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agresywnych
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24 Jak w języku współczesnej psychologii wyrazíc filozoficzną koncepcję procesu
twórczego?
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Wstęp
Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to cykliczna konferencja, organizowa-

na przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistycz-
ne, 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 zaan-
gażowanych 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 impre-
zą towarzyszącą Poznańskim Kolokwiom Kognitywistycznym połączonym ze zjazdem
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Po drugie, jest to impreza w pewnym sen-
sie jubileuszowa — kiedy w 2006 roku zaczynalísmy naszą przygodę z organizacją
PFK, część z nas była na pierwszym roku nowootwartych studiów z kognitywistyki na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj osoby te są już absolwen-
tami kierunku i w czasie konferencji mogą podzielić się z nami efektami swoich prac
magisterskich.

Zebrane w niniejszej książce artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez
uczestników 6. PFK. Tematyka artykułów odzwierciedla z jednej strony szerokie spek-
trum zainteresowań kognitywistów, z drugiej pokazuje, jak różne bywają płaszczyzny,
na których spotykają odmienne perspektywy i jak bardzo owocne są takie spotkania.
Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.

Zachęcamy także do zapoznania się z wcześniej wydanymi czterema tomami tek-
stów pokonferencyjnych, które zainteresowany czytelnik znajdzie na stronie interne-
towej PFK w zakładce „Nasze wydawnictwa”.

Z życzeniami dalszej owocnej współpracy,
Organizatorzy PFK
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Koncepcja włączania innego w Ja w bliskim
związku — czyli o spotkaniu psychologii Williama
Jamesa ze współczesną psychologią
społeczno-poznawczą

Marta Andrałojć

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Wydziałowe
Studium Doktoranckie, psychologia
mandralo@amu.edu.pl

Streszczenie Koncepcja włączania innych w Ja Arona i in. [1991] ujmuje bliskość
w związkach międzyludzkich jako zjawisko o charakterze poznawczym, a więc pole-
gające na charakterystycznym przetwarzaniu informacji dotyczących partnera bliskie-
go związku. Artykuł przedstawia podstawowe założenia koncepcji włączania partnera
w Ja oraz jej rodowód, łączący klasyczne już teoretyczne ustalenia dokonane przez
Williama Jamesa [1890] ze współczesnymi obserwacjami efektów przetwarzania po-
znawczego dotyczącego własnej osoby versus osób o różnym stopniu bliskości. Za-
prezentowane zostają także wspierające model badania naukowe nad poznawczymi
implikacjami bliskości – głównie eksperymenty przeprowadzone w paradygmacie po-
znawczym.

Pojęcie włączania w Ja

Idea głosząca, że w bliskich związkach międzyludzkich Ja partnerów przynajmniej
częściowo nakładają się na siebie, wyrażana jest w myśli społecznej od samego jej za-
rania, tj. od czasów Arystotelesa [por. Płaskocińska, 2006]. Jej przełożenia na język
psychologiczny jako pierwszy dokonał William James [1890], gdy opisując Ja empi-
ryczne (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 częścią nas samych” [op. cit., s. 292]. Jak wyjaśniał James, pewne rzeczy i osoby
wywołują prawie te same uczucia, co własna osoba, tak że zachowujemy się wobec
nich prawie tak samo jak wobec siebie samych. Gdy rozwijają się z powodzeniem, na-
pełniają jednostkę poczuciem satysfakcji, gdy pogarszają się, wywołują uczucie przy-
gnębienia, a gdy zostają zaatakowane – pobudzają do odwetu. Jeżeli członkowie ro-
dziny postępują 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 pojęcie „włączania innych w Ja”.
Badacze rozumieją przez nie zjawisko polegające na tym, że bliskim związku jednostka
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funkcjonuje „tak, jakby niektóre lub wszystkie aspekty partnera były częściowo wła-
sne” [op. cit., s. 242]. W sformułowaniu tym słychać wyraźne echo myśli Jamesa,
jednak autorzy posuwają się w konkluzjach jeszcze o krok dalej – podczas gdy ten
pierwszy – odnosząc się tym razem do Ja podmiotowego – wyraźnie zaznacza od-
rębność poczucia tożsamości dwojga kochanków [James 1890, s. 334], zespół Arona
[2004c] stawia hipotezę, że do pewnego stopnia partnerzy „mylą się, kto jest kim,
czyje pomysły są czyje i co do kogo należy” [s. 102].

Zdaniem autorów koncepcji u podstaw włączania innych w Ja leżeć mogą procesy
poznawcze zachodzące u partnerów bliskiej relacji. Jak zauważyli jednak Smith, Co-
ats i Walling [1999], badacze nie zaoferowali bardziej szczegółowego modelu repre-
zentacji umysłowych czy procesów przetwarzania poznawczego, „zadowalając się tak
metaforycznymi określeniami, jak idea, że partner staje się częścią Ja” [s. 878]. W tym
samym roku Aron i Fraley [za: Mashek, Aron i Boncimino 2003] zasugerowali, że re-
prezentacje poznawcze Ja i partnera bliskiego związku mają pewne wspólne elementy.
Smith i współpracownicy [1999] zaproponowali własne wyjaśnienie zjawiska w ka-
tegoriach lokalizacjonistycznego modelu koneksjonistycznego (localist connectionist
model)1. Według tych autorów reprezentacje poszczególnych osób oraz cech (a tak-
że: celów, emocji, aktywności itp.) stanowią węzły składające się na dynamiczną sieć.
Każdy z nich jest w danym momencie na określonym poziomie aktywacji oraz posia-
da połączenia o różnej sile, pobudzające lub hamujące, z pozostałymi węzłami. Węzły
„Ja” i „inny”połączone są więc ze sobą zarówno bezpośrednio (relacja międzyludz-
ka; tu: bliskości), jak i pośrednio —- poprzez współdzielone cechy i inne właściwości.
Reprezentacje umysłowe własnej osoby i partnera nakładają się zatem w sensie funk-
cjonalnym, tj. obydwie są aktywowane i do obydwu jest dostęp np. podczas udzielania
odpowiedzi dotyczącej cechy właściwej dla jednej osoby z pary.

Społeczno-poznawczy model włączania innych w Ja i jego
źródła

Podstawowe założenie modelu włączania innych w Ja mówi o tym, że każdy z part-
nerów bliskiego związku włącza 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: drogą
analizy doniesień z badań eksperymentalnych nad procesami poznawczymi zachodzą-
cymi w bliskich związkach oraz przez odniesienie do klasycznego podziału Ja dokona-
nego przez Jamesa [1890]. Aron i in. [1991, 2004a], dokonawszy przeglądu literatury
bliskościowej, zauważyli pewną prawidłowość: niezależnie od podej́scia teoretyczne-
go czy metodologicznego, typowe opisy oraz wyniki badań nad przetwarzaniem po-
znawczym wskazują, iż poznanie w bliskich związkach umieścić można na pewnym

1 Autorzy zaznaczają, że zdecydowali się na model lokalizacjonistyczny ze względu
na jego prostotę, jednakże model rozproszony, jako bardziej zbliżony do biologicz-
nych sieci neuronalnych, jest bardziej wiarygodny dla opisu rzeczywistego charak-
teru przetwarzania informacji [por. Smith i in. 1999].

2 W pierwotnej wersji koncepcji [por. Aron i in. 1991] figuruje określenie „cechy”
(characteristics).
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kontinuum, którego biegunami są z jednej strony procesy poznawcze dotyczące wła-
snej osoby, a z drugiej procesy poznawcze w odniesieniu do nieznajomych. Można
wyodrębnić trzy kategorie zjawisk, w których przejawiają się owe pośrednie wyniki
i opisy, a więc poznawcze implikacje bliskości z drugą osobą: strategie alokacji zaso-
bów, różnice w perspektywie aktora i obserwatora oraz podzielanie cech partnera. Jak
pokazuje tabela 1, odpowiadają one w pewnej mierze Jamesowskiemu podziałowi Ja
empirycznego na materialne, społeczne oraz duchowe.

Tabela 1.1. Źródła modelu włączania 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])

Włączanie w Ja zasobów, perspektyw i tożsamości

Aron i współpracownicy [2004b, 2004c, 2005, 2006] odpowiadając na zadane sobie
pytanie, co oznacza włączanie innych w Ja, opisują kolejno trzy aspekty podlegające
włączaniu w obszar własnego Ja. Za najbardziej podstawowy i pierwotny (w sensie
motywacyjnym, ale i chronologicznym) uznają aspekt zasobów, który stanowią zaso-
by materialne, wiedza pojęciowa, informacyjna i proceduralna oraz zasoby społeczne
(social assets) mogące ułatwić jednostce osiągnięcie jej własnych celów. Włączanie in-
nego w Ja w sensie włączania jego zasobów w Ja oznacza subiektywne spostrzeganie
dostępu do zasobów partnera. Przykładem faktycznego połączenia zasobów jest tu
współdzielenie majątku czy domu przez małżonków; w innych przypadkach partne-
rzy w uzasadniony sposób oczekują udostępnienia im zasobów drugiego (np. w od-
niesieniu do wiedzy proceduralnej –– „potrafię to zrobić, bo on(a) mi pokaże, jak”);
wreszcie w niektórych sytuacjach jednostka postrzega pewne dobra materialne jako
należące do niej, podczas gdy partner ma odmienny punkt widzenia (np. dorastające
dziecko traktuje samochód rodziców jak swój własny). Z punktu widzenia Ja warianty
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te są jednak równoważne. Co więcej, nie tylko same zasoby postrzegane są jako do-
stępne Ja, ale i w konsekwencji rezultaty (tj. zyski i koszty) odnoszone przez drugą
osobę doświadczane są w pewnej mierze jak własne. Stąd reakcja emocjonalna na na-
bywanie 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.

Włączanie w Ja perspektyw partnera oznacza z kolei – świadome oraz nieświa-
dome –– doświadczanie świata z perspektywy drugiej osoby3. W sferze poznawczej
wiąże się to z występowaniem związanych z Ja tendencji atrybucyjnych i stronniczości
poznawczej także w odniesieniu do partnera czy partnerki będącej w bliskim związku.

Pod pojęciem tożsamości autorzy rozumieją to, co odróżnia jednostkę od innych
ludzi i obiektów: cechy, wspomnienia i inne właściwości. Model włączania w Ja zakła-
da, że w bliskich związkach łatwo dochodzić może do mylenia czy mieszania własnych
cech i wspomnień z tymi należącymi do partnera.

Badania przemawiające za modelem

Model pojęciowy włączania innych w Ja weryfikują badania charakterze eksperymen-
talnym z nurtu społeczno-poznawczego, zarówno przeprowadzane w związku z po-
krewnymi obszarami psychologii społecznej, jak i te bezpośrednio zainspirowane oma-
wianą koncepcją. Te ostatnie składają się na bardziej ogólne podej́scie, w ramach któ-
rego dany paradygmat koncentrujący się na rozbieżnościach Ja–inni modyfikowano
tak, by jeszcze bardziej uwypuklić problem różnicy pomiędzy osobami bliskimi a inny-
mi ludźmi. Ponieważ szczegółowy przegląd badań związanych z koncepcją włączania
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 ustępach przytoczone zosta-
ną jedynie najbardziej reprezentatywne wyniki eksperymentów. Dla jasności wywodu
za wymienionymi wyżej pracami zachowany zostanie podział według trzech aspektów
włączania w Ja.

Badania nad włączaniem w Ja zasobów

Przewidywania teoretyczne dotyczące zachodzącego w bliskim związku włączania
w Ja zasobów partnera czy partnerki zakładają, że zasoby oraz rezultaty osiągane
przez partnera będą traktowane jak własne. By je przetestować, Aron i in. [1991]
zmodyfikowali procedurę badawczą gry związanej z rozkładem kwot pieniędzy, orygi-
nalnie zastosowany przez Liebranda (decomposed-game procedure) [1984, za: op. cit.].

W trzech badaniach eksperymentalnych uczestnicy podejmowali szereg decyzji do-
tyczących przyznawania pewnych sum pieniędzy sobie samym, swoim przyjaciołom

3 Autorzy przyznają, że wyróżnione trzy kategorie są dosyć płynne. Rzeczywíscie,
można by się w tym miejscu zastanawiać, na ile reakcja emocjonalna na uzyskanie
czy stratę zasobów partnera przynależy do sfery zasobów, a na ile do sfery per-
spektyw. Mimo wątpliwości zdecydowano się zachować podział dokonany przez
autorów, gdyż wyjaśnia on kierunki badań weryfikujących założenia modelu (por.
dalej).
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oraz dalszym znajomym. Zgodnie z hipotezami, badani przyznawali sobie i bliskiemu
przyjacielowi niemal równą kwotę, ale gdy rozdzielali pieniądze sobie i dalszemu zna-
jomemu, przyznawali sobie więcej. Co więcej, wyniki te utrzymywały się niezależnie
od tego, na ile uczestnicy przekonani byli, że druga osoba może dowiedzieć się 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 partne-
ra miała wpływ na nastrój badanych tylko w przypadku, gdy partner w zadaniu był
jednocześnie partnerem życiowym. Wyniki te zgodne są z ideą traktowania zasobów
partnera jak swoich własnych –– w tym przypadku w myśl zasady, że zyski bliskiej
osoby stanowią zysk dla Ja.

Badania nad włączaniem w Ja perspektyw

W obszarze włączania w Ja perspektyw partnera bliskiego związku z badań koncentru-
jących się wokół tendencji atrybucyjnych [różnicy pomiędzy 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 part-
nerem miłosnego związku [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 bazo-
wały na procedurze stworzonej przez Sande i in., w której uczestnicy oceniali, na ile
poszczególne cechy wchodzące w skład 11 antagonizmów opisują daną osobę. Zgod-
nie z różnicą pomiędzy aktorem a obserwatorem ludzie dokonywali większej ilości
atrybucji sytuacyjnych (tu: przyporządkowanie 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 wzglę-
dem partnera bliskiego związku jest wyższa niż w stosunku do dalszego znajomego.
Zjawisko to zgodne jest z ideą doświadczania perspektywy bliskiej osoby jak własnej,
którą można przedstawić w postaci następującego toku rozumowania: „«Wiem, czemu
on to zrobił —- jak ja, zachował się odpowiednio do sytuacji»”[Aron i in. 2005, s. 214].

Jeszcze innym ujęciem problemu włączania perspektyw partnera w Ja zespół Aro-
na [1991] posłużył się, przystosowując do swych celów procedurę badawczą Lorda
[1980, 1987, za: Aron i in. 1991], polegającą na pomiarze efektywności odtwarzania
rzeczowników, które wcześniej uczestnicy wyobrażali sobie w interakcji z określoną
osobą (sobą samym lub kimś innym). Badania Lorda potwierdziły jego założenie, że
Ja służy jako tło doświadczania, podczas gdy inni ludzie są przetwarzani jako figury
percepcyjne. Eksperyment Arona i in. [op. cit.] powtórzył te wyniki (przy porównywa-
niu Ja i nie-bliskiej osoby), ale i pokazał, że rzeczowniki łączone w wyobraźni z bliską
osobą –– matką uczestnika –– były odtwarzane niemal tak samo, jak te łączone z ob-
razem siebie samego. Efekt ten był tym silniejszy, im bliższy związek emocjonalny łą-
czył badanego z matką. Powyższe wyniki uzyskano także w przypadku, gdy nie-bliską
osobą była osoba znana z mediów, jak i najlepsza przyjaciółka matki. W interpretacji
autorów badań osoby bliskie tak samo jak Ja służą jako tło doświadczania.

Ponadto, Konrath i Ross [2003, za: Aron i in. 2004b] ustalili, że właściwy prze-
twarzaniu dotyczącemu Ja efekt pamięciowy, polegający na tym, że własne sukcesy są
przywoływane jako bardziej niedawne, a porażki jako bardziej odległe w czasie niż
były w rzeczywistości, rozciągnięty jest również na partnerów związku miłosnego —-
ale tylko wówczas, gdy oceniani byli oni jako bliscy a nie zdystansowani.
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Badania nad włączaniem w Ja tożsamości

Jak opisano wcześniej, model włączania w Ja zakłada nakładanie się poznawczych re-
prezentacji Ja oraz partnera, z którym jednostka pozostaje w bliskim związku. W rezul-
tacie przetwarzanie i pamięć informacji związanych z Ja oraz tych związanych z part-
nerem są ścísle powiązane ze sobą. Dlatego też osoba może mylić swoje własne cechy
z tymi właściwymi bliskiemu człowiekowi, czy też zdarzenia, w których sama uczest-
niczyła z tymi, które przydarzyły się w rzeczywistości jej bliskim. Inaczej mówiąc ––
w zmniejszeniu rozróżniania pomiędzy Ja a innym przejawia się zjawisko włączania
w Ja tożsamości partnera bliskiego związku [Aron i in. 2001, 2004a, 2004b, 2004c,
2005].

Za powyższym twierdzeniem przemawiają badania nad efektem odnoszenia do Ja,
który polega na tym, że ludzie lepiej pamiętają materiał kodowany w powiązaniu z Ja
niż kodowany w inny sposób [Greenwald 1981, za: Mandrosz-Wróblewska 1988]. Sy-
mons i Johnson [1997, za: Aron i in. 2005], przeprowadziwszy metaanalizę 65 badań
nad tym zjawiskiem, stwierdzili, że na ogół ludzie lepiej pamiętają słowa, których
uczyli się odnosząc do siebie samych niż odnosząc do innych ludzi. Różnica ta jest
jednak mniejsza, jeżeli osoba, z którą skojarzono słowo, jest kimś bliskim.

Bardziej bezpośredni dowód nakładania się reprezentacji poznawczych Ja i partne-
ra stanowią badania nad czasami reakcji przy podejmowaniu decyzji Ja–inny. W ekspe-
rymencie Arona i in. [1991] uczestnicy najpierw oceniali różne cechy pod względem
stopnia, w jakim opisują ich samych oraz współmałżonka, a następnie zbadano czas
reakcji podczas podejmowania decyzji ja–nie ja (poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie: „Czy dana cecha opisuje mnie?”). Odnośnie cech, pod względem których Ja
odpowiadało partnerowi (prawda dla obydwu lub fałsz dla obydwu) odpowiedzi ja-
nie ja były szybsze niż w przypadku, gdy względem danej cechy Ja nie odpowiadało
partnerowi (dla jednego z nich prawda, a fałsz dla drugiego). W późniejszych bada-
niach [Aron i Fraley 1999, za: Mashek i in. 2003] potwierdzono tę prawidłowość oraz
wykazano, że siła efektu związana jest z mierzoną na podstawie kwestionariusza sa-
moopisu jakością relacji, pozwalając zarazem przewidzieć wzrost deklarowanej blisko-
ści w przeciągu trzech miesięcy. Smith i in. [1999] powtórzyli we własnych badaniach
nad czasami reakcji zarówno opisaną wyżej prawidłowość, jak i dodatni związek ze
spostrzeganą bliskością relacji z partnerem.

Przewidywanie, że cechy i wspomnienia partnera mogą być dosłownie mylone
z własnymi, potwierdziła Mashek z zespołem [2003] w eksperymencie nad procesami
pamięciowymi. W pierwszym etapie uczestnicy oceniali jeden zestaw cech w odnie-
sieniu do tego, na ile opisuje ich samych, inny zestaw cech w odniesieniu do bliskiej
osoby, i jeszcze inny zestaw cech odnosząc do osoby znanej z mediów. Drugi etap
polegał na nieoczekiwanym zadaniu na rozpoznawanie, podczas którego badanym
przedstawiano kolejno każdą z cech i proszono o wskazanie, dla której z osób (siebie,
bliskiej osoby czy osoby znanej z mediów) wcześniej ją oszacowali. Z analizy błęd-
nych rozpoznań wynikało, że jeżeli uczestnicy nie rozpoznali poprawnie cechy jako
ocenianej wcześniej w odniesieniu do siebie samego, byli bardziej skłonni pamiętać,
że oszacowali ją 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, częściej wskazywano ją
jako oszacowaną dla siebie samego niż dla osoby znanej z mediów.
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Podsumowanie

Przytoczone wyniki badań wskazują na zjawisko włączania w obszar treści własne-
go Ja cech i wspomnień bliskiej osoby, które jest efektem działania automatycznych,
a także nieświadomych procesów przetwarzania informacji. Włączanie w Ja dotyczy
w świetle przytoczonej teorii i badań niejawnego aspektu samowiedzy —- będącej
współczesnym odpowiednikiem Ja empirycznego (przedmiotowego, self) wyróżnione-
go przez Jamesa [1890]. Omawiana koncepcja stanowi zatem nie tylko interesującą
propozycję poznawczego spojrzenia na relację bliskości międzyludzkiej, ale i przykład
syntezy teoretycznych założeń wprowadzonych ponad 100 lat temu przez Williama
Jamesa z danymi empirycznymi zebranymi współcześnie za pomocą nowoczesnych
metod psychologii poznawczej. Należy przy tym zaznaczyć, że sama synteza takiego
rodzaju stanowi wyraz trendu w psychologii, aby przekładać na język czysto empi-
ryczny zjawiska opisywane dotąd wyłącznie na płaszczyźnie teoretycznej –– np. na
zasadzie sprawozdania z obserwacji naturalnie występującego wzoru zachowań czy
też w postaci wyrażenia jakiej́s idei za pomocą wieloznacznej i ogólnikowej metafo-
ry (co zaprezentowano na początku artykułu). Strategią działania naukowego jest tu
koncentracja na procesach podstawowych możliwych do zbadania w ścísle kontrolo-
wanych warunkach laboratoryjnych.

Ponadto, rozpatrując dalej opisane zjawiska z uwzględnieniem podziału Jamesa,
należy postawić sobie następujące pytanie: czy włączanie w Ja można rozumieć rów-
nież w kategoriach Ja podmiotowego, a więc raczej w kategoriach cech strukturalnych
niż treściowych Ja? Pytanie to może stać się punktem wyj́scia dla nowych kierunków
badań w obszarze wspólnym dla nauk o poznaniu, psychologii społecznej i psychologii
Ja.
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snej odrębności, Ossolineum Wrocław.

13. Mashek, D., Aron, A., Boncimino, M. 2003, Confusions of self with close others,
Personality and Social Psychology Bulletin, 29, s. 382–392.
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Streszczenie Niewiele z badań dotyczących przestępców agresywnych przeprowa-
dzonych zostało w paradygmacie poznawczym. Obecny ich stan zdaje się niemalże
całkowicie potwierdzać hipotezę dotyczącą istnienia deficytów uwagi i funkcji zarząd-
czych w tej grupie. Różnice dotyczą zdolności hamowania, szybkości przetwarzania in-
formacji oraz zdolności w zakresie przeszukiwania. Wyniki testów nie wskazują jednak
na hipotezę współwystępowania przestępstw agresywnych i ADHD, sugerując raczej
etiologię związaną z urazami głowy. Uwaga i funkcje zarządcze lokalizowane są w ob-
rębie kory przedczołowej. Badania neuropsychologiczne wskazują na deficyt w tym
obszarze mózgowia istoty szarej w grupie przestępców agresywnych. Niewielka ilość
dostępnych danych nie pozwala jednak na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

Przestępstwa agresywne (PA), definiowane jako przestępstwa z użyciem prze-
mocy, stanowią ważny problem społeczny. Dla przykładu w 2009 w USA w związku
z PA dokonano 581765 aresztowań, co stanowiło 4% wszystkich aresztowań (z wy-
łączeniem przestępstw drogowych), (za: statystyki FBI 2009 http://www2.fbi.gov).
Jakkolwiek dla Polski podobne dane nie są publikowane, można podejrzewać, że od-
setek ten może być analogiczny. Jak do tej pory brakuje twardych naukowych podstaw
dla rozwiązań polityki kryminalnej, która skutecznie zapobiegałaby tego typu prze-
stępczości. Niemniej, na tym polu poczyniono w ostatnich 25 latach dosyć znaczący
postęp, czego egzemplifikacją jest poniższy przegląd literatury dotyczący deficytów
w zakresie funkcji zarządczych i uwagi u sprawców PA (w odniesieniu do paradygma-
tów poznawczego i neuropsychologicznego).

Funkcje zarządcze i kontrola poznawcza

Funkcje zarządcze (FZ) (Executive Functions) są definiowane najogólniej rzecz biorąc,
jako zestaw procesów umożliwiających optymalizację wykonywanych zadań. Norman
i Shallice [1988], wyróżnili 5 typów sytuacji w których widoczne jest działanie owych
funkcji. Są to: (1) Planowanie lub podejmowanie decyzji, (2) Poprawianie zaistnia-
łych błędów lub rozwiązywanie problemów, (3) zadania wymykające się ze znanych
schematów wymagające podejmowania niewyuczonych do tej pory sekwencji działań,
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(4) zadania niebezpieczne, bądź przysparzające „trudności technicznych” (5) zadania
wymagające odstąpienia od silnie wyuczonych nawyków lub oparcia się pokusie.

FZ uznawane są za jeden z elementów składowych kontroli poznawczej, rozu-
mianej jako zdolności systemu poznawczego do nadzorowania i regulowania wła-
snych procesów poznawczych, a także planowanego sterowania ich przebiegiem [Nęc-
ka, Orzechowski, Szymura 2006]. Za region mózgowia w których lokalizowane są FZ
uznawana jest kora orbitofrontalna mieszcząca się w płacie czołowym, [Fuster 1980],
(problem lokalizacji FZ zostanie szerzej omówiony w dalszej części tekstu).

W celu zoperacjonalizowania FZ oraz uwagi, optymalizacji a także ich pomiaru
stworzonych zostało wiele konstruktów wraz z bateriami testów. Jednym z interesu-
jących rozwiązań w tej dziedzinie jest zaproponowany przez Mirsky’ego [1991] czte-
roczynnikowy model neuropsychologiczny, uzyskany w wyniku przeprowadzenia ana-
lizy czynnikowej na wynikach 6 testów mierzących funkcje uwagowe (WCST, WAIS-
R, TMT, CPT, Cancel, Stroop). W efekcie uzyskał model gdzie wyróżnione zostały:
przerzutność uwagi (shifting), kodowanie (encode), podtrzymywanie (sustain), oraz
przeszukiwanie (focus and execute). Proponowane rozwiązanie okazało się trafne za-
równo dla próby dorosłych jak i niepełnoletnich badanych (w wersji odpowiednio dla
nich uproszczonej).

Czy sprawcy przestępstw agresywnych mają deficyty
uwagowe?

W odniesieniu do sprawców PA bardzo wiele napisano na temat różnego rodzaju czyn-
ników społecznych i środowiskowych, gdzie autorzy upatrują źródła ich zachowań.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę m.in. na zniekształcone schematy po-
znawcze, uwarunkowania socjoekonomiczne, czy doświadczenie traumy [Word, Beach
2008]. Natomiast nieproporcjonalnie niewiele badań w tej dziedzinie traktuje o różni-
cowaniu sprawców przestępstw agresywnych pod względem właściwości ich systemu
kontroli poznawczej, czemu zostało poświęcone niniejsze opracowanie

Czy przestępstwa agresywne współwystępują
z zaburzeniami funkcji zarządzczych 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 zachowujących standardy i dyscyplinę metodologiczną. Prace
różniły się od siebie zarówno pod względem badanych grup, przyjętej metodologii,
jak i rozumienia kluczowych pojęć. Morgan i Lilenfeld [2000], przeprowadzili meta-
analizę podsumowującą ten 60-letni dorobek (n = 4589). Uzyskane przez nich wyniki
świadczą na korzyść hipotezy istnienia deficytów FZ u sprawców PA. 79% analizowa-
nych badań wykazało w sposób istotny statystycznie gorsze niż w grupach kon-
trolnych wyniki testów FZ mierzonych wieloma metodami. Wielkość efektu dla ca-
łej próby wyniosła (d = 0, 62; p < 0, 001). Cień na uzyskany wynik rzuca wysoka war-
tość statystyki homogeniczności effect size (Q), której wynik wskazuje na silne zróżni-
cowanie wartości uzyskanych w poszczególnych badaniach. (Q = 303, p < 0, 001).
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Po rozbiciu danych na podgrupy ze względu na sposób operacjonalizacji „sprawców
PA”, oraz „sposobu pomiaru FZ”, najsilniejszy efekt uzyskano dla popełniających cięż-
kie przestępstwa (crimes), (d = 0, 94). Niestety wszystkie z wyróżnionych podgrup
okazały się heterogeniczne pod względem 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 się również Smith i Waterman [2004].
Porównali oni wielkość efektu testu w wersji klasycznej i emocjonalnej pomiędzy gru-
pami sprawców PA, przestępców nieagresywnych (PN), przestępców seksualnych (PS),
oraz grupą kontrolną (studenci). PA uzyskali wyższy niż grupa kontrolna wynik w te-
ście impulsywności F (3, 39) = 3, 83, p < 0, 05, (miara Self-Report Measures of Aggres-
sion and Impulsivity BPAQ i BIS). Ponadto we wszystkich warunkach testu Stroopa
PA osiągali dłuższe czasy reakcji niż grupa kontrolna (niestety badacze nie po-
dają testu istotności statystycznej tych różnic). Również PS (połowę z nich stanowili
PA) w całym teście osiągali 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 grupą
kontrolną (p < 0, 05). W przypadku PS interesującym rezultatem jest większa licz-
ba błędów popełnianych we wszystkich warunkach testu, niż w przypadku grupy
kontrolnej, F (3, 39) = 3, 42, p < 0, 05 (badacze nie podają wyników dla grupy PA).
Większość z przytoczonych wyników jest spójna z efektami metaanalizy Morgan i Li-
lenfeld. Wskazują one na istnienie wyraźnych różnic w zakresie sprawności FZ i inhi-
bicji pomiędzy grupą sprawców PA jak i grupa kontrolną. Otrzymane rezultaty mogą
świadczyć o słabszym niż w populacji funkcjonowaniu kontroli poznawczej, jak i dłuż-
szym czasie potrzebnym na przetwarzanie informacji.

Zaburzenia uwagi? A może ADHD?

Badania Kelly i in. [2002] również dostarczają dowodów potwierdzających tezę o pro-
blemach uwagowych PA. Posługując się wspomnianym wyżej modelem Mirsky’ego
[1991], autorzy przebadali 30 młodocianych agresywnych przestępców seksualnych.
Należy podkreślić że dobrana przez autorów grupa kontrolna wychowywała się w śro-
dowisku podobnym do sprawców. Wyniki wskazują na widoczne różnice w zakre-
sie 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 moto-
rycznej i zdolności planowania (cz. FZ). Wyniki te nie tylko potwierdzają hipotezę do-
tyczącą problemów z funkcjonowaniem uwagi sprawców PA, ale ze względu na brak
różnic w zakresie podtrzymywania i przerzutności uwagi poddają w wątpliwość hi-
potezę dotyczącą ADHD jako czynnika powiązanego z tym rodzajem sprawców, [Pon-
seti i in. 2001, Langevin 2009; za: Matoga 2009]. Interesującym spostrzeżeniem na-
dającym kierunek przyszłych badań jest spostrzeżenie Miller’a [1999], który zauważa,
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że deficyty, jakie prezentują sprawcy, bardziej niż ADHD przypominają te występujące
u pacjentów z urazami głowy.

Czy sprawcy przestępstw agresywnych maja deficyty innych
funkcji pokrewnych funkcjom zarządzczym i jaki jest ich
rozkład?

Sprawcy PA nie stanowią jednorodnej grupy pod względem popełnianych czynów,
ich liczby oraz charakterystyk społeczno-demograficznych [Shepherd 2002]. Jednym
z możliwych podziałów jest kryterium seksualnego charakteru popełnionego prze-
stępstwa. Interesującego badania wśród obu grup dokonali Guay, Ouimet i Proulx
[2005] porównując różne aspekty inteligencji nieseksualnych przestępców agresyw-
nych (NSPA) i przestępców seksualnych (PS) (nie wiadomo czy wszyscy PS byli agre-
sywni). Autorzy wykazali istnienie niewielkich różnic w zakresie inteligencji wy-
konawczej (performance) pomiędzy NSPA i PS na korzyść NSPA. Nie wykazano na-
tomiast różnic w zakresie inteligencji werbalnej. o ile rozkład IQ (całkowite) wśród
NSPA zbliżony był do normalnego (choć ze średnią niższą niż w populacji nieprze-
stępczej), to wśród PS obserwowano nadreprezentację osób które osiągnęły mniej niż
70 pkt. (25%).

Inne dowody deficytów funkcji zarządczych i uwagi
u sprawców przestępstw agresywnych

Za Pośrednią wskazówkę dotyczącą 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 klasę w trakcie nauki szkolnej. W kolejnym z badań autor, [Langevin
2009, za: Matoga 2009], wykazał nadreprezentację uczniów klas specjalnych wśród
PS (38,5%).

Istnienie deficytów w zakresie FZ u sprawców PA dostarczają również badania neu-
ropsychologiczne. Temu zagadnieniu poświęcona jest druga część niniejszego tekstu.

Lokalizacja funkcji zarządczych

Badania z użyciem technik neuroobrazowania na ogół zgodnie wskazują na lokalizację
FZ w obrębie kory przedczołowej (prefrontal cortex), szczególnie w obrębie kory orbi-
tofrontalnej (orbitofrontal cortex), czyli BA 11, 47 (orbital) [e.g. Miller, Cohen 2001;
Koechlin, Ody, Kouneiher 2003]. Deficyty w zakresie FZ (podobnie zresztą jak i uwa-
gi) u sprawców PA powinny więc odpowiadać odpowiednim zmianom w obrębie kory
przedczołowej.
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Kora przedczołowa a funkcje zarządcze –– doniesienia z obserwacji
klinicznych

Klasycznym już przypadkiem uszkodzenia kory przedczołowej związanej z później-
szym rozhamowaniem jest opis zmiany w zachowaniu Phineasa Gage’a, który po uszko-
dzeniu płatów czołowych, w szczególności w obrębie kory orbitofrontalnej, stał się
osobą niecierpliwą, rozhamowaną, mającą problemy z podejmowaniem decyzji [Ka-
lat 2007]. Nie można zweryfikować historycznych doniesień w oparciu o współczesne
metody badawcze, niemniej związek uszkodzeń kory przedczołowej z zaburzeniami
kontroli (w tym FZ) potwierdzają zarówno obserwacje kliniczne jak i eksperymenty.
do tych pierwszych można zaliczyć obserwacje osób cierpiących na opryszczkowe za-
palenie mózgu (herpes simplex viral encephalitis). Cechuje je rozhamowanie i podwyż-
szona agresywność w sytuacji rozprzestrzenienia się infekcji wirusa HSV-1 z twarzy
nerwem trójdzielnym na mózg z preferencjami w stronę płata skroniowego i czołowe-
go (szczególnie kory orbitofrontalnej) [Greenwood et al. 1983]. Podobne obserwacje
dotyczą demencji czołowych (a szczególnie czołowo-skroniowych), jak np. w neuro-
degeneracyjnej tauopatii zwanej chorobą Picka [Kertesz i in. 2005].

