia z nieco innym podejściem niż w przypadku z
dowodu nierozstrzygalności stopu. Generuje ono siła˛ rzeczy określone watpliwości,
˛
na możliwości fizycznej realizowalności takiego projektu poczawszy.
˛
Załóżmy jednak
na moment, że mamy technologi˛e pozwalajac
˛ a˛ zrealizować „obliczenia” o których mówia˛ Németi i Andréka. Posługujac
˛ si˛e ich przykładem, zadajemy komputerowi pytanie:
czy aksjomatyka Zermelo-Fraenkela z aksjomatem wyboru (ZFC) jest niesprzecznym
systemem? Nasza współczesna wiedza z zakresu metamatematyki sugeruje, że takie
zadanie jest nierozstrzygalne. Wykazanie, że jest inaczej — to niewatpliwie
˛
byłoby coś!
We wspomnianym eksperymencie myślowym, jeśli (hiper)komputer wykryje sprzeczność, badacz otrzymuje informacj˛e lub też nie (co rzekomo pozwala mu sadzić,
˛
że
ZFC jest niesprzeczna). Można mieć jednak poważna˛ watpliwość,
˛
co do praktyczności
takich „hiperobliczeń”. Pami˛etamy cały czas, że aby wszystko poszło zgodnie z planem, potrzeba szalenie dokładnych wyliczeń. Nie trzeba tłumaczyć, jak łatwo w takiej
sytuacji o bład.
˛ Jaka jest wi˛ec moc perswazyjna takiego komputerowego „dowodu”
sprzeczności/niesprzeczności? Ktoś mógłby powiedzieć, że nie wi˛eksza niż inne, postulowane przez niektórych, quasi-empiryczne podejście.13
Jak zwracaliśmy uwag˛e wcześniej, wiele zależy od konstrukcji naszego świata,
tj. w szczególności od tego czy możemy mówić o aktualnej nieskończoności. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby nasze podejście do hiperobliczeń oparte było wyłacznie
˛
na osobistych pogladach
˛
metafizycznych — stad
˛ też sugestie, że sprawa leży w r˛ekach
fizyków. Jednocześnie, wypada zasygnalizować na marginesie, że w analizach nad hiperobliczeniami zastosowanie znajduje klasyczny problem indukcji. Rozważmy nast˛e13

Cz˛eść filozofów, jak np. Putnam, zauważa, że w zasadzie w ten sposób przyjmujemy „na wiar˛e” ZFC - ufamy, że jest niesprzeczna, bo jak dotad
˛ nie znaleźliśmy
przysłowiowego „białego kruka”, tj. dowodu sprzeczności. Por. [Putnam 1975]
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pujac
˛ a˛ sytuacj˛e: obserwujemy działanie skomplikowanej maszyny, co do której mamy
przypuszczenie, że jest zdolna do hiperobliczeń. Problem w tym, że jesteśmy w stanie
przeprowadzić jedynie skończona˛ ilość testów/obserwacji zachowania takiej maszyny.
Tym samym obserwacja może nie powiedzieć nam zbyt wiele o domniemanych hiperobliczeniowych własnościach maszyny (por. [Stannett 2001] i [Davis 2004]). Trzeba
jednak oddać sprawiedliwość zwolennikom hiperobliczeń (jak [Copeland 2003]) —
podobne zarzuty sceptyckie tycza˛ si˛e nawet najprostszych operacji arytmetycznych
w życiu codziennym (por. [Wittgenstein 2000]).

V
Jak widać, zarzuty wobec różnych modeli sa˛ podobne. Kwestia fizycznej realizowalności budzi najwi˛ecej watpliwości.
˛
Prace z „dziedziny” hiperobliczeń niejednokrotnie
pełne sa˛ spekulacji, cz˛esto niepokojaco
˛ oderwanej od praktycznych aspektów ew. realizacji. Z drugiej strony, jak sygnalizowaliśmy wcześniej, wnioskowanie o (hiperobliczeniowej) rozstrzygalności jakiegoś problemu przez odwoływanie si˛e do zjawisk,
nazwijmy to, epistemologicznie „watpliwych”
˛
zdaje si˛e nie spełniać wymogów, które nakładamy na bardziej „tradycyjne” dowody. Stad
˛ racjonalne wydaja˛ si˛e postulaty
wprowadzenia pewnych intuicyjnych ograniczeń (por. [Piccinini 2010]).
Rzecz jasna, ograniczenia różnia˛ si˛e zależnie od aspektu "hiperobliczeń", który nas
interesuje. Niektórzy autorzy twierdza,
˛ że nawet jeśli TH2a nie jest prawdziwa, to
wciaż
˛ możemy (i powinniśmy) badań modele hiperobliczeń, jako twory czysto matematyczne. Rozważania takie przynieść moga,
˛ przypuszczalnie, lepsze zrozumienie
naszego poj˛ecia obliczalności14 . Sugeruje si˛e czasem, że relacja mi˛edzy obliczeniami
dokonywanymi przez maszyn˛e Turinga, a hiperobliczeniami, jest w pewnym sensie
analogiczna do relacji mi˛edzy mechanika˛ klasyczna˛ i kwantowa˛ (por. m.in. w [Burgin,
Klinger 2004] oraz [Stannett 2006]). Stannett spekuluje wr˛ecz:
Hypercomputation may well be intrinsic to physics, with recursion arising out of hypercomputation in the same way that classical physics emerges from quantum theory as scale
increases. [Stannett 2006, str. 22]; jakkolwiek ci˛eżko powiedzieć dokładnie na czym
ów zwiazek
˛
miałby polegać.