Neurobrazowanie funkcji zarządczych u sprawców
przestępstw agresywnych

Bardzo ciekawym przykładem potwierdzającym w warunkach laboratoryjnych (z wy-
korzystywaniem strukturalnego MRI) powyższe obserwacje jest badanie Raine’a i in.
[2000]. Porównywali oni objętość istoty szarej u ochotników, u których zdiagnozowa-
no antyspołeczne zaburzenie osobowości (APD) (n = 21; w tym 71,4% było choć raz
aresztowanych; byli to sprawcy poważnych PA– jednak nieosadzeni w więzieniu) z 2
grupami kontrolnymi (osób zdrowych n=34 oraz osób uzależnionych n = 21). Gru-
pa APD miała średnio o 11% mniejszą objętość istoty szarej w korze przedczołowej
w porównaniu do grupy „zdrowych” i o 13,9% mniejszą w porównaniu do grupy uza-
leżnionych (p = 0, 03 i .009) przy wielkości efektu odpowiednio d = 0, 76 i d = 0, 78.
Jednocześnie w grupie APD objętość istoty szarej w obrębie kory przedczołowej wo-
bec objętości całego mózgowia stanowiła mniejszy ułamek (0,075) niż w pozostałych
grupach (w każdej 0,086 i p = 0, 01). Pojawił się jednak problem w precyzyjnym
umiejscowieniem ubytków w korze przedczołowej. Niemniej odpowiada to wnioskom
płynącym z badań poznawczych, wskazującym na problemy sprawców PA w podej-
mowaniu decyzji. Wyniki badań Raine’a i in. potwierdzili Yang i in. [2005], ale dla
psychopatów „nieskutecznych” (tzn. takich, którzy dali się „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 psycho-
patów).

Podsumowanie

W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury odnośnie deficytów w zakresie uwa-
gi i funkcji zarządczych u sprawców przestępstw agresywnych. Zaprezentowane dane
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niemal jednoznacznie wskazują na istnienie tego typu związku. W szczególności bada-
nia w paradygmacie poznawczym zdają się sugerować, iż sprawcy przestępstw agre-
sywnych wykazują deficyty w zakresie kontroli poznawczej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcji zarządczych (co wiąże się również z deficytami uwagi). Doniesienia
z zakresu neuropsychologii w pewnym stopniu potwierdzają te obserwacje, wciąż jed-
nak brakuje wystarczającej liczby tego typu danych. Wiąże się to z trudnością w prze-
prowadzeniu tego typu badań (specyficzna grupa badanych, dodatkowo stosunkowo
heterogeniczna), jak i brakiem jednoznacznego powiązania funkcji zarządczych z kon-
kretnym obszarem mózgowia (dokładnie kory przedczołowej).

Warto podkreślić, że dane te pozostają w zgodzie z badaniami nad psychopatią.
Psychopaci stanowią stosunkowo duży procent sprawców przestępstw agresywnych
[Cornell i in. 1996], a ze względu na większą homogeniczność tej grupy, uzyskiwane
w badaniach na psychopatach wyniki mają większą doniosłość teoretyczną.
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własnego doświadczenia emocjonalnego —
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Błażej Bączkowski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, psychologia, kognitywistyka
blaiz@gazeta.pl

Streszczenie Wrażliwość macierzyńska, wyznaczająca jakość interakcji opiekuna
z dzieckiem we wczesnym dzieciństwie, często jest interpretowana w kontekście teorii
przywiązania [por. Czub 2005]. Celem pracy jest natomiast przedstawienie wrażli-
wości 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 między mind-
mindedness a rozwojem dziecięcej teorii umysłu. Znaczenie owej zależności zostanie
ukazane na przykładzie powstawania kompetencji emocjonalnych (konkretniej, wie-
dzy na temat własnego doświadczenia emocjonalnego) oraz zdolności do efektywnej
regulacji emocji jako element funkcji wykonawczych (samokontrola). Ponadto autor
pragnie zwrócić uwagę, że stosowanie przez rodziców terminów mentalnych, które
odnoszą się bezpośrednio do zachowań dziecka a pośrednio do jego stanów mental-
nych, pełni rolę scaffoldingu w rozumieniu własnego doświadczenia emocjonalne-
go przez dziecko [Taumoepeau, Ruffman 2008]. W ten sposób opiekun strukturyzuje
niejako „na wej́sciu” pobudzenie emocjonalne dziecka a poprzez proces werbalizacji
(przechodzenie między kodem obrazowym a werbalnym [Maruszewski, Ścigała 1998]
stwarza okazję do uchwycenia afektu w słowa. Wszystko to składa się na powstanie in-
dywidualnej, potocznej teorii emocji, która umożliwia regulację stosunków podmiotu
z otoczeniem społecznym.

Wstęp

Zharmonizowaniem nazywamy interakcję rodzica z dzieckiem, która ma charakter
współdziałania z obu stron [Schaffer 1989]. Dzięki takiemu zharmonizowaniu rodzic
może efektywnie wpływać i kontrolować zachowanie dziecka, z kolei dziecko czując,
że rodzice są zdolni do aktywnego uczestnictwa w interakcji oraz spójni w swoim za-
chowaniu, ma wrażenie, że ktoś czyta jego myśli, zamiary, intencje. Gotowość opieku-
na do reagowania na wysyłane sygnały, która daje dziecku poczucie stabilności i prze-
widywalności w środowisku, jest określana jako wrażliwość macierzyńska. Istotnym
zatem wydaje się odkrycie, jak to się dzieje, że rodzice owe sygnały dziecka potrafią
właściwie interpretować [Schaffer 1989], czyli w jaki sposób można tłumaczyć różnice
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w zakresie wrażliwości macierzyńskiej. Co ważniejsze, w jakich kategoriach opiekuno-
wie interpretują zachowanie dziecka — w kategoriach potrzeb czy przekonań?

Relacja między matką (opiekunem) a dzieckiem jest różnie operacjonalizowana
[Lok, McMahon 2006]. Badacze przywiązania kładą 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 warunkujący rodzaj utwo-
rzonego przywiązania. Wrażliwość opiekuna (wrażliwość macierzyńska) na sygnały
płynące od dziecka jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju we wczesnym dzieciństwie
oraz decyduje o jakości rozwoju psychicznego w kolejnych okresach [Czub 2005]. Ro-
dzaj przywiązania wpływa na funkcjonowanie jednostki w takich obszarach jak m.in.
poczucie własnej wartości, prężność ego, mechanizmy utrzymywania równowagi emo-
cjonalnej, rozwój poznawczy [Czub, Stawicka 2007]. Wrażliwość macierzyńska jest
tu rozumiana jako zbiór kompetencji emocjonalnych, u podłoża których leżą proce-
sy emocjonalno-poznawcze [Czub, Stawicka 2007]. Taka konceptualizacja tłumaczy
zachowanie opiekuna poprzez aktywację procesów emocjonalno-motywacyjnych, któ-
re wyzwalają zachowania opiekuńcze ze strony rodzica. Uwarunkowania wrażliwości
macierzyńskiej w tym paradygmacie sprowadzają się do 2 grup czynników: intraper-
sonalnych 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 się nacisk na odczytywanie stanów
mentalnych dziecka, a nie tylko sygnałów, które ono wysyła (np. płacz, uśmiech) oraz
na ich werbalizację.

Współczesny filozof umysłu Daniel Dennett [1997] wprowadził do rozważań nad
naturą poznania termin nastawienie jako strategia wyjaśniania i przewidywania za-
chowań pewnego obiektu materialnego lub psychologicznego. Wyróżnił 3 rodzaje na-
stawień: fizykalne, konstrukcyjne, intencjonalne. Zachowanie człowieka jest potocznie
wyjaśniane przy użyciu nastawienia intencjonalnego, kiedy ludzie odwołują się do
swojej zdroworozsądkowej wiedzy. Nastawienie intencjonalne to sposób rozumienia
innych osób jako istot obdarzonych umysłem, które posiadają pewne przekonania
i pragnienia.

Tabela 3.1. Rodzaje nastawień (źródło: opracowanie własne na podstawie: Dennett,
1997)

Nastawienie intencjonalne we współczesnej psychologii można utożsamiać z poję-
ciem teorii umysłu (TU) — rozumianą jako kompetencja czy zdolność do pojmowania
innych umysłów, w szczególności do interpretowania zachowań przy użyciu kategorii
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mentalnych, odwołujących się do myśli, przekonań, uczuć, intencji itp. [Putko 2008].
Pojawia się pytanie, czy rodzice próbując zsynchronizować swoje zachowanie z dziec-
kiem, korzystają z nabytej TU, czy też z nastawienia fizykalnego? W jaki sposób to
robią? W jakiej relacji TU rodziców pozostaje do mechanizmu przywiązania między
opiekunem a dzieckiem? Wreszcie, jakie znaczenie dla dziecka ma rozwój mentaliza-
cji, którą być może nabywa dzięki 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 mental-
nymi) [Meins i in. 2002], a nie jedynie jako obiekt, którego potrzeby są zaspokajane.
To ostatnie bowiem w terminologii Dennetta przypominałoby nastawienie fizykalne.
Jakość M-M u opiekuna można zdiagnozować poprzez analizę odpowiedzi na pyta-
nie: „Opisz mi swoje dziecko” [Meins i in. 2002]. Analizuje się tutaj jak często doro-
sły używa terminów odnoszących się do stanów mentalnych lub do wyglądu fizycz-
nego. 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 się kilka rodzajów takich komentarzy
ze względu na przedmiot odniesienia:

• przekonanie, poznanie („Co o tym sądzisz?”)
• dążenia („Chcesz pobawić się tą zabawką raz jeszcze?”)
• stany afektywne („Nie bój się.”)
• opiekun naśladujący postać dziecka („mhm, ten żółty lizak smakuje mi najbar-

dziej.”)
• dziecko próbuje manipulować przekonaniami dorosłego („Sprawdzasz mnie?”)

[Meins i in. 2001 za: Ereky-Stevens 2008].

Badano hipotezę, czy M-M można traktować jako miara przywiązania. Okazało się,
że to, jak matka myśli o dziecku, przekłada się częściowo (jedynie w przypadku wro-
gości) na to jak się 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, często inter-
pretuje nieintencjonalne zachowanie dziecka jakby było ono intencjonalne [Meins,
Fernyhough 1999], np. wczesne przejawy mowy dziecka są odbierane jako świado-
me i zamierzone (por. pseudo-dialogi). Można uznać, że jest to rodzaj zachowania
antycypującego poziom kompetencji dziecka, ponieważ matki posługują się odrobinę
bardziej zaawansowanym językiem (dot. stanów wewnętrznych), niż wskazywałby na
to aktualny poziom rozwoju dziecka [Taumoepeau, Ruffman 2008].

Praca Taumoepeau i Ruffman [2008] przedstawia, jak zmienia się przedmiot ko-
mentarzy opiekuna. Początkowo (do ok. 15 miesiąca życia) opiekunowie komentują
doświadczenie dziecka, które dot. sfery emocjonalno-motywacyjnej (dążeń, pragnień,
potrzeb), później sfery poznawczej (myśli, przekonań, wiedzy). Autorzy wyjaśniają,
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?”). Na-
stępnie komentarze dot. dziecka przenoszą się na inne osoby, co ma funkcję adaptacyj-
ną — aby rozpoznawać stany innych, trzeba najpierw dobrze orientować się w swoich
(do pewnego stopnia jest to wsparcie teorii symulacji [Putko 2008]. W związku z po-
wyższymi ustaleniami zasadnym jest postawienie pytania, jak rodzice rozpoznają, na
jakim poziomie zaawansowania w mentalizację jest ich dziecko? Autorzy [Taumoepe-
au i Ruffman 2008] odpowiadają, że dzieje się to za sprawą 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. Dzięki temu dziecko jest odpowiednio sty-
mulowane, ale nieprzestymulowane. Adekwatne zachowanie opiekuna w kontekście
rozwoju TU u dziecka jest istotne, ponieważ jak utrzymują niektórzy badacze [zob.
Putko 2008] rozwój TU stanowi podstawę do rozwoju funkcji wykonawczych. Oznacza
to, że jakość interakcji we wczesnym dzieciństwie wpływa na ukształtowanie funkcji
wykonawczych (pamięci roboczej, kontroli impulsów, planowania), a tym samym pro-
wadzi od zewnętrznej regulacji zachowania do autoregulacji [Bernier, Carlson, Whip-
ple 2010]. Badacze wykazali, że najistotniejszym predyktorem rozwoju funkcji wy-
konawczych jest scaffolding – rozumiany jako pozostawienie dziecku przez rodzica
pewnej autonomii przy przeprowadzaniu różnego rodzaju działań. Tłumaczą, że jest
to możliwe właśnie dzięki matczynej wrażliwości oraz M-M [Bernier, Carlson, Whip-
ple 2010). Zatem matka, która w czasie interakcji dobrze interpretuje sygnały dziecka
oraz jest uważna na jego stany mentalne, posiada kompetencje, które pozwalają jej
udzielić dziecku odpowiedniego wsparcia, przyczyniając się tym samym do rozwoju
funkcji wykonawczych (np. samokontroli emocjonalnej).

Obserwuje się pozytywny związek między wrażliwością matki na stany wewnętrz-
ne 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 uwagę przyciągają głów-
nie przedmioty, to rodzice nazywają nie tylko te przedmioty, ale też jaki stosunek ma
do nich dziecko. Takie interaktywne zachowania w diadzie (oparte np. o gesty wska-
zywania) to punkt krytyczny dla rozwoju TU [Ereky-Stevens 2008]. Niemowlę uczy
się świata wewnętrznego przez interakcję z dorosłym. Wprowadzenie w życie kilku
miesięcznego dziecka „świadomości” stanów wewnętrznych pozwala mu lepiej rozu-
mieć przyczyny zachowania, najpierw swojego, później innych [Taumoepeau, Ruff-
man 2008] oraz poznawać świat afektów, a z czasem rozumieć sens doświadczenia
emocjonalnego [Ereky-Stevens 2008]. Ponadto stosowanie przez rodziców terminów
mentalnych, które odnoszą się bezpośrednio do zachowań dziecka a pośrednio do jego
stanów mentalnych, pełni rolę wspomnianego wyżej scaffoldingu w rozumieniu wła-
snego doświadczenia emocjonalnego przez dziecko [Taumoepeau, Ruffman 2008].

Proces werbalizacji i regulacji emocji

Meins i in. [2002] zbadali, jak interakcja w wieku 6 miesięcy wpływa na rozwój teo-
rii 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 znajdu-
je się dziecko, nie wpływa na rozwój teorii umysłu. Sprowadzając powyższe ustalenia
do obszaru psychologii emocji, można powiedzieć, że M-M u rodziców pozwala dziec-
ku zintegrować doświadczenie subiektywne (świat wewnętrzny) ze słowem (etykietą
werbalną — światem zewnętrznym). Przeżywane pobudzenie emocjonalne zaczyna
mieć swoją nazwę.

Za Maruszewskim i Ścigałą mówimy o psychicznej reprezentacji emocji [1998].
Emocje reprezentowane są w trzech kodach: obrazowym, werbalnym i abstrakcyjnym.
Kod obrazowy ma postać skryptu o charakterze wisceralno-kinetycznym, natomiast
werbalny posiada strukturę prototypową a jego funkcją jest różnicowanie doznań za-
pisanych w kodzie obrazowym. Kod obrazowy pochodzi z okresu prewerbalnego, dla-
tego jest związany z reprezentacją konkretnej emocji (pobudzenia emocjonalnego)
w konkretnej sytuacji. Wsparcie dorosłego, np. w diadzie, który nazywa doświadcze-
nie dziecka i jest dla niego „lustrem”, tworzy podstawy do rozwoju u dziecka pojęcie
ja odzwierciedlone, ponieważ dorosły w ten sposób łączy oba kody (obrazowy i wer-
balny) poprzez proces werbalizacji [Maruszewski, Ścigała 1998]. Odzwierciedlenia
rodzica (nazywanie emocji, które pojawiają się u dziecka) można tłumaczyć właśnie
poprzez M-M.

Rysunek 3.1. Relacja między teorią umysłu a mind-mindedness (źródło: opracowanie
własne na podst.: Maruszewski, Ścigała, 1998; Taumoepeau, Ruffman, 2008]

Rozwój teorii umysłu pozwala nie tylko orientować się w stanach mentalnych in-
nych osób, ale również w swoich — prowadzi do rozwoju własnej umysłowości [Putko
2008]. W procesie socjalizacji to rodzice dostarczają dziecku znaczeń emocjonalnych.
Dzięki nim dziecko orientuje się w tym, czego doświadcza. Świadomość własnego sta-
nu emocjonalnego ułatwia rozpoczęcie wolicjonalnego procesu samoregulacji, a przez
to może przyczynić się do lepszego przystosowania się do środowiska. Zdaniem Stegge
i Terwogt [2007] jakość oraz wynik procesów samoregulacji w kontekście doświadcze-
nia emocjonalnego są zależne od posiadanej wiedzy na temat emocji.

Regulację emocji można rozumieć jako wpływ innych procesów czy struktur psy-
chicznych na doświadczenie emocji [Górska, Soroko 2004]. Badacze Gross i Thomp-
son [2007] prezentują sposoby regulacji emocji na kontinuum świadome/ kontrolo-
wane/ wymagające wysiłku (effortfull) — nieświadome/ automatyczne/ niewymaga-
jące wysiłku (effortless). Automatyczna regulacja przebiegu emocji jest właściwością
wrodzoną, która polega na obniżeniu poziomu pobudzenia [Doliński 2000] (np. we
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wczesnym okresie życia samouspokojenie przez ssanie kciuka), natomiast nieautoma-
tyczna (kontrolowana) jest procesem przebiegającym przy udziale świadomości (np.
świadoma zmiana oceny sytuacji z zagrażającej na bezpieczną).

Regulacja emocji poszerzona o mowę dzięki działaniom opiekuna to struktura
wyższa, która prowadzi do opanowania swojego zachowania, ponieważ adekwatne
werbalizowanie (proces rozumiany jako przej́scie z kodu obrazowego do werbalnego)
pozwala na uniezależnienie się od aktualnych bodźców. Leksykon (zbiór nazw emo-
cji) dziecka jest początkowo uzależniony od stymulacji poznawczej, jaką oferuje mu
opiekun lub najbliższe środowisko społeczne. Dziecko przy pomocy dorosłego wnio-
skuje indukcyjnie o istocie emocji, tj. o zdarzeniach, które je poprzedzają czy kon-
sekwencjach własnego zachowania, które zostało przez nie wywołane; tworzy rodzaj
TU w kontekście doświadczenia emocjonalnego, którą można nazwać potoczną teorią
emocji. Uświadomienie tego typu związków, między klasą pewnych bodźców a wywo-
łanymi przez nie reakcjami u siebie, pozwala w przyszłości na kontrolowanie własne-
go zachowania np. poprzez wybór tych sytuacji, które są pozbawione emotogennych
bodźców. Stegge i Terwogt [2007] uważają, że nadmierna agresja oraz objawy de-
presji u dzieci mogą wynikać ze stosunkowo niskiego poziomu świadomości własnych
emocji. Wg nich to nieadaptacyjne zachowanie (agresja oraz depresyjność) jest spowo-
dowane trudnościami w adekwatnym rozpoznaniu przeżywanego stanu afektywnego,
co skutkuje nieumiejętnością skorygowania własnego zachowania. Dzieję się tak, po-
nieważ 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 nieautoma-
tycznej regulacji emocji. Proces uświadamiania aktywuje te struktury pamięci (ja-
wnej), które dot. tematu relacyjnego emocji czy też jej programu działania, tzn. co
poprzedza konkretną emocję i co następuje po niej [Stegge, Terwogt 2007]. Potocz-
na teoria emocji pozwala przewidzieć zachowanie, jak również je wyjaśnić. Badania
z użyciem fMRI pokazały, że uświadomienie pojawienia się emocji wiąże się z obniże-
niem aktywacji ciała migdałowatego, a przez to ze zmniejszeniem pobudzenia emocjo-
nalnego i można je traktować jako proces top-down w regulacji emocji [Herwing, Kaf-
fenberger, Jäncke, Brühl 2010]. Przy czym należy dodać, że badani nie werbalizowali
swoich odczuć. Jedynie skupiali na nich uwagę. Przeniesienie uwagi na doznawaną
emocje lub odczucie oraz na pobudzenie płynące z ciała powodowało obniżenie aktyw-
ności ciała migdałowatego. Można natomiast założyć, że u osób badanych (27 osób bez
zaburzeń psychicznych ani neurologicznych), w trakcie ich rozwoju doszło do wytwo-
rzeni się asocjacji między kodem obrazowym a werbalnym. Wówczas nakierowanie
uwagi na emocję automatycznie uaktywnia reprezentację obrazową oraz werbalną,
mimo że nie została ona głośno wypowiedziana.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono kluczową rolę wrażliwości macierzyńskiej dla rozwoju dziec-
ka we wczesnym dzieciństwie. Przy czym nie traktowano jej jako gotowość matki
do reagowania na sygnały dziecka (np. płacz) — zaspokajanie potrzeb, ale posta-
nowiono skorzystać z opracowań, w których zostaje zoperacjonalizowana jako mind-
mindedness. W początkowym etapie rozwoju dziecka wrażliwość macierzyńska, ro-
zumiana tak jak preferują badacze przywiązania, ma fundamentalne znaczenie dla
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przeżycia dziecka, ponieważ uaktywnia procesy emocjonalne-motywacyjne u opieku-
na, który zapewnia dziecku bezpieczeństwo. Z kolei w późniejszym okresie to M-M
może odgrywać większą rolę w rozwoju TU czy funkcji wykonawczych. W opracowa-
niach z tego zakresu nie odnaleziono jednak badań, które jednoznacznie traktowałby
o relacji między przywiązaniem a M-M.

Dzięki stosowaniu przez rodziców M-M rozwój mentalizacji u dziecka ulega facyli-
tacji. Stosowanie przez rodzica terminów mentalnych na antycypowane stany mental-
ne dziecka, wprowadzają dziecko w świat psychiczny. Zaczyna ono rozumieć ludzkie
zachowania jako wynik pragnień, potrzeb, dążeń, 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 leksyko-
nem takich terminów nie wystarcza do utworzenia TU, ponieważ potrzebne jest dzia-
łanie opiekuna, który nazywa aktualne doświadczenie dziecka [Meins i in. 2002].

TU, która powstaje m.in. dzięki M-M, została przedstawiona głównie w kontekście
doświadczenia emocjonalnego. Aktywność rodzica pełni rolę scaffoldingu i pozwa-
la dziecku uporządkować własne doświadczenia emocjonalne. Zjawisko werbalizacji
emocji (przechodzenie między kodem obrazowym a werbalnym) autor rozumie jako
podstawę do efektywnej regulacji emocji, która jest niezbędna przy regulacji stosun-
ków podmiotu ze środowiskiem. W badaniach, które zostały w tej pracy przytoczone,
podkreśla się znaczącą rolę świadomości w modulowaniu procesu regulacji emocji.
W tym kontekście za atrakcyjną poznawczo można uznać próbę scharakteryzowania
procesu regulacji emocji, który zostaje zainicjowany celowo (świadomie), a następnie
przebiega nieświadomie.
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Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
bolalukasz@gmail.com

Streszczenie Strategia konfirmacji (Confirmation bias) od lat budzi zainteresowa-
nie naukowców. Jeszcze do niedawna silna była skłonność do traktowania jej jako
„błąd” ludzkiego umysłu, odchylenie od matematycznych standardów racjonalności.
W niniejszej pracy dokonuje zebrania i usystematyzowania argumentów nurtu ewolu-
cyjnego, opowiadającego się za alternatywną interpretacją strategii konfirmacji — ja-
ko wydajnej w realnym środowisku heurystyki. Reinterpretuje klasyczny eksperyment
Wasona wskazując jego niedoskonałości i ograniczenia. W drugiej części pracy podaje
argumenty na rzecz tezy, że nawet w tak formalnej i abstrakcyjnej dziedzinie działal-
ności ludzkiej jak nauka, strategia konfirmacji nie jest przeżytkiem po adaptacyjnej
przeszłości człowieka, ale sposobem myślenia praktycznie umożliwiającym jakiekol-
wiek badania. Przedstawione argumenty prowadzą do pytania o adekwatność definicji
„racjonalności” ludzkiego działania jako zgodności z matematycznymi standardami.

Wprowadzenie

Podej́scie ewolucyjne do badań nad racjonalnością opiera się na założeniu, że sko-
ro w toku rozwoju filogenetycznego człowieka zachowała się cała gama „biasów”
poznawczych — odchyleń od matematycznych standardów poprawnego wnioskowa-
nia i podejmowania decyzji — to powinny one w jakís sposób ułatwiać przetrwanie
w świecie. Innymi słowy wszelkie heurystyki powodujące wyżej wspomniane odchyle-
nia stanowią „adaptacyjną skrzynkę narzędziową” każdego człowieka, która okazuje
się wystarczającym zasobem do rozwiązania większości problemów z jakimi spotyka
się on w środowisku [Gigerenzer & Todd 1999, za: Nęcka, Orzechowski, Szymura,
2007]. Drugim ważnym założeniem jest wzajemny wpływ motywacji i procesów po-
znawczych. Motywacja uważana jest za wysoce przystosowawczy element naszego
wyposażenia do życia w świecie, poprzez wpływ na przetwarzanie informacji zapew-
niający człowiekowi większą elastyczność funkcjonowaniu w zróżnicowanym środo-
wisku [Kunda 1990; Ermer, Cosmides & Tooby 2008].

Podstawowym celem tej pracy jest reinterpretacja strategii konfirmacji (confirma-
tion bias) — zdefiniowanej jako przykładanie wagi do poszukiwania warunków wy-
starczających do zaistnienia zdarzenia, nie zwracanie natomiast uwagi na warunki
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konieczne i powiązana z nią tendencja do nierównomiernego „ważenia” błędów fał-
szywego alarmu i chybienia [Friedrich 1993; Lewicka 1993, 1998, 2000] — w myśl
zarysowanego wyżej paradygmatu ewolucyjnego. Teza, którą zamierzam udowodnić
głosi, że tak jak inne heurystyki jest ona ekologicznie skuteczną strategią zwiększają-
cą szansę przetrwania organizmu. Aby ją wesprzeć, uporządkuje argumenty badaczy
z nurtu ewolucyjnego zawierając je w trzech podrozdziałach będących opisem naj-
większych zalet strategii konfirmacyjnej — skuteczności, elastyczności oraz ekonomii
poznawczej. Wielokrotnie odwołam się w nich do klasycznego eksperymentu 2-4-6
Wasona [1960], przedstawiając jego reinterpretację stawiającą pod znakiem za pyta-
nia poprawność wniosków tego badacza. W drugiej części pracy, odwołując się do opi-
sów dokonanych przez historyków i filozofów nauki i konfrontując je z współczesny-
mi pracami psychologicznymi, postaram się udowodnić, że nawet w tak formalnej
i abstrakcyjnej dziedzinie ludzkiej kultury jak nauka strategia konfirmacji pełni ważną
funkcje, praktycznie umożliwiając prowadzenie jakichkolwiek badań.

Skuteczność

W świetle koncepcji Lewickiej [1993, 1998, 2000, 2003] i zwracającego uwagę na to
samo zjawisko Friedricha [1993] strategię konfirmacji można zdefiniować jako sku-
pianie się na warunkach wystarczających do wystąpienia danego zjawiska, nie zwraca-
nie natomiast uwagi na warunki konieczne (w kategoriach teorii Friedricha — strate-
gię minimalizacji błędu fałszywego alarmu przy jednoczesnym nie przykładaniu wagi
do błędu chybienia). Autorzy udowadniają, że takie nastawienie, będące zaprzecze-
niem jednego z warunków poprawnego odgadnięcia reguły w zadaniu Wasona (Zwra-
canie uwagi na warunki wystarczające jak i konieczne — oba błędy muszą być rów-
no ważone), jest dla organizmu korzystne w sytuacjach w jakich najczęściej znajduje
się on w realnym środowisku — takich, które wymagają od niego zajmowania po-
stawy aktywnej (postawy aktora — [Lewicka 1993]), dążenia do gratyfikacji, zysku.
Spełnienie warunku wystarczającego zapewnia zysk, przy jednoczesnym zachowaniu
ekonomii poznawczej — wymaga to przetworzenia mniejszej ilości informacji niż roz-
patrywanie warunku koniecznego.

Dlaczego strategia skuteczna w otaczającym nas świecie nie spełniła swojego za-
dania w laboratorium, w którym badani rozwiązywali zadanie 2-4-6? Klayman i Ha
[1987] oraz Lewicka [1993] zwracali uwagę na to, że w zadaniu tym występuje sy-
tuacja nienaturalna co najmniej z dwóch powodów. po pierwsze, było ono skonstru-
owane tak, aby praktycznie każda z sformułowanych przez badanych hipotez była za
wąska. Jest to tylko jedna z pięciu możliwych relacji pomiędzy wstępną hipotezą or-
ganizmu, a hipotezą prawidłową. Co więcej, Klayman i Ha zwracają uwagę na to, że
w zadaniu Wasona dwa odrębne pojęcia traktuje się zbiorczo — testowanie hipotez
poprzez przypadki poza nie wykraczające oraz testowanie hipotez w taki sposób, aby
najbardziej prawdopodobne było otrzymanie falsyfikacji.o ile, w przypadku testowanej
przez Wasona wersji relacji między hipotezą wstępną a prawdziwą, oba te pojęcia ma-
ją 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 Lewic-
ką [1998, 2000, 2003], na pozytywność/negatywność logiczną oraz afektywną. Mając
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na uwadze tę rozróżnienie, a także założenia nurtu pragmatycznego w badaniu ra-
cjonalności, można zasadnie stwierdzić, że badani zachowywali się jak najbardziej
racjonalnie i dla siebie korzystnie — odnaleźli warunek wystarczający do osiągnięcia
celu nacechowanego pozytywnie — otrzymywania wzmocnienia od eksperymentatora
— i konsekwentnie się go trzymali.

Klayman i Ha [1987] zwracają uwagę, że skuteczność strategii konfirmacji wypły-
wa także z tego, że w przypadku większości testowanych hipotez dostępne jest orga-
nizmowi wiele przypadków, w których poszukiwane zjawisko występuję, jak i takich,
w których jest ono nieobecne. Umożliwia to włączenie w swoją strategię weryfikacji
hipotezy poszukiwania celów, które posiadają interesującą nas cechę i sprawdzania,
czy pasują one do założonej przez nas hipotezy (strategia T+). Jest to kolejna różnica
między testowaniem hipotez w otaczającym nas świecie a zadaniem 2-4-6, w którym
dostępny jest tylko jeden egzemplarz celu spełniający prawidłową hipotezę, co może
ograniczać pole manewru, a co za tym idzie skuteczność badanych.

Skupianie się na warunkach wystarczających w sytuacji dążenia do gratyfikacji jest
niezwykle skuteczne w probabilistycznym środowisku. Tendencja ta umożliwia dalsze
dążenie do celu, oraz trzymanie się swojej hipotezy, nawet w warunkach niepewności
i sporadycznej negatywnej informacji zwrotnej, w których to warunkach dobrym roz-
wiązaniem w eksperymencie Wasona byłaby natychmiastowa zmiana hipotezy. W re-
alnym świecie mogłoby to jednak oznaczać rezygnację z postępowania racjonalnego
w ujęciu ekologicznym, wystarczającego do uzyskania gratyfikacji. Innymi słowy, stra-
tegia konfirmacji zapewnia organizmowi pewien konserwatyzm poznawczy, umożli-
wiający zintegrowane oraz zaplanowane w dłuższej perspektywie czasowej działanie.

Elastyczność

Pomimo znacznie bardziej naturalnej dla nas postawy jednostki aktywnej, dążącej
do pożądanego celu, zdarza się, że środowisko stawia przed nami wyzwania, które
wymagają uwzględnienia warunków koniecznych wystąpienia zjawiska — przypisanie
większej wagi błędowi chybienia. Sytuacjami takimi są wszelkie zdarzenia o afekcie
negatywnym. W okolicznościach takich dla organizmu ważne jest, aby znaleźć cho-
ciaż jeden warunek konieczny wystąpienia danego zjawiska — niedopuszczenie do je-
go spełnienia jest gwarantem, że unikniemy związanego z nim, niepożądanego zda-
rzenia. Przykładanie większej wagi do błędu chybienia niż fałszywego alarmu wynika
z tej samej motywacji — w sytuacji groźnej dla organizmu znacznie bardziej adaptacyj-
ne jest nawet przesadne rozszerzenie naszej wstępnej hipotezy, aby mieć pewność, że
dane zjawisko nie wystąpi. Aby można było uznać strategię konfirmacji za adaptacyjną
heurystykę, człowiek musi więc mieć możliwość „wyłączania” jej w sytuacjach, które
tego wymagają — kiedy środowisko staje się dla niego groźne i dąży do uniknięcia po-
tencjalnych zagrożeń (aspekt motywacyjny), a także na co wskazuje Lewicka [1993],
kiedy informacje płynące z organizmu pozwalają przypuszczać, że nieprzyjemne bądź
groźne zjawiska mogą zaistnieć (aspekt emocjonalny).

Założenie o zmianie strategii poznawczej w zależności od aspektów motywacyj-
nych i emocjonalnych znajduje potwierdzenie w badaniach [Lewicka 1993, 2000,
2003], będących modyfikacją eksperymentu Wasona, uwzględniającą zarówno prag-
matyczny cel (zakończenie eksperymentu z jak największą ilością realnych pieniędzy)
jak i zróżnicowanie motywacji badanych (byli oni stawiani w warunkach zysków bądź
strat) . Wskazują one na to, że badani postawieni w warunkach potencjalnej straty
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pieniędzy przyjmowali inną strategię testowania swoich wstępnych założeń i kończy-
li w związku z tym z szerszymi hipotezami niż uczestnicy eksperymentu postawieni
w sytuacji zysków. Zgodnie z przedstawioną powyżej teorią wynik ten można trak-
tować jako przywiązywanie większej wagi do określenia warunków koniecznych wy-
stąpienia zdarzenia negatywnego — straty pieniędzy. Co znamienne, konserwatywna
strategia przywiązania do spełniania warunku wystarczającego do zyskiwania pienię-
dzy, chociaż najmniej efektywna „matematycznie” (najmniej badanych z tej grupy od-
gadło rzeczywistą regułę), okazała się najbardziej skuteczna pragmatycznie — badani
z tej grupy kończyli eksperyment z większą ilością pieniędzy niż grupa czysto „po-
znawcza” i postawiona w warunkach strat. Jest to kolejny argument przemawiający za
adaptacyjną wartością strategii konfirmacji w realnym świecie, w którym osiągnięcie
gratyfikacji jak najmniejszym kosztem jest ważniejsze niż „naukowe” dążenie do praw-
dy oraz za słusznością rozdziału pozytywności/negatywności logicznej od afektywnej
(chociaż badani w sytuacji strat poprawniej identyfikowali regułę, to jednak zarobili
mniej pieniędzy).