VI
Ewentualne przyj˛ecie którejś z TH pociagn˛
˛ ełoby za soba˛ niewatpliwie
˛
zmian˛e obecnie
obowiazuj
˛ acego
˛
paradygmatu, w szczególności naszego poj˛ecia „obliczania”. Zwolennicy badań nad hiperobliczeniami podkreślaja˛ m.in., że rozstrzygalność pewnych problemów matematycznych (np. istnienia rozwiazań
˛
dla danego równania diofantycznego) nie zależy wyłacznie
˛
od „czystej” logiki, ale również (a może przede wszystkim)
od fizycznej czy ontologicznej konstrukcji naszego świata. Słowo „ontologiczna” jest
tu poniekad
˛ znamienne — jako że nie wiadomo do końca, jak moglibyśmy empirycznie zweryfikować pewne twierdzenia, jak np. o tym, czy wielkości fizyczne przyjmuja˛
wartości niewymierne. Jednocześnie nawet przy założeniu faktyczności hiperobliczeń,
14

Jeśli i ta przesłanka jest fałszywa, hiperobliczenia nadal pozostaja˛ dobrym materiałem do badań dla filozofów i metodologów nauki.
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ich wartość w dowodzeniu twierdzeń byłaby mocno kontrowersyjna (a przynajmniej
jest taka na gruncie naszych obecnych przekonań). Z drugiej strony, teoria hiperobliczeń pozostaje na razie na etapie spekulacji i biorac
˛ pod uwag˛e krytyk˛e , jakiej jest
poddawana — do zmiany paradygmatu jeszcze daleko.
Nie trudno też zauważyć, że problem hiperobliczeń ma spore znaczenie dla badań
nad mózgiem. W dużej cz˛eści jest on zwiazany
˛
ze starymi pytaniami, jak choćby: czy
analogia mózg=komputer jest adekwatna?
Z drugiej strony, istotne wydaje si˛e być pytanie: czy jeśli TH3a, to czy TH3b? Być
może jest tak, że w chwili, gdy czytasz ten tekst, Twój mózg wykonuje ogromna˛ liczb˛e „hiperobliczeń”. Być może nawet kumulacja takich „obliczeń” w wielu mózgach
zaowocuje pewnego dnia dobrym opisem owego zjawiska. Z drugiej strony nie da
si˛e wykluczyć, że jest inaczej — tj. TH3b — i im „gł˛ebiej” b˛edziemy schodzić, tym
ciemniej b˛edzie. Istotnie, konstatacja: „proces poznawczy X w mózgu A jest niesymulowalnym procesem hiperobliczeniowym Y”, zdaje si˛e nie posiadać wi˛ekszej wartości
eksplanacyjnej niż stwierdzenie: „X jest niealgorytmiczna˛ aktywnościa˛ duszy”. Taka
ewentualność z kolei oznaczałaby, przynajmniej w jakimś stopniu, porażk˛e marzenia
o naukowym zrozumieniu mózgu.
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Jak w j˛
ezyku współczesnej psychologii wyrazić
filozoficzna˛ koncepcj˛
e procesu twórczego?
Dorota Żelechowska
Uniwersytet Jagielloński, Psychologia

Streszczenie Niniejszy artykuł zawiera prób˛e przedstawienia filozoficznej koncepcji
zachowania twórczego w j˛ezyku współczesnej psychologii twórczości. Główny przedmiot analizy stanowi teoria estetyczna filozofa Romana Ingardena, z której wybrano tezy odnoszace
˛ si˛e do zachowania twórczego, a nast˛epnie starano si˛e je wyrazić
w aparacie poj˛eciowym koncepcji interakcji twórczej (autorstwa psychologa Edwarda
N˛ecki). Owa próba dokonania przekładu pobudzać ma do refleksji nad bardziej ogólnym problemem dotyczacym
˛
możliwości przełożenia konstruktów wypracowanych na
gruncie jednej dziedziny na obcy (tej dziedzinie) j˛ezyk opisu oraz celowości takich
działań.
Badanie zagadnień zwiazanych
˛
z twórczościa,
˛ z uwagi na złożony i wieloaspektowy charakter tego zjawiska, wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Psychologia oferuje pewien j˛ezyk opisu i wyjaśniania twórczości, ale nie wydaje si˛e on wystarczajacy
˛
do pełnego uj˛ecia tego zjawiska i wymaga dopowiedzeń ze strony innych dziedzin.
Jedna˛ z nich może być filozofia. Jaki jednak miałby być charakter współpracy mi˛edzy
przedstawicielami obu dyscyplin? Może oprócz wyznaczania zakresu kompetencji poszczególnych nauk warto pracować nad próbami przekładania koncepcji powstałych
na gruncie jednej dyscypliny na j˛ezyk innej tak aby ułatwić bezpośrednia˛ współprac˛e mi˛edzy przedstawicielami różnych dziedzin, jak również poszerzyć krag
˛ potencjalnych wyjaśnień danego zjawiska oraz inspiracji do dalszych rozważań. w niniejszym
artykule zamierzam podjać
˛ taka˛ prób˛e starajac
˛ si˛e przełożyć główne tezy dotyczace
˛
zachowania twórczego opisane w koncepcji estetycznej Romana Ingardena na j˛ezyk
psychologii, posługujac
˛ si˛e w tym celu konstruktami wypracowanymi w koncepcji interakcji twórczej Edwarda N˛ecki.
Zanim przystapi˛
˛ e do przedstawienia koncepcji, dla której b˛ed˛e próbowała znaleźć psychologiczny j˛ezyk opisu, chciałabym zwrócić uwag˛e na kilka kwestii odnosza˛
cych si˛e do różnic pomi˛edzy psychologicznymi a filozoficznymi sposobami ujmowania
twórczości. Warto rozpoczać
˛ od uwagi odnośnie różnego (dominujacego)
˛
przedmiotu zainteresowań obu dziedzin. Psychologów (np. Guilforda, Mednicka, Wallasa czy
Weisberga, za: N˛ecka 2005) zdaje si˛e interesować przede wszystkim proces tworzenia
i osoba twórcy, mniej zaś procesy odbioru dzieła sztuki. Ponadto — procesy tworzenia
rozumiane sa˛ raczej niespecyficznie, jako wykorzystywane także w innych rodzajach
aktywności oraz egalitarnie – maja˛ bowiem dotyczyć wszystkich ludzi, a nie tylko wybitnych twórców. W filozofii uwidacznia si˛e odwrotna tendencja, dominujacym
˛
przed-
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miotem zainteresowania wydaje si˛e sytuacja odbioru dzieła sztuki, a w dodatku procesy tworzenia sa˛ uznawane raczej za specyficzne i elitarne. Przykładowo w pismach estetycznych Ingardena znacznie łatwiej odnaleźć tezy odnoszace
˛ si˛e do sytuacji odbioru
dzieła sztuki niż procesów jego tworzenia (choć wydaje si˛e, że tych obu procesów nie
można na gruncie koncepcji Ingardena całkiem oddzielić). Psycholodzy skłonni sa˛ do
akceptowania twórczości potencjalnej, która charakteryzowana jest w oparciu o pewne zdolności czy dyspozycje posiadane przez twórc˛e (ujmowana jest wi˛ec jako cecha),
filozofowie zaś skłonni sa˛ raczej uznawać twórc˛e bez dzieła za paradoks. Ponadto, sama definicja dzieła sztuki jest bardzo problematyczna i właściwie niemożliwa do uj˛ecia
na gruncie samej psychologii.
Jako, że w głównym obszarze moich psychologicznych zainteresowań leży zagadnienie procesu twórczego, tym właśnie zjawiskiem zamierzam zajać
˛ si˛e w niniejszym
artykule. Maria Gołaszewska umiejscawia ten problem na pograniczu dwóch dziedzin
— filozofii i psychologii [Gołaszewska 1984]. Pograniczny charakter wynika z odmiennego sposobu, w jaki obie dziedziny ujmuja˛ zagadnienie: psychologia bada faktyczny
przebieg procesów psychicznych bez wzgl˛edu na ich wynik końcowy, stara si˛e przy
tym wykryć prawidłowości kierujace
˛ tymi procesami, natomiast estetyka zajmuje si˛e
tym, co dla procesu twórczego jest istotne, pomijajac
˛ to, co przypadkowe. Zdaniem
Gołaszewskiej rozważanie o charakterze psychologicznym ma miejsce wtedy, gdy badane sa˛ procesy psychofizyczne lub psychiczne, w zwiazku
˛
z czym psychologia nie
jest w stanie ujać
˛ tego, czym jest sztuka badź
˛ dzieło sztuki — to należy do domeny
filozofii. Estetyka może jednak stanowić przedmiot psychologii, gdy mowa o wrażeniach zmysłowych, spostrzeżeniach estetycznych czy wyobraźni (w kontekście aktów
estetycznych — twórczego lub odbiorczego). Problematyka twórcy w zagadnieniach
estetycznych była podejmowana głównie na przełomie XIX i XX wieku przez filozofów
z nurtu psychologizmu, którzy traktowali dzieło sztuki jako wyraz przeżyć twórcy. Proces twórczy bywał w estetyce uznawany za ekspresj˛e osobowości twórcy wymagajacy
˛
jednak odpowiednich umiej˛etności technicznych [Gołaszewska 1984). Należy jednak
mieć na uwadze to, że choć w tym podejściu podkreślano rol˛e wewn˛etrznych czynników psychicznych — uczuć, zamierzeń i doświadczeń twórcy, to samemu procesowi
tworzenia etykietowanemu jako ich „uzewn˛etrznienie” nie poświ˛ecano wiele uwagi.
Skrajnie przeciwne podejście do zagadnień estetyki zwiazane
˛
było z przekonaniem, że
twórca (jako realny człowiek) nie może być przedmiotem zainteresowania estetyki, co
wiazało
˛
si˛e z krytyka˛ psychologizmu. Roman Ingarden uznawany był za przedstawiciela właśnie tego drugiego nurtu [Gołaszewska 1984]. Ingarden akceptował psychologi˛e
jako nauk˛e badajac
˛ a˛ zjawiska i przedmioty psychiczne, odrzucał dopiero psychologizm, który ma miejsce wtedy, gdy psychologia przekracza swoja˛ dziedzin˛e badania
i wkracza np. na teren filozofii. Psychologizm sprowadza wszystko do przedmiotów
psychicznych lub fizycznych, a dzieło utożsamia z mnogościa˛ aktów psychicznych.