Ekonomia poznawcza

Jak podkreślają badacze z nurtu ewolucyjnego [Gigerenzer & Goldstein 1996; Ermer,
Cosmides & Tooby 2008], jedną z największych zalet heurystyk, która jest często nie-
doceniania w eksperymentach laboratoryjnych, jest ich oszczędność poznawcza — an-
gażowanie jak najmniejszej ilości zasobów poznawczych, przy ich jednoczesnej wy-
starczalności do osiągnięcia celu w większości przypadków. Heurystyki sprawdzają
się także w zadaniach które przekraczają możliwości obliczeniowe człowieka z racji
swojej złożoności [Klayman & Ha 1987], ograniczonego czasu podejmowania decyzji
czy niedostępności niektórych informacji [Gigerenzer & Goldstein 1996] — w takiej
sytuacji są one znacznie korzystniejszą alternatywą w stosunku do typowego „strzela-
nia”. Warto podkreślić, że właśnie takie warunki, nieuwzględniane w eksperymentach
przeprowadzanych w laboratorium, są najczęściej udziałem jednostki działającej w re-
alnym świecie.

Strategia konfirmacji również spełnia wymienione wyżej zadania. W warunkach
dążenia do osiągnięcia gratyfikacji angażuje mniejszą ilość zasobów poznawczych
(poszukiwanie jedynie warunku wystarczającego, węższa kategoryzacja, a więc także
mniejsza ilość przetwarzanej informacji), niż w sytuacji zagrożenia, w której pomyłka
może wiązać się ze znacznie groźniejszymi konsekwencjami. Jednocześnie jest to ilość
wystarczająca do osiągnięcia celu.

Nie przeprowadzono natomiast badań ukazujących jak heurystyka ta radziłaby so-
bie z niedostępnością części informacji ważnej do podjęcia decyzji i ograniczeniem
czasowym. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na symulacje Gigerenzera i Gold-
steina [1996] w zakresie podejmowania decyzji, którzy przy uwzględnieniu właśnie
takich ograniczeń sytuacji poznawczej porównywali heurystykę nazwaną przez sie-
bie Take the Best — polegającą na kierowaniu się wskazówką subiektywnie uznaną
przez jednostkę za najważniejszą (najczęściej jest to rozpoznanie jednej z alternatyw
decyzyjnych) oraz przechodzeniu do następnych wskazówek tylko jeśli na podstawie
pierwszej z nich wyłoniono kilka równorzędnych alternatyw — z modelami zgodnymi
z założeniami „klasycznej” teorii racjonalności zaproponowanymi przez matematyków
i statystyków. Wyniki symulacji były zaskakujące — okazało się, że owe „poprawne”
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modele, mimo dostarczenia im większej ilości informacji i większej mocy obliczenio-
wej niż byłby w stanie zaangażować ludzki umysł, są zdolne do zaledwie wyrówna-
nia ilości poprawnych decyzji podjętych z wykorzystaniem heurystyki Take the Best.
Ze względu na pewne podobieństwa ich modelu ze strategią konfirmacji (przetwa-
rzanie jak najmniejszej ilości informacji, brak rozpatrywania hipotez alternatywnych),
można przypuszczać, że ona również radziłaby sobie z wymogami postawionymi heu-
rystykom przez badaczy przeprowadzających symulację.

Strategia konfirmacji a rozwój nauki

W literaturze psychologicznej można się spotkać także ze znacznie szerszą definicją
strategii konfirmacji, niż przyjęta została w głównej części tej pracy — Nickerson
[1998] określa ją jako ogólną, nieświadomą tendencje do potwierdzania własnych
hipotez i niechęć do poddawania ich falsyfikacji. W dużym stopniu jest ona komple-
mentarna z definicją Lewickiej i Friedricha — dążenia do gratyfikacji i poszukiwa-
nie jedynie warunków wystarczających wystąpienia zjawiska w wielu sytuacjach może
prowadzić do takiego skutku. W tym podrozdziale postaram się udowodnić, że tak ro-
zumiana strategia konfirmacji może być strategią poznawczą praktycznie umożliwia-
jącą skoordynowane działanie i rozwój w dziedzinie tak formalnej i abstrakcyjnej jak
nauka. Powołując się na klasyków filozofii i historii nauki oraz porównując ich teorie
z współczesnymi obserwacjami psychologów postaram się wykazać, że o ile na pozio-
mie testowania pojedynczej teorii skłonność do potwierdzania swoich przewidywań
jest niewątpliwie błędem, to w szerszej perspektywie umożliwia on jakikolwiek roz-
wój poszczególnych dziedzin nauki.

Jednym z pierwszych myślicieli, którzy zaczęli zwracać uwagę na konieczność fal-
syfikacji wysnutych przez siebie teorii był Karl Popper [1934/2002]. W swojej teorii
postulował on, że naukowiec powinien stawiać śmiałe teorie, z których można wyde-
dukować możliwe do sprawdzenia, empiryczne fakty — zwłaszcza te, które teorię by
niewątpliwie obalały — a następnie wraz z całą społecznością naukową poddawać je
surowym próbom falsyfikacji na podstawie tych faktów. Jeśli udało się zaobserwować
zjawiska niezgodne z zaproponowaną teorią, jest ona natychmiast odrzucana, gdy na-
tomiast to się nie uda, można ją „czasowo” uznać za obowiązującą, nie ustając jednak
w próbach jej sfalsyfikowania.

W świetle teorii Poppera, tendencja do konfirmacji wysnuwanych przez siebie bądź
innych naukowców hipotez jest niewybaczalnym błędem. Koncepcja Poppera w swojej
początkowej formie jaką zamieścił w „Logice odkrycia naukowego” zawierała jednak
wiele założeń, które były normatywne, postulujące pewne stany rzeczy, nie opisywa-
ła ona natomiast rzeczywistego rozwoju nauki, na co wskazali inni badacze [Kuhn
1963; Lakatos 1970, 1971]. Najbardziej krytykowaną jako nierealna koncepcją Poppe-
ra była myśl, że fakty empiryczne mogą obalić teorię. Nie jest to zgodne z obserwacją
historyków nauki, którzy podają wiele przykładów na to, że pewien poziom anoma-
lii jest tolerowany dopóki teoria jest płodna, lub też dopóki nie zostanie opracowana
nowa, dająca większe 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 popar-
ta wnikliwymi studiami historycznymi, opierała się na podstawowym pojęciu paradyg-
matu (znaczącego odkrycia naukowego, które uzyskało uznanie większości naukow-
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ców i stało się podstawą do prowadzenia dalszych badań) i kołowej zmianie kolej-
nych stadiów uprawiania nauki. po ustaleniu się paradygmatu następuje faza nauki
normalnej — prowadzenie badań i rozwiązywanie problemów w ramach danego pa-
radygmatu. 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 zgadzających się z obowiązującym paradygmatem — ano-
malii. Przez pewien czas nie zakłóca to pracy naukowców, a anomalie są traktowane
jako problemy które zostaną wyjaśnione w przyszłości. Wraz z narastaniem ich ilości
rodzi się jednak poczucie kryzysu. Kończy się on przyjęciem nowego wzorca badań —
paradygmatu i rozpoczęciem nowej fazy nauki normalnej.

Lakatos [1970, 1971] rozwija falsyfikacjonizm Poppera. Twierdzi on, że ocenie
a więc i falsyfikacji podlegają całe „programy badawcze”, nie natomiast pojedyncze
teorie. Rozwój teoretyczny i empiryczny postępują w sposób znacząco niezależny. Pro-
gramy badawcze można oceniać tylko z perspektywy czasu. W trakcie rozwoju pro-
gramu badawczego anomalie są naturalne i tolerowane — podobnie jak w koncepcji
Kuhna, „odkłada się je na półkę” z nadzieją na późniejsze wyjaśnienie, lub modyfikuje
się pas mniej ważnych „hipotez pomocniczych”, tak aby niwelowały one niezgodności.
Anomalie nie mogą obalić programu badawczego, a ich obecności nie jest w stanie
uniknąć najdoskonalsza nawet teoria — jak podkreśla Lakatos, jeśli przyjmiemy kon-
cepcje falsyfikowania teorii poprzez zderzenie z faktami, to „wszystkie teorie rodzą
się obalone”. Ważne jest aby program generował „postępowe przesunięcie problemo-
we” — nowe przewidywania, chociaż w części potwierdzone empirycznie. Motorem
rozwoju programu badawczego jest jego „pozytywna heurystyka” — zasady według
których rozwija się go i przekształca.

Koncepcje Kuhna i Lakatosa podkreślają ważność tolerancji pewnego stopnia nega-
tywnej informacji zwrotnej (na którą składają się zarówno problemy, których nie da się
jeszcze rozwiązać, pojedyncze obserwacje niezgodne z teorią oraz negatywne nasta-
wienie części społeczności naukowej) w procesie rozwoju nowych teorii naukowych.
Zwracają oni uwagę na to, że zastosowanie „naiwnego falsyfikacjonizmu” Poppera
prowadziłoby do zaprzestania prac nad programami badawczymi (paradygmatami),
które w dalszej perspektywie czasowej okazywały się wartościowe. na podstawie obu
rozpatrywanych koncepcji można zasadnie stwierdzić, że o ile strategia konfirmacji
jest groźna w aspekcie metodologicznym — planowania, przeprowadzania i interpre-
tacji badań — to jednak pełni ona ważną rolę w aspekcie społeczno-psychologicznym
procesu przyrostu wiedzy naukowej — sporadyczna negatywna informacja zwrotna
na temat badanej teorii (np. jedno badanie świadczące przeciwko niej) oraz brak ak-
ceptacji ze strony części społeczności naukowej musi być do pewnego stopnia tolero-
wana, aby praca naukowa mogła mieć miejsce, a niejasności zostać wyjaśnione w toku
replikacji. Wraz z nagromadzeniem badań i ich replikacji świadczących przeciwko teo-
rii, naukowcy są jednak zdolni do „wyłączenia” strategii konfirmacji. Taki obraz roz-
woju nauki potwierdzają badania psychologiczne — pojedyncze badanie niezgodne
z uznawaną teorią, naukowcy są częściej skłonni oceniać jako obarczone błędem me-
todologicznym czy też pomiaru i postulować jego powtórzenie. Kiedy jednak anomalie
utrzymują się w kolejnych eksperymentach, ogromna większość badaczy jest w stanie
uznać nieadekwatność teorii za przyczynę [Fugelsang, Stein, Green, Dunbar 2004].

Podsumowując ten podrozdział, badania psychologiczne dowodzą, że styl myśle-
nia naukowców w przypadku testowania teorii nie różni się znacząco od myślenia
innych ludzi. Pytaniem otwartym pozostaję, 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 funkcję. Moim zdaniem tendencja
do konfirmacji hipotez, pomimo że groźna na poziomie poszczególnych badań (aspekt
metodologiczny), jest niezbędna by rozwój nauki miał miejsce i charakteryzował się
spójnością i ciągłością (aspekt społeczno-psychologiczny). Potwierdzają to zarówno
opisy historyków nauki jak i dostrzega refleksja na poziomie filozofii nauki. na po-
ziomie poszczególnych badań wydaje się natomiast, że niebezpieczeństwa związane
ze strategią konfirmacji są eliminowane poprzez trzymanie się metodologii oraz repli-
kacje badań w których występują niezgodności.

Podsumowanie

Praca ta miała na celu zebranie i usystematyzowanie argumentów na rzecz postrze-
gania strategii konfirmacji jako ewolucyjnie ukształtowanej, adaptacyjnej heurystyki,
dobrze spełniającej swoje zadanie w realnym środowisku. Reinterpretowała ona kla-
syczne zadanie 2-4-6 Wasona, wskazując uproszczenia i niedoskonałości zastosowanej
w laboratorium procedury oraz proponując ocenianie zachowania badanych w para-
dygmacie racjonalności ekologicznej — uznawania za racjonalne tego co skuteczne
w realnym świecie przy jednoczesnym zachowaniu ekonomii poznawczej. W tym kon-
tekście strategia konfirmacji okazuje się wydajnym, adaptacyjnym sposobem radzenia
sobie z większością napotykanych przez jednostkę wyzwań. Jej przystosowawczą war-
tość zwiększa fakt, że ludzki umysł potrafi ją „wyłączyć” jeśli otoczenie lub własny or-
ganizm wysyła mu sygnały o potencjalnym zagrożeniu. Zapewniając 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 waż-
ny nie tylko dla badaczy heurystyk stosowanych przez ludzki umysł. Uważam, że sta-
wiają one pod znakiem za pytania klasyczną definicję racjonalności oraz prowokują
do dyskusji na temat zakresu tego pojęcia. Ciągłe przejawianie się problematyki ra-
cjonalności 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 spróbuję obronić hipotezę mówiącą, że ludzki umysł wypo-
sażony jest w szereg mechanizmów poznawczych służących do „wojny informacyjnej”
tj. umiejętności wyszukiwania, zapamiętywania, oceniania i przetwarzania informacji
w kontekście interakcji społecznych w taki sposób, aby przynieść jednostce maksymal-
ną korzyść adaptacyjną. Postaram się wykazać, że sprawne manipulowanie informacją
w takich kontekstach ma duże znaczenie dla dostosowania ludzi i tym samym adap-
tacje temu służące mogły w jakimś stopniu podlegać doborowi naturalnemu, a także
wskazać na przykłady badań z obszaru psychologii rozwojowej, społecznej, poznaw-
czej i ewolucyjnej, które wstępnie potwierdzają tę hipotezę.

Wprowadzenie

Na tle świata zwierząt, ludzi wyróżnia posiadanie języka naturalnego. Choć inne zwie-
rzęta wykorzystują chemiczne, akustyczne i wizualne kanały do komunikowania wielu
istotnych adaptacyjnie treści (np. obecności drapieżników, lokalizacji pożywienia, go-
towości reprodukcyjnej itd.; szerokie omówienie: Wilson, [2000 rdz. 8–10]), to jednak
systemy takie są mało produktywne i pozwalają przekazywać jedynie ograniczony za-
kres 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
olbrzymią ilość komunikatów o świecie, będąc zarazem systemem w dużym stopniu
plastycznym, m.in. dzięki temu, że osoba wypracowuje i nabywa w toku życia nowe
jednostki leksykalne. Aby uświadomić sobie znaczenie języka w życiu ludzi wystar-
czy pomyśleć jaka część 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, książki, telewizja itd.). Korzyści adapta-
cyjne z posiadania języka są oczywiste: informacja jest dobrem, które można prze-
kazać innym, ciągle zachowując je dla siebie (by zacytować Stevena Pinkera). Dzię-
ki procesom transmisji kulturowej jednostki mogą przyswoić informacje (szczególnie
„technologiczne”) od swojego otoczenia, a następnie 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
jednostkę na ryzyko bycia przypadkowo lub rozmyślnie wprowadzonym w błąd. Łatwo
sobie wyobrazić, że czasami takie wprowadzenie w błąd może mieć negatywne skut-
ki, łącznie ze śmiercią („przy wodopoju nie ma żadnych drapieżników”). Stąd trudno
przypuszczać, że ludzie akceptują wszystkie komunikaty bezkrytycznie, (na co zresztą
wskazują też codzienne obserwacje). Poza tym znając prawa ewolucji można zasad-
nie zakładać, że jeśli przy pomocy odpowiedniego manipulowania informacją ludzie
będą mogli podnieść własne dostosowanie1, to w dostatecznie długiej perspektywie
ewolucyjnej będą kształtowały się adaptacje temu służące.

W dalszej części przedstawię wybór badań, które wskazują na istnienie takich ad-
aptacji. Na początku omówię prace wskazujące na to, że ludzie monitorują na bieżąco
wiarygodność źródła informacji i jej treść, co wykazują nawet eksperymenty nad 3-
letnimi dziećmi. Dalej omówię badania nad lepszym pamiętaniem istotnych informa-
cji o charakterze społecznym, szczególnie tzw. plotek. Na końcu wspomnę o szeregu
badań, szczególnie z obszaru psychologii społecznej, które wskazują na to, że ludzie
bogato i twórczo zniekształcają informacje na swój temat, szczególnie prezentując, ra-
cjonalizując i usprawiedliwiając swoje zachowanie. Zacznę natomiast od zarysowania
ram teoretycznych.

Podstawowe ramy teoretyczne

Duża część sądów propozycjonalnych o świecie może podlegać łatwej weryfikacji pod
kątem ich prawdziwości („Jest noc”; „Tomek przebywa ze mną w pokoju” itp.). Wery-
fikacja sporej części innych twierdzeń jest rzeczą dużo trudniejszą i mam tu na myśli
szczególnie sądy dotyczące reprezentacji umysłowych innych („Maciej zachowuje się
tak, bo chce mi zrobić na złość”), faktów bezpośrednio niezarejestrowanych zmysłowo
(„Eligiusz pobił sąsiada”) lub sądów o charakterze normatywnym („Jest rzeczą wysoce
niemoralną dokonać aborcji”). Tym niemniej wpłynięcie na to jaka będzie decyzja in-
nych osób, co do prawdziwości tego rodzaju sądów, może mieć bardzo duże pośrednie
znaczenie adaptacyjne, szczególnie wpływając na pozycję społeczną, wiarygodność lub
prestiż jednostki („czy nie spełniłem czyjej́s prośby przez niepamięć, czy rozmyślnie”;
„czy mój sukces w polowaniu był wynikiem przypadku, czy moich umiejętności”; „czy
jest usprawiedliwione, że nie pożyczyłem przyjacielowi pieniędzy” itd.).

W każdym z powyższych przykładów mogę prezentować rozliczne argumenty po-
pierające moje stanowisko, natomiast moi adwersarze mogą prezentować argumenty
na rzecz stanowiska przeciwnego. Choć retoryka jest sztuką nauczaną od starożytno-
ści, psychologia nie dorobiła się jeszcze całościowej teorii, która wyjaśniałaby jakich
ludzie używają heurystyk, aby poszukiwać argumentów na rzecz sądu, który nie daje
się 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 roz-
wiązywania problemu „czym wbić gwóźdź, jeśli nie mam dostępu do młotka”. W ta-
kim przypadku osoba najprawdopodobniej wyznaczy jakieś ogólne kryteria czym taki

1 Przypomnijmy, że dostosowanie [ang. fitness] jest stopniem przystosowania się or-
ganizmu do środowiska mierzonym średnim wkładem jego genotypu do następnego
pokolenia w porównaniu z innymi genotypami. W pewnym przybliżeniu znaczy to
tyle co „sukces reprodukcyjny”.
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przedmiot powinien się charakteryzować, a następnie będzie przeszukiwała szeregowo
pole wzrokowe i oceniała dostępne przedmioty pod kątem ich przydatności do wbicia
gwoździa. Teoria ta jest jednak mało przekonująca, bo o ile można sobie wyobrazić do-
syć dokładne przeszukanie wzrokiem pokoju w ciągu kilku minut, o tyle ilość logicz-
nych i prawdopodobnych (niekoniecznie prawdziwych) odpowiedzi na pytanie typu
„czemu spóźniłeś się na zajęcia” jest monstrualna. W rzeczy samej badania opisowo-
obserwacyjne wskazują na to, że ludzka inwencja w tym obszarze jest bardzo duża.
Biorąc pod uwagę taki akt komunikacji jakim jest usprawiedliwianie własnego zacho-
wania, zidentyfikowano dziesiątki możliwych rodzajów usprawiedliwień (np. odwoły-
wanie się do pecha lub impulsu, obwinianie okoliczności lub ofiary, rozmywanie lub
przerzucanie odpowiedzialności, usprawiedliwianie się chorobą itd. — przykłady za:
Schaffer [2005]).

Umysł musi zatem posiadać jakieś heurystyki, aby z uniwersum wszelkich możli-
wych argumentów wybierać te, które są względnie realistyczne i wiarygodne, a dodat-
kowo uwzględniają kontekst, stan wiedzy oraz sposób myślenia osoby której je przed-
stawiamy, tak aby odnieść zamierzony skutek. Aby jednak takie heurystyki efektywnie
stosować, należy najpierw mieć mechanizmy, które pozwalają monitorować prawdo-
podobieństwo prawdziwości rozmaitych informacji, tak aby nie używać często argu-
mentów, które są możliwe do łatwego zdyskredytowania. po wtóre, przydatna może
okazać się również wiedza na temat osoby, której argument przedstawiamy. Taką wie-
dzę można uzyskać od innych (tzw. plotki), zaobserwować samodzielnie lub wywnio-
skować na podstawie własnej umiejętności rozumienia stanów mentalnych (tzw. teoria
umysłu). po trzecie, przedstawiając informacje na swój temat i uzasadniając swoje za-
chowanie warto robić to, aby przedstawić siebie w najlepszym możliwym świetle (co
nie znaczy: maksymalnie pozytywnym). I wreszcie, po czwarte, tocząc spór warto uży-
wać takich argumentów, które będą maksymalnie efektywne — postaram się dowieść,
że wiele „wybitnych” argumentów jest opartych o wyewoluowane moduły przetwa-
rzania informacji. Przedstawię teraz badania wskazujące na istnienie dedykowanych
mechanizmów poznawczych temu służących.

Mechanizmy służące ocenie wiarygodności informacji

Ludzki umysł na pewno nie posiada mechanizmu pozwalającego ze stuprocentową
trafnością odróżniać prawdziwe od nieprawdziwych informacji uzyskiwanych na dro-
dze przekazu społecznego (stąd np. w niektórych częściach świata ludzie jedzą zmie-
lony róg nosorożca dla poprawy potencji). z drugiej jednak strony całkowity brak po-
znawczych mechanizmów „kalibrujących” prawdziwość komunikatów jest równie nie-
prawdopodobny. Takie mechanizmy odkryto nawet u naszych naczelnych kuzynów.
Gouzoules z zespołem [1996] wykazali eksperymentalnie, że rezusy nie reagują na
odgłosy alarmowe pochodzące od osobników, którzy w przeszłości wielokrotnie pro-
dukowały fałszywe alarmy, a Wheeler [2009] zaobserwował, że kapucynki reagują na
takie ostrzeżenia rzadziej w okresie intensywnej konkurencji o pokarm.

Badania wskazują na to, że już dzieci uczące się mówić posiadają pewne mechani-
zmy monitorujące prawdziwość informacji i w ciągu pierwszych lat życia następuję ich
szybkie doskonalenie. Przykładowo Koenig i Echols [2003] odkryli, że 16-miesięczne
dzieci słysząc osobę, używającą znanego słowa w nieprawidłowy sposób (np. mówią-
cego „to jest pies” wskazując na samochód-zabawkę) przyglądały się tej osobie, nato-
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miast w przypadku prawidłowego użycia znanego słowa patrzyły na nazywany przed-
miot.

Szczególnie dużo badań dokumentuje mechanizmy do oceny wiarygodności i do-
brych intencji informatora. i tak 3-letnie dzieci mając do wyboru otrzymać informację
o zawartości pudełka od jednej z dwóch maskotek, z których jedna była opisana jako
złośliwa, a druga jako pomocna, częściej wybierały informacje od „pomocnej” zabaw-
ki [Mascaro, Sperber 2009, eksperyment 1]. W analogiczny sposób 4 i 5-letnie dzieci
nie dowierzały „informatorom” opisanym wcześniej jako lubiący kłamać lub chcący
wprowadzać w błąd [Mascaro, Sperber 2009, eksperyment 2 i 3].

Inne badanie dowiodło, że 4-letnie dzieci uwzględniają kompetencje informatora
na podstawie tego jak wiarygodne informacje dostarczał wcześniej. Corriveau i Harris
[2009] pokazywali badanym w wieku 3-5 lat znane im przedmioty. Następnie na-
uczyciel, którego znały lub obca osoba nazywali te przedmioty, w taki sposób, że jed-
na z tych osób robiła to błędnie, a druga poprawnie (co podlegało manipulacji eks-
perymentalnej). Następnie prezentowano dzieciom nowy przedmiot i oferowano im
możliwość zapytania o jego nazwę jednej z tych dwóch osób. o ile 3-latki najczęściej
zwracały się z prośbą o informację do znanego im nauczyciela (ok. 70 %), niezależ-
nie od tego czy wcześniej błędnie lub poprawnie nazywał przedmioty, o tyle już 4-latki
częściej zwracały się do znanego nauczyciela, jeśli jego odpowiedzi były poprawne (93
%), a rzadziej jeśli nieprawidłowo nazywał przedmioty (45 %). u pięciolatków efekt
ten był jeszcze wyraźniejszy (odpowiednio 90 % i 20%). Tak więc około 4 roku ży-
cia u dzieci następuje znacząca jakościowa zmiana w zakresie selektywnego zaufania.
Intuicja może podpowiadać, aby wiązać ją z rozwojem tzw. teorii umysłu (badanej
testem fałszywej przekonań), który zwykle następuje w podobnym okresie, ale Harris
[2007] nie znalazł zależności pomiędzy selektywnym zaufaniem, a zdawaniem testu
fałszywych przekonań. Tak więc prawdopodobnie za teorię umysłu i selektywne za-
ufanie odpowiadają przynajmniej częściowo różne moduły umysłu.

Oceniając wiarygodność przekazu, dzieci uwzględniają wiele innych wskazówek,
nie tylko przeszłą kompetencję. W jednym z badań 4-latki częściej akceptowały in-
formację od maskotki, która wyrażała pewność za pomocą czasowników posiłkowych
takich jak „wiem”, w porównaniu do czasownika „zgaduję” albo „myślę” [za: Harris
2007]. W innym badaniu dzieci w tym samym wieku nie dowierzały raczej komunika-
towi „to jest pies” (ze wskazaniem na kota), ale często akceptowały komunikat typu
„nie uwierzysz w to, ale to jest naprawdę pies”. [za: Harris 2007]. Podobnie 3 i 4-latki
były skłonne w różnym stopniu uwierzyć w nietypowy komunikat otrzymany od do-
rosłego („ta ryba żyje na drzewach”) jeśli inne towarzyszące osoby wyrażały gestami
powątpiewanie lub aprobatę [za: Harris 2007]. Dzieci w późniejszych latach zdają się
również dobrze rozumieć, że niektóre elementy autoprezentacji mogą być celowo fał-
szowane. Połowa 6-latków i ponad 80 % 10-latków, które oceniały autoprezentacje
innych dzieci, wskazywały, że mogą one kłamać w zakresie cech, które podlegają sil-
nemu wartościowaniu [Heyman, Legare 2005] (w tym konkretnym badaniu były to
uczciwość i inteligencja).

Cytowane badania wskazują na to, że już bardzo małe dzieci monitorują napływa-
jące informacje pod kątem ich prawdziwości, której wskaźnikami mogą być intencje
komunikatora, jego kompetencja, pewność siebie lub potwierdzenie informacji ze stro-
ny innych osób. Badania nad dziećmi są o tyle istotne poznawczo, że mogą wskazywać
na wrodzone podłoże i adaptacyjną istotność postulowanych mechanizmów. Trudno
zakładać, że dzieci 4-letnie wybiórczo ufają informatorom, ponieważ zostały „zsocja-
lizowane”, aby oceniać wiarygodność informacji na podstawie wskazówek takich jak
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konsensus innych czy wcześniejsza kompetencja. Równie mało prawdopodobne jest,
że wypracowały samodzielnie takie heurystyki, gdyż ich poziom rozwoju w zakresie
takich umiejętności 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 pogląd, że ludzie domyślnie akceptują komunikaty, o ile nie mają szcze-
gólnej motywacji, żeby je kwestionować (np. negatywne informacje na swój temat).
W pewnym klasycznym badaniu psychologii społecznej badani tak samo często akcep-
towali prośbę o przepuszczenie w kolejce do ksero jeśli była racjonalna („bo spieszę się
na zajęcia”), jak i wtedy gdy była niezbyt rozsądna („bo chce skserować”). Bardziej za-
awansowanych metod używali Gilbert z zespołem [1990]. Wyświetlali badanym twier-
dzenia (słowa w języku Hopi i ich znaczenie) ze wskazówką czy są prawdziwe. Przy
niektórych twierdzeniach poddawano badanych dystrakcji. W późniejszej fazie post-
testu badani częściej wymieniali fałszywe twierdzenia jako prawdziwe jeśli byli pod-
dawani dystrakcji (65 %) niż wtedy, gdy mogli poświęcić całą uwagę na zadanie (45
%), nie było natomiast różnic w dokładności przetwarzania twierdzeń prawdziwych,
niezależnie od tego czy były zakłócane bądź nie.

Późniejsza krytyka wskazywała jednak na to, że komunikaty prezentowane w tym
eksperymencie miały nikłe znaczenie życiowe (np. [w języku Hopi] „Monishna to
gwiazda”). Hasson z zespołem [2005] używali tej samej procedury, ale wykorzysta-
li bodźce, których fałszywość mogła mieć duże implikacje praktyczne (czy też mówiąc
fachowo, ich fałszywość była wysoce informatywna, np. „X jest dobrym ojcem”; „Y po-
siada telewizję” itp.). Twierdzenia o takiej wysokiej informatywnej fałszywości były
dużo trafniej zapamiętywane jako fałszywe nawet w sytuacji dystrakcji. Tak więc praw-
dopodobnie zdecydowana większość komunikatów, które słyszymy w codziennym ży-
ciu nie ma dla nas większego znaczenia i nie poświęcamy zasobów poznawczych na
analizę ich prawdziwości, domyślnie je akceptując. Ale tam gdzie informatywność jest
duża i twierdzenie ma bogaty potencjał inferencyjny, tam pojawiają się automatyczne
mechanizmy analizy prawdziwości.

Mechanizmy przeznaczone do przechowywania istotnych
informacji

Jak już wspominałem, efektywne używanie komunikacji językowej do wpływania na
innych wymaga czasami bardzo dobrej wiedzy kontekstowej. Jeżeli chcemy usprawie-
dliwić się przed pracodawcą z niewykonania zadania prawdopodobnie użyjemy innych
argumentów niż robiąc to samo przed współlokatorem. Czasami sprawne wykorzysta-
nie wiedzy kontekstowej może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności argumentu
(np. jeśli jest szczególnie spójny z jakimís naszymi wcześniejszymi deklaracjami o któ-
rych wie odbiorca argumentu). Stąd hipotetycznie zakładałbym, że ludzie będą lepiej
i dłużej pamiętali istotną wiedzę, szczególnie dotyczącą innych osób i relacji pomiędzy
osobami. Przez zdecydowaną większość historii ewolucyjnej naszego gatunku żylísmy
w niedużych, liczących maksymalnie 150 osób grupach, w których każdy znał każ-
dego. Posiadanie względnie 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 się sprzymierzyć? itp.).

Istnieją badania, wskazujące, że te presje wywarły pewien wpływ na architektu-
rę naszego umysłu. Messoudi i współ. [2006] prosili badanych o zapamiętanie jednej
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z krótkich historyjek. Opisywały one fikcyjną osobę, miasto lub historię romansu mło-
dej kobiety z profesorem uniwersytetu. Badani znacznie lepiej pamiętali i przekazywa-
li sobie ostatnią historię pomimo tego, że wszystkie miały taką samą ilość twierdzeń
i słów. Dunbar z zespołem [1997] wykazali, że większość ludzkich nieformalnych roz-
mów dotyczy tematów społecznych. Najczęściej ludzie wymieniają informację na swój
temat i na temat członków bliskiej sieci społecznej, zapewniają innych o swojej wy-
sokiej wartości jako przyjaciela, sojusznika lub partnera romantycznego, oraz (spora-
dycznie) szukają rady i wymieniają ostrzeżenia przed innymi osobami. Takie informa-
cje zajmują 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 opierając się na tych danych i wielu innych [szerokie omówienie: Dun-
bar 2009] wysunął hipotezę, że język wyewoluował początkowo, aby pełnić funkcje
społeczne, a jego wykorzystanie to innych celów (np. przekazywanie sobie informacji
o charakterze technologicznym) było produktem ubocznym. Choć hipoteza taka jest
siłą rzeczy spekulatywna, niewątpliwie dane zebrane przez zespół Dunbara wskazują
na rolę wymiany informacji społecznej, a także na predyspozycję umysłu do przecho-
wywania takiej informacji. Warto dodać, że również inne eksperymenty wskazują na
to, że ludzie mogą łatwiej zapamiętywać pewne informacje o znaczeniu adaptacyjnym
(np. lepiej pamiętano listę rzeczowników, jeśli badani wcześniej musieli ocenić je pod
kątem ich przydatności do przetrwania w trudnych warunkach, niż jeśli oceniali je
pod kątem tego jak działają na wyobraźnie lub po prostu się ich uczyli [Nairne i zespół
2008])

Mechanizmy służące wpływaniu na reprezentacje umysłowe
innych

Ludzie są zwierzętami wysoce społecznymi. Życie w grupie nakłada na jednostkę du-
że wymagania poznawcze związane ze sprawną nawigacją w świecie społecznym. Jak
pokazała analiza Dunbara [1992] u naczelnych wielkość grupy społecznej jest wyso-
ce skorelowana ze stosunkiem kory nowej do reszty mózgu (r = 0, 76) (a nie jest
skorelowana np. z wielkością kory wzrokowej). Życie w grupie poza niewątpliwymi
korzyściami (np. łatwiejsza ochrona przed drapieżnikami) wiąże się również z wielo-
ma zagrożeniami: koniecznością rywalizacji o ograniczone zasoby czy ryzykiem bycia
eksploatowanym. Premiuje zarazem te jednostki, które potrafią wykorzystać innych
członków grupy do swoich celów lub bardziej wydajnie z nimi współpracować. Stąd
zapewne wynika zaobserwowana korelacja.