Psychologi˛e twórczości jako badajac
˛ a˛ ogólne zagadnienia twórczych procesów psychicznych, uznawał jednak za istotna˛ i rzetelna˛ [Ingarden 1970].
Z powyższych rozważań wyłania si˛e wiele problemów, które utrudniaja˛ przełożenie poj˛eć wykorzystanych w jednej koncepcji na poj˛ecia koncepcji z innej dyscypliny. Aby nie pot˛egować teoretycznego zamieszania, spróbuj˛e — wzorem starożytnych
Chińczyków —nie dokonywać fragmentarycznego przekładu, ale starać si˛e ujać
˛ poj˛ecia koncepcji Ingardena w analogii do wybranej przeze mnie koncepcji psychologicznej
(koncepcji interakcji twórczej), która wydaje mi si˛e w istotnych aspektach z nia˛ spójna.
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Proces tworzenia dzieła w koncepcji estetycznej Romana
Ingardena
Zdaniem Ingardena trudno wyróżnić jakieś prawidłowości powstawania dzieł sztuki, ale można wskazać na pewna˛ odpowiedniość pomi˛edzy przebiegiem procesu tworzenia a zmianami zachodzacymi
˛
w dziele, bowiem poszczególnym fazom tworzenia
dzieła sztuki odpowiadaja˛ zmiany zachodzace
˛ w przedmiocie materialnym [Ingarden 1970, s. 13]. Twórcze zachowanie artysty obejmuje wi˛ec nie tylko sfer˛e przeżyć
i intencji, ale również ich odzwierciedlenie w zachowaniu i aktach cielesnych, które
kształtuja˛ fizyczny fundament dzieła sztuki [Ingarden 2005, s. 10-11]. Podstawowym
przeżyciem jest zetkni˛ecie si˛e artysty z jakimś przedmiotem (może być to przedmiot
fizyczny, ale także jakieś zdarzenie), który go porusza, wypiera z codziennej postawy i wprawia w nowe nastawienie. Wywołuje to zabarwione emocjonalnie wrażenia,
nastrój zdziwienia, a potem nawet szcz˛eścia, rozbudza także intuicj˛e imaginatywna.
˛
Może si˛e także zdarzyć tak, że odczucia rozbudzone w tej nowej postawie b˛eda˛ niepełne, przez co człowiek b˛edzie odczuwał przykry brak domagajacy
˛ si˛e jakościowego
dopełnienia [Ingarden 1970, s. 15]. To właśnie poszukiwanie dopełnienia stanowi poczatek
˛ procesu twórczego, który polega zarazem na zauważeniu tego rozdźwi˛eku, jak
i stwarza jakościowy twór, w którym znajduje on podstaw˛e bytowa˛ i konkretnie si˛e
przejawia – dzieło sztuki. Jest ono tworzone przez artyst˛e do tego dopiero przyświecajacego
˛
rozdźwi˛eku. Może si˛e także zdarzyć, że tymczasowo uobecniona postać tego
dzieła doprowadza do unaocznienia si˛e nowych jakości, które poczatkowo
˛
nie były
przewidziane, co rozwija proces twórczy. Zdaniem Ingardena ten wytworzony w wyobraźni przedmiot budzi pragnienie by zobaczyć go ponownie, ale wizj˛e rzadko udaje
si˛e powtórzyć. Artysta stara si˛e wi˛ec dokonać zmian w świecie fizycznym, które umożliwia˛ jakiś rodzaj ucieleśnienia dzieła, jego niemal spostrzeżeniowa˛ obecność poprzez
utrwalenie w materiale fizycznym. Twórca stara si˛e tak ukształtować przeżycie aby
znalazło ono wyładowanie w zachowaniu psychofizycznym i umożliwiło uformowanie rzeczy, która b˛edzie stanowić podstaw˛e fizyczna˛ dzieła sztuki [Ingarden 1970, s.
17]. Poczatkowo
˛
dzieło sztuki znajduje si˛e jedynie w fantazji i tylko jakby w zarodku, ale podczas kolejnych faz ukształtowania fundamentu fizycznego, rozwija si˛e jego
budowa, a również sprawność artysty w jego kształtowaniu. Każda faza prowadzi do
wyników, które artysta kontroluje. Kontrola ta zachodzi w przeżyciu odbiorczym dzieła sztuki, które uchwytuje jego własności. Dopiero później - zależnie od wyników tej
kontroli - artysta przechodzi do kolejnej fazy tworzenia dzieła lub modyfikuje to, co
ukształtował wcześniej [Ingarden 2005, s. 11-12]. Wszystko to jest zdaniem filozofa
wplecione w proces twórczy, samo zaś stanowi akt odbioru, doznania estetycznego,
artysta staje si˛e bowiem odbiorca˛ powstajacego
˛
dzieła. Artysta poczatkowo
˛
jest wi˛ec
powodowany jedynie struktura˛ i własnościami dzieła, które sa˛ komponowane w wyobraźni tylko w zarysie, czasami fragmentarycznie, natomiast tworzone dzieło pomaga
mu wykończyć szczegóły [Ingarden 1970, s. 137]. Proces twórczego komponowania
dzieła sztuki służy ustanowieniu podstawy dla jakości wartościowych estetycznie [Ingarden 1970, s. 13-18]. Podczas tworzenia fizycznego fundamentu dzieła, twórca lepiej wyobraża sobie swój poczatkowy
˛
zamysł, może go także modyfikować, jeśli uzna,
że przyniosłoby to lepsze efekty artystyczne. Decyduje si˛e wtedy zmienić kompozycj˛e
dzieła, ale nie musi przy tym odrzucać idei, a zamiast tego szuka innego sposobu na jej
realizacj˛e. Zdaniem Ingardena zarówno podczas procesu komponowania dzieła sztuki,
jak i podczas formowania jego fizycznego fundamentu, artysta może napotkać na różnorodne problemy do przezwyci˛eżenia np. oporność materiału czy niesprawność este-
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tyczna˛ twórcy. Różnorodne przeszkody odpowiadaja˛ w dużym stopniu za to, że proces
twórczy każdorazowo może przebiegać bardzo odmiennie. Jednakże post˛epowanie artysty ma według filozofa niego zawsze pewna˛ podstawowa˛ struktur˛e, należac
˛ a˛ do jego
istoty tego procesu [Ingarden 1970, s. 19]. Poprawić odniesienie zaimków Zarówno
w procesie wytwarzania dzieła sztuki, jak i sytuacji odbioru, wyst˛epuja˛ fazy biernej
odbiorczości oraz fazy tworzenia czegoś nowego (przez artyst˛e lub odbiorc˛e) po wyjściu od tego, co zastane [Ingarden 2005, s. 11]. Jest to wi˛ec proces, który dokonuje si˛e
w wielu fazach, w czasie których dochodzi do kontaktu przeżywajacego
˛
i działajacego
˛
artysty z pewnym przedmiotem, który pod jego wpływem si˛e przekształca — dziełem
sztuki oraz kształtowanym przez artyst˛e jego fundamentem fizycznym. Aby mogło powstać dzieło sztuki, konieczne jest by genialna intuicja współwyst˛epowała z efektywna˛
praca˛ [Ingarden 1970, s. 18]. Wytwór nie może w pełni zrealizować naocznego dzieła
sztuki, ale może dostarczać pewnego rodzaju oparcia dla intencjonalnego odtwarzania
dzieła, może nadać konkretyzacji żywość [Ingarden 1970, s. 18].

Psychologiczna koncepcja interakcji twórczej Edwarda
N˛
ecki
Interakcja twórcza to „proces ciagłego
˛
i wzajemnego oddziaływania dwóch elementów: celu aktywności twórczej oraz nieustannie pojawiajacych
˛
si˛e struktur próbnych,
stanowiacych
˛
prób˛e osiagni˛
˛ ecia celu” [N˛ecka 2005, s. 47]. Celem może być stworzenie
dzieła sztuki, ale także inna działalność, daleka od twórczości artystycznej np. rozwia˛
zanie problemu. Struktury próbne to wytwory, które powstaja˛ w odpowiedzi na cel,
moga˛ mieć one postać zarówno materialna˛ jak i niematerialna˛ (np. wyobrażeniowa),
˛ a
ich charakter jest przejściowy. Cel wpływa kształtujaco
˛ na struktury próbne, które maja˛
służyć jego realizacji. N˛ecka wyróżnia dwa kierunki zmian w zakresie struktur próbnych — nadawanie im wi˛ekszego stopnia wartości (estetycznej, pragmatycznej lub
poznawczej) oraz nadawanie im wi˛ekszego stopnia oryginalności. Interakcja mi˛edzy
kolejnymi wersjami celu i strukturami próbnymi prowadzić ma do redukowania rozbieżności pomi˛edzy nimi. w sytuacji idealnej powinno dojść do utożsamienia ostatniej
struktury próbnej z celem i zyskanie przez nia˛ statusu dzieła. N˛ecka podkreśla jednak,
że w rzeczywistości raczej nie można mówić o takim pełnym utożsamieniu, a jedynie
o podobieństwie [N˛ecka 2005, s. 47-50]. Nie tylko cel wpływa na struktury próbne,
ale także one oddziałuja˛ na cel, moga˛ go modyfikować, a nawet doprowadzić do jego wyłonienia si˛e, gdy nie jest on jasno określony (w takiej sytuacji struktura próbna
uruchamia proces twórczy lub dookreśla cel, czy też go zmienia albo doprowadza do
uświadomienia sobie celu, wcześniej ukrytego). Przez to, że możliwe sa˛ modyfikacje
celu, proces twórczy może zmieniać kierunek [N˛ecka 2005, s. 48]. Aby opisać sposób,
w jaki dochodzi do interakcji mi˛edzy strukturami i celem, psycholog posługuje si˛e poj˛eciami: strategii twórczych oraz operacji wykonawczych. Strategie nadaja˛ procesowi
twórczemu kierunek i umożliwiaja˛ przekształcanie struktur próbnych, nie sa˛ one jednak zwykle uświadomione ani wykorzystywane intencjonalnie. Operacje wykonawcze
sa˛ to zaś procesy poznawcze biorace
˛ bezpośredni udział w redukowaniu rozbieżności
mi˛edzy strukturami a celem. Należa˛ one do sześciu grup: rozumowanie dedukcyjne,
rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie i
dokonywanie transformacji [N˛ecka 2005, s. 48-49]. Te operacje nie sa˛ swoiste dla procesu twórczego. Dopiero sposób ich przebiegu decyduje o tym czy przyniosa˛ twórczy
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efekt. Aby interakcja twórcza mogła doprowadzić do powstania twórczego efektu konieczny jest udział myślenia krytycznego, które pozwala na ewaluacj˛e - ocen˛e tego, czy
pozostała rozbieżność jest do zaakceptowania, czy też należy kontynuować aktywność
twórcza˛ oraz na ewaluacj˛e – waluacj˛e – nadawanie wytworom wi˛ekszej wartości.