Literatura prymatologiczna zawiera wiele obserwacji o taktycznych zachowaniach
jakie stosują względem siebie prymaty [Whiten, Byrne 1988, Byrne 2003, Waal 2007].
Przykładem takiego zachowania może być wydawanie fałszywego odgłosu alarmowe-
go ostrzegającego przed drapieżnikiem po to, aby inne osobniki się 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 nogę drugiego szympansa — swojego ważnego sojusznika.
„Ofiara” następnie przez wiele tygodni w obecności drugiego wymownie utykała, po-
mimo tego, że gdy drugiego szympansa nie było w pobliżu, poruszała się zupełnie
normalnie.

Ludzie znaczną część wiedzy o innych członkach własnej grupy zdobywają nie na
podstawie własnej obserwacji ich zachowania, ale na podstawie przekazu społeczne-
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go, często bezpośrednio od ocenianych osób. Nie byłoby więc niczym zaskakującym
gdyby u ludzi obok taktycznego modyfikowania własnego zachowania w obecności
innych członków grupy pojawił się szereg adaptacji mających na celu manipulowania
przekazem na swój temat za pomocą języka. W istocie rzeczy setki eksperymentów,
szczególnie w obszarze psychologii społecznej, dowodzą, że ludzie aktywnie i bogato
zniekształcają takie informacje. Klasyczna praca w tym obszarze nosi wymowny ty-
tuł „Totalitarne Ego. Fabrykowanie i zmienianie historii osobistej” [Greenwald 1980]
i omawia takie efekty jak wiara w większą moc sprawczą niż rzeczywíscie posiadana,
ponadprzeciętne ocenianie się pod kątem wielu cech, przypisywanie sukcesów dys-
pozycjom, a porażek niefortunnym zbiegom okoliczności i wiele innych. Efekty te są
dobrze znane i zainteresowany Czytelnik znajdzie ich omówienie w każdym podręcz-
niku psychologii społecznej. Nowsze badania przy pomocy technik neuroobrazowania
wskazują na to, że u ludzi mogły wyewoluować osobne moduły pamięciowe do prze-
chowywania informacji na swój temat. u badanych, którzy odpowiadali na pytanie
typu „czy jesteś sumienny?”, aktywowały się szczególnie części przyśrodkowego płata
przedczołowego, obszar ten pozostawał nieaktywny, gdy badani odpowiadali na pyta-
nia dotyczące innych („czy George Bush jest sumienny?”), albo dotyczące znaczenia
semantycznego („czy sumienny znaczy to samo co pracowity?”) [Kelley i współ. 2002].

W innym klasycznym już eksperymencie Gazzanigi [2005] nad osobami z przecię-
tym ciałem modzelowatym, badanym eksponowano do prawej „niejęzykowej” półkuli
mózgu polecenia („wstań”), które były następnie wykonywane. Gdy jednak pytano ba-
danych, dlaczego robią, to co robią generowali spontanicznie rozmaite wytłumaczenia
o prawdziwości których byli głęboko przekonani (np. „wstałem, bo chciałem rozprosto-
wać nogi”). W życiu codziennym rzadko spotykamy wypowiedzi „nie wiem dlaczego
tak się zachowałem”, pomimo tego, że psychologia wskazuje na to, że ludzkie deklara-
cje co do przyczyn zachowań często są znacząco rozbieżne od rzeczywistych przyczyn
[Nisbett, Wilson 1977] (nowsza książka Wilsona podsumowująca dekady badań nad
tym zjawiskiem nosi wymowny tytuł „Strangers to ourselves” — [Wilson 2004]).

Z powyższego nie wynika jednak, że ludzie będą zawsze i wszędzie prezentowa-
li się jako pół-bogowie o nieograniczonych mocach — taka taktyka prawdopodobnie
szybko przyniosłaby porażkę, bowiem przekazując informacje na swój temat należy
brać pod uwagę 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 pomocą pięciu niezależnych eksperymentów
wykazano, że badani prezentowali się obcym osobom w bardziej pozytywnym świetle
niż przyjaciołom. Ci ostatni mieliby dużo lepsze możliwości weryfikacji części twier-
dzeń na podstawie ich spójności z obserwowanym zachowaniem i wiedzą uzyskaną
od innych osób, z czego badani zdawali sobie zapewne sprawę.

Mechanizmy służące przekonującemu argumentowaniu

Oczywíscie znaczna część ludzkich dyskusji nie opiera się na autoprezentacji, ale na ar-
gumentowaniu. Literatura przedmiotu na ogół zajmuje się formalną stroną argumen-
tów, szczególnie ich logicznością [np. Tokarz 2006, rdz. 5–6], rzadko jednak podej-
mowane są próby wyjaśnienia, dlaczego niektóre logiczne argumenty są dużo lepsze
niż inne równie logiczne — szczególnie w przypadku twierdzeń, których prawdziwość
jest wysoce społecznie „negocjowalna” (typu „doktoranci powinni otrzymywać wyższe
stypendia niż otrzymują”). Chciałbym zaproponować pewną spekulatywną hipotezę
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na ten temat. Moim zdaniem szczególnie dobre argumenty (a także ponadczasowe
treści kulturowe) „żerują” na ewolucyjnie starszych modułach służących przetwarza-
niu informacji.

Doskonałym przykładem bardzo efektywnego wykorzystania takich modułów jest
klasyczny argument przeciwko ewolucji: „zegarek/ zwierzę wymaga projektanta/
stwórcy”. Z badań psychologów rozwojowych [za: Pinker 2002, s. 351–354] wiemy, że
już 3 letnie dzieci mają w umyśle inne mechanizmy przetwarzania informacji o zwie-
rzętach, a inne o artefaktach wytworzonych przez człowieka. Przykładowo: jeśli po-
wiemy dziecku, że złapalísmy lwa, ogolilísmy go i domalowalísmy mu paski, a następ-
nie zapytamy: jakie to zwierze, tygrys czy lew? Dziecko odpowie, że lew. Gdy jednak
powiemy, że majstrowalísmy przy pudełku do butów, które przerobilísmy na karmik
dla ptaków i zapytamy jaki to teraz jest przedmiot, dziecko odpowie, że to karmik,
a nie pudełko na buty. Jeśli chodzi o zwierzęta dzieci są esencjalistami, ale nie są gdy
mają do czynienia z artefaktami wytworzonymi przez człowieka. Analogicznie dziecko
powie, że róża ma kolce bo są dla niej dobre, ale nie powie tak o kolcach drutu kolcza-
stego. Psychologowie ewolucyjni i rozwojowi skłaniają się do wniosku, że te systemy
przetwarzania informacji bazują na wrodzonych modułach. Wspomniany argument
kreacjonistów jest doskonałym przykładem wpływania na innych w sferze symbolicz-
nej poprzez uzasadnianie. Ludzie nie posiadają systemu wnioskowania o ewolucyjnym
pochodzeniu zwierząt w ogóle, natomiast ten argument nakazuje im wykorzystać je-
den system wnioskowania (o artefaktach) do wnioskowania o zwierzętach i dlatego
też jako argument za kreacjonizmem jest niezwykle skuteczny (choć oczywíscie całko-
wicie nieprawdziwy).

Na postawione wyżej pytanie o stypendiach doktorantów można udzielić takich
oto przykładowych odpowiedzi: a) bo życie w mieście jest drogie i mają prawo otrzy-
mywać godne wynagrodzenie b) bo doktoranci stanowią przyszłą elitę naukową kraju
i w jakimś stopniu będą wpływali na jego rozwój lub c) bo osoby w tzw. „biznesie” za-
rabiają znacznie więcej, więc doktorantom też się należy. Graham z zespołem [2009]
opierając się na własnych badaniach i wielu teoriach dotyczących ewolucji moralności,
wykazali, że ludzie posiadają pięć rodzajów rozumowania moralnego, które są względ-
nie od siebie niezależne i są to rozumowania moralne służące a) empatii i unikaniu
krzywdy b) sprawiedliwej wymianie społecznej c) spójności grupy d) posłuszeństwu
autorytetowi e) świętości/czystości (np. „nie należy używać flagi do wyczyszczenia
toalety”). Każda z odpowiedzi na rzecz wysokich doktoranckich stypendiów wyko-
rzystuje najprawdopodobniej jeden z rodzajów rozumowania moralnego. Argument
pierwszy wykorzystuje prawdopodobnie moduł empatii, argument drugi moduł wy-
miany społecznej, a argument trzeci moduł spójności grupy.

Spodziewałbym się więc, że osoby dyskutujące na trudno rozstrzygalny problem
mogą starać się ustawić dyskusję tak, aby jej ramy wyznaczał określony moduł umy-
słowy (np. „czy grupa zawodowa X nie ma prawa do godnego życia?” — empatia),
a unikać wyznaczania jej ram przez inny moduł (np. „czy wszyscy podatnicy mają do-
kładać do grupy zawodowej X?” — spójność grupy i/lub wymiana społeczna). Efekt
„framingu” poznawczego jest doskonale znany w literaturze przedmiotu i jest zmorą
socjologów badających opinię publiczną.
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Podsumowanie

Czy jednak sprawność „informacyjna” miała przełożenie na dostosowanie, którego
główną miarą jest ilość spłodzonego potomstwa? Pewne przesłanki na to właśnie wska-
zują. W jednym z badań przeprowadzonych w środowisku biznesowym, a dotyczącym
taktyk negocjowania hierarchii społecznej, znaleziono umiarkowane korelacje pomię-
dzy wysokością pensji, a stosowaniem takich taktyk jak przechwalanie się, używa-
nie kłamliwej autoprezentacji czy umniejszanie znaczenia innych (r = 0, 15 do 0,20)
[Lund i zespół 2007]. Badanie to miało jednak charakter samoopisowy, stąd wyni-
ki traktowałbym z pewnym dystansem. Poza tym nawet jeśli istotnie manipulowanie
informacją w dzisiejszych czasach ma pewien wpływ na powodzenie jednostki, nie
oznacza to, że taka sama zależność występowała kiedyś, a więc nie daje to pewności,
że umiejętność ta była promowana przez dobór naturalny. Badania antropologiczne
wskazują jednakże na to, że dyskusje, spory i argumenty są wszechobecne w życiu grup
o najprostszej organizacji społecznej, a więc łowiecko-zbierackich [Brown 1991, za:
Pinker 2005]. W bardziej rozwiniętych społecznościach, przywódcy plemienni i wo-
dzowie bardzo często byli wybitnymi oratorami [Symons 1979, za: Pinker 1994]. Ist-
nieją więc solidne przesłanki, aby przypuszczać, że „walka” informacyjna towarzyszy
ludziom od bardzo dawna i jej wynik przekładał się na pozycję jednostki w grupie,
a tym samym pośrednio na dostosowanie.

Przedstawione tu badania stanowią — siłą rzeczy — wybiórczy i niekompletny
wybór. Dotyczą dosyć różnych sfer funkcjonowania poznawczego i nie roszczą sobie
prawa do integracji w spójny jednolity mechanizm poznawczy (czy też zgodnie z ter-
minologią psychologów poznawczych jeden „moduł umysłowy”). Wydaje się jednak,
że wszystkie badania tutaj zaprezentowane stanowią dobrą przesłankę, aby sądzić, że
wyj́sciowa hipoteza, mówiąca 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 opi-
niom na temat natury wyjaśniania ewolucyjnego, nie zakładałbym (podobnie jak więk-
szość psychologów ewolucyjnych), że mechanizmy te są „genetycznie zdeterminowa-
ne” — tzn. że istnieje zespół genów, których ekspresja powoduje, że ludzie w okre-
ślonym wieku zaczną np. bardziej uważnie monitorować źródła informacji. do eks-
presji większości mechanizmów psychologicznych potrzebna jest interakcja informacji
zawartych w genomie z wpływem środowiska. Sądzę również, że coraz sprawniej-
sze przetwarzanie informacji na temat swój i innych niekoniecznie prowadziło tylko
do „walki” informacyjnej, ale prawdopodobnie również do tego, że ludzkie społecz-
ności dużo wydajniej się komunikowały i koordynowały swoje wysiłki, a tym samym
takie adaptacje mogły w większym stopniu podlegać presji doboru grupowego, a nie
tylko nakierowanego na jednostki.
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krzysztof.cipora@gmail.com

Streszczenie W niniejszej pracy podjęto problematykę czułości miar skutków uczenia
mimowolnego badanego w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk, w którym
osoby badane uczą się ciągów liter wygenerowanych zgodnie z pewną regułą (o jej
istnieniu nie są informowane). Pomimo, że osoby badane nie są w stanie powiedzieć
wprost, jaka była reguła wykonują zadanie sprawdzające jej znajomość (np. klasyfiku-
jąc ciągi jako zgodne z regułą lub nie) powyżej poziomu przypadku. Można przypusz-
czać, że wynik pomiaru efektów uczenia mimowolnego do pewnego stopnia zależy
od strategii reagowania przyjętej przez osobę badaną. Strategia natomiast może być
modyfikowana warunkami zadania. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę
zmiany takiej strategii poprzez manipulację oczekiwaną trudnością zadania. Strategię
impulsywną wzbudzano podając informację, że reguła rządząca tworzeniem ciągów
jest prosta, zaś strategia refleksyjna była wzbudzona informacją, że reguła jest trud-
na. Zakładano, że przyjęcie strategii impulsywnej podczas fazy testowej, już po fazie
uczenia, doprowadzi do poprawy wykonania zadania. Osoby badane będą w sytuacji
wątpliwej skłonne klasyfikować ciągi jako zgodne z regułą, pomimo mniejszej pew-
ności (niż w przypadku tradycyjnego zadania klasyfikacji). Doprowadzi to do zwięk-
szenia poprawności podejmowanych decyzji. Przyjęcie strategii refleksyjnej natomiast
spowoduje obniżenie poziomu wykonania zadania, gdyż w sytuacji wątpliwej osoby
badane będą klasyfikować ciągi jako niezgodne z regułą. W przeprowadzonym bada-
niu pilotażowym uzyskano istotny efekt uczenia się sztucznej gramatyki. Nie wykaza-
no natomiast wpływu oczekiwanej trudności zadania na poprawność jego wykonania.
Wynikać to może ze zbyt słabego działania zastosowanej manipulacji. Przedstawio-
no 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 efek-
tów uczenia mimowolnego. Zakładano, że zarówno manipulacja instrukcją następują-
cą przed fazą testowania efektów uczenia jak i warunkami zadania może mieć wpływ
na poprawność wykonania oddziałując na styl reagowania osoby badanej.
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Wiedza jawna i niejawna

Wśród wielu rodzajów wiedzy rozróżnia się między innymi wiedzę jawną i niejawną
[Graf i Schacter 1985]. W odróżnieniu od wiedzy jawnej, człowiek nie ma introspek-
cyjnego dostępu do wiedzy niejawnej ( „nie wie”, co wie), może ją jednak wykorzy-
stywać, nawet bez zdawania sobie z tego sprawy podczas rozwiązywania problemów
czy podejmowania decyzji [Nęcka i in. 2006]. Zdaniem Rebera [1989] podstawowym
sposobem nabywania wiedzy niejawnej jest mimowolne uczenie się. Pozwala ono na
budowanie głębokiej reprezentacji wiedzy, uwzględniającej abstrakcyjne relacje mię-
dzy elementami środowiska. Odbywa się bez udziału świadomych strategii uczenia się
i bez zamiaru nabycia wiedzy, jest też bezwysiłkowe.

Brak introspekcyjnego dostępu do wiedzy niejawnej powoduje, że do jej badania
konieczne jest użycie specjalnych procedur. Klasycznym, stosowanym od wielu lat pa-
radygmatem jest uczenie się sztucznych gramatyk (Artificial Grammar Learning – AGL)
[por. Reber 1968]. Pod pozorem zadania pamięciowego prosi się badanych o zapamię-
tanie ciągów znaków (najczęściej liter) skonstruowanych zgodnie ze ścísle określoną
regułą (o istnieniu reguły badani nie wiedzą). W następnym etapie sprawdzana jest
znajomość tej reguły. Osoby badane wykonują zadanie powyżej poziomu przypadku
pomimo, że nie zdają sobie sprawy z tego, że znają regułę. Co więcej, próba poszuki-
wania istniejących 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 mają inny charakter niż efekty uczenia intencjonalnego
[Kirsner i in. 1998]. Do ich pomiaru nieadekwatne jest zadanie, w którym osoby ba-
dane np. mają opisać regułę rządzącą tworzeniem ciągów. W pierwszej fazie badania
zawsze ma miejsce zapamiętywanie ciągów liter. Następnie testowana jest znajomość
reguły. W tym etapie prezentowane są ciągi, które nie pojawiły się w fazie uczenia.
Klasyczną metodą wykorzystywaną jako wskaźnik uczenia jest klasyfikowanie – oce-
na czy prezentowany w fazie testowej ciąg liter jest zgodny z regułą czy nie [Berry
1993]. Inną ze stosowanych metod jest ocena podobania się ciągów, która jest oparta
na efekcie czystej ekspozycji [Zajonc 1968]. Taką ocenę wykorzystali w swoich bada-
niach Gordon i Holyoak [1983], którzy wykazali, że ciągi zgodne z regułą pomimo,
że nie są tożsame z ciągami z fazy uczenia, bardziej podobają się osobom badanym
niż ciągi naruszające regułę. Uznali, że jest to miara czulsza od zadania klasyfikacji.
Helman i Berry [2003] wykazały jednak, że miara podobania się jest czulsza jedynie
w specyficznych warunkach, gdy osoby badane są dodatkowo obciążone wykonywa-
niem dodatkowego zadania lub kiedy muszą działać w warunkach presji czasowej.
Co więcej, okazuje się, że pomiędzy miarą klasyfikacji a podobania się istnieje róż-
nica jakościowa — metody te mierzą różne procesy, czego dowodem może być fakt,
że ocena podobania się nie powoduje przyrostu wiedzy jawnej, jak dzieje się w przy-
padku zadania klasyfikacji [Helman i Berry 2003]. Wyniki badań nad miarą podobania
się, pomimo początkowego entuzjazmu niektórych autorów, nie spowodowały rewo-
lucji w badaniach uczenia mimowolnego. Niemniej jednak, wyższe wyniki w ocenie
podobania się niż w zadaniu klasyfikacji (czasami tylko w specyficznych warunkach)
sugerują, że wynik z zadania klasyfikacji nie odzwierciedla całej wiedzy niejawnej.
Wydaje się więc zasadne opracowanie czulszej, opartej na klasyfikacji miary efektów
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uczenia mimowolnego, która byłaby wolna od kontrowersji wokół miary podobania
się.

W zadaniu sprawdzającym skuteczność uczenia się sztucznej gramatyki, czło-
wiek działa jak system selekcjonujący informacje. Kwestie działania takich systemów,
zwłaszcza ich czułości systematyzuje opisana niżej teoria detekcji sygnałów. Manipula-
cja czułością owego „systemu” może pozwolić na pełniejsze zbadanie skutków uczenia
mimowolnego.

Teoria Detekcji Sygnałów

Teoria Detekcji Sygnałów (Signal Detection Theory — SDT) opisuje działanie systemów
selekcjonujących obiekty spełniające dane kryterium, pojawiające się na tle szumu in-
formacyjnego (obiekty niepodobne do celu) oraz dystraktorów (obiekty podobne do
celu). Osoba badana podczas klasyfikacji ciągów działa właśnie jak system selekcjo-
nujący informacje. Podejmuje decyzje, czy dany ciąg jest zgodny z regułą (odpowiedź
„TAK”), czy niezgodny (odpowiedź „NIE”).

Zdolność do rozróżniania ciągów (zgodne vs. niezgodne) zależy między innymi
od podobieństwa ciągów zgodnych do niezgodnych. Zizak i Reber [2004] wykazali,
że klasyfikowanie ciągów jest czulszą miarą niż ocena podobania się (wartości d’ od-
powiednio 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 wykonującego
zadanie, lub tendencja do określonego typu reagowania. Może zostać on określony
i zmodyfikowany warunkami zadania. Można wyróżnić dwie podstawowe strategie
reagowania: (1) tendencję do reagowania TAK w sytuacji wątpliwej, (2) tendencję
do reagowania NIE w sytuacji wątpliwej. Parametr ten wydaje się być podobny do
stylów poznawczych – preferowanego sposobu funkcjonowania, odpowiadającego in-
dywidualnym potrzebom jednostki. Badania wykazują, że można go zmienić przez
jednoznaczne instrukcje zadania. Jeden z podstawowych stylów poznawczych to im-
pulsywność/refleksyjność. Impulsywność objawia się tendencją do szybkiego udziela-
nia odpowiedzi i popełniania wielu błędów, zaś refleksyjność tendencją do długiego
czasu wykonania zadania i popełniania małej ilości błędów [por. Matczak 2006].

Potencjalny wpływ ROC, czyli innymi słowy nastawienia osoby badanej na wynik
pomiaru skuteczności uczenia mimowolnego ukazuje analiza proporcji odpowiedzi ty-
pu TAK do odpowiedzi typu NIE w zadaniu klasyfikacji ciągów. W różnych badaniach
proporcja ta jest zróżnicowana. Obserwuje się zarówno wyniki powyżej jak i poniżej
stosunku 1:1, choć osoby badane są informowane, że ciągów zgodnych jest połowa,
oraz z ilu ciągów składa się sesja testowa [por. Popławska i Wierzchoń 2008; Wierz-
choń i Barbasz 2008]. Gdy odpowiedzi typu TAK jest więcej niż odpowiedzi typu NIE,
można przyjąć, że osoba badana stosuje strategię impulsywną. W odwrotnym przy-
padku można mówić o strategii refleksyjnej. Kwestia proporcji odpowiedzi typu TAK
do odpowiedzi typu NIE, a także być może odpowiadającej za nią 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 się, że przez autorów niezamierzone (nie wiązały się z samą manipulacją eks-
perymentalną), mogły wpływać na preferencję dla określonej odpowiedzi w zadaniu
klasyfikacji ciągów. Manza i Bornstein [1995] w warunku klasyfikacji ciągów poinfor-
mowali osoby badane, że ciągi zostały stworzone zgodnie ze skomplikowaną regułą,
co mogło doprowadzić do przyjęcia strategii refleksyjnej. Prawdopodobnie taka strate-
gia została wzbudzona przez to, że osoby badane hamowały potencjalne reakcje typu
TAK (ze względu na skomplikowanie reguły osoby prawdopodobnie reagowały TAK
tylko przy bardzo wysokim poziomie pewności wyboru). Zizak i Reber [2004] w ba-
daniach nad efektem czystej ekspozycji prawdopodobnie wyzwolili u osób badanych
strategię impulsywną. Wśród wykorzystanych przez nich w fazie testowej ciągów 2/3
było zgodnych (1/3 prezentowano w fazie uczenia, 1/3 stanowiły ciągi zgodne, nie
prezentowane wcześniej, a 1/3 ciągi niezgodne). O ilości ciągów zgodnych osoby ba-
dane dowiedziały się z instrukcji. Mogło to wywołać tendencję do reagowania TAK
w sytuacji wątpliwej, gdyż ogólnie dla odpowiedzi TAK prawdopodobieństwo sukce-
su było większe. Co ważne, wykazali oni również, że obniżenie kryterium podjęcia
decyzji (mniejszy poziom pewności co do poprawności reakcji) nie powoduje spadku
poprawności klasyfikacji ciągów (w drugim eksperymencie nie udało się powtórzyć te-
go efektu). Korelacje między poziomem pewności decyzji a poprawnością były niskie.
Sugerować to może, że obniżenie kryterium podjęcia decyzji wynikające ze strategii
impulsywnej, paradoksalnie może skutkować poprawą wykonania zadania.

Z opisanych powyżej badań można wysunąć wniosek, iż wzbudzona strategia re-
agowania ma wpływ na wykonanie zadania klasyfikacji ciągów. Wagę prezentowanych
osobom badanym instrukcji podkreślają również Underwood i Bright [2004]. Według
nich to właśnie instrukcje eksperymentalne wpływają na sposób wykonania zadania.
W opisywanym niżej eksperymencie podjęto próbę manipulacji strategią reagowania
poprzez manipulację treścią instrukcji.

Badanie pilotażowe — oczekiwana trudność zadania

Badanie pilotażowe miało na celu sprawdzenie, czy oczekiwany poziom trudności
zadania (wzbudzony manipulacją instrukcją eksperymentalną) spowoduje przyjęcie
określonego sposobu reagowania.

Hipotezy szczegółowe:

1. Oczekiwana trudność zadania będzie decydować o tym jaka strategia reagowania
zostanie przyjęta przez osobę badaną.

2. Gdy osoba badana będzie oczekiwać, że stojące przed nią zadanie jest łatwe (niska
oczekiwana trudność) przyjmie strategię impulsywnego reagowania, to z kolei
będzie prowadzić do lepszego wykonania zadania. Czasy reakcji u takich osób
będą krótsze.

3. Gdy zadanie zostanie przedstawione jako trudne (wysoka oczekiwana trudność),
dominować będzie strategia refleksyjna. Będzie mniej reakcji „TAK”, poziom wy-
konania zadania będzie niższy, a czasy reakcji dłuższe.
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Metoda

Osoby badane

W badaniu wzięło udział 30 osób (18 Kobiet i 12 Mężczyzn). Byli to głównie studenci
krakowskich uczelni. Udział w badaniu był dobrowolny. Do każdego warunku ekspe-
rymentalnego zostało losowo przypisane po 10 osób.

Materiały i procedura

W opisywanym badaniu zastosowano klasyczny paradygmat AGL [por. Reber, 1968].
Wykorzystano sztuczną gramatykę z badań Highama [1997]. Do fazy uczenia jak i do
fazy klasyfikowania użyto wygenerowanych przez tego autora ciągów. Na początku
informowano osoby badane, że uczestniczą w badaniu pamięci i proszono o zapamię-
tanie prezentowanych ciągów liter. Faza uczenia składała się z trzykrotnie powtarza-
nej serii 16 ciągów. Każdy ciąg prezentowano przez 5 sekund. Następnie, w zależności
od warunku eksperymentalnego informowano osobę badaną, że tworzeniem ciągów
rządziła PROSTA REGUŁA, REGUŁA lub TRUDNA REGUŁA, po czym osoba badana
oceniała zgodność z regułą 64 ciągów (32 zgodnych i 32 niezgodnych) przy użyciu
przycisków klawiatury (c — ciąg zgodny; m — ciąg niezgodny). Rejestrowano rów-
nież czasy reakcji. Prezentację ciągu testowego każdorazowo kończyła reakcja osoby
badanej. Każda osoba badana była badana indywidualnie, z wykorzystaniem kompu-
tera przenośnego.

Wyniki

W modelu ANOVA porównano poszczególne warunki w zakresie ilości odpowiedzi
TAK w podziale na ciągi zgodne i niezgodne. Uzyskano istotny efekt główny rodzaju
ciągu (F1,27 = 17, 77; p < 0, 001), który świadczy o tym, że doszło do uczenia się
sztucznej gramatyki. Osoby badane istotnie częściej reagowały TAK na ciągi zgodne niż
niezgodne (średnie odpowiednio 18,4 i 15,3). Nie pojawił się efekt główny warunku
(F2,27 = 1, 04; p = 0, 366), co oznacza, że rodzaj instrukcji nie miał wpływu na poziom
wykonania zadania. Nie pojawiła się też interakcja warunek * rodzaj ciągu (F2,27 =
0, 48; p = 0, 623), czyli wpływ warunku nie był zróżnicowany ze względu na rodzaj
ciągu (zgodny/niezgodny).

W następnym kroku porównano w układzie ANOVA grupy pod względem śred-
niego czasu reakcji. Uzyskano wynik znajdujący się na granicy istotności statystycznej
(F2,27 = 2, 71; p = 0, 085). Średnie dla poszczególnych warunków zamieszczono w ta-
beli 1.

Najszybciej reagowała grupa w warunku „reguła”, bez informacji o trudności. Naj-
wolniejsze reakcje zarejestrowano w warunku „prosta reguła”. Nie stwierdzono rów-
nież korelacji między ilością odpowiedzi TAK, a czasem reakcji r = −0, 1; p = 0, 615.

Badanie pilotażowe — wnioski

W badaniu nie udało się potwierdzić hipotez. Pomimo wykazania efektu uczenia się
sztucznej gramatyki, nie stwierdzono różnic między warunkami pod tym względem.
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Warunek Średnie RT [ms]

Prosta reguła 2890
Reguła 1851
Trudna reguła 2613

Tabela 6.1. Średnie czasy reakcji w poszczególnych warunkach

Nie stwierdzono również różnic pod względem czasów reakcji. Brak istotnych efektów
mógł być spowodowany zbyt małą liczebnością grup. Brak korelacji między ilością od-
powiedzi TAK a średnim czasem reakcji pozwala sądzić, że instrukcja nie wzbudziła
u osób badanych typowo impulsywnego lub refleksyjnego stylu reagowania. Różnice
w instrukcji mogły stanowić zbyt słabą manipulację by wpłynąć na style reagowania.
Nie jest także pewne jakie oczekiwania zostały wzbudzone przez prezentowane bada-
nym instrukcje. W przyszłych badaniach warto byłoby zastosować kontrolę oczekiwań
wzbudzonych przez instrukcję (np. poprzez bezpośrednie pytanie o nie).

Istnieje również możliwość, że zwrócenie uwagi osób badanych na poziom trud-
ności reguły powoduje zmiany w stylu reagowania, bez względu na to, jaka zostanie
podana informacja o regule.

Kierunki dalszych badań

W dalszych badaniach warto będzie użyć innej metody wzbudzania określonej strategii
reagowania. Można w tym celu zastosować jeden z opisanych niżej sposobów.

Badani mogliby na przykład wykonywać grę typu win/loss [Hardin i in. 2007],
w której osoby badane wygrywają lub tracą określoną sumę „wirtualnych” pieniędzy.
W jednej z wersji gry (wzbudzającej strategię impulsywną) badani nagrodami będą
zachęcani do reagowania TAK, szybkich odpowiedzi. Wersja gry wzbudzająca strategię
refleksyjną 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 następowałyby między fazą uczenia a zada-
niem klasyfikacji. Inny potencjalnie interesujący sposób wzbudzenia odpowiedniego
stylu reagowania może polegać na manipulacji podawaną informacją zwrotną. W gru-
pie „impulsywnej”, jeśli osoba badana nie zareagowałaby przed upłynięciem przewi-
dzianej na reakcję ilości czasu, wyświetlany będzie czerwony ekran z napisem CZAS
MINĄŁ, NIE ZAREAGOWAŁEŚ, NASTĘPNYM RAZEM POSTARAJ SIĘ ZAREAGOWAĆ
SZYBCIEJ, czemu towarzyszyć ma nieprzyjemny dźwięk. W grupie, w której wzbudza-
no by strategię refleksyjną analogiczny komunikat byłby wyświetlany gdy reakcja na-
stąpiłaby przed upływem określonego czasu – komunikat na czerwonym ekranie: ZA-
REAGOWAŁEŚ BARDZO SZYBKO, NASTĘPNYM RAZEM BARDZIEJ SIĘ ZASTANÓW.
Ta manipulacja wydaje się być najprostsza, a jednocześnie bezpośrednio wpłynie na
czasy reakcji.
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Istotne wydaje się również sprawdzenie, czy uzyskany wynik nie wiąże się samym
zwróceniem uwagi na regułę (być może podobny efekt w warunku prostej i trudnej
reguły wynika z różnych mechanizmów).

Podziękowania

Dziękujemy Michałowi Wierzchoniowi za cenne uwagi i pomoc merytoryczną w pracy
nad projektem.
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Struktura i rozwój funkcji wykonawczych
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Streszczenie Termin funkcje wykonawcze odnosi się do procesów umożliwiających
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) umiejętności potrzebnych do ich
zrealizowanie (skills), (3) siły woli pozwalającej na inicjowanie działania i jego pod-
trzymywanie dopóki cel nie zostanie osiągnięty (will). Prezentowana praca jest próbą
przedstawienia struktury i organizacji funkcji wykonawczych w kontekście rozwojo-
wym. Koncentruje się na poznawczych kompetencjach (umiejętnościach) konstytuują-
cych funkcje wykonawcze.

Wstęp

Poglądy na temat funkcji wykonawczych, inaczej — funkcji zarządczych lub kontro-
lnych, formułowane są przez badaczy o bardzo różnorodnym zapleczu teoretycznym
i terminologicznym. Sprawia to, że przypisuje im się 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 są to dzia-
łania o charakterze:

1. celowym (ukierunkowanym, zadaniowym),
2. dowolnym (intencjonalnym i zamierzonym),
3. zaplanowanym (zaprogramowanym),
4. kontrolowanym (monitorowanym i zmienianym),
5. selektywnym (wybiórczym)

To wszechstronne ujęcie łączy w sobie zarówno wolicjonalne jak i poznawcze aspek-
ty najbardziej świadomych, złożonych i inteligentnych zachowań. Pierwsze wywodzą
się już z klasycznej psychologii świadomości, drugie z klinicznych doświadczeń po-
wstałych na bazie neuronauk i badań z zakresu neuropsychologii. Ta ostatnia została
przyjęta jako wiodąca perspektywa zaprezentowania i usystematyzowania komponen-
tów wchodzących w skład funkcji wykonawczych oraz kierunku ich rozwoju.
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Znaczenie i rola funkcji wykonawczych

Wielu badaczy funkcji wykonawczych chętnie definiuje je odwołując się wyłącznie
do procesów kontroli. Podkreślają oni znaczenie dwóch antagonistycznych procesów:
wzmacniania i hamowania, które działają za zasadzie sprzężenia zwrotnego. Takie
twierdzenie wysuwa C. de Frias [za: Jodzio 2008, s. 41], według której procesy kontro-
li „ (. . . ) ukierunkowują, monitorują i optymalizują przebieg celowego działania w no-
wej sytuacji”. Podobnie myśli M. Denckle [za: Jodzio 2008], według której kontrola
obejmuje dwie podstawowe reakcje: wygaszanie i odraczanie. Niektórzy zaś powołu-
ją się na rolę procesów planowania w prawidłowym przebiegu funkcji wykonawczych.
Gwarantem skuteczności działania jest więc konsekwentne i programowe realizowanie
powziętego zamiaru lub sformułowanej intencji. Ogromnego znaczenia nabiera tutaj
ułożenie efektywnego planu oraz jego realizowanie, które wymagają zdolności formal-
nych takich jak: myślenie abstrakcyjne, trwałość uwagi, pojemność pamięci,a także
umiejętność dokonywania wyborów, dostrzegania alternatywnych rozwiązań, antycy-
powania zdarzeń [Jodzio 2008].