Próba przekładu
Wydaje si˛e, że stała struktura zachowań twórczych, o której pisze Ingarden mogłaby
zostać uj˛eta jako dynamiczna interakcja mi˛edzy celami a strukturami próbnymi (takie
jej określenie byłoby na tyle formalne by zmieścić w sobie cała˛ treściowa˛ różnorodność strategii oraz procesów wykorzystywanych w akcie twórczym). Filozof rozróżnia
nast˛epnie dwie sfery zachowań twórczych: psychiczna˛ (odczucia i intencje) i cielesna.
˛
Na gruncie psychologii można je obie ujać
˛ w kategoriach celów i struktur próbnych:
niematerialnych i materialnych. Rozróżnienia te moga˛ si˛e na pierwszy rzut oka wydawać problematyczne, bowiem opisane przez filozofa przeżycia psychiczne należałyby
zarówno do kategorii celów jak i struktur próbnych, ale jak si˛e wydaje, jest to uprawnione, gdyż sam filozof również dokonuje później podobnej dystynkcji. Należałoby jednak jeszcze w jakiś sposób odróżnić w obr˛ebie materialnych struktur próbnych kiedy
mowa b˛edzie o cielesnych działaniach podmiotu, a kiedy o jego fizycznym (próbnym)
wytworze np. odróżnić tworzenie szkicu przez malarza od samego szkicu. Wydaje si˛e,
że koncepcja interakcji ujmuje materialne struktury raczej w kategorii wytworu (i to
on stanowi materialna˛ struktur˛e próbna).
˛
Koncepcja interakcji twórczej wydaje si˛e być w stanie oddać fazowy charakter procesu twórczego — odwołujac
˛ si˛e do nast˛epujacych
˛
po sobie interakcji powodujacych
˛
zmiany w zakresie celu oraz struktur próbnych. Powstaje tutaj jednak problem tego,
jak psychologicznie określić przedmiot, z którym twórca wchodzi w kontakt (wedle
koncepcji Ingardena). Wydaje si˛e, że należałoby unikać postrzegania go jedynie w kategoriach fizycznego wytworu, ale rozumieć szerzej: uwzgl˛ednić zarazem psychiczne
struktury próbne, jak również modyfikowany cel aktu tworzenia, przyjmujac,
˛ że kontakt z każdym z nich może prowokować i modyfikować kolejne fazy procesu. N˛ecka,
podobnie jak Ingarden, zwraca uwag˛e na to, że poszczególne fazy doprowadzaja˛ do
dwojakiego rodzaju modyfikacji —- zmieniać si˛e może zarówno wytwór (a wi˛ec struktury próbne), jak i założone dzieło (a wi˛ec cel). Filozof pisze o przeplatajacych
˛
si˛e
fazach odbiorczości i tworzenia dzieła. Na gruncie psychologii można starać si˛e ujać
˛
odmienność tych faz w kategoriach różnych strategii twórczych oraz operacji wykonawczych, poprzez które dochodzi do interakcji pomi˛edzy celem a strukturami próbnymi. Strategie, o których mowa stanowia˛ rodzaj heurystyk poznawczych, opartych na
mniej lub bardziej złożonych regułach, które wskazuja˛ sposób, w jaki można zwi˛ekszyć
szanse uzyskania twórczych efektów aktywności [N˛ecka 1995]. Fazy wytwórcze charakteryzowane mogłyby być m.in. poprzez strategi˛ee zarodka czy strategi˛e zamykania
niepełnych struktur, natomiast fazy odbiorcze - poprzez strategi˛e percepcji postaci lub
strategi˛e ukierunkowujacej
˛ emocji. Strategia zarodka polega na tym, że twórca rozpoczyna od czegoś, co choćby w minimalnym stopniu spełnia warunki założonego celu,
a nast˛epnie modyfikuje i ulepsza struktur˛e wytworu tak aby coraz bardziej przybliżać
go do wyznaczonego ideału. [N˛ecka 1995, s. 59-61]. Strategia zamykania wypływa
z twierdzeń psychologów postaci (np. Wertheimera) odnośnie naturalnej tendencji ludzi do uzupełniania niekompletnych struktur zgodnie z ich wewn˛etrzna˛ logika.