Współcześnie wielu autorów i badaczy rezygnuje z przypisywania funkcjom wy-
konawczym jednej charakterystycznej cechy. Opowiadają się oni za ich złożoną, he-
terogeniczną i kompleksową organizacją, w której skład wchodzą mniej lub bardziej
powiązane lecz odrębne od siebie kompetencje behawioralne i zdolności poznawcze
związane ze świadomą kontrolą. Zgodnie z tym, funkcje wykonawcze definiowanie są
jako grupa wyższego rzędu metapoznawczych możliwości zaangażowanych w proce-
sy 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 się jako „un umbrella term” [Chan i in. 2008 ]. W ten sposób podkreśla się,
że jest to termin, który łączy w sobie wiele elementów i komponentów zaangażowa-
nych w celowe działanie. Są nimi [Gioia i in. 2002; Chan i in. 2008; Lezak i in. 2004]:

1. rozpoczynanie działania (iniciation),
2. planowanie i organizacja (planning & organization),
3. antycypowanie zdarzeń (aticipation),
4. podtrzymanie działania i jego monitorowanie (goal-directed bevawior & self-monitoring),
5. umiejętność zmiany zachowania lub dostosowanie się do nowego reguły (jeśli jest

to konieczne), elastyczność poznawcza (shifting),
6. umiejętność korzystanie z informacji zwrotnych i uczenia się w oparciu o doświad-

czenie i popełnione błędy (feedback),
7. kontrola emocjonalna (emotional control),
8. kontrola hamowania (inhibition),
9. pamięć operacyjna dzięki której możliwe jest utrzymanie zamiaru w pamięci i jed-

noczesne manipulowanie informacjami (working memory).

Takie spojrzenia na funkcje wykonawcze reprezentuje Lezak, Howieson i Loring
[2004]. Konceptualizują oni kompleksowy model funkcji wykonawczych, który składa
się z 4 elementów: woli, planowania, zamierzonego działania i efektywnego rezultatu
działania. Autorzy wyrażają również przekonanie, że tak rozumiane funkcje wykonaw-
cze są nieodłącznym elementem adaptacji do nowej sytuacji oraz stanowią podstawę
poznawczych, emocjonalnych i społecznych zdolności. Odgrywają ogromną rolę nie
tylko w metazarządzaniu procesami poznawczymi i emocjonalnymi ale w przystoso-
wywaniu się jednostki do przestrzeni społecznej i środowiskowej. Zatem dzięki nim
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możliwe jest efektywne kierowanie zachowaniem. Odpowiadają one również za ela-
styczność poznawczą, która jest kluczem do radzenia sobie z nowymi, wieloznacznymi
i złożonymi problemami oraz zadaniami. Globalnie spojrzenie na wszystkie elementy
konstytuujące funkcje wykonawcze uświadamia ich wymiar praktyczny w osiąganiu
sukcesu osobistego,a także w zakresie nauki szkolnej oraz rozwoju zawodowego [Mo-
ran i Gardner 2007].

Mózgowa architektura funkcji wykonawczych

Źródłem wiedzy na temat mózgowej organizacji funkcji wykonawczych są dane z za-
kresu patologii lub uszkodzeń/mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz
ich manifestacji w życiu codziennym. Zaburzenia tych funkcji są kategorią objawo-
wą bardzo często występującą w praktyce klinicznej pod nazwą dysfunkcje wykonaw-
cze. Odnoszą się one do dysfunkcji w: „(. . . ) formułowaniu celów działania, plano-
wania, realizowania planu, monitorowania sekwencji czynności wchodzących w skład
planu, rozwiązywania problemów i myślenia abstrakcyjnego” [Larner 2008, s. 20].
Dysfunkcje wykonawcze mogą być następstwem uszkodzeń mózgu zlokalizowanych
w grzbietowo – bocznej korze przedczołowej oraz podstawnej korze czołowej. Następ-
stwem deficytów zlokalizowanych w pierwszym obszarze są: zaburzenia umysłowej
kontroli działania objawiające się trudnością w przyjmowaniu postawy abstrakcyjnej,
brak krytycyzmu wobec własnych działań i błędów, trudności w organizowaniu planu
działania i miejsca pracy (brak seryjności wykonywanych działań, chaos), persewe-
racje objawiające się brakiem elastyczności i trudnością ze zmianą dotychczasowego
nastawienia, zmniejszona pojemność pamięci operacyjnej [Cummings i Mega 2005].
Konsekwencją deficytów występujących w drugim wspomnianym obszarze jest: zabu-
rzona kontrola hamowania, odhamowanie, impulsywność, zmniejszona samokontrola,
brak wglądu i krytycyzmu wobec zjawisk społecznych [Cummings i Mega 2005; Welsh
i Darby 2008], które stanowią przyczynę nietaktownych i społecznie nieodpowiednich
zachowań. Deficyty funkcji wykonawczych mogą być również skutkiem uszkodzeń ob-
szaru przynależącego do przyśrodkowej kory czołowej. W tej sytuacji mamy do czynie-
nia z trudnością w samodzielnym inicjowania aktywności, która przejawia się: apatią,
spadkiem motywacji, aktywności i energii [Welsh 2001].

Jednak zdaniem wielu badaczy przedmiotu mózgowa architektura dysfunkcji wy-
konawczych nie ogranicza się jedynie do płatów czołowych. Ich neurologicznym sub-
stratem mogą być również zaburzenia podkorowych struktur wchodzących w skład
układu limbicznego (co tłumaczy zaburzony proces reakcji emocjonalnych) czy ro-
zerwanie połączeń pomiędzy płatami czołowymi a pozostałymi strukturami mózgu.
Sprawia to, że funkcje wykonawcze i ich deficyty są jednostką, 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 prężnie rozwijającej się neuropsy-
chologii rozwojowej. Źródłem wiedzy na temat rozwoju funkcji zarządczych są bada-
nia z zastosowaniem metod neuroobrazowania oraz wykonanie przez dzieci w różnym
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wieku standardowych lub eksperymentalnych wersji testów poznawczych wykorzy-
stywanych w badaniu neuropsychologicznym. Dzięki nim na dzień dzisiejszy wiemy,
że ich rozwój jest skorelowany z wiekiem, a tym samym z dojrzewaniem tkanki mózgo-
wej, głównie w okolicach trzeciorzędowych płatów przedczołowych i czołowych (które
w rozwoju ontogenetycznym dojrzewają najdłużej) oraz ich połączeń ze strukturami
podkorowymi. Z punktu widzenia znaczenia funkcji wykonawczych dla radzenia so-
bie z nowością i rozwiązywania złożonych problemów, zasadniczą sprawą wydaje się
określenie ich podstawowego substratu. Wielu czołowych badaczy przedmiotu, odwo-
łuje się do trzech podstawowych kompetencji poznawczych, które umożliwiają nam
określenie i utrzymanie celu działania oraz jego elastyczne i planowe realizowanie
pomimo oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych czynników zakłócających. Są
nimi: kontrola hamowania (poznawczego i behawioralnego), elastyczność poznawcza
oraz pamięć operacyjna1. Zastosowanie analizy czynnikowej dla zadań rozwiązywa-
nych przez dzieci w wieku 3;3–4;7 oraz 8–12 lat doprowadziło do wyodrębnienia
trzech głównych parametrów funkcji wykonawczych: kontrola hamowania, odświe-
żanie informacji w pamięci roboczej, giętkość (przerzutność) uwagi [Putko 2008].
Badania nad osobami dorosłymi również wykazały wysoką sensytywności dla trzech
czynników: przerzutności uwagi, utrzymywanie informacji w pamięci roboczej oraz
hamowanie. W swojej rozprawie nad rozwojowymi mechanizmami rozwoju procesów
poznawczych Diamond [2002; 2005; 2006] określa trzy kryterialne komponenty funk-
cji wykonawczych. Pierwszy to kontrola hamowania (inhibitory control) czyli umiejęt-
ność zatrzymania dominującej reakcji i wygenerowanie w jej miejsce nowej reakcji
niezgodnej z dominująca, ale zgodnej z zadaniem. Mechanizm kontroli jest podstawą
zachowywania się w określonej sytuacji w oparciu o świadomy wybór a nie impuls,
ćwiczenia samokontroli i samoregulacji oraz kontrolowania niepożądanych w danej
sytuacji zachowań. Kontrola hamowania warunkuje także dwa parametry uwagi: trwa-
łość oraz selektywność. Drugi komponent to pamięć operacyjna (working memory),
która odpowiada za jednoczesne: przechowywanie informacji w pamięci krótkotermi-
nowej oraz manipulowanie nimi w trybie „on-line” [Baddeley 2003, Goldman Rakic
1994, Borkowska 2010]. Dzięki niej możemy zapamiętać plan lub instrukcje przy jed-
noczesnym 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 kompa-
tybilny z wcześniejszym. Zawiera w sobie komponent uwagowy (przerzutność) oraz
motoryczny (zmiana czynności). Jest ona ważnym elementem dostosowania zachowa-
nia do zmieniających się warunków zadania lub sytuacji.

Rozwój funkcji wykonawczych, które stanowią infrastrukturę dla pozostałych sys-
temów poznawczych, przebiega w sposób powolny, nieharmonijny i nierównoległy.
Elastyczność poznawcza i zmiana (jeden z ich najistotniejszych komponentów) to naj-
bardziej złożony proces, który angażuje zarówno proces hamowania jak i pamięć ope-
racyjną, wymaga bowiem umiejętności jednoczesnego: zahamowania dominującej re-
akcji, zapamiętania i włączenia nowej reakcji. Z tego względu sądzi się, że rozwój
prostszych procesów, jak hamowanie, poprzedza rozwój bardziej złożonych czynno-
ści, jak funkcje uwagi [Klenberg i in. 2001, za: Engel – Eger i in. 2009]. Dojrzewanie

1 A. Diamond [2006], badaczka, która reprezentuje eksperymentalne podej́scie
w analizie rozwojowych aspektów funkcji wykonawczych wskazuje, że umiejętności
te są kluczowym elementem dojrzałość poznawczej oraz każdej innej formy wyż-
szych 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 międzygrupowe
pokazują że największe różnice występują między pierwszą a drugą grupą, co świad-
czy o tym, że najbardziej dynamicznym okres kształtowania się tych funkcji trwa do 12
r. ż. Niemniej jednak uważa się, że trzy kardynalne czynniki składające się na funkcje
wykonawcze wyłaniają się już w wieku przedszkolnym [Putko 2008] i osiągają swoją
dojrzałość ok. 12. r. ż.

Kształtowanie i dojrzewanie komponentów funkcji wykonawczych rozpoczyna się
już w pierwszym roku życia. Ich „symptomy” pojawiają się w okolicy 8/9 miesiąca
życia2. Można wtedy zaobserwować zachowanie intencjonalne, czyli bardzo proste
zachowania celowe o charakterze sensomotorycznym [Piaget 2006]. Dziecko w tym
wieku potrafi sięgać po ulubioną zabawkę, która znajduje się w zasięgu jego wzro-
ku, nawet gdy na drodze do niej nieoczekiwanie znajdzie się przeszkoda – poduszka.
Dowodzi to, że niemowlę jest w stanie oddzielić cel od środków, tym samym, że cel
istnieje wcześniej niż działanie wybrane do jego osiągnięcia. Rozwój pamięci operacyj-
nej, hamowania wcześniej wyuczonej reakcji i odporności na interwencję proaktyw-
ną można prześledzić u małych dzieci do drugiego roku życia na podstawie zadania,
w którym popełniają błąd A-nie-B3. Sposób jego wykonania pokazuje: jak z wiekiem
wzrasta czas reakcji odroczonych przy poprawnym wykonaniu zadania oraz jak dojrze-
wa stałość przedmiotu, która stanowi prekursor pamięci operacyjnej. 7–8 miesięczne
dzieci prawidłowo pokazują pierwszą lokalizację w odstępstwie 2 sekund od jej scho-
wania. Niemniej jednak, gdy przedmiot zostaje schowany w drugim miejscu, dziecko
pokazuje pierwszą lokalizację (błąd A-nie-B). Pod koniec pierwszego oraz w drugim
roku życia czas prawidłowej reakcji odroczonej zwiększa się od 2 do 10 sekund, oraz
zostaje prawidłowo wskazane miejsca powtórnego schowania [Diamond 2002; 2006].
Okres przedszkolny to czas dojrzewania i krystalizowania się kontroli hamowania,
oraz elastyczności poznawczej w zakresie zmiany przyjmowania perspektywy. Jest to
czas z jednej strony ogromnego postępu w zakresie kształtowanie się funkcji symbo-
licznej z drugiej występowania wielu ograniczeń, takich jak: egocentryzm i centracja
[Piaget 2006]. Na okres szkolny od 7 do 12 r. ż. przypada czas rozwoju elastyczno-
ści poznawczej, w zakresie umiejętności naprzemiennego przełączania z jednej reguły
wykonania zadania na drugą oraz wzrostu pojemności pamięci operacyjnej.

Podsumowanie

Funkcje wykonawcze, to metaprocesy regulujące zachowaniami skoncentrowanymi na
osiągnięciu określonego celu. Formalnymi umiejętnościami, które są niezbędne dla za-
chowań samoregulujących są następujące kompetencje poznawcze: kontrola hamowa-

2 Jest to okres inteligencji sensoryczno–motorycznej, stadium 4 intencjonalnych za-
chowań [Piaget, 2006].

3 Zadanie to polega na schowaniu w obecności dziecka zabawki pod chustkę w jed-
nym z dwóch miejsc: po jej lewej lub prawej stronie, po to by po upływie kilku
sekund mam pokazało, gdzie znajduje się schowany przedmiot. Gdy wskaże pra-
widłowe miejsce, procedura zadaniowa jest powtarzana kilka razy (aby doszło do
wyuczenia reakcji) po czyn przedmiot schowany zostaje po przeciwległej stronie
chustki niż dotychczas.



62 (6. PFK, tom 5.) Martyna Gębska

nia, pamięć operacyjna oraz elastyczność poznawcza. Ich rozwój jest procesem długo-
trwałym i nieparalelnym, który rozpoczyna się już w pierwszym roku życia a trwa
przez co najmniej dwie dekady życia. Ich postęp 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 pomocą funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego
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Streszczenie W związku ze wzrostem popularności badań z użyciem funkcjonalne-
go rezonansu magnetycznego, a także przebijaniem się uzyskiwanych w ten sposób
wyników do powszechnej świadomości, coraz częściej można się spotkać z pewnymi
nadużyciami interpretacyjnymi w tym temacie. Stwarza to potrzebę podkreślenia pew-
nych standardów, które powinny spełniać badania z wykorzystaniem fMRI, aby mogły
być godnymi zaufania. W tym celu w niniejszej pracy opisuje się, na ile rozdzielczość
przestrzenno-czasowa samego urządzenia pozwala uzyskiwać trafne wyniki, a także
na ile rejestrowany przez nie sygnał jest rzeczywíscie dobrą miarą aktywności mózgu.
Następnie zwraca się uwagę na kwestie związku wielkości próby i rzetelności uzyski-
wanych danych, a także jak pewne powszechnie stosowane procedury statystyczne
mogą zafałszować uzyskiwane wyniki. Pracę kończą rozważania nad dopuszczalnymi
interpretacjami eksperymentów z użyciem fMRI, a także próba określenia jak powinno
wyglądać badanie, aby nie można mieć zarzutów co do jego rzetelności i trafności.

Wprowadzenie

Odkąd w 1991 rozpoczęto badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycz-
nego (fMRI), obszar zastosowania tej nieinwazyjnej techniki obrazowania pracy mó-
zgu stale się poszerza. Oprócz wykorzystania tego narzędzia w medycynie i klasycz-
nych zadaniach behawioralnych, coraz częściej używa się fMRI do komunikowania
się 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 się mianem „czytania w myślach” [deCharms 2008].
Z racji swojej nowatorskości, badania te często przyciągają uwagę szerszego grona
odbiorców, nieświadomych realnych możliwości fMRI, jak i zakresu uprawnionej in-
terpretacji wyników. Systematyczna analiza treści doniesień w prasie popularnej i spe-
cjalistycznej pokazała, że 70% artykułów poświęconych badaniom z użyciem fMRI nie
wspomina ani o ograniczeniach tej metody, ani o niejednoznaczności przynoszonych
przez nią wyników [Racine et al. 2005]. Jednocześnie doniesienia z tych badań często
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traktowane są jako dowód na istnienie różnych fenomenów, a także wykorzystywane
są w debatach publicznych dotyczących kwestii prawnych —- czego przykładem może
być wykorzystanie badań z użyciem fMRI w sprawie sądowej Briana Dugana w 2009
roku, które miały udowodnić że jego mózg działa jak mózg psychopaty. W związku
z powyższym, celem niniejszej pracy jest uwrażliwienie czytelnika na problemy zwią-
zane z czasowo-przestrzenną rozdzielczością fMRI jak i charakterystyką 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 [Ban-
dettini 2002]. po pierwsze mogą to być informacje o bazowej objętości krwi, jej prze-
pływie w określonych obszarach mózgu jak i zmianie tych parametrów. Ponadto re-
jestrowany może być wskaźnik tempa zużycia tlenu (CMRO2 –– Cerebral Metabolic
Rate of Oxygen), a także poziom natlenowania krwi (sygnał BOLD – Blood Oxygen
Level Dependent). Ze względu na swoją wrażliwość oraz łatwość zastosowania, najpo-
pularniejszy jest pomiar ostatniego z tych parametrów fizjologicznych, czyli poziomu
natlenowania krwi, który może być rejestrowany dzięki temu, że krew natlenowa-
na i nienatlenowana posiadają różne właściwości magnetyczne. Konkretniej mówiąc,
miara natlenowania krwi zależy od stosunku paramagnetycznej deoksyhemoglobiny
(hemoglobiny pozbawionej tlenu) przyczyniającej się do zwiększenia niehomogenicz-
ności pobliskiego pola magnetycznego, do umiarkowanie diamangetycznej oksyhemo-
globiny (hemoglobiny związanej z cząsteczką tlenu), mającej mniejszy wpływ na pole
magnetyczne.

Natlenowanie krwi (BOLD) w danym obszarze mózgu jest tradycyjnie traktowane
jako miara aktywności neuronów. Przej́scie od sygnału BOLD do wnioskowania o ak-
tywności grupy komórek uzasadnione jest tym, że zwiększenie aktywności neuronu
powoduje wzrost zużycia przez niego tlenu, co zwiększa stosunek deoksyhemoglobiny
do oksyhemoglobiny w pobliskich naczyniach krwionośnych, a także pociąga za sobą,
opóźnione o około dwie sekundy, zwiększenie przepływu natlenowanej krwi w danym
rejonie. Proces ten rejestrowany jest przez skaner fMRI i nazywany jest odpowiedzią
hemodynamiczną. Istotnym problemem jest, co w zwiększonej aktywności neuronal-
nej jest dokładnie sygnałem dla wyzwolenia owej odpowiedzi – istnieją bowiem trzy
hipotezy [Heeger i Ress 2002]. po pierwsze odpowiedź ta może być uruchamiana
przez mleczan uwalniany przez astrocyty, które pośredniczą w aktywności synapsy.
Inna możliwość jest taka, że sygnałem jest jakís produkt przemiany materii związanej
z aktywnością neuronu, który miałby właściwości dyfuzyjne (np. tlenek azotu). Trzecią
ewentualnością jest, że odpowiedz hemodynamiczna jest po prostu wynikiem reakcji
naczyń krwionośnych na krótkotrwałe zmniejszenie natlenowania krwi. Brak rozstrzy-
gnięcia jak do tej pory tej kwestii jest sprawą o tyle kontrowersją, o ile tym samym nie
jest znany dokładny mechanizm, na którym opiera się cała metoda.

Czy BOLD rzeczywiście jest dobrą miarą aktywności
neuronów?

Bez względu na to, jaki mechanizm leży u podstaw odpowiedzi hemodynamicznej,
ważniejsze znaczenie praktyczne ma to, na ile jej wielkość rzeczywíscie odpowiada
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sile pobudzenia neuronów. Za tym, że odpowiedź hemodynamiczna jest dość dobrą
miarą aktywności komórek nerwowych świadczą badania, stwierdzające wysoką ko-
relację pomiędzy natężeniem bodźca a sygnałem BOLD [Binder et al. 1994], a także
badania porównawcze zestawiające odpowiedź pojedynczych neuronów w korze V1
i V5 małp, z siłą sygnału BOLD w analogicznych obszarach u ludzi, pokazujące wy-
raźne podobieństwo w aktywacji [Hegger, et al., 2000; Rees, et al., 2000]. Najbardziej
rozstrzygające dla tej kwestii były jednak badania, w których rejestrowano lokalne po-
tencjały polowe (odpowiadające aktywności synaptycznej komórek znajdujących się
kilka milimetrów od elektrody), aktywność wielu neuronów (odpowiadająca częstotli-
wości ich potencjałów czynnościowych) i sygnał BOLD pochodzący z kory V1 u uśpio-
nych małp [Logothethis et al. 2001]. Wykazały one, że nawet w obrębie pojedynczej
struktury istnieje zróżnicowanie co do tego, na ile aktywność neuronów pozwala wy-
tłumaczyć wariancję sygnału BOLD, co wynika najprawdopodobniej z dużej zależności
tej odpowiedzi od charakterystyki unaczynienia danego obszaru –– a konkretniej mó-
wiąc, wydaje się że im bardziej unaczyniony jest dany obszar, tym bardziej możemy
potraktować pochodzący z niego sygnał BOLD jako dobrą miarę aktywności komórek
[Ekstrom 2010]. Nie bez znaczenia dla wielkości sygnału BOLD są również różni-
ce w konsumpcji energii w istocie białej (zawierającej aksony komórek nerwowych)
i szarej (zawierającej 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 zachodzącej w istocie białej [Logothetis
i Wandell 2004]. Generalnie jednak badanie Logothethisa i współpracowników [2001]
konkluduje, że można stwierdzić istnienie zadowalającej zależności liniowej BOLD’u
z siłą aktywności synaptycznej komórek. Dla częstotliwości potencjałów czynnościo-
wych opisywana zależność jest dobra tylko dla kory nowej i słaba dla pozostałych
części mózgu [Ekstrom 2010]. Należy ponadto zaznaczyć, że związek sygnału BOLD
z aktywnością synaptyczną komórek nie implikuje, czy synapsy te działają hamująco
czy pobudzająco. Teoretycznie więc możliwy jest scenariusz wykształcenia się równo-
wagi między wewnętrznym hamowaniem i pobudzaniem, w którym dana struktura
nie będzie wysyłała sygnału do innych struktur ani nie będzie miała wpływu na za-
chowanie, a jednocześnie będzie się wykazywała silnym sygnałem BOLD [Logothetis
2008].

Mimo ogólnego zachowania liniowości między sygnałem BOLD a aktywnością sy-
naptyczną, obserwuje się pewne systematyczne odchylenia od niej dla mało intensyw-
nych bodźców – w szczególności dla krótkotrwałych bądź niekontrastowych [Boynton
et al. 1996; Vazquez i Noll 1998; Soltysik et al. 2004]. Konkretniej sygnał BOLD jest
dla tego rodzaju bodźców większy, niż wynikałoby to z oczekiwań. Możliwym jest, że
wynika to z faktu, że tempo dostarczania tlenu do tkanki wzrasta wolniej, niż prze-
pływ krwi, przez co krótkotrwały bodziec wymaga większej 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 przypad-
ku różnych funkcjonalnych części kory – największa jest dla kory słuchowej, trochę
mniejsza dla motorycznej i najmniejsza dla wzrokowej, co sprawia, że sygnał BOLD
będzie najrzetelniejszy odpowiednio dla bodźców wzrokowych, ruchowych i słucho-
wych [Soltysik et al. 2004].

Osobną kwestią jest problem rozdzielczości przestrzennej wyników uzyskiwanych
za pomocą fMRI. W stanie bazowym nasycenie oksyhemoglobiną wynosi około 95%
w tętnicach i 60% w żyłach [Bandettini 2002]. Aktywacja neuronów powoduje naj-
większe zmiany w natlenowaniu krwi w żyłach, zwiększając nasycenie oksyhemoglo-
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biny do 90%, co jest przyczyną tego, że sygnał BOLD odzwierciedla głównie zmiany
zachodzące właśnie w tym typie naczyń krwionośnych. Stopień natlenowania krwi re-
prezentowany jest przez trójwymiarowe sześciany o wielkości 1 – 3 mm w każdym
wymiarze, nazywane wokselami. Ich wielkość sprawia, że pokazują głównie zmiany
zachodzące w większych naczyniach krwionośnych, co stwarza zagrożenie, że loka-
lizacja odbieranego sygnału BOLD może nie pokrywać się z lokalizacją aktywności
neuronalnej. Zagrożenie to wynika z tego, że krew w dużych naczyniach krwiono-
śnych może odpływać z miejsca pierwotnego zapotrzebowania utrzymując nasycenie
tlenem na odległość około 1 centymetra. Rzeczywíscie – dokładne lokalizacje map
sensomotorycznych u pacjentów, którzy przechodzili operację neurochirurgiczną, po-
zwoliły na stwierdzenie, że wykorzystanie standardowej funkcji odpowiedzi hemo-
dynamicznej prowadzi do identyfikacji lokalizacji oddalonej średnio około 1 cm od
rzeczywistej. Jednak drobna modyfikacja standardowej funkcji odpowiedzi hemody-
namicznej, uwzględniająca fazę wzmożonej konsumpcji tlenu, zwiększała już precyzję
lokalizacji do około 2 mm [Cannestra et al. 2001 za: Heeger i Ress, 2002]. Pokazano
również, że istotnym czynnikiem dla precyzji lokalizacji głównej aktywności neuronal-
nej jest protokół eksperymentalny. Schemat kodowania fazowego, w którym bodźce
płynnie zmieniają swoje parametry, pozwala bowiem na uzyskanie dużo dokładniej-
szej lokalizacji niż schemat blokowy, w którym bodźce są statyczne i prezentowane
w sposób sekwencyjny [Wandell et al. 2000; Disbrow et al. 2000].

Czy badania z użyciem fMRI mogą przynieść zupełnie
fałszywe wyniki?

Badania nad rzetelnością danych uzyskiwanych za pomocą fMRI pokazują, że do uzy-
skania replikowalnych wyników potrzebna jest wielkość próby wynosząca w przy-
padku 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 za-
wsze jest spełniony. Wiele badań publikowanych w prestiżowych czasopismach donosi
o bardzo wysokich korelacjach aktywności mózgu z miarami behawioralnymi, prze-
kraczającymi często standardową korelację test-retest kwestionariuszy psychologicz-
nych wynoszącą 0.8. Jak argumentuje w swoim głośnym artykule Vul i współpracow-
nicy [2009], zastanawiająco wysokie korelacje mogą wynikać z błędu zależności (ang.
non-independence error), który powstaje, gdy wybierane są do analizy jedynie wokse-
le, które przekroczyły pewien próg istotności dla korelacji z jakąś miarą behawioralną,
co jest dość częstą praktyką w badaniach. Pokazano, że taka procedura dla prób wy-
noszących 10 osób pozwala na wykrycie istotnych wysokich korelacji różnych zjawisk
nawet z losowo generowanym szumem. By uniknąć powyższego błędu, powinno się
z góry określić obszar zainteresowania na podstawie pretestu bądź innych badań, a nie
wybierać go na podstawie wstępnych analiz uzyskanych danych [Poldrack i Mumford
2009]. W dużej mierze wystarczającym wydaje się również zastosowanie poprawki na
wielokrotne porównania połączone ze zwiększeniem próby [Lieberman et al. 2009].
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Jaki zakres interpretacji jest uprawniony?

Należy zwrócić również uwagę na kwestie interpretacji wyników uzyskiwanych za po-
mocą fMRI, jako że często można spotkać się z nazbyt daleko idącymi wnioskami, sta-
wianymi na podstawie danych korelacyjnych. Zakłada się bowiem, że jeśli aktywność
neuronalna jest czymś bardziej podstawowym w stosunku do zachowania i obserwuje
się jej współwystępowanie z tym zachowaniem, to musi mieć ona swój udział w nim –
co z logicznego punktu widzenia jest założeniem błędnym. W badaniach korelacyjnych
bowiem nie można wnioskować ze współwystępowania dwóch faktów o konieczności
lub wystarczalności jednego faktu dla zaistnienia drugiego – jedyne co można stwier-
dzić to mniej lub bardziej bezpośredni związek tych dwóch zjawisk. Przykładem tego,
że jest to rozumowanie błędne jest fakt, że hipokamp jest aktywny w trakcie klasycz-
nego warunkowania, ale jednocześnie jego lezje nie powodują pogorszenia tego pro-
cesu [Knight et al. 2004; Gabrieli et al. 1995]. Innym przykładem nieuprawnionego
wnioskowania jest zakładanie, że aktywność danej struktury jest tożsama z zaj́sciem
jakiegoś procesu mentalnego, jeśli w innych badaniach pokazano że była ona aktywna
w trakcie jakiegoś zadania behawioralnego angażującego ten proces mentalny. Ilustra-
cją takiego myślenia jest stwierdzenie, że aktywność zakrętu obręczy w trakcie sytuacji
w której osoby biorące udział w badaniu nie podejmują interakcji z osobą w skanerze
(co miałoby być z sytuacją „odrzucenia przez grupę” ), jest tożsame z odczuwaniem
bólu, co stwierdza się na podstawie tego, że w innych badaniach pokazano, że przedni
zakręt obręczy 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 wyłącznie w trakcie danego procesu mentalnego, a rzadko się zda-
rza by pojedyncze struktury były aktywowane tylko przez konkretne procesy umysłowe
[Poldrack 2006]. Dzieje się tak dlatego, że najprawdopodobniej procesy umysłowe są
zapisane w mózgu w postaci wzorców aktywności obejmujących różne struktury, a nie
pojedyncze „moduły”.

Dzięki twierdzeniu Bayesa oraz bazom danych takim jak BrainMap, można jednak
obej́sć powyżej opisany problem i obliczyć prawdopodobieństwo zaistnienia danego
procesu poznawczego przy aktywacji danej struktury [szczegóły w artykule: Poldrack,
2006]. Generalnie – im bardziej specyficzna będzie rozpatrywana struktura, oraz im
więcej będzie dowodów behawioralnych na zaangażowanie danego procesu w dane
zadanie, tym bardziej odwrócone wnioskowanie o tym, że dana struktura jest zaanga-
żowana specyficznie w dany proces będzie uprawnione. Krokiem dalej jest używanie
metod klasyfikacji wzorców aktywności, które pozwalają na odnalezienie wzorców
szczególnie diagnostycznych dla wyników danego zadania behawioralnego czy dla
konkretnych bodźców, które jeszcze bardziej uprawomocniają stosowanie odwrócone-
go wnioskowania [Poldrack 2008].

Podsumowanie

Znając podstawy metodologii badań, szybko można wyrobić w sobie nawyk zwracania
uwagi na wielkość próby, gdy czyta się o najnowszych sondażach opinii publicznej,
czy też przymykania oka na stwierdzenia o „wpływie” jakiegoś zjawiska na inne zjawi-
sko w badaniach korelacyjnych. Podobne zdrowe przyzwyczajenia w ocenie doniesień
z badań nie mają jednak szansy powstać w przypadku eksperymentów z wykorzysta-
niem najnowszych technik neuoobrazowania z tego powodu, że ocena ich trafności
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i rzetelności jest kwestią ostatnich lat. Dlatego też szczególnie ważne wydaje się pod-
sumowanie tego jak w świetle dzisiejszej wiedzy powinno wyglądać godne zaufania
badanie z użyciem fMRI. Przede wszystkim powinno być przeprowadzone na próbie
przynajmniej 12 osób, z zastosowaniem poprawek na wielokrotne porównania. Już
we wstępie teoretycznym powinno identyfikować regiony mózgu będące przedmiotem
analizy, bądź określać je na podstawie pretestu. Preferowane powinny być schematy
fazowe, w których bodźce płynnie zmieniają swoje parametry, względem schematów
blokowych, w których prezentowane są sekwencyjnie statyczne bodźce. Jeśli jednak
już są stosowane schematy blokowe, to powinno się w nich zadbać o odpowiednio
długą prezentację bodźca, która w przypadku modalności wzrokowej wynosi przynaj-
mniej 3 sekundy. Dane uzyskane za pomocą fMRI powinno się traktować jako miarę
aktywności synaptycznej w danym obszarze, ale niekoniecznie już aktywacji związa-
nej z częstotliwością potencjałów czynnościowych. Ponadto nieuzasadnione są inter-
pretacje wychodzące poza stwierdzenie korelacji między aktywnością danej struktury
a jakąś miarą behawioralną, choć nowe procedury statystyczne, z użyciem reguł wnio-
skowania Bayesa, dają pewne nadzieje na postępy 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 rozwinięty projekt
teoretyczno-badawczy zajmujący się problematyką relacji pomiędzy architekturą ko-
gnitywną ludzkiego umysłu a ewolucją hominidów, która doprowadziła do wyłonienia
się tego umysłu. Psychologowie ewolucyjni rozumieją umysł jako system niezależnych,
wyspecjalizowanych funkcjonalnie modułów powstałych w odpowiedzi na określone
problemy adaptacyjne, przed którymi stali ewolucyjni antenaci współczesnych ludzi.
W niniejszym artykule chcę przedstawić problematyczne punkty takiej koncepcji i na-
szkicować teorię, zgodnie z którą ewolucja ludzkiego umysłu sprzyjała powstaniu nie
tyle psychoewolucyjnych modułów, co raczej mechanizmów umożliwiających i ukie-
runkowujących akwizycję treści o charakterze kulturowym. Propozycja taka wydaje się
uzgadniać neodarwinowskie spojrzenie na źródła i naturę umysłu z faktem, że ludzkie
poznanie podlega wielorakim wpływom o charakterze społeczno-kulturowym.