˛ w tym
uj˛eciu myślenie twórcze miałoby dażyć
˛
do rozpoznania struktury problemu i dażenia
˛
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do jego uzupełnienia brakujacymi
˛
elementami oraz nadawania wytworowi wartości
[N˛ecka 1995, s. 53-55]. Warto zauważyć, że ta strategia zawiera także aspekt odbiorczy, bowiem rozpoznawanie struktury problemu oraz dostrzeganie struktury powstajacego
˛
wytworu wymagaja˛ kontemplacji dzieła (zarówno jako zamierzonego celu, jak
i w jego materialnym fundamencie). Owy odbiorczy aspekt strategii zamykania może być wspierany strategia˛ percepcji postaci, która odwołuje si˛e do tego, że cz˛este
postrzeganie określonych struktur ułatwia rozpoznawanie ukrytych w nich wzorców
poprzez uwrażliwienie na zawsze obecne elementy istotne i zoboj˛etnienie na elementy
przygodne. w procesie twórczym strategia ta może polegać na dażeniu
˛
do jak najcz˛estszego kontaktu z przedmiotem naszej aktywności aby zwi˛ekszyć szans˛e rozpoznania
tkwiacych
˛
w nim struktur [N˛ecka 1995, s. 49-51]. Kolejna strategia - ukierunkowuja˛
cej emocji , wywodzaca
˛ si˛e z koncepcji synektyki autorstwa Gordona, zakłada, że proces twórczy rozwijajacy
˛ si˛e we właściwym kierunku daje twórcy odczucia przyjemne,
natomiast chybiony —- nieprzyjemne. Autor powinien rozpoznawać emocje, których
doświadcza i starać si˛e podażać
˛
w kierunku rozwiazań,
˛
którym towarzysza˛ emocje
pozytywne [N˛ecka 1995, s. 51-53]. (rozpoczyna si˛e od czegoś, co chociaż w minimalnym stopniu spełnia warunki założonego celu, a nast˛epnie modyfikuje i ulepsza struktur˛e tak, by coraz bardziej si˛e do niego zbliżać) czy zamykania niepełnych struktur
(uzupełnianie i nadawanie strukturom wartości), natomiast fazy odbiorcze wiazały˛
by si˛e np. z wykorzystaniem strategii percepcji postaci (dażenie
˛
do jak najcz˛estszego
kontaktu z przedmiotem naszego twórczego wysiłku, co ułatwia wytworzenie umiej˛etności rozpoznawania ukrytych w nim struktur), ukierunkowanej emocji (zakłada, że
proces twórczy rozwijajacy
˛ si˛e we właściwym kierunku sprawia przyjemne odczucia,
natomiast chybiony — odczucia negatywne, przy czym należy podażać
˛
za tymi przyjemnymi) czy cz˛eściowo – strategii czujności (uwrażliwienie siebie na odbiór jedynie
niektórych klas bodźców, co ułatwia ich dostrzeżenie i wykorzystanie).
Ingarden wskazuje na to, że dzi˛eki procesowi odbiorczemu twórca kontroluje wyniki poszczególnych faz. Można próbować to ujać
˛ w kategoriach operacji wykonawczych opartych na krytycznym myśleniu, o których pisze N˛ecka. Dochodzić ma wtedy
do ewaluacji powstajacego
˛
wytworu i podj˛ecia decyzji o dalszej modyfikacji, przejścia
do kolejnej fazy procesu badź
˛ jego zakończeniu. Ewaluacji towarzyszyć ma waluacja
— nadawanie dziełu wartości. Wydaje si˛e, że może ona stanowić kategori˛e ujmujac
˛ a˛
Ingardenowskie uposażanie dzieła w wartości artystyczne (m.in. poprzez odpowiednie
rozwiazania
˛
kompozycyjne w obr˛ebie podstawy materialnej dzieła).
Zarówno Ingarden, jak i N˛ecka pisza˛ o tym, że proces twórczy rozpoczyna si˛e od
pewnej rozbieżności, która˛ podmiot spostrzega (Ingarden akcentuje jednak bardziej
nie tyle poznawczy, ile emocjonalny charakter tego odczucia), a która skłania go ku
poszukiwaniu dopełnienia. Dla filozofa proces twórczy rozpoczyna si˛e od zdarzenia,
które porusza twórc˛e i wprawia go w swoiste nastawianie, zwane estetycznym, w którym dominuje nastrój zdziwienia i rozbudzenie wyobraźni imaginatywnej. Na te reakcje psychiczne zwiazane
˛
ze znalezieniem si˛e w sytuacji problemowej zwraca także
uwag˛e N˛ecka, jednakże jako, że pojmuje twórczość szerzej i wiaże
˛ z różna˛ klasa˛ problemów (nie tylko estetycznych) nie wiaże
˛ jej ściśle z postawa˛ estetyczna˛ podmiotu,
a co najwyżej wskazuje na nia˛ jako na jeden z czynników mogacych
˛
twórczość aktywizować i wyznaczać jej cel badź
˛ też jako na określona˛ strategi˛e twórcza˛ [N˛ecka
2005]. Niektóre z elementów postawy twórczej, o których pisze Ingarden np. wyobraźnia imaginatywna, moga˛ być zaś uj˛ete w kategoriach operacji wykonawczych.
Należy jednak stwierdzić, że podobieństwa w zakresie tez należacych
˛
do obu koncepcji wydaja˛ si˛e akurat w tym punkcie bardzo powierzchowne i wymagałyby dalszego
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dopracowania. Główny problem zdaje si˛e wynikać z różnicy w zakresie definiowania
motywacji wzbudzonej przez spostrzeżona˛ rozbieżność. N˛ecka zdaje si˛e sugerować,
że celem aktywności jest redukcja rozbieżności poprzez wytworzenie określonego wytworu, natomiast Ingarden wskazuje raczej na konieczność jakościowego dopełnienia
wzbudzonych w tym stanie odczuć, a wi˛ec osadzenia ich na jakimś fizycznym fundamencie i ukonkretyzowania, a nie redukcji. Pierwszy impuls aktywności twórczej
zdaje si˛e wi˛ec umykać psychologicznemu uj˛eciu. Być może pomocne okazałoby si˛e rozszerzenie koncepcji o czynniki natury emocjonalnej? Dalsza cz˛eść procesu twórczego
zdaje si˛e być łatwiejsza do przełożenia na j˛ezyk psychologii. Według Ingardena dzieło
jest poczatkowo
˛
jedynie słabo zarysowane, przejawia si˛e w wyobraźni twórcy, który
stara si˛e je utrwalić w fizycznym fundamencie i szuka dla tego jakościowych rozwia˛
zań. Zarówno wyobrażenie dzieła, jak i ugruntowywanie go w fizycznym fundamencie
można rozumieć jako tworzenie kolejnych struktur próbnych dla założonego celu —zarysu dzieła (poczatkowo
˛
jedynie zasugerowanego, niedookreślonego). Przypomina
to wcześniej opisana˛ psychologiczna˛ strategi˛e zarodka. w koncepcji twórczej interakcji
udaje si˛e ujać
˛ podwójny charakter zmian opisanych prze Ingardena. Nie tylko zamysł
dzieła (cel) wpływa na sposoby jego konkretyzowania (struktury próbne) wymuszajac
˛
ich doskonalenie i coraz wi˛eksze upodabnianie do siebie, ale także te kolejne konkretyzacje (struktury próbne) pozwalaja˛ dookreślać i modyfikować poczatkowo
˛
jedynie
słabo zarysowane dzieło (cel).

Konkluzja
Jednym z wi˛ekszych problemów w uznaniu możliwości przekładu koncepcji jest różnica w zakresie pojmowania tego czym jest dobry wytwór aktywności twórczej. N˛ecka
charakteryzuje je go?bardziej formalnie, jako coś nowego i wartościowego. Ingarden
piszac
˛ o dziele sztuki wykracza poza takie formalne charakterystyki odwołujac
˛ si˛e do
zawartych w nim wartości artystycznych i wzbudzanych przez nie wartości estetycznych. Dzieło sztuki ujmuje jako coś złożonego i wykraczajacego
˛
poza fizyczny fundament, na którym jest osadzone. Psycholodzy zdaja˛ si˛e zaś skupiać przede wszystkim
na ocenie tego fizycznego fundamentu. Może nie wynika to jednak z ignorancji, ale
z ograniczonego zakresu kompetencji psychologii, na której gruncie nie można rozstrzygać ani kwestii aksjologicznych ani tym bardziej ontologicznych.
Przełożenie koncepcji wypracowanych na gruncie jednej dyscypliny na j˛ezyk innych dyscyplin nie zawsze jest możliwe, a do tego niesie ryzyko uproszczeń. Jaka˛
jednak korzyść mogłyby przynieść takie próby? Po pierwsze, jak to już zostało powiedziane, mogłyby ułatwić współprac˛e bezpośrednia˛ mi˛edzy badaczami z różnych dyscyplin i tworzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych, które mogłyby mieć
ambicj˛e pełniejszego uj˛ecia badanych zjawisk. Próby przekładu mogłyby także ułatwić
znalezienie bł˛edów w rozumieniu danych koncepcji przez przedstawicieli odmiennych
dyscyplin bowiem prowokowałyby do dyskusji odnośnie adekwatności konstruktów
wykorzystanych do przeprowadzenia analogii. Mogłyby także ograniczyć spory o charakterze czysto definicyjnym. Dzi˛eki próbom ujmowania koncepcji w aparacie poj˛eciowym innych dziedzin można byłoby także zyskać wi˛eksze możliwości weryfikacji
powstałych na gruncie danej koncepcji twierdzeń (np. niektóre twierdzenia filozoficznie, oceniane wcześniej jedynie z uwagi na ich poprawność logiczna˛ mogłyby dzi˛eki
przełożeniu ich na j˛ezyk nauk eksperymentalnych zyskać możliwość przynajmniej cz˛eściowej weryfikacji empirycznej).
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Ponadto, mogłoby to ułatwić czerpanie inspiracji z innych dziedzin. Psycholodzy
mogliby wiele zyskać starajac
˛ si˛e gł˛ebiej wniknać
˛ w filozoficzne, bardziej subtelne uj˛ecia procesu twórczego i mogac
˛ dzi˛eki temu powrócić do dawniej stawianych pytań
o jego natur˛e. Jest to o tyle ważne, że można zauważyć niepokojaca
˛ tendencj˛e do
być może zbytniego redefiniowania twórczości poprzez konstruowanie jej znaczenia
w oparciu o dost˛epne nam metody pomiaru i wyniki uzyskiwane na ich podstawie.
Psychologiczne uj˛ecie twórczości może przez to tracić na trafności upodabniajac
˛ swój
przedmiot zainteresowania do czegoś w rodzaju „twórczości psychometrycznej”. Być
może poszerzenie perspektywy o inne uj˛ecia problemu pomogłyby uniknać
˛ tego impasu. Uzyskane przez psychologów wyniki mogłyby być z kolei ponownie interesujace
˛ dla
filozofów, szczególnie jeśli, jak pisała Gołaszewska [1984], umożliwiałyby one wi˛eksze
powiazanie
˛
teorii estetycznych z rzeczywistościa.
˛
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