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że fakt, iż umysł ludzki powstał na drodze ewolucji przez dobór
naturalny powinien być brany pod uwagę przy próbach wyjaśnienia ludzkich funkcji
i zdolności poznawczych. Być może najbardziej ambitnym oraz popularnym rozwi-
nięciem tej ogólnej idei jest obecnie projekt badawczy i teoretyczny rozwijany przez
psychologów ewolucyjnych [Barkow i in. 1992]1. W artykule tym chcę pokazać sła-
be strony psychoewolucyjnego podej́scia do wyjaśniania natury i ewolucyjnych źródeł

1 Trzeba już teraz wyraźnie zaznaczyć, że w ramach tego artykułu zakres termi-
nu „psychologia ewolucyjna” jest ścísle ograniczony i nie obejmuje dowolnej teo-
rii dążącej do wyjaśnienia działania umysłu w kategoriach ewolucyjnych. Zgodnie
z zastosowanym tu rozstrzygnięciem terminologicznym, „psychologia ewolucyjna”
desygnuje projekt oparty na bardzo szczegółowych tezach dotyczących kognityw-
nej architektury i jej ewolucyjnych źródeł. Jedną z takich istotnych tez jest (idący
w parze z masywnym modularyzmem) reprezentacyjny natywizm, zgodnie z któ-
rym informacje używane przez ludzi do rozwiązywania problemów i/lub sposoby
obliczeniowego przetwarzania tych informacji są wrodzone czy „genetycznie zako-
dowane” [Cummins, Cummins, Poitier 2003]. Teorie odchodzące od tego typu na-
tywizmu i oparte raczej na tezie, że kluczowe adaptacyjnie informacje pozyskiwane



9 (6. PFK, tom 5.) Ewolucja ludzkiego umysłu . . . 71

umysłu oraz przedstawić koncepcję alternatywną. Dokładniej, moim celem jest poka-
zanie, że (1) psychologia ewolucyjna opiera się na kilku bardzo problematycznych
założeniach, przez co nie daje narzędzi 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, więcej — może je w bardzo naturalny spo-
sób wyjaśnić. W pierwszej części zrekonstruuję podstawowe twierdzenia psycholo-
gów ewolucyjnych. W części drugiej pokażę zasadnicze słabe punkty ich projektu
teoretyczno-badawczego. W trzeciej części artykułu przedstawię alternatywną wizję
relacji pomiędzy procesem ewolucji a architekturą kognitywną ludzkiego umysłu, wi-
zję, która przyznaje fundamentalną rolę mechanizmom pozyskiwania i transmisji in-
formacji kulturowej.

Psychologia ewolucyjna i umysł modularny

Istotę psychologii ewolucyjnej wyznacza idea uzgodnienia modularnej koncepcji umy-
słu z tezą o ewolucyjnym pochodzeniu takiej modularnej architektury kognitywnej.
Mówiąc bardzo ogólnie, modularna koncepcja umysłu opiera się na twierdzeniu,
że umysł można zdekomponować na pewną ilość działających niezależnie (czy względ-
nie niezależnie) modułów [por. Buss 2001, Cosmides, Tooby 1994]. Moduły to mecha-
nizmy obliczeniowe wyspecjalizowane w przetwarzaniu ścísle określonych informacji
związanych z pewną domeną problemową, tak, by pełnić określoną funkcję (na przy-
kład, umożliwiać przypisywanie stanów mentalnych innym organizmom na podstawie
percepcji ich zachowań). Sama idea tego rodzaju modularnej dekompozycji zaczerp-
nięta jest od Jerry’ego Fodora [Fodor 1983]. W ujęciu Fodorwskim moduły oprócz
specjalizacji domenowej/funkcjonalnej cechują się między innymi także informacyj-
nym „zakapsułowaniem” (informational encapsulation) oraz szybkim i „obowiązko-
wym” (madatory) działaniem. Psychoewolucyjna wizja architektury kognitywnej każe
rozumieć umysł jako konglomerat tego rodzaju wyspecjalizowanych domenowo, dzia-
łających automatycznie i względnie niezależnych od siebie mechanizmów obliczenio-
wych (warto jednak pamiętać, że Fodorowskie rozumienie modularności jest obecnie
często implicite bądź 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 się okre-
ślonego problemu adaptacyjnego, przed którym stali wcześni przedstawicie Homo sa-
piens bądź ich hominidalni przodkowie, na przykład problemu wykrywania oszustów
w ramach interakcji społecznych [Cosmides, Tooby 1992], doboru partnerów seksual-
nych [Buss 2001] czy rozpoznawania stanów mentalnych towarzyszy i przewidywania
na tej podstawie ich zachowań [Byrne, Whiten 1998]. Taka perspektywa niesie ze sobą
dwie istotne konsekwencje z punktu widzenia wywodu zawartego w tym artykule.

(wyuczane) są/były ze środowiska – w tym środowiska kulturowego – jednoznacz-
nie wychodzą poza zakres tak pojmowaną psychologii ewolucyjnej. Teorie takie
stanowią alternatywę dla psychologii ewolucyjnej o tyle, o wykorzystują one różne-
go rodzaju mechanizmy uczenia się jako alternatywne wyjaśnienie tych zdolności,
które psychologowie ewolucyjnie próbują wyjaśniać „wrodzonymi” modułami.
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Po pierwsze, propozycja psychologów ewolucyjnych jest mocno natywistyczna. In-
formacje dotyczące danej domeny problemowej — na przykład, wiedza psychologicz-
na potrzebna do przypisywania stanów mentalnych — na której swoje działanie opie-
rają moduły nie jest wyuczona w trakcie ontogenezy, lecz wrodzona (co oczywíscie nie
znaczy w tym kontekście — „obecna przy urodzeniu”). Na przykład, bodźce o charak-
terze społecznym czy kulturowym nie są źródłem tej wiedzy, lecz co najwyżej stanowią
czynniki „wyzwalające” utworzenie się odpowiedniego modułu na ścísle określonym
etapie rozwoju ontogenetycznego.

Po drugie, należy mieć na uwadze, że cały projekt psychologów ewolucyjnych
wspiera się na pewnych założeniach – nie zawsze explicite wyrażanych — dotyczą-
cych procesu ewolucji hominidów oraz relacji pomiędzy tym procesem a architekturą
kognitywną, 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, któ-
re stawiało przed nimi ścísle określone problemy adaptacyjne, domagające się ścísle
określonych odpowiedzi na poziomie behawioralnym. Środowisko to wyznaczały od-
powiednio afrykańska sawanna w wymiarze stricte ekologicznym oraz życie w niewiel-
kich, zbieracko-łowieckich grupach w wymiarze społecznym. Dobór naturalny „kroił
na miarę” architekturę ludzkiego umysłu, tak, by ten jak najskuteczniej i jak najszyb-
ciej radził sobie z wymogami środowiska naturalnego oraz społecznego. Stałość i nie-
zmienność problemów adaptacyjnych sprzyjała wytworzeniu odpowiednio „sztywnej”
aparatury mentalnej. Moduły postulowane przez psychologów ewolucyjnych stano-
wią pewnego rodzaju mechanizm obliczeniowe, których działanie polega na czysto
„syntaktycznym” przetwarzaniu informacji. Moduły są „ślepymi” wykonawcami okre-
ślonych, „Darwinowskich algorytmów”. Algorytmy te mogą spełniać swoją funkcję ad-
aptacyjną tylko i wyłącznie 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 rozwiązania na
poziomie behawioralnym, nie istniała możliwość, by jakís element systemu poznaw-
czego „zrozumiał” tę zmianę i dopasował do niej swoje algorytmiczne uposażenie [por.
Buller 2005]. Tym samym, to właśnie rzekoma stałość i określoność problemów adap-
tacyjnych – a więc i możliwych rozwiązań tych problemów – nadawała w ogóle sens
projektowaniu tego rodzaju „sztywnej”, modularnej architektury umysłu.

Problemy z psychologią ewolucyjną

Chociaż psychologia ewolucyjna w swojej obecnej postaci posiada wiele problematycz-
nych elementów [zob. Buller 2005], w kontekście prowadzonego tu wywodu warto
zwrócić szczególną uwagę na dwa spośród nich.

Pierwszy zarzut (czy grupa zarzutów), jaki można postawić można psychologii
ewolucyjnej związany jest z następującą predykcją. z perspektywy biologii ewolucyj-
nej, jeśli uznamy moduły za adaptacje, musimy uznać, że są one genetycznie dziedzi-
czone i powstają w wyniku ekspresji genów [Buller 2005]. Należy przy tym zauwa-
żyć, że chociaż same moduły charakteryzowane są na ogół na poziomie funkcjonalno-
obliczeniowym, to oczywíscie muszą być one jakoś zaimplementowane w neuronalnej
organizacji mózgu. Łącznie każe to przewidywać, że organizacja ta – także w partiach
odpowiedzialnych za realizację wyższych funkcji poznawczych – powinna znajdować
się pod ścisłą kontrolą genetyczną. Tak jednak nie jest. Przede wszystkim, z badań
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nad neuroplastycznością wiemy, że biologiczne mózgi – a konkretniej ewolucyjnie naj-
młodsza ich część, czyli kora nowa – nie wykazują własności, które przewiduje modu-
larna koncepcja umysłu. Centralne znaczenie ma tu fakt, że architektura neuronalna
– a co za tym idzie, także architektura funkcjonalno-obliczeniowa – obszarów mózgu
odpowiedzialnych za realizację wielu funkcji poznawczych nie podlega ścisłej kontroli
genetycznej, lecz powstaje w wyniku dynamicznych interakcji organizmu z jego oto-
czeniem [Buller, Hardcastle 2000]. Co więcej, genom nie koduje wystarczającej ilości
informacji, aby mógł określać w szczegółach budowę czegoś tak złożonego, jak skła-
dająca się z bilionów połączeń synaptycznych neuronalna architektura mózgu [Buller,
Hardcastle 2000]. Ponadto, ogromna część materiału genetycznego uczestniczącego
w rozwoju mózgu wcale nie jest zaangażowana w budowę obszarów odpowiedzial-
nych za wyższe czynności poznawcze, lecz raczej za odpowiedni rozwój aparatury
sensorycznej [Buller, Hardcastle 2000]. Obszary odpowiedzialne za wyższe czynności
poznawcze muszą być więc genetycznie „niedookreślone”. Wreszcie, nie istnieje żad-
na pozytywna korelacja pomiędzy rozmiarem genomu a poziomem rozwoju obszarów
neuronalnych zaangażowanych w wyższe czynności poznawcze [Buller 2005]. Tym-
czasem, gdyby struktura neuronalna obszarów odpowiedzialnych za realizację ewo-
lucyjnie nowych, specyficznie ludzkich zdolności poznawczych była określona przez
powstanie (także nowych ewolucyjnie) genów, powinnísmy oczekiwać istnienia takiej
właśnie korelacji2.

Drugi zarzut ma mniej techniczny charakter. Psychoewolucyjna wizja umysłu wy-
daje się kłócić ze sporą częścią wiedzy – zarówno potocznej, jak i naukowej – o lu-
dziach i ich życiu społecznym. Przede wszystkim, uniwersalistyczna i natywistyczna
koncepcja umysłu wydaje się sprzeczna z podkreślanym przez przedstawicieli nauk
społecznych kulturowym zróżnicowaniem rodzaj ludzkiego. Jak „sztywny”, modularny
umysł mógł wygenerować w Homo sapiens unikalną różnorodność struktur społecz-
nych, sposobów życia, technologii i obrazów świata? Zwłaszcza, że różnorodność ta
wcale nie jest adaptacyjnie nieistotna. Jedną 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, mię-
dzypokoleniowej transmisji. Zdolność do tworzenia zróżnicowanych kultur ma więc
bardzo dosłowne zalety adaptacyjne [Henrich, McElreath 2003, Sterelny 2003]. Lu-
dzie wykazują plastyczność adaptacyjną, ponieważ mają zdolność do pozyskiwania
oraz kumulowania szczegółowej wiedzy o florze i faunie ich środowiska, opracowy-
wania stosownych strategii działania i artefaktów technologicznych, które pomagają
im przeżyć w tym środowisku oraz wykazują zdolność do przekazywania tych zasobów
informacyjnych swoim pokoleniowym następcom (a ci następcy – zdolność do uczenia
się od innych przedstawicieli własnego gatunku)3. Koncepcja umysłu proponowana

2 Trzeba jednak przyznać, że ten ostatni argument jest zdecydowanie najsłabszy z wy-
mienionych, ponieważ kontrowersyjne jest w ogóle założenie o zachodzeniu zależ-
ności pomiędzy wielkością genomu a złożonością morfologiczną/behawioralną or-
ganizmów. Autor dziękuje recenzentowi artykułu za zwrócenie mu uwagi na ten
problem

3 Teza ta często ilustrowana jest historycznymi przykładami, na przykład losami XIX-
wiecznej wyprawy do wnętrza kontynentu australijskiego prowadzonej przez Ro-
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przez psychologów ewolucyjnych nie nadaje się do wyjaśnienia tej plastyczności i mu-
si zostać albo zastąpiona, albo przeformułowana w sposób fundamentalny.

Ewolucja hominidów, architektura kognitywna i transmisja
kulturowa: alternatywa dla psychologii ewolucyjnej

Zgodnie z bronioną przeze mnie tu propozycją, dwa spośród wskazanych wyżej faktów
– neuroplastyczność oraz zależność poznania od wpływów społeczno-kulturowych —-
są w istocie ścísle ze sobą powiązane. Neuroplastyczność mózgu jest w tej perspek-
tywie adaptacją, której znaczenie dla zwiększania dostosowania polegało właśnie na
tym, że umożliwiała ona korzystanie z relewantnych adaptacyjnie zasobów informa-
cyjnych środowiska społeczno-kulturowego, stanowiąc tym samym podstawę plastycz-
ności adaptacyjnej charakteryzującej Homo sapiens.

Twierdzenia powyższe motywowane są alternatywną w stosunku do proponowa-
nej przez psychologów ewolucyjnych wizją tego, w jakich warunkach przebiegał pro-
ces ewolucji hominidów. Istnieją racje za tym, by sądzić, że warunki te cechowały się
znaczną zmiennością, a wraz z nimi regularnie zmieniała się natura problemów ad-
aptacyjnych, przed którymi stawiali przodkowie współczesnych ludzi. Jeśli mówimy
tylko o środowisku naturalnym, to trzeba zwrócić uwagę na fakt, że procesowi ewolu-
cji hominidów towarzyszyła znaczna niestabilność klimatyczna Ziemi i bez wątpienia
odegrała ona w tym procesie kluczową rolę [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 śro-
dowisko 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 potrzebę wytworzenia
jeszcze innych rozwiązań [Buller 2005]. Może to stanowić rację za tezą, że ewolu-
cja Homo sapiens i jego przodków przebiegała w sytuacji ciągłego „wyścigu zbrojeń”,
w ramach którego problemy adaptacyjne wymagały coraz to nowych rozwiązań [Bul-
ler 2005, Sterelny 2003].

Aby zrozumieć znaczenie tych faktów, należy zwrócić uwagę na relację pomiędzy
zmiennością środowiskową a rodzajem optymalnych adaptacji, które powstają w od-
powiedzi na tę zmienność [zob. Henrich, McElreath 2003]. Gdy środowisko zmienia

berta Burke’a [za: Henrich, McElreath 2003]. Grupa europejskich odkrywców wy-
posażona w wielbłądy, zapasy jedzenia oraz najnowocześniejszy w tamtym czasie
sprzęt nie była w stanie przetrwać w zastanych warunkach. Ostatecznie wszyscy jej
członkowie umarli na skutek chorób, wycieńczenia lub zatrucia niepoprawnie prze-
tworzoną, toksyczną paprocią wodną nardoo. To samo środowisko, z którym nie
poradzili sobie znakomicie przygotowani europejscy podróżnicy jest jednocześnie
zamieszkane od tysiącleci przez grupy Aborygenów wyposażonych w dużo mniej
wyrafinowaną technologię. Ich zdolność przeżycia w trudnych warunkach jest jed-
nak całkowicie zależna od kulturowo przekazywanych zasobów szczegółowej wie-
dzy i praktyk, które pozwalają im między innymi na przetwarzanie nardoo tak, by
było zdatne do spożycia przez ludzi. „Kultura” rozumiana jako zasoby informacji
podlegające transmisji społecznej jest często warunkiem sine qua non przetrwania.
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się bardzo powoli i populacja żyje w podobnych warunkach przez tysiące pokoleń,
dobór naturalny faworyzuje zapisanie kluczowych dla dostosowania informacji w ge-
nach. Odwołując się do problematyki ewolucji umysłu, można więc założyć, że okolicz-
ności takie sprzyjają wytworzeniu psychoewolucyjnych modułów. Sytuacja zmienia się
jednak, jeśli środowisko wykazuje większą zmienność i przyjmuje nieco inną postać
co kilkadziesiąt lub kilkaset pokoleń danej populacji. W takim wypadku, genetycz-
ne „programowanie” możliwych strategii zachowań organizmów przestaje być dobrą
strategią (mogą się one bowiem stosunkowo szybko dezaktualizować), a zamiast te-
go pojawia się presja selekcyjna na wytworzenie zdolności do społecznego uczenia
się, czy nawet pełnoprawnej transmisji kulturowej. Ta ostatnia umożliwia pozyskanie
od innych przedstawicieli populacji kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych
ścísle dostosowanych do wymogów lokalnego środowiska, ale także modyfikowanie —
i kulturową transmisję owych modyfikacji — wszystkich tych zasobów pod wpływem
zmiany środowiskowej.

Skoro właśnie w takich, relatywnie zmiennych warunkach ewoluował rodzaj ludz-
ki i jego hominidalni przodkowie, to powyższe ustalenia skłaniają do sformułowania
wniosku, że ewolucja zdolności umysłowych hominidów dyktowana była potrzebą roz-
wijania zdolności do przekazu oraz akwizycji kulturowych zasobów informacyjnych.
Zgodnie z prezentowaną tu propozycją, podstawą tej zdolności jest neuroplastyczność
[por. Buller 2005]. Gdybyśmy jednak założyli po prostu, że ludzie są „gąbkami na
informacje”, zupełnie nie różnicującymi czego, jak, w jakiej kolejności i od kogo się
uczyć, otrzymalibyśmy teorię niezbyt ciekawą i operacyjnie przypominającą w istocie
konstruktywizm społeczny czy kulturowy. Wielu badaczy twierdzi zatem, że choć do-
bór naturalny nie doprowadził do wytworzenia modułów w stylu tych postulowanych
przez psychologów ewolucyjnych, to sprzyjał wytworzeniu określonych mechanizmów
umożliwiających, strukturyzujących i ukierunkowujących procesy transmisji kulturo-
wej, 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 spo-
sób tu szerzej poruszyć. Warto jednak zwrócić uwagę na propozycję przedstawioną
przez Fesslera i Machery’ego [Fessler, Machery, 2007]. Analizując stosowną literaturę
proponują oni wyróżnić dwie ogólne klasy mechanizmów służących przekazowi i inter-
nalizacji 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 się zdolności praktycznych, jednak niezależ-
nie od tego, o jaki konkretnie typ informacji czy zdolności chodzi. Mechanizmy te kon-
trolowałyby rozumienie i ekspresję intencji komunikacyjnych, zdolność do określania
tematu interakcji czy dobór osób, od których należy się uczyć [por. też Csibra, Gergely
2006]. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że DNMAIK-i odpowiadałyby
za ogólną ludzką „kompetencję pedagogiczną”, nie powiązaną z żadną konkretną do-
meną problemową.

DSMAIK-ami miałyby z kolei być struktury przypominające do pewnego stopnia
moduły postulowane przez psychologów ewolucyjnych [Fessler, Machery, 2007]. Na
przykład, tak jak moduły, miałyby wrodzony charakter i były wyspecjalizowane funk-
cjonalnie w rozwiązywaniu określonego problemu adaptacyjnego. Zachodzi tu jednak
zasadnicza różnica –– DSMAIK-i nie tyle byłyby wyposażone w wiedzę pozwalającą na
rozwiązanie ścísle 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 otocze-
nia ścísle określone (domenowo specyficzne), cenne adaptacyjnie informacje w spo-
sób jak najszybszy i jak najbardziej sprawny. Co bardzo istotne, treść tych informacji
może zmieniać się w zależności od środowiska, w którym przebiega proces uczenia.
Właśnie ta zależność treści od partykularnego środowiska czyni formowanie DSMAIK-
ów adaptacyjnie korzystnym dla gatunku, który ewoluował w warunkach nieustannej
środowiskowej zmiany. Mówiąc zatem ogólnie, zasadniczą zaletę DSMAIK-ów stano-
wić miałoby to, że łączą one specjalizację funkcjonalną psychoewolucyjnych modułów
z umożliwianiem adaptacyjnej plastyczności.

Fessler i Machery twierdzą przy tym, że aby zasadnie postulować istnienie DSMAIK-
u 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 eko-
logicznych okoliczności. po drugie, informacje pozyskiwane dzięki postulowanemu
DSMAIK-owi powinny różnić się w zależności od okoliczności społecznych i ekologicz-
nych. po trzecie wreszcie, indywidualne pozyskanie informacji w tej domenie metodą
prób i błędów powinno być albo szczególnie niebezpieczne czy kosztowne, albo wręcz
niemożliwe. Według Fesslera i Machery’ego, dysponujemy obecnie empirycznymi ra-
cjami za tym, by postulować istnienie DSMAIK-ów służących pozyskiwaniu kulturowej
informacji dotyczącej (1) lokalnie żyjących drapieżników, (2) pożywienia odpowied-
nio nadającego i nienadającego się do spożycia, (3) struktury społecznej własnej grupy,
(4) poprawnego użycia narzędzi charakterystycznych dla własnej grupy. Sami autorzy
twierdzą jednak, że lista ta z pewnością nie jest kompletna [por. Fessler, Machery,
2007].

Zakończenie

Przeprowadzony tu wywód miał pokazać, że proponowane przez psychologów ewo-
lucyjnych spojrzenie na filogenezę oraz naturę ludzkiego umysłu cechuje mała wiary-
godność biologiczna oraz wątpliwe założenia dotyczące ewolucji hominidów. Jedno-
cześnie zaproponowałem koncepcję unikającą tych zarzutów oraz w większym stopniu
kompatybilną teoretycznie z faktem, że działanie ludzkiego umysłu podlega w zna-
czący sposób wpływowi czynników o charakterze społeczno-kulturowym. Zgodnie
z nią, kognitywna ewolucja hominidów sprzyjała przede wszystkim powstaniu me-
chanizmów umożliwiających i ukierunkowujących transmisję kulturową. Na koniec
warto poczynić jeszcze dwie uwagi. po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że przedsta-
wione tu rozważania stanowią zaledwie szkic pełnoprawnej teorii i musiały ze wzglę-
dów objętościowych pominąć 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, postulujący zarówno psychoewolucyjne moduły, jak
i mechanizmy umożliwiające transmisję kulturową.
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Streszczenie W procesie podejmowania decyzji ludzie często uciekają się do metod
heurystycznych zamiast starannie rozważać wszystkie za i przeciw. Same efekty tego
typu znane są w psychologii od dosyć dawna, jednak badanie mechanizmów leżących
u podłoża heurystyk ma początek dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W bieżącej pracy
staralísmy się wykazać analogiczność efektów wynikających z procesu zakotwiczania
znanym w psychologii poznawczej i wpływu afektu na przetwarzanie informacji bada-
nym głównie przez nurt psychologii emocji. W tym celu przeprowadzilísmy dwa ba-
dania utrzymane w konwencji podstawowego paradygmatu zakotwiczania używając
materiału afektywnego i semantycznego. Otrzymane wyniki wydają się potwierdzać
naszą hipotezę. W tekście zostają omówione implikacje teoretyczne i możliwe kierun-
ki dalszych badań.

Wprowadzenie

W świecie pełnym niepewności i przy ograniczonych możliwościach poznawczych, lu-
dzie często wybierają drogę „na skróty” przy podejmowaniu decyzji. Dla przykładu,
piloci samolotów aby sprawdzić czy są na kursie kolizyjnym z innym samolotem, pa-
trzą czy ten porusza się względem rys na szybie. Jeśli nie, od razu podejmują decyzję o
zmianie kursu. Wyliczenie własnej trajektorii w czterowymiarowej przestrzeni i osza-
cowanie trajektorii drugiego obiektu zajęłoby zdecydowanie więcej czasu niż pilot ma
na podjęcie decyzji [Gigerenzer 2007]. Używanie w takim przypadku heurystyki utrzy-
manego spojrzenia (ang. gaze heuristic) jest zarówno racjonalne, jak i adaptacyjne.

Jednak nie zawsze heurystyczne metody podejmowania decyzji są tak racjonalne
czy adaptacyjne. Ludzie w procesie oszacowywania nieznanej sobie wartości często
posługują się zupełnie nieadekwatnymi informacjami. Uprzednio przywołana wartość,
nawet jeżeli wygenerowana losowo, wpływa na późniejsze szacunki. Efekt ten, nazwa-
ny heurystyką zakotwiczenia, bada się za pomocą dwóch paradygmatów: podstawo-
wego i standardowego. W pierwszym badaniu dotyczącym tego zagadnienia Tversky
i Kahneman [1974] prosili osoby badane o oszacowanie czy odsetek państw afrykań-
skich należących do NATO jest wyższy czy niższy od losowo podanej wartości, zwanej
dalej kotwicą, a następnie o dokładne oszacowanie tego odsetka. Ich dokładne oszaco-
wania okazały się zależne od tego, do jakiej wartości mieli uprzednio porównać swoje
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domysły. Wartość ta była losowa, a więc nieistotna z racjonalnego punktu widzenia;
miała jednak duży wpływ na odpowiedzi osób badanych. Procedura użyta w tym ba-
daniu nosi miano standardowego paradygmatu zakotwiczania.

Podstawowy paradygmat polega na zwiększaniu dostępności wiedzy osób bada-
nych o danej wartości przed prośbą o oszacowanie jakiej́s innej wartości, ale bez
pośredniego pytania o oszacowanie czy wartość ta jest niższa czy wyższa od jakiej́s
wygenerowanej przez badacza kotwicy. W przykładowym badaniu tego typu, bada-
ni najpierw przepisywali pięć stron liczb o wysokiej wartości albo pięć stron słów a
następnie mieli ocenić ilu studentów zachoruje na raka [Wilson i in. 1996]. Ich osza-
cowania okazały się zależeć od tego, na jakim materiale uprzednio pracowali.

Efekty zakotwiczania występują w bardzo różnych sytuacjach: od banalnych, jak
na przykład wysokość ceny, którą jesteśmy w stanie zapłacić za butelkę wina [Ariely,
Loewenstein i Prelec 2003] do całkiem poważnych, jak oszacowanie wartości posia-
dłości [Northcraft i Neale 1987] czy wysokości wyroku w sądownictwie [Greenberg,
Williams i O’Brien 1986]. Siła efektu zakotwiczenia koreluje z niepewnością ludzi co
do odpowiedzi na konkretne zadane pytanie [Jacowitz i Kahneman 1995], ale nie wy-
daje się mieć związku 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 doj́sciu do swoich wniosków posłużyła się kotwicą [Northcraft i Neale 1987].

Istnieje kilka hipotez wyjaśniających proces zakotwiczania. Ideą rozwijaną w ostat-
nim czasie jest model selektywnej dostępności [Mussweiler i Strack 1999, 2000; Strack
i Mussweiler 1997]. Zgodnie z nim, osoba przed którą stoi zadanie oszacowania nie-
znanej sobie wartości testuje hipotezę, że wartość ta jest zbliżona do wartości przywo-
łanej uprzednio przez system poznawczy kotwicy. W konsekwencji, informacje zgodne
z tą hipotezą są przywołane najpierw i bardziej podkreślone, co powoduje tendencyj-
ność w dochodzeniu do ostatecznego oszacowania.

Chociaż modelem selektywnej dostępności tłumaczy się 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 zako-
twiczenia. Ludzie szybciej identyfikują słowa mające znaczenie afektywne zgodne z
nastrojem w jakim się znajdują niż słowa neutralne [Niedenthal i Setterlund 1994].
Osoby lękowe kierują znacznie więcej uwagi w stronę obiektów lub słów dotyczących
przyczyn ich konkretnego lęku niż obiektów czy słów neutralnych lub innych, nie zwią-
zanych z ich lękiem [Matthews 1993]. Osoby w pozytywnym nastroju lepiej oceniają
swoich rozmówców niż osoby w nastroju negatywnym. Co więcej, osoby wprawione
w dobry nastrój pamiętają więcej zalet swojego interlokutora niż jego wad. Obydwa
te efekty zachodzą również w druga stronę [Baron 1987].

Efekty te wyjaśnia komunikacyjna teoria emocji [Oatley i Johnson-Laird 1987,
1995]. Zgodnie z nią, emocje są modalnościami z ukształtowanymi na drodze ewolu-
cji funkcjami. Modalność zmienia sposób w jaki centralny system wykonawczy steruje
uwagą, kierując ją na te aspekty danej informacji, które są z tą modalnością zgod-
ne. Na przykład dobry humor powoduje, że widzimy tylko pozytywne aspekty danej
sytuacji jednocześnie ignorując negatywne.

Mechanizm działania modalności w komunikacyjnej teorii emocji Oatleya i Johnsona-
Lairda wydaje się łudząco podobny do mechanizmu działania selektywnej dostępności
w modelu Mussweilera i Stracka. Mimo to, te dwie teorie konstruowane są oddzielnie
i traktowane jako niezależne konstrukty. W bieżącym badaniu postaramy się wykazać,
iż procesy leżące u podłoża każdego z tych mechanizmów są analogiczne. Był by to
krok w kierunku unifikacji afektywnych i poznawczych teorii umysłu.
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Metoda

Osoby badane

W badaniu wzięło udział łącznie 170 osób, w tym 35 mężczyzn, średnia wieku wynio-
sła 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 oglądały prezentację stworzoną za pomocą aplikacji Microsoft Power-
Point. Po przeczytaniu instrukcji, badani naciskali spację, a na ekranie prezentowano
im kolejno dziewięć zdjęć; każde z nich było wyświetlone przez 4 sekundy. Osiem
zdjęć niosło ładunek afektywny, dziewiąte było neutralne. Następnie osoby badane by-
ły proszone o zapisanie na karcie jak oceniają dziewiąte zdjęcie w skali od 1 do 9,
gdzie 1 oznacza skrajnie nieprzyjemne a 9 —- skrajnie przyjemne i nacísnięcie spacji
gdy będą gotowi przej́sć do drugiej części badania. Po przeczytaniu instrukcji ponow-
nie zostali poproszeni o nacísnięcie spacji, a na ekranie zaprezentowano im kolejno
osiem stwierdzeń dotyczących sławnych ludzi i wieku w którym osiągnęli oni swoje
cele. Ostatni slajd prosił o oszacowanie wieku w jakim był Armstrong gdy stanął na
księżycu i zapisanie odpowiedzi na karcie.

W prezentacji użyto zdjęć z zestawu IAPS (ang. International Affective Picture Sys-
tem) [Lang, Bradley i Cuthbert 2005]. Zdjęcia zostały tak dobrane, aby pobudzenie
jakie wywołują było zbliżone, a ocena przyjemności (ang. valence) jaką wywołują mie-
ściła się w przedziale między 2 a 3 dla warunku ze zdjęciami negatywnymi i między 7
a 8 dla warunku ze zdjęciami pozytywnymi; skala przyjemności użyta w zestawie IAPS
rozciąga się od 1 oznaczającego skrajną nieprzyjemność do 9 oznaczającego skrajną
przyjemność. W warunku ze zdjęciami mieszanymi, badanym prezentowano naprze-
miennie zdjęcia negatywne i pozytywne. Numery zdjęć użyte w warunku (w kolejności
prezentacji): pozytywnym: 1340, 1463, 2071, 4599, 5010, 5260, 5450, 5779, , nega-
tywnym: 2683, 7359, 8485, 2688, 9000, 3500, 9423, 2710, mieszanym: 2683, 1463,
7359, 4599, 2688, 5260, 9423, 5779. Zdjęcie do oceny było to samo we wszystkich
grupach i miało numer 2200 (Ocena przyjemności: 4,79). Wewnątrz każdej z grup,
kolejność prezentacji zdjęć była taka sama dla wszystkich osób badanych.

W drugiej części badania posłużono się informacjami o ośmiu sławnych ludziach
i wieku w którym dokonali pewnych osiągnięć. W grupie z niskim wiekiem użyto in-
formacji o ludziach którzy dokonali różnych rzeczy w wieku pomiędzy 5 a 26 lat.
W grupie z wysokim wiekiem użyto informacji o ludziach którzy osiągnęli coś w wieku
pomiędzy 45 a 83 lat. W warunku z wiekiem mieszanym prezentowano naprzemiennie
osoby młode i wiekowo zaawansowane. Każde zdanie było wyświetlone przez 4 sekun-
dy. 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”. Wewnątrz każdej z grup, kolejność prezentacji zdań była taka sama dla wszystkich
osób badanych.

Procedura

Po udzieleniu zgody na przystąpienie do badania i zapisaniu na swojej karcie odpo-
wiedzi danych o wieku i płci, osoba badana siadała przed ekranem komputera przeno-



10 (6. PFK, tom 5.) Heurystyka zakotwiczenia. . . 81

śnego. Miała ona za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania i swoje odpowiedzi wpisać
na karcie. Całość procedury trwała około pięciu minut.

Dwa zadania które miały wykonać osoby badane zostały połączone w jedno ba-
danie z przyczyn czysto technicznych. Dla zachowania przejrzystości tekstu, w dalszej
jego części będziemy traktować każde zadanie jako osobne badanie. Prawdopodobień-
stwo bycia przydzielonym do dowolnej z trzech grup w zadaniu drugim nie było za-
leżne od przydzielonej grupy w zadaniu pierwszym.

Badanie 1.

Każda osoba badana przydzielana była losowo do jednego z trzech warunków: ze
zdjęciami przyjemnymi, ze zdjęciami nieprzyjemnymi lub ze zdjęciami mieszanymi.
Po obejrzeniu ośmiu zdjęć, prezentowano dziewiąte, które osoba badana miała oce-
nić na skali użytej w zestawie IAPS: od 1 oznaczającego skrajnie nieprzyjemne do 9
oznaczającego skrajnie przyjemne.

Badanie 2.

Każda osoba badana przydzielana była losowo do jednego z trzech warunków: z ni-
skim wiekiem, z wysokim wiekiem lub z wiekiem mieszanym. Po przeczytaniu ośmiu
zdań miały za zadanie oszacować, ile lat miał Neil Armstrong kiedy stanął na księżycu.

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 neu-
tralnej szacowane na skali od 1 do 9 pomiędzy trzema grupami osób badanych róż-
niących się nasyceniem emocjonalnym zaprezentowanych im fotografii. Porównanie
trzech grup ujawniło brak istotnej statystycznie różnicy między średnimi (F = 2, 5;
df = 2, 167; p = 0, 085). Jednak należy zaznaczyć, że różnica ta bliska jest pozio-
mowi istotności statystycznej. Pojawiła się natomiast istotna różnica pomiędzy średnią
(śr=4,8) w grupie, która widziała nieprzyjemne zdjęcia a grupą, której zaprezentowa-
ne zostały zdjęcia mieszane (r = 5, 53) (F = 5, 3; df = 1, 105; p = 0, 024; cząstkowa
eta-kwadrat=0,048). Efekt ten jest jednak bardzo słaby. Manipulacja nasyceniem emo-
cjonalnym zdjęć wyjaśnia niespełna 5% całkowitej zmienności wyników.

Badanie 2.

W ogólnym modelu liniowym porównano oszacowany wiek Armstronga kiedy stanął
na księżycu pomiędzy grupami, którym uprzednio prezentowano informacje o róż-
nym wieku sławnych ludzi w którym dokonali swoich osiągnięć. Pojawiła się istotna
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statystycznie różnica pomiędzy średnimi (F = 17, 97; df = 2, 167; p < 001; cząst-
kowa eta-kwadrat=0,177). Test HSD Tukeya wykazał różnice pomiędzy grupą której
prezentowano informację o młodych osobach a grupą której prezentowano informa-
cje o osobach w zaawansowanym wieku (różnica=-9,79; bł.std=1,7; p < 0, 01) oraz
pomiędzy grupą której prezentowano informację o młodych osobach a grupą której
prezentowano informację mieszane (różnica=-7,94; bł.std=1,73; p < 0, 01). Zależno-
ści te przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 10.1. Wykres przedstawiający średnie oszacowania osób co do wieku Arm-
stronga w którym stanął na księżycu w zależności od wieku prezentowanych wcześniej
osób.

Dyskusja wyników

W badaniach 1. i 2. udało nam się 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 ma-
teriałów afektywnych jak i w badaniu z użyciem materiału semantycznego. Przed
przystąpieniem do dalszych analiz w celu wykazania istnienia jednego mechanizmu
leżącego u podłoża tych dwóch efektów, należałoby jednak zadbać o większą trafność
wewnętrzną badania dotyczącego zakotwiczenia afektywnego.

Jednym z wyjaśnień niewielkiej wariancji międzygrupowej w badaniu 1. mogła-
by być nieskuteczna manipulacja. Informacje o tym, jakie reakcje afektywne budziły
prezentowane badanym zdjęcia nie były co prawda systematycznie zbierane, jednak
wśród komentarzy uczestników badania często pojawiało się stwierdzenie, że osiem
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zdjęć poprzedzających zdjęcie-target nie budziło w nich specjalnie silnych emocji. Nie-
stety, użycie zdjęć ocenianych w systemie IAPS jako bardziej skrajne budziłoby pewne
wątpliwości etyczne (szczególnie zdjęcia negatywne, większość 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 zdjęciu (podobnie jak u [Baron 1987])
a nie przyjemność jakie to zdjęcie w nich wzbudza, efekt okazałby się silniejszy.

Efekt zakotwiczenia w badaniu drugim okazał się być umiarkowanie silny, co
świadczy o trafności zastosowanej przez nas metody. Co więcej, z powodu iż po-
dane przez nas kotwice były semantycznie związane z pytaniem krytycznym należy
przypuszczać, że efekt zakotwiczenia wywołany był przez selektywne udostępnienie
pewnych fragmentów wiedzy, a nie poprzez bezpośrednie poprzedzanie numerycz-
ne [Mussweiler i Strack 2001]. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga przeprowadzenia
oddzielnych badań, jednak jeśli nasze przypuszczenie jest słuszne, metoda użyta w ba-
daniu 2. byłaby odpowiednim punktem wyj́scia do dalszych analiz. Byłaby to również
jedna z niewielu metod dostępnych w literaturze utrzymana w konwencji podstawo-
wego paradygmatu zakotwiczenia z zachowaniem spójności semantycznej pomiędzy
kotwicą a pytaniem krytycznym.

Podsumowanie

Dwa badania opisane w niniejszej pracy wskazują na podobieństwo efektów uzyski-
wanych 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 się
być rozsądnym wyj́sciem do dalszych dociekań mających na celu wykazanie identycz-
ności mechanizmów leżących u ich podłoża.
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Reality lies in the eyes of the beholder — jak
cechy naszej osobowości wpływają na to, jaki
świat postrzegamy?
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Streszczenie Zdroworozsądkowy pogląd na temat związku percepcji z emocjami mó-
wi, że percepcja bodźców emocjonalnych wyprzedza odczuwanie emocji. Jednak ba-
dania wykorzystujące różne paradygmaty psychologii poznawczej oraz elektrookulo-
grafię (eye tracking) pokazują, że kolejność ta może być odwrotna. Wykazano, że takie
konstrukty jak optymizm — pesymizm, neurotyzm, uogólnione zaburzenie lękowe czy
fobia społeczna mogą wpływać na procesy uwagi wzrokowej i determinować, które
z bodźców zostaną zauważone a które pominięte. To zniekształcenie uwagowe (atten-
tional bias) jest szczególnie widoczne i dobrze zbadane w wypadku prezentacji twarzy
jako bodźców emocjonalnych, w tym zwłaszcza twarzy wyrażających negatywne emo-
cje, takie jak lęk i strach. Takie bodźce są częściej zauważane przez osoby, które mają
dyspozycję do odczuwania zgodnych z nimi emocji, co sugeruje, że w przypadku bodź-
ców emocjonalnych uwagą kierują procesy typu top–down, a uwaga wzrokowa aktyw-
nie poszukuje w środowisku bodźców zgodnych z emocjami, do których przeżywania
dana osoba ma największą tendencję.

Optymísci patrzą na świat przez różowe okulary, a gniew i miłość mogą nas zaśle-
pić — jak widać, w języku ukryta jest dość jednoznaczna informacja o tym, że nasze
spojrzenie ma związek z tym, jacy jesteśmy lub jakie emocje i uczucia właśnie prze-
żywamy. Zazwyczaj jednak nie traktujemy tej myśli poważnie, a przytoczone wyżej
powiedzenia rozumiemy jako metafory, które tak naprawdę odnoszą się do wyższych
procesów poznawczych, takich jak selekcja informacji na dalszych etapach przetwa-
rzania lub nawet wybór reakcji. Jeżeli jednak przyjmiemy, że emocje lub cechy oso-
bowości mogą wpływać na procesy poznawcze już na tak niskim poziomie jakim jest
percepcja wzrokowa poprzez determinowanie, które bodźce w ogóle zostaną przez
nas zauważone, otworzy się przed nami wiele możliwości: będziemy mogli na przy-
kład spojrzeć na świat oczami optymisty i pesymisty aby przekonać się, że widzą oni
zupełnie inną rzeczywistość. a zatem: zakładamy, że konstrukty teoretyczne, takie jak
cechy osobowości, mogą wpływać na to, w jaki sposób spostrzegamy świat, które je-
go części zauważamy a które całkowicie pomijamy. Ważnym pytaniem, jakie należy
sobie postawić na samym początku rozważań jest to, jakie to mogą być konstrukty?
Liczne badania, oparte zarówno na paradygmatach psychologii poznawczej jak i wy-
korzystujące elektrookulografię (eye tracking) przynoszą różne odpowiedzi. Badano
m. in. zależności między wzorami percepcji a poziomem optymizmu — pesymizmu
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[Isaacowitz 2006], neurotyzmem [Perlman i in. 2009], występowaniem zespołu lęku
uogólnionego [Mogg, Millar, Bradley 2000] lub fobii społecznej [Wieser, Pauli, Alpers,
Mühlberger 2009].

W niniejszej pracy, posługując się wynikami badań empirycznych, postaram się
zakwestionować kilka naiwnych, zdroworozsądkowych poglądów na temat związków
percepcji z emocjami. Zwyklísmy uważać, że procesy percepcyjne są pierwotne w sto-
sunku do przeżywania emocji, a spostrzeżenie bodźca może wywołać emocję, nato-
miast nie jest możliwa sytuacja odwrotna. Adolphs [2004] w swoim artykule przed-
stawia dość zaskakujący problem: można zastanowić się, czy kolejności tych zdarzeń
nie można odwrócić w czasie, to jest czy emocje mogą zdecydować o tym, który bo-
dziec ma zostać spostrzeżony. Adolphs proponuje wyjaśnienie takiej sytuacji w kate-
goriach neurobiologicznych. Twierdzi, że aktywacja ciała migdałowatego (które jest
częścią układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje) może wpływać bezpośred-
nio lub pośrednio na ruchy gałek ocznych, a przez to na to, jaka informacja znajdzie
się na siatkówce i dzięki temu będzie przetwarzana przez system. Ciało migdałowate
posiada projekcje do asocjacyjnych obszarów wzrokowych w płacie skroniowym, dzię-
ki 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 rzeczywi-
ście możliwy, pozostaje otwarte pytanie o charakter tego wpływu. Odpowiedzi mo-
że dostarczyć teoria Derryberry’ego i Reed [1994]. Prowadzili oni badania w po-
znawczym paradygmacie target detection task. Otrzymane przez nich wyniki świad-
czą o tym, że ludzie z wyższym poziomem ekstrawersji są wolniejsi w odwracaniu
uwagi od pozytywnych bodźców, natomiast osoby o wyższym poziomie introwersji są
wolniejsze w odwracaniu uwagi od bodźców negatywnych. Podobne wyniki w swo-
ich badaniach otrzymał Isaacowitz [2006], który badał związek umiejscowienia osoby
na skali optymizmu — pesymizmu z tym, jaki rodzaj bodźców najbardziej przycią-
ga ich uwagę. Prezentował on osobom badanym trzy rodzaje bodźców: awersyjne,
tj, zdjęcia nowotworów skóry oraz dwa rodzaje bodźców neutralnych: schematycz-
ne obrysy kształtów przypominających zmiany nowotworowe oraz neutralne twarze.
Okazało się, że grupą, która najwięcej uwagi poświęcała bodźcom awersyjnym (uwagę
definiowano jako liczba fiksacji wzroku na bodźcu) była grupa pesymistów. Isaacowitz
stawia tezę, że spojrzenie nie tylko jest związane z cechami osobowości, ale także jest
wykorzystywane przez ludzi jako narzędzie do utrzymania nastroju a także używane
do selekcji z otoczenia bodźców związanych z celami jednostki.

Również badania poznawcze (np. wyżej wspomniane badanie Derryberry’ego i Re-
ed) sugerują, że może istnieć zniekształcenie uwagowe (attentional bias) w stronę spo-
strzegania bodźców zgodnych z nastrojem lub cechami osobowości. Zjawiska polega-
jące na tym, że procesy poznawcze wyższego rzędu wpływają na zjawiska tak podsta-
wowe jak kierowanie uwagą nazywamy odgórnymi (top–down). Corbetta i Schulman
[2002] postulują, że nad ich przebiegiem czuwa odrębny moduł. Badacze ci wyróżnia-
ją dwa systemy uwagowe, działające poniekąd niezależnie od siebie i przetwarzające
bodźce w inny sposób. Pierwszy z nich, brzuszno czołowo-ciemieniowy (ventral fron-
toparietal) zajmuje się oddolnym (bottom–up) przetwarzaniem informacji, jest wraż-
liwy 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 się wyrazistością bodźca, jednak w tym przypadku jest to wyrazistość
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określona nie przez wzgląd na jego fizyczne charakterystyki, a raczej w kontekście
pragnień, celów, wiedzy i wcześniejszych doświadczeń jednostki. Możemy więc stwier-
dzić, że według tego modelu wpływ cech osobowości na wzorce skanowania twa-
rzy byłby właśnie przejawem działania systemu grzbietowo czołowo-ciemieniowego
(top–down), ponieważ w tym przypadku procesy poznawcze wyższego rzędu wpływa-
ją na procesy percepcyjne i to nawet tak podstawowe i automatyczne, jak kierunek
pierwszej sakkady.

W poniżej opisywanych badaniach cechą wspólną jest dążenie do uchwycenia za-
leżności między cechami osobowości (związanymi z emocjonalnością), lub aktualnie
przeżywanymi przez osobę stanami emocjonalnymi ze zniekształceniem percepcyjnym
polegającym na preferencji dla przetwarzania bodźców zgodnych z emocją.

Skupiam się na badaniach nad percepcją twarzy, ponieważ twarz (a zwłaszcza re-
jon oczu), oprócz tego, że jest najważniejszym nośnikiem informacji o emocjach, jest
bodźcem kluczowym dla przeżycia jednostki, zawierającym olbrzymią ilość informacji
dotyczących zamiarów innych osobników [Langton, Watt, Bruce 2000]. Waga informa-
cji, 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 się rejony odpowiedzialne
specjalnie za jego przetwarzanie: zakręt wrzecionowaty (odpowiedzialny za określa-
nie tożsamości) i górny zakręt 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, pod-
czas którego mierzone były dodatkowo kierunek i latencja pierwszej sakkady. W probe
detection task prezentowane są dwa bodźce, jeden z nich potencjalnie zagrażający, dru-
gi neutralny. po zniknięciu bodźców, w miejscu jednego bądź drugiego z nich, pojawia
się obiekt, na który osoba badana ma jak najszybciej zareagować (probe). Ponieważ
reakcja następuje szybciej, gdy obiekt pojawia się w miejscu, na które osoba badana
zwróciła uwagę można z czasów reakcji wnioskować, który z bodźców przyciągnął
uwagę osoby badanej.

W pierwszym z badań jako bodźce w probe detection task wykorzystano twarze.
[Bradley, Mogg, Millar 2000]. Para bodźców składała się z dwóch zdjęć twarzy tej
samej osoby, przy czym jedno z nich przedstawiało neutralną ekspresję a drugie (bo-
dziec krytyczny) przedstawiało ekspresję jednej z trzech emocji: radości, smutku lub
gniewu (twarze zagrażające). Przed pojawieniem się pary bodźców osoby badane sku-
piały wzrok na punkcie fiksacji znajdującym się na środku ekranu, a następnie z tego
miejsca mogły przenosić wzrok w dowolny sposób. Następnie przez 500 ms wyświetla-
no zdjęcia par twarzy. Natychmiast po ich zniknięciu prezentowano znacznik (probe).
Zadaniem osób badanych było jak najszybsze zareagowanie na niego i wskazanie za
pomocą odpowiedniego przycisku czy pojawił się on po lewej czy też po prawej stro-
nie.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane założenie, że czas reakcji w probe detection task
jest krótszy, gdy znacznik (probe) pojawił się w miejscu, na które osoba badana zwró-
ciła uwagę, uzyskane w tym eksperymencie dane behawioralne potwierdzają hipotezę,
że osoby o wyższym poziomie lęku jako stanu (efekt był znaczący dla grupy o średnim
i wysokim poziomie lęku) częściej zwracają uwagę na twarze wyrażające gniew.

W drugim z badań, na próbie klinicznej (osoby z zaburzeniem depresyjnym lub ze-
społem uogólnionego lęku) [Mogg, Millar, Bradley 2000] również wykorzystano probe
detection task z twarzami, z tą różnicą, 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 lęku.

W obu powyższych eksperymentach autorzy nie poprzestali jedynie na mierzeniu
czasów reakcji. do pomiaru zniekształceń uwagi wykorzystano również dane doty-
czące ruchów gałek ocznych. Parametrami, które miały różnicować osoby o wyższym
i niższym poziomie lęku były kierunek i latencja pierwszej sakkady, czyli parametry
związane z cechami fizycznymi bodźca i tym, czy ma on właściwości przyciągające
uwagę.

W pierwszym badaniu [Bradley, Mogg, Millar 2000] uzyskano istotną statystycz-
nie korelację (r = 0.52) między zniekształceniem uwagi polegającym na spoglądaniu
raczej na twarze wyrażające negatywne emocje niż na twarze z neutralną ekspresją
a wysokimi wynikami na skali SADS (Social Avoidance and Distress Scale). W dru-
gim badaniu [Mogg, Millar, Bradley 2000] uzyskano potwierdzenie hipotezy, że osoby
z zespołem lęku uogólnionego przejawiają większą tendencję do kierowania swojej
pierwszej sakkady w kierunku twarzy z zagrażającą ekspresją niż w kierunku twarzy
z ekspresją neutralną.

Podsumowując wnioski z tych dwóch badań: lęk jako cecha, zarówno w popu-
lacji klinicznej jak i w populacji osób zdrowych koreluje z tendencją do kierowania
pierwszej sakkady w stronę twarzy zagrażającej. Występowanie takiego efektu pozwa-
la wnioskować, że dla osób charakteryzujących się wysokim poziomem lęku jako cechy
zagrażające twarze są bodźcem bardziej przyciągającym uwagę niż twarze neutralne.
Wniosek ten wspierają również dane behawioralne (dotyczące czasów reakcji w probe
detection task) z pierwszego eksperymentu.

Czy jednak wszystkie części twarzy możemy uznać za obdarzone taką samą warto-
ścią informacyjną? Zdecydowanie nie. Pod względem stosunku ilości informacji do zaj-
mowanej przestrzeni regionem, który deklasuje inne obszary twarzy są. . . oczy. To,
jak duża jest rola samych tylko oczu jako bodźca dostarczającego informacji, obrazu-
je badanie Whalena i współpracowników [2004]. Prezentował on osobom badanym
podprogowo (przez bardzo krótki czas, 17 ms, który nie pozwala nawet na świado-
mą rejestrację bodźca) obrazy samych tylko oczu, w dodatku zdegradowanych przez
manipulację kontrastem tak, że można było rozpoznać w zasadzie tylko ich kształt
i ogólny zarys. Nawet tak zdegradowany bodziec wywołał odpowiedź ciała migdało-
watego — aktywowało się ono, gdy pokazywano osobom badanym oczy wycięte ze
zdjęcia, na którym twarz wyrażała emocję strachu.

Zgodnie z hipotezą o postrzeganiu zgodnym z przeżywanymi emocjami można za-
kładać, iż osoby o wyższym poziomie lęku będą bardziej skupiały się na oczach twarzy
wyrażających strach niż inni. Dokładnie taką hipotezę postawił w swoich badaniach
Perlman wraz z zespołem [2009]. Badał on związek poziomu neurotyzmu z tym, jak
wiele uwagi ludzie poświęcają okolicy oczu na twarzach wyrażających strach. W tym
badaniu uwaga została zdefiniowana jako czas pozostawania wzrokiem na obszarze
oczu (mierzonego jako sumaryczny czas fiksacji oraz ruchów sakkadowych w obrę-
bie wyznaczonego obszaru). Perlman otrzymał istotną statystycznie korelację r = 0.6
między neurotyzmem a czasem pozostawania wzrokiem w obszarze oczu. Wyniki te
są spójne z wynikami innych opisywanych przeze mnie badań — osoby przejawiają-
ce większą tendencję do przeżywania lęku poświęcają więcej uwagi oraz częściej i na
dłużej kierują wzrok na bodźce, które odzwierciedlają lub są w stanie w nich wywołać
emocje związane z ich cechami osobowości (w tym przpadku: neurotyzm — tendencja
do przeżywania lęku).
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Opisywany przeze mnie efekt poszukiwania bodźców emocjonalnych zgodnych
z tym, do przeżywania jakich emocji mamy skłonność rzeczywíscie może podważyć
wiele zdroworozsądkowych hipotez. Jedna z nich została postawiona przez Wiesera
oraz jego zespół [2009] i głosiła, że ludzie cierpiący na fobię społeczną (definiowaną
jako strach przed byciem ocenianym przez innych) będą podczas oglądania twarzy
skłonni unikać patrzenia na rejon oczu. Wieser prezentował osobom badanym anima-
cje, na których twarze o neutralnym wyrazie mimicznym patrzyły w bok lub bezpo-
średnio na osoby badane. Według badaczy efekt unikania spoglądania w oczy u ludzi
z fobią społeczną powinien ujawnić się zwłaszcza w warunkach, w których ogląda-
na przez badanych twarz zwraca swój wzrok bespośrednio na nich. Jak się jednak
okazało, dzieje się zupełnie odwrotnie — osoby cierpiące z powodu fobii społecznej
dłużej spoglądały na rejon oczu i to zwłaszcza w warunku odwzajemnionego spojrze-
nia. Co więcej, podczas tego warunku wskaźniki psychofizjologiczne (przyspieszenie
rytmu serca, wzrost przewodności skóry związany z aktywacją układu współczulne-
go i wzmożonym wydzielaniem potu) wskazywały na wzrost pobudzenia. Biorąc to
wszystko pod uwagę można wnioskować, że fobia społeczna, jako tendencja do prze-
żywania lęku w sytuacjach społecznych, skłania ludzi do automatycznego wyszuki-
wania bodźców intensyfikujących tę emocję i skupiania na nich uwagi, co skutkuje
wzrostem pobudzenia i rzeczywistym odczuwaniem lęku.

Wyniki powyżej cytowanych badań układają się w stosunkowo spójny obraz: skłon-
ność do przeżywania danej emocji nie jest wynikiem tego, że często spostrzegamy
bodźce ją wywołujące. Mechanizm wydaje się być zupełnie odwrotny: to skłonność
do przeżywania danej emocji powoduje, że aktywnie wyszukujemy w swoim otocze-
niu bodźce, które mogą ją wywołać. Jest to więc proces typu top–down. Pesymísci
poszukują dookoła siebie do połowy pustych szklanek, a neurotycy i ludzie cierpiący
z powodu fobii społecznej uparcie fiksują wzrok na bodźcach, które wywołują u nich
lęk, czyli na przykład na oczach ludzi rozgniewanych lub patrzących wprost na nich
i oceniających ich. Być może zatem wszystkie te konstrukty, które były przedmiotem
badań mają jakąś cechę wspólną — na przykład mechanizm mózgowy, który powodu-
je zniekształcenia uwagowe (attentional bias) polegające na wyszukiwaniu bodźców
zgodnych z dyspozycją do odczuwania danych emocji. Być może taki jeden, bardzo
prosty mechanizm, związany z kierowaniem uwagą wzrokową, leży u podłoża tak
różnych konstruktów jak pesymizm, neurotyzm czy fobia społeczna. z pewnością jest
to obszar wart dalszych badań i eksploracji, zwłaszcza z użyciem narzędzia, które naj-
efektywniej pozwala badać percepcję wzrokową — elektrookulografii.
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Streszczenie Na podstawie badań autorstwa Kahneman’a i Tversky’ego [1983, 1974]
nad heurystykami zakotwiczenia przeprowadzono analogiczny eksperyment chcąc
sprawdzić, czy efekt zakotwiczenia wystąpi nie tylko podczas szacowania danych
o charakterze liczbowym, ale także wizualnym, prezentowanym sekwencyjnie. Oso-
by badane miały oszacować sumaryczną długość wszystkich prezentowanych na slaj-
dach odcinków, które pokazywano w kolejności albo rosnącej albo malejącej. Zało-
żono, że osoby badane podawać będą większe oszacowane wielkości dla sekwencji
rosnących niż malejących. Postawiona hipoteza potwierdziła się.

Wprowadzenie

Heurystyka zakotwiczenia, której istotą jest zbyt silne poleganie na pewnej wybra-
nej informacji (nazwanej, z racji pełnionej przez nią funkcji w dalszym rozumowaniu,
„kotwicą”), niezwykle często determinuje myślenie i podejmowanie decyzji w życiu
codziennym. Na przykład, gdy kupujemy rower od znajomego, kiedy zaproponuje on
nam cenę 600 złotych, jesteśmy bardziej skłonni zapłacić złotych 500 (po krótkiej ne-
gocjacji), niż gdyby od samego początku proponował tę właśnie cenę. Zakotwiczenie
polega tu na przyjęciu pierwszej zaproponowanej nam kwoty jako górnej, realnej gra-
nicy cenowej [Bazerman, Neale 1997]. Ponadto efektowi zakotwiczenia w równym
stopniu ulegają ludzie nie posiadający wiedzy eksperckiej, jak i specjalísci w danej
dziedzinie (choć u nich ten efekt jest osłabiony) – przykładowo, rewidenci poproszeni
o oszacowanie wartości współczynnika oszustw wśród firm, sugerowali się wcześniej
przedstawionymi im danymi liczbowymi, dopasowując swoje oszacowanie do tych da-
nych [Bazerman, Neale 1997, s.39]. Efekt zakotwiczenia może różnić się siłą w za-
leżności od sposobu przedstawienia danych lub ich wartości (realna/nierealna), lecz
występuje nawet, jeśli owe dane posiadają zupełnie nierealną wartość, a przekaza-
na informacja jest absurdalna [Strack, Mussweiler 1997]. Choć efekt zakotwiczenia
jest zjawiskiem niewątpliwie powszechnym, a także – ze względu na jego znaczenie
w procesie podejmowania decyzji – dobrze zbadanym, wciąż są stawiane nowe pytania
dotyczące trwałości, plastyczności, znaczenia i siły zakotwiczenia.

Mussweiler i Strack [1997, Mussweiler 2002] uważają efekt zakotwiczenia za
szczególny rodzaj torowania znaczeniowego, polegającego na tym, że informacje raz
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wykorzystane w zadaniu są podczas następnego zadania łatwiej przywoływane. Ba-
dacze nazwali powyższy mechanizm mianem „zakotwiczenia i dostosowania” [Chap-
man, Johnson 1999]. Uczestnicy eksperymentów dotyczących heurystyki zakotwicze-
nia, którym najpierw podaje się pewną informację, traktują ją jako realną granicę wy-
znaczającą dolną lub górną wartość na wyobrażonej skali –– przyjmując, że wartość
będąca odpowiedzią na zadane później pytanie znajdzie się w przedziale pomiędzy ko-
twicą a drugą wartością graniczną, którą muszą wymyślić sobie sami. W związku z ta-
kim postrzeganiem analizowanego zagadnienia kotwicę uznawano za punkt odniesie-
nia, którym wręcz warto kierować się podczas odpowiedzi, gdyż stanowi potencjalną
wartość graniczną. Kotwica ta ma więc szczególne znaczenie, gdy badany zupełnie nie
zna nawet przybliżonej wartości prawidłowej odpowiedzi. Sutherland [1994] przeko-
nuje, że dla osób badanych kotwica jest tożsama z hipotezą roboczą, którą niechętnie
odrzucają. Zauważa też, że ludzie zazwyczaj odchodzą od postawionej hipotezy robo-
czej (kotwicy), zmierzając w stronę poprawnej odpowiedzi, lecz odległość ostatecznej
odpowiedzi od kotwicy nigdy nie jest duża [Sutherland 1994]. Ten fakt można wy-
tłumaczyć konfirmacyjnym charakterem ludzkiego rozumowania —- jest ono ukierun-
kowane na potwierdzanie hipotez raczej niż na ich falsyfikację, toteż po postawieniu
hipotezy roboczej osoba udzielająca odpowiedzi będzie kierować się danymi, które
ją potwierdzają, ignorując informacje sprzeczne. Kolejną cechą ludzkiego myślenia,
która znajduje odzwierciedlenie w heurystyce zakotwiczenia, jest naturalna tendencja
do szukania podobieństw między dwoma elementami –– nawet wówczas, gdy dana
osoba jest proszona o skupienie się na prawdopodobieństwie. Elementy podobne zo-
staną uznane automatycznie za bardziej prawdopodobne [Kahneman, Tversky 1983].

Dotychczas przeprowadzone badania udowodniły, że efekt zakotwiczenia wystę-
puje bardzo często przy informacjach prezentowanych w formie liczb czy miar, jak wy-
sokość, szerokość, waga. Pojawia się zarówno podczas rozumowania dotyczącego abs-
trakcyjnych liczb, jak i konkretnych danych związanych z wiedzą powszechną [Strack,
Mussweiler 1997, Kahneman, Tversky 1974, Sutherland 1994]. Nasuwa się pytanie,
czy efekt zakotwiczenia wystąpi także podczas prezentacji danych innych niż liczbo-
we, na przykład w formie wizualnej. Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy
efekt zakotwiczenia zachodzi na materiale wizualnym, prezentowanym sekwencyjnie.

Hipoteza badawcza

Efekt zakotwiczenia występuje 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 męż-
czyzn spotkanych na kilku z głównych ulic Krakowa, z czego znaczną część 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. Prezen-
tacja składała się z 3 części: instrukcji, części właściwej (wyświetlanych odcinków ––
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1 odcinek/slajd), końcowego pytania i podziękowania za udział w badaniu. W części
właściwej zawierały 9 slajdów ze stopniowo zwiększającymi się/malejącymi odcin-
kami oraz slajdem z informacją o przyjętej w badaniu, abstrakcyjnej jednostce „T”
(wymyślonej na potrzeby badania. Autorzy uznali, iż użycie jakiejkolwiek znanej ba-
danemu jednostce mogłoby mieć zakłócający wpływ na odpowiedź. Badani mogliby
np. sugerować się znaną im długością kartki czy przekątną monitora w danej jedno-
stce). We wszystkich wersjach slajdy w części właściwej zmieniały się z prędkością
1 slajd/sekundę.

Procedura

Osobie badanej przedstawiano początek prezentacji zawierający instrukcję. Gdy za-
poznała się ona z treścią instrukcji pytano, czy nie potrzebuje żadnych dodatkowych
wyjaśnień i ewentualnie takowych udzielano. Następnie uruchamiano część właściwą
prezentacji. Mimo nieograniczonego czasu poproszono o udzielenie odpowiedzi sto-
sunkowo szybko.

Zmienne

Zmienną niezależną jest wersja prezentacji. Zmienną zależną jest podawana odpo-
wiedź wyrażona w liczbie.

Hipotezy szczegółowe

Osoby, którym zaprezentuje się odcinki w kolejności od najmniejszego będą podawały
niższą sumaryczną długość odcinków, niż osoby, które obejrzą je w odwrotnej kolejno-
ści.

Opis wyników

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

Z analiz usunięto wyniki jednej osoby, gdyż najpewniej nie zrozumiała ona instruk-
cji do zadania. Podała wyjątkowo niską oszacowaną łączna długość odcinków (4T).
Wynik ten odbiegał o -2,9 odchylenia standardowego od średniej. Rozkład zmien-
nej zależnej znacząco odbiegał od rozkładu normalnego (Test Shapiro-Wilka staty-
styka=0,86; df = 126; p < 001). Porównanie oszacowanej długości wszystkich od-
cinków pomiędzy grupą o uporządkowaniu charakteryzującym się wzrastającą długo-
ścią (średnia rang = 70,1) a grupą o uporządkowaniu charakteryzującym się malejącą
długością (średnia rang= 56,4) wykazała (Test U-Manna-Whitneya dla porównań mię-
dzygrupowych) istotną statystycznie różnicę (U = 1552; p = 0, 035).
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Dyskusja

Tversky i Kahneman twierdzili, iż heurystyka zakotwiczenia występuje jedynie w przy-
padku danych liczbowych [1974]. Autorom poniższej pracy nie udało się odnaleźć
w dostępnej literaturze opisu choćby jednego badania efektu zakotwiczenia na mate-
riale wizualnym. Jeśli rzeczywíscie w literaturze naukowej nie ma opisu takiego ba-
dania, prowadziłoby to do wniosku, że metoda zastosowana przez autorów jest inno-
wacyjna. Hipoteza głosząca, iż omawiany efekt dotyczy także materiału wizualnego,
potwierdziła się. Efekt zakotwiczenia zdaje się zatem być efektem silnym, powszech-
nym oraz działającym niezależnie od formy materiału.

Przeprowadzając badanie eksperymentatorzy zauważyli, że dla części badanych
instrukcja zawarta w prezentacji multimedialnej nie była w pełni zrozumiała. Uczestni-
cy eksperymentu podawali liczbę wyświetlonych odcinków zamiast sumy ich długości,
mimo iż instrukcje oraz pytanie na prezentacji trzykrotnie wspominały o sumie długo-
ści. Kolejnym problemem był fakt, iż inne osoby badane sądziły, przez pewien czas wy-
świetlania slajdów, że prezentowany jest im ciągle ten sam odcinek, który się „kurczy",
bądź „wydłuża". Skarżono się również na zbyt krótki czas ekspozycji. Korzystna byłaby
zatem replikacja badań, uwzględniająca powyższe problemy. Rozwiązaniem mogłoby
być wprowadzenie pretestu polegającego na prezentacji badanym kolejnych, zróżnico-
wanych pod względem długości odcinków, których pojedyncze długości (w sztucznej
jednostce „T”) mieliby oszacować. W przypadku wystąpienia błędów należałoby bada-
nym ponownie wytłumaczyć polecenie. Istnieje jednak ryzyko, iż taka procedura już
sama w sobie stanowiłaby swojego rodzaju „kotwicę”. Innym rozwiązaniem jest po-
proszenie badanych o ustne odtworzenie instrukcji z pamięci po zapoznaniu się z nią,
tzn. wyjaśnienie, co będzie się działo w trakcie badania i jakie jest ich zadanie. Taka
procedura wydaje się być mniej inwazyjna dla głównej części badania.

Prezentowane badania są innowacyjne, dlatego warto byłoby nie tylko udoskonalić
ich metodę, ale także wprowadzić nową. Przykładowo, pomimo tego, że prezentowany
materiał miał charakter wizualny (odcinki), badani odpowiadali używając liczb (dłu-
gość wyrażona liczbowo w wymyślonej jednostce „T”). Można by posłużyć się materia-
łem wizualnym również przy udzielaniu odpowiedzi przez badanych. Badani mogliby
np., pokazywać na rozwiniętym sznurku czy tasiemce jaką łączną długość według nich
mają wyświetlone odcinki. Taka procedura niesie jednak ze sobą ryzyko, iż długość
ów tasiemki/ sznurka zasugeruje badanym jaką długość powinni pokazać. Być mo-
że lepszym rozwiązaniem byłaby prośba narysowania lub pokazania tej długości. Po-
nadto warto by powtórzyć badanie na bodźcach dwuwymiarowych (np. kwadratach),
przestrzennych czy słuchowych, bądź i dwuwymiarowych lub przestrzennych i słu-
chowych jednocześnie. Materiał słuchowy prezentowany byłby od tonu najwyższego
do najniższego oraz odwrotnie. Gdyby efekt ukazał się również w tych wersjach bada-
nia, należałoby zastanowić się nad zastosowaniem tego efektu w praktyce, zwłaszcza
w reklamie czy obrocie informacji. Możliwe jest bowiem, iż autorzy reklam (telewizyj-
nych, radiowych czy internetowych) powinni umieszczać najbardziej istotne z punktu
widzenia efektywności ich przekazu informacje na początku trwania reklamy, a nie
jak to ma zazwyczaj miejsce — na końcu. Jest prawdopodobne, iż zmiana ta znacznie
zwiększyłaby skuteczność reklamy (jej wpływ na odbiorców), co z kolei zwiększyłoby
zyski reklamujących się firm.
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Podsumowanie

Prawdopodobnie omówione badanie jest pierwszym, którego celem było sprawdze-
nie czy heurystyka zakotwiczenia zachodzi na materiale wizualnym. W badaniu tym
zaobserwowano efekt zakotwiczenia przy zastosowaniu odcinków (materiału wizual-
nego). Oznacza to, iż efekt ten jest silniejszy, powszechniejszy i bardziej uniwersalny
niż do tej pory przypuszczano. Oczywíscie należy przeprowadzić replikację badania.
W przypadku potwierdzenia otrzymanych w tym badaniu wyników, należałoby za-
stanowić się nad ich praktycznym zastosowaniem. Niewykluczone, iż uwzględnienie
efektu zakotwiczenia na materiale wizualnym może przynieść ogromny pożytek wie-
lu firmom czy instytucjom promującym swoje usługi czy poglądy za pośrednictwem
reklam wizualnych, poprzez zwiększenie ich skuteczności. Autorzy reklam mogliby
uzyskać efekt zakotwiczenia na wybranym elemencie, co spowodowałoby, iż inny pre-
zentowany obiekt (inne obiekty) wydawałby się odbiorcy większy/mniejszy niż jest
w istocie.
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Streszczenie Przyjęcie przez językoznawstwo kognitywne założenia o powiązaniu ję-
zyka i procesów poznawczych [Lakoff 1991] przyczyniło się do poszerzenia możliwo-
ści badań nad językiem o dociekania na temat możliwych powiązań wyrażeń języko-
wych i odpowiadających im sposobów postrzegania świata [Evans, Green 2007].

Niemniej takie spojrzenie na język okazało się niewystarczające. Jak w ostat-
nich kilku latach zauważyli niektórzy z językoznawców kognitywnych [Bernardez
2007], założenie o zależności języka wyłącznie od procesów poznawczych prowadziło-
by do konieczności przyjęcia założenia (wynikającego z fizjologii gatunku ludzkiego),
że aparatury poznawcze wszystkich ludzi są prawie takie same. To z kolei, prowadzi-
łoby do paradoksalnego wniosku – jeśli założymy, że istnieje jeden system poznawczy,
to musiałby istnieć jeden tylko język [Bernardez 2007]. Takie podej́scie czyniłoby nurt
kognitywny w językoznawstwie bardzo podobnym do nurtu gramatyki generatywnej
(zapoczątkowanego przez Noama Chomsky’ego) do którego ten pierwszy stawiał się
zawsze w opozycji. Dlatego dodanie do analiz kognitywnych aspektu kulturowego wy-
daje się niezbędnym krokiem dla adekwatnego opisu języka, co zostaje coraz częściej
zauważane w pracach językoznawców kognitywnych.

Celem pracy jest wskazanie, że choć potrzeba uwzględnienia zarówno aspektów
biologicznych jak i kulturowych w analizach językoznawczych jest uwzględniana i de-
klarowana przez badaczy, w praktyce nie ma jeszcze sformalizowanych i skutecznych
sposobów badań w pełnym paradygmacie kognitywnym.

Wstęp

Multidysycplinarność zawsze była ideą tyleż „powabną” co trudną. Powszechność in-
tuicji co do konieczności integracji wyników badań łączyła się z trudnościami w wy-
pracowaniu spójnego tej integracji modelu:

Choć badaczy kognitywistów nie jednoczy wspólny paradygmat, to jednak
publikują oni w tych samych czasopismach, uczestniczą w tych samych kon-
ferencjach i żywią przekonanie, że wyniki ich badań układają się, czy też po-
winny się ułożyć w jakís „wzór”. Wypracowane w ten sposób wyniki są stop-
niowo asymilowane i integrowane. W efekcie powstaje wiedza, która należy
już do kognitywistyki a nie do nauk z których się wywodzi. [Klawiter 2004]
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na przykładach, że współczesne języ-
koznawstwo kognitywne funkcjonuje w sposób podobny jak w opisanym cytacie. Po-
mimo współdzielonego przekonania o konieczności integracji badań, przedstawiciele
różnych dziedzin nauki wypracowują odrębne wyniki, które na spójną interpretację
muszą dopiero poczekać.

W części pierwszej przywołane zostaną skrótowo znane założenia ogólne stoją-
ce u podstaw nurtu językoznawstwa kognitywnego. Część druga zawiera prezentację
szczególnego przypadku realizacji tych założeń — szkoły etnolingwistyki lubelskiej.

Idee kognitywne

Językoznawcy kognitywni często powołują się na odmienność swych dokonań od tra-
dycji gramatyki generatywnej Chomsky’ego [np. Fauconnier 2009; Evans, Green 2006].
Określając cele teorii językoznawczych, Noam Chomsky stwierdza „W niniejszej pra-
cy zastrzegę termin teoria językoznawcza dla systemów hipotez dotyczących ogólnych
cech języka ludzkiego wysuwanych w próbie odniesienia się do określonego zakre-
su zjawisk językowych ”1 [Chomsky 1970, 7] Przesądza tym samym, że istotnym dla
badań będzie to, co ogólne – wspólne zarówno dla różnego rodzaju wypowiedzi ję-
zykowych jak i dla różnych języków. Obok tego jednak zauważa, że pewien zakres
zjawisk językowych zostanie świadomie pominięty, aby możliwe było wskazanie praw
ogólnych dla zakresu będącego bezpośrednio w obszarze zainteresowań.
Punktem wyj́scia, który motywuje Chomsky’ego do takiego podej́scia jest spostrze-
żenie, że „każdy dojrzały użytkownik może w swoim ojczystym języku wypowiedzieć
nowe zdanie, a pozostali użytkownicy tego języka mogą je natychmiast zrozumieć, po-
mimo iż zdanie to będzie jednakowo dla nich nowe”2 [Chomsky, 1970, 7]. Zadaniem
językoznawstwa w ujęciu Chomsky’ego jest wyjaśnienie w jaki sposób z ograniczonej
liczby zasłyszanych słów i zdań ludzie wyprodukować i zrozumieć mogą potencjalnie
nieskończoną liczbę wypowiedzi. Zdaniem autora, jest to możliwe dzięki zespołowi
reguł danego języka, zwanemu po prostu tegoż języka gramatyką [Chomsky 1970, 9].
W koncepcji Chomsky’ego następuje wyraźne rozgraniczenie między zdaniami po-
prawnie i błędnie zbudowanymi3, z wyraźnymi zastrzeżeniem, że tylko pierwsze nale-
żą do zdań generowanych przez gramatykę (danego) języka4.
Językoznawstwo kognitywne zakreśla swój zakres badań z gruntu odmiennie, zakła-
dając oparcie się na uzusie językowym [Kardela 2006]. Rezygnuje się w nim z przypi-
sywania zdaniom wartości bycia poprawnie lub niepoprawnie zbudowanymi i zakłada
badanie wszystkich dostępnych użyć języka przez użytkowników.

1 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 at-
tempt to account for a certain range of linguistic phenomena” [Chomsky 1970, ,
7]

2 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]

3 W oryginale well–formed sentences i ill-formed sentences [Chomsky 1970]
4 W oryginale language generated by the grammar [Chomsky 1970, 9]
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Różnica między językoznawstwem kognitywnym a pozostałymi nurtami językoznaw-
stwa sformułowana została również w postaci dwóch założeń przez George’a Lakoffa
[Lakoff 1991] Pierwszy punkt to tak zwane założenie o generalizacji. Twierdzi się
w nim, że ogólne wzorce mogą zostać wskazane zarówno w fonetyce, semantyce jak
i syntaktyce i pragmatyce. Podział zatem na te dziedziny nie jest odwzorowaniem ist-
niejących w rzeczywistości twardych granic, ale raczej metodologicznym konstruktem.
Z założeniem o generalizacji wiąże się założenie o poznawczym charakterze języka.
Ekstrapoluje ono zasadę generalizacji na ludzkie poznanie, i postuluje odpowiedniości
między strukturami językowymi i poznawczymi [Lakoff 1991]. Przyjęcie tych założeń
w znacznym stopniu określa metody badań językoznawczych. Jeśli bowiem przyjmu-
jemy, że istnieją wzorce wspólne dla języka i poznawania, to proces konstruowania
znaczeń językowych nie będzie arbitralnym wytworem kultury, ale da się opisać w ka-
tegoriach ludzkiego doświadczenia. co istotne, w procesach poznawczych wpływają-
cych na tworzenie się znaczeń językowych nie odwzorowujemy wiedzy z zewnątrz,
ale dokonujemy interpretacji, oraz nadajemy sensy naszym doświadczeniom. W języ-
koznawstwie kognitywnym zatem, znaczenie nie jest efektem relacji świata do języka,
ale relacji świata do ludzkiego systemu poznawczego.
Dlatego też, jak pisze Fauconnier [Fauconnier 2009], podstawowym celem języko-
znawstwa kognitywnego jest położenie kresu powszechnie przyjmowanemu a jednak
błędnemu założeniu, że znaczenie przysługuje formom językowym. Zawarte w leksy-
konie i formach gramatycznych znaczenia są ubogim szkicem, który aktywuje złożone
struktury poznawcze. Zatem wspomniana powyżej zasada ograniczenia badań języko-
znawczych do badań wyłącznie języka musi zostać odrzucona.

Multidyscyplinarność w praktyce

Jeżeli zatem w procesie komunikacji międzyludzkiej nie jest tak, że całość znacze-
nia przekazywana jest w znakach językowych, oznacza to że pojawia się coś doda-
wanego. Skąd jednak pochodzi wiedza uczestników komunikacji? Jak to się dzieje,
że w procesie komunikacji dochodzi do porozumienia, czyli że uczestnicy komuni-
kacji „dobudowują” znaczenia w ten sam sposób? Jeżeli zgodność tego co dodawane
miałaby wynikać ze wspólnej wszystkim ludziom fizycznie zdeterminowanej podstawy
doświadczeniowej (jak chcą językoznawcy kognitywni) jak zatem wyjaśnić problemy
w komunikacji osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych?
Z takiego postawienia problemu jednoznacznie wynika, że językoznawstwo kognityw-
ne potrzebuje nowego modelu badań, który uwzględniałby zarówno czynniki biolo-
giczne, kulturowe jak i wiedzę o ludzkim poznawaniu. (O czym wspomina także Fau-
connier przywołując różne nauki które zajmują badaniem powiązanych z językiem
procesów poznawczych)
Krytyka bliska w formie wyżej przedstawionej była źródłem trendu do wiązania biolo-
gicznych i kulturowych aspektów poznania ludzkiego. Ostatnie lata zaowocowały tego
typu ideami.
Propozycje padały z różnych stron. Z racji ograniczeń objętościowych, przytoczę w ko-
lejnych paragrafach jedynie dwie: wychodzącą z perspektywy antropologii społecz-
nej w kierunku nauk biologicznych ideę Ingolda oraz poszerzającą ujęcie ewolucyjne
o aspekty kulturowe propozycję Tomasello.

Antropolog społeczny Timothy Ingold [Ingold 2009] podaje przykład umiejętno-
ści, w której zachodzi interesująca relacja między tym co wrodzone a tym co naby-
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te. W chodzeniu, jego zdaniem widać tę współzależność wspólnej dla wszystkich lu-
dzi biologicznej podstawy i kulturowych uwarunkowań. Jak zauważa autor, pewien
wspólny wzorzec chodzenia można odnaleźć u wszystkich ludzi. Czy jednak oznacza
to, że umiejętność chodzenia jako taka jest nam wrodzona? Jakie wobec tego byłyby
źródła odmiennych sposobów chodzenia obserwowanych w różnych kulturach? Wyda-
je się, że bazując na ogólnoludzkich wrodzonych kompetencjach, kulturowo kształtują
się sposoby chodzenia specyficzne dla danej kultury oraz przypisywanych przez nią
dodatkowych czynników (jak płeć czy sytuacja – np. krok defiladowy).
Autor deklaruje konieczność powiązania elementów kulturowych, biologicznych i umy-
słowych w procesie kształtowania złożonych umiejętności, takich jak chodzenie czy
posługiwanie się językiem [Ingold 2009].
Połączenie perspektywy biologicznej i kulturowej jest widoczne nie tylko w języko-
znawstwie. Rosnące zainteresowanie taką ideą widać na przykład także w archeologii.
Zauważa się tam, że trwanie antropologii kulturowej (czy społecznej) przez długi czas
ufundowane było na założeniu o arbitralności kultury (a co za tym idzie będącego jej
częścią języka) i jej niezależności od tak zwanych ograniczeń biologicznych. Tworzące
się obecnie w ramach paradygmatu archeologii krajobrazu (landscape theory) badania
wskazują na potrzebę 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 tezą o komplemen-
tarności:

Taką ideę istoty ludzkiej jako sumy trzech komplementarnych elementów,
a mianowicie ciała, umysłu i kultury, nazywam tezą o komplementarności. Po-
piera ją ogromne przymierze intelektualne pomiędzy paradygmatami teore-
tycznymi neodarwinizmu w biologii, nauk kognitywnych w psychologii i teorii
kultury w antropologii. [Ingold 2009, 113]

Początkiem drogi do „złotego środka” w opisywaniu relacji biologiczne — kulturowe
może być również antropologia ewolucyjna. Badania nad specyficznym dla prymatów
sposobem uczenia się doprowadziły Michaela Tomasello do stworzenia teorii zapadki.
W koncepcji tej, kultura pojmowana jest kumulatywnie, to znaczy zdobycze poprzed-
nich pokoleń są ulepszane i przekazywane następnym [Tomasello 1999]. Wychodząc
od nastawionych biologicznie badań nad prymatami, autor uzupełnia swoje koncepcje
elementami teorii kultury.
Wydaje się, że tylko takie podej́scie może posłużyć do wyjaśnienia biologiczno –– kul-
turowej natury języka. Istotną różnicą w porównaniu do nurtu generatywistycznego
jest założenie — zgodne z zarysowanym w początkowej części pracy założeniem ko-
gnitywnym, że umiejętności poznawcze nie są dedykowane językowi, ale mają charak-
ter bardziej ogólny. W takim ujęciu zdolność do nabywania języka jest częścią szerzej
rozumianej adaptacji umożliwiającej uczenie się kulturowe. Dzieci ludzkie różnią się
od młodych pozostałych prymatów nie tylko posiadaniem języka ale także umiejętno-
ścią przyswojenia pozostałych elementów kultury. do takich umiejętności można zali-
czyć zdolność używania symboli materialnych, przekazywanie wiedzy o wytwarzaniu
narzędzi, współpracę zakładającą uzupełniające się role czy umiejętność celowego na-
uczania. [Tomasello 2003] Biologiczna podstawa umiejętności 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 wstępie związki „szkoły językowego obrazu świata” z językoznaw-
stwem kognitywnym mają charakter bardzo podstawowy. Dotyczy to podzielanego
przez obie szkoły nastawienia do autonomii języka jako przedmiotu badań. Podobnie
jak klasyczni językoznawcy kognitywni lubelska szkoła zakłada, że znaczenia komu-
nikatów wiążą się z treściami umysłowymi. Różnica polega jednak na tym, że w de-
klaracjach językoznawców kognitywnych przytoczonych w początkowej części pracy
chodzi o „umysł ludzki w ogóle”, pod którą to metaforą kryje się poszukiwanie uni-
wersalnych cech umysłu współdzielonych przez wszystkich ludzi. Uwaga kognitywnie
zorientowanej szkoły etnolingwistyki lubelskiej ogniskuje się jednak nie na jednostce,
ani nie na abstrakcyjnym ogóle, ale na konkretnie określonej zbiorowości.
Pisząc o dwóch aspektach subiektywności w językoznawstwie Grzegorczykowa zauwa-
ża:

[według semantyki kognitywnej] relacja znakowa łączy formę (klasę ciągów
fonicznych) z pojęciem (zbiorową świadomością: 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
podej́scie skupione na jednostkowym wymiarze kształtowania się znaczeń. Takie po-
dej́scie można wskazać na przykład przy pojęciu schematu wyobrażeniowego (image
schema). [Gibbs, Colston 2006]

Nie odrzucając koncepcji kognitywnych, badacze z nurtu etnolingwistycznego sku-
piają się na już uwspólnionej podstawie konceptualnej i tym, w jaki sposób wpływa ona
na ludzkie postrzeganie świata. Kluczowe pojęcie nurtu zatem – językowy obraz świa-
ta, jest zachowanym w języku systemem pojęć określających patrzenie danej grupy
społecznej na świat:

Językowy obraz świata chciałabym rozumieć jako strukturę pojęciową utrwa-
loną (zakrzepłą) w systemie danego języka, a więc jego właściwościach gra-
matycznych jak i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości) reali-
zujących się jak wszystko w języku za pomocą tekstów (wypowiedzi). [Grze-
gorczykowa 1999, 41]

W praktyce oznacza to, że badacze wychodząc od analiz języka danej grupy re-
konstruują językowy obraz świata zrelatywizowany do badanej grupy –– na przykład
ludowy obraz świata w języku polskim [Bartmiński 1999].

Tak jak w pozostałych nurtach wyrosłych na gruncie kognitywizmu, wartość se-
mantyczną przyznaje się w nurcie lubelskim wszystkim aspektom języka. Własności
danego obrazu świata odbijają się zarówno w formach gramatycznych jak i leksykal-
nych. na przykład, różny stopień uogólnienia w segmentowaniu rzeczywistości może
cechować różne języki. W przywoływanym przez autorkę przykładzie, podobne czyn-
ności prania oraz mycia są ujęte w jednym leksemie w języku angielskim — to wash
— oraz dwóch różnych w języku polskim. Również możliwości i ograniczenia słowo-
twórstwa pełni funkcję w tworzeniu językowego obrazu świata:

Derywaty właściwe o motywacji semantycznej eksponują pewne cechy istotne
przedmiotów, które stają się podstawą wydzielania klas i tworzenia nazwy,
por. np. palacz „palący zawodowo w piecu”. [Grzegorczykowa 1999]
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Takie utrwalone w języku profilowanie wpływa na postrzeganie rzeczywistości
przez daną wspólnotę językową. Jak widać, językowy obraz świata generalnie wią-
zany jest ze społecznością, a poznanie z jednostką. Jak ma się to do wskazywanego
w części pierwszej jednostkowego poznania?

Aby zmniejszyć tę lukę Bartmiński [1999] wprowadza elementy pośredniczące:
obok językowego obrazu świata, także punkt widzenia i perspektywę. Językowy obraz
świata w jego rozumieniu, to podobnie jak u Grzegorczykowej, zespół sądów o świecie
wpływający na percepcję rzeczywistości przez użytkowników języka w danej wspól-
nocie. Ten zespół sądów pozwala na określoną interpretację rzeczywistości. Stoi za
tym teza, że nasza opisywana w języku percepcja nie jest odwzorowaniem świata ale
właśnie jego interpretacją. Sądy takie zawarte są zarówno w gramatycznych formach
języka, w leksyce jak i w utartych formach (stałe związki frazeologiczne, wyrażenia
kliszowe). Pojęcie interpretacji, zamiast odwzorowania, jest kluczowe, jak zauważa
sam autor:

Utrwaloną w języku charakterystykę rzeczy – określaną niekiedy jako wyobra-
żenie (Putnam), projekcja (Jackendoff,), kreacja (Kwaśnica) – najlepiej odda-
je właśnie termin interpretacja. Zachowuje on postulowaną przez R. Grzegor-
czykową równowagę między epistemologicznym obiektywizmem (świat ist-
nieje realnie i jest poznawalny) a subiektywizmem (świat percypowany jest
przez człowieka w sposób swoisty), podkreśla zarazem aktywność ludzkiego
poznania i języka w stosunku do świata. [Bartmiński 1999]

Nawiązanie w końcowej części cytatu do „ludzkiego języka i poznania” wyraź-
nie kieruje nas do językoznawstwa kognitywnego w sensie klasycznym, to jest takim,
w którym indywidualne doświadczenie jednostki pełni istotną rolę w kształtowaniu się
warstwy znaczeniowej komunikatu. Dla uwidocznienia tej roli podmiotu, Bartmiński
wprowadza kategorię punktu widzenia. To podmiot na podstawie własnych doświad-
czeń, wiedzy oraz aktualnych dyspozycji dokonuje wyboru użycia określonych form
z dostępnych w danym języku. Ten punkt widzenia staje się zespołem dyrektyw doty-
czących sposobu odczytania treści komunikatu:

Przez punkt widzenia rozumieć będę czynnik podmiotowo – kulturowy, de-
cydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m. in. o kategoryzacji
przedmiotu, o wyborze postawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego na-
zwy, o wyborze cech, które są o podmiocie orzekane. [Bartmiński 1999]

Sformułowanie „czynnik podmiotowo – kulturowy” jest dość tajemnicze, i nie znaj-
duje dogłębnego wyjaśnienia. Bartmiński wyraża tutaj raczej wspólną dla wielu ba-
daczy intuicję, że czynniki poznawcze, biologiczne i kulturowe wiążą się w procesie
tworzenia komunikatów. Wydaje się jednak, że na obecnym poziomie wiedzy natura
tej relacji nie jest jeszcze poznana.

Konkluzja

Z przedstawionego powyżej zarysu ogólnych podstaw teoretycznych językoznawstwa
kognitywnego oraz, wskazanej jako przykład, jednej ze szkół program ten realizują-
cych – szkoły lubelskiej, wyłania się obraz o dość ambiwalentnym charakterze.

Z jednej strony widoczne jest deklarowane zarówno przez teoretyków jak i prak-
tyków nurtu przywiązanie do idei interdyscyplinarności. Za przywiązaniem tym stoi –
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bardziej lub mniej explicite obecna w tekstach – idea łączenia się czynników biologicz-
nych i kulturowych.

Z drugiej jednak strony w praktyce badawczej językoznawstwo kognitywne roz-
bija się na wiele dziedzin, a każda uchwytuje wybrane tylko aspekty (co jest cechą
wspólną nauk szczegółowych). W aparacie pojęciowym omówionej wyżej, pracującej
na materiale językowym, szkoły lubelskiej dobrze dopracowane są pojęcia językoznaw-
cze, niemniej te nie należące bezpośrednio do dziedziny (jak „podmiot” , „perspektywa
poznawcza” ) wydają się mieć pewne braki. Zaczerpnięte z psychologii pojęcia często
stosowane są w kontekście zmieniającym ich źródłowe znaczenie.

Istnieje potrzeba nadania struktury i przeformułowania głównych idei kognitywi-
zmu, tak, aby mogły zostać przełożone na praktykę badawczą. Wydaje się że wszystko
zmierza we właściwym kierunku: biologowie interesują się kulturą (Tomasello), antro-
pologowie społeczni biologią (Ingold) językoznawcy naukami o poznaniu. A filozofowi
pozostaje zainteresować się nimi wszystkimi w „poszukiwaniu straconego paradygma-
tu”.
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kognitywistyczne. T. 2. Ewolucja i złożone struktury poznawcze, Red. Andrzej
Klawiter, Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Jones A. 2002, From the perception of archaeology to the anthropology of per-
ception. An Interiew with Timothy Ingold, Journal of Social Archaeology vol 3(1):
5–22.
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Streszczenie Artykuł porusza problematykę związków łączących pobudzenie kon-
stytucjonalne z pobudzeniem chwilowym. Opisano w nim biologiczne podłoże oraz
funkcjonalną charakterystykę dwóch cech temperamentu: ekstrawersji oraz neuroty-
zmu. Natężenie w obrębie tych wymiarów uznaje się bowiem za wyznacznik pobu-
dzenia konstytucjonalnego. Pobudzenie chwilowe zostało opisane w kontekście kon-
cepcji Thayera [Nęcka 2000] oraz badań prowadzonych przez Matthewsa i współpra-
cowników [2002]. Liczne badania wykazały wpływ pobudzenia konstytucjonalnego
i chwilowego na funkcjonowanie poznawcze [Szymura 2007, Matthews 2002]. Jeże-
li pobudzenie konstytucjonalne i chwilowe wywiera wpływ na procesy poznawcze to
warto zadać pytanie bardziej podstawowe: jakie związki łączą pobudzenie konstytu-
cjonalne z pobudzeniem chwilowym? Badania Matthewsa [2002] ujawniły niskie i w
dużej części nieistotne korelacje pomiędzy pobudzeniem konstytucjonalnym a chwilo-
wym. Wyniki przemawiały na rzecz hipotezy mówiącej o tym, że poziom pobudzenia
konstytucjonalnego jest słabym predyktorem pobudzenia chwilowego doświadczane-
go w konkretnej sytuacji. W artykule opisano badania własne, które miały na celu we-
ryfikację tej hipotezy. Otrzymane rezultaty wykazały słaby związek łączący 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 jeste-
śmy w stanie prognozować aktualny stan człowieka? W konsekwencji czy na pod-
stawie wiedzy o natężeniu pobudzenia konstytucjonalnego możemy formułować przy-
puszczenia dotyczące pobudzenia chwilowego doświadczanego w konkretnej sytuacji?
Liczne badania dotyczące pobudzenia konstytucjonalnego i pobudzenia chwilowego
[Szymura 2007, Matthews 2002] wykazały, że odgrywają one istotną rolę w regulo-
waniu przebiegu i efektywności aktywności poznawczej. Jeżeli pobudzenie konstytu-
cjonalne i chwilowe wywiera wpływ na przebieg bieżącego funkcjonowania poznaw-
czego to warto zadać pytanie bardziej podstawowe: jakie związki łączą pobudzenie
konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym? W dalszej części artykułu postaram się
odpowiedzieć na to pytanie.
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Pobudzenie konstytucjonalne

Jednym z możliwych wyznaczników pobudzenia konstytucjonalnego jest pozycja jed-
nostki na wymiarze ekstrawersji oraz neurotyzmu. Wymiary te zostaną przedstawione
w kontekście biologicznej teorii trzech superczynników osobowości autorstwa Eysenc-
ka [Strelau 2001]. Spostrzegał on osobowość jako złożenie temperamentu z inteli-
gencją. Taki sposób ujmowania osobowości oraz poszukiwanie biologicznego podłoża
każdej z cech osobowości spowodowały, że koncepcja Eysencka ma również status teo-
rii temperamentu. Na podstawie licznych badań i analiz Eysenck doszedł do wniosku,
że struktura temperamentu jest trójczynnikowa. Wyróżnił trzy niezależne od siebie
superczynniki: psychotyczność (P), ekstrawersję (E) oraz neurotyczność (N). Są one
czynnikami nadrzędnymi w hierarchicznej strukturze, w skład której wchodzą czynni-
ki bardziej elementarne [Strelau 2001; Strelau 2006; Szymura 2007].

Ekstrawersja jest jedną z cech temperamentu, którą postrzega się jako wyznacz-
nik pobudzenia konstytucjonalnego. Za biologiczną podstawę ekstrawersji uznaje się
poziom aktywacji. Aktywacyjna teoria ekstrawersji Eysencka [Strelau 2001, 2006]
głosi, że pozycja jednostki na wymiarze ekstrawersji uwarunkowana jest różnicami
indywidualnymi w poziomie aktywności pętli korowo-siatkowej, wyznaczającej po-
ziom pobudzenia kory mózgowej. Aktywacja układu siatkowatego, stanowiącego je-
den z elementów tej pętli, zależy od konstytucjonalnych predyspozycji jednostki oraz
wartości energetycznej stymulacji. Zgodnie z teorią, poziom aktywacji introwertyków
jest wyższy od poziomu aktywacji ekstrawertyków. W związku z tym, introwertyków
charakteryzuje chronicznie podwyższony poziom pobudzenia, natomiast ekstrawerty-
cy przejawiają chronicznie obniżony poziom aktywacji. Aktywacyjna teoria Eysencka
oferuje szereg hipotez dotyczących funkcjonalnego znaczenia wymiaru ekstrawersji –
introwersji. Zgodnie z prawem Yerkesa–Dodsona [Strelau 2006] związek między po-
ziomem pobudzenia a poziomem wykonania zadania ma kształt odwróconej litery U
i jest modyfikowany przez trudność zadania. Każdy organizm dąży do uzyskania opty-
malnego poziomu pobudzenia. Eliasz [1981] definiuje go poprzez wskazanie efektów
w sferze psychicznej (dobrego samopoczucia) oraz wysokiej efektywności przy wy-
konywaniu zadań. Optymalny poziom pobudzenia dla zadań trudnych jest niższy niż
dla zadań łatwych, które charakteryzują się mniejszą wartością stymulacyjną. Zakła-
dając, że optymalny poziom pobudzenia energetycznego mózgu plasuje się z reguły
wśród wartości średnich, jednostki o wysokim chronicznym pobudzeniu układu siatko-
watego powinny unikać sytuacji silnie stymulujących, natomiast osoby o chronicznie
niskim pobudzeniu układu siatkowatego powinny przejawiać skłonność do poszuki-
wania wrażeń [Szymura 2007]. Bodźce o tej samej wartości stymulacyjnej powinny
mieć zatem odmienny wpływ na ekstrawertyków i introwertyków. Ekstrawertycy, aby
osiągnąć optymalny poziom pobudzenia, potrzebują więcej stymulacji, natomiast u
introwertyków następuje spadek poziomu wykonania w warunkach silnej stymulacji.
Można zatem stwierdzić, że związek między siłą bodźca a poziomem wykonania jest
modyfikowany przez ekstrawersję. Badania dotyczące związków łączących natężenie
ekstrawersji z jakością funkcjonowania poznawczego jednostki [Szymura 2007] wyka-
zały różne zależności między tymi dwoma zmiennymi. Co więcej, w toku innych badań
udowodniono, że natężenie cechy ekstrawersji wpływa na funkcjonowanie człowieka
w szerokim zakresie sytuacji, nie tylko w sferze poznawczej, ale także w sferze afek-
tywnej czy społecznej [Szymura 2007].

Drugą cechą temperamentu uznawaną za wyznacznik pobudzenia konstytucjonal-
nego jest neurotyzm. Neurotyzm definiowany jest jako tendencja do ujawniania ne-
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gatywnych stanów emocjonalnych: lęku czy napięcia. Za biologiczną podstawę neu-
rotyczności uważa się reaktywność struktur takich jak: hipokamp, ciało migdałowate,
obręcz półkuli mózgu, przegroda i podwzgórze [Strelau 2006]. Fizjologiczny ośrodek
tej cechy temperamentu znajduje się zatem w układzie limbicznym. Neurotycy nie są
chronicznie pobudzeni, lecz podwyższona w ich przypadku gotowość do reagowania
emocjonalnego powoduje, że częściej bywają pobudzeni. Stany podwyższonego pobu-
dzenia występują u nich częściej i w związku z tym można uznać, że podwyższone
pobudzenie jest w ich przypadku stałą cechą. Danych empirycznych dotyczących funk-
cjonalnego znaczenia tej cechy temperamentu jest zdecydowanie mniej niż w przy-
padku ekstrawersji. Większość badań dotyczących związku neurotyczności z jakością
funkcjonowania koncentrowała się na lęku, który jest jednym spośród kilku składni-
ków neurotyczności w teorii Eysencka [Strelau 2001]. Rezultaty tych badań wska-
zują jednak, że natężenie neurotyzmu, podobnie jak natężenie ekstrawersji, wpływa
na funkcjonowanie poznawcze człowieka [Szymura 2007].

Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, że pobudzenie definiowa-
ne jako cecha (ekstrawersja, neurotyzm) wywiera wpływ na funkcjonowanie jednostki.
Pierwotną przyczyną pobudzenia są w tym przypadku konstytucjonalnie uwarunko-
wane, chroniczne stany podwyższonej lub obniżonej aktywacji. Warto jednak zauwa-
żyć, że pobudzenie można definiować również jako stan. Istnieją badania [Matthews
2002], które wskazują, że istotną rolę dla funkcjonowania poznawczego w konkretnej
sytuacji zadaniowej odgrywa rodzaj i natężenie pobudzenia chwilowego.

Pobudzenie chwilowe

Badania dotyczące pobudzenia chwilowego zapoczątkowała koncepcja zaproponowa-
na przez Thayera [Nęcka 2000]. Pobudzenie chwilowe, związane z konkretną sytuacją,
rozumiane jest jako stan organizmu, a nie jego cecha. Rozróżnił on aktywację A, odno-
szącą się do kontinuum snu i czuwania, oraz aktywację B, która dotyczy emocji oraz
związanych z nimi stanów psychofizycznych. Osoby o wysokim natężeniu aktywacji
typu A czują się energiczne, aktywne i gotowe do działania, natomiast osoby niepobu-
dzone czują się zmęczone i ospałe. Terminem określającym ten rodzaj aktywacji jest
zatem „pobudzenie energetyczne”. Osoby pobudzone w znaczeniu aktywacji B czują
się napięte i zestresowane, a niskie natężenie w tym zakresie sprawia, że osoby czują
się zrelaksowane. Ten rodzaj aktywacji nazwano „pobudzeniem napięciowym”. Z kon-
cepcji Thayera korzystał między innymi Matthews [2002]. Badania prowadzone przez
tego autora [1992 za: Szymura 2007; Szymura, Sołtysińska 2009] ujawniły, że efek-
tywność w zadaniach uwagowych zależy nie tylko od pobudzenia konstytucjonalnego,
ale i od innych czynników: pory dnia oraz poziomu pobudzenia chwilowego dekla-
rowanego przez badanych. Co więcej, wykazano, że czynniki te mają większy wpływ
na selektywność czy podzielność uwagi niż biologicznie zdeterminowane natężenie
cechy ekstrawersji. Inne badania Matthewsa i współpracowników [2002] pokazują,
że korelacja między pobudzeniem chwilowym a konstytucjonalnym jest niewielka,
a czasem nieistotna. Oznacza to, że przewidywanie poziomu pobudzenia chwilowe-
go na podstawie poziomu pobudzenia konstytucjonalnego jest bardzo nieprecyzyjne.
Cechy osobowości opisują jedynie ogólne predyspozycje w zakresie przetwarzania da-
nych, natomiast dokładne przewidywanie efektywności i przebiegu bieżącego prze-
twarzania informacji okazuje się bardziej skomplikowane. Matthews zakłada zatem
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istnienie wielu zmiennych sytuacyjnych modyfikujących poziom pobudzenia chwilo-
wego u osób o określonym poziomie aktywacji konstytucjonalnej. W związku z tym
Matthews i Deary [2002 za: Szymura, Sołtysińska 2009] proponują badanie interak-
cyjnego wpływu pobudzenia chwilowego i konstytucjonalnego w różnych warunkach
zadaniowych. Twierdzą oni, że uwzględnienie tych dwóch determinant aktywacyjnych
pozwoli zwiększyć precyzję przewidywania wpływu natężenia pobudzenia na pozna-
nie i zachowanie. Wpływ pobudzenia chwilowego na funkcjonowanie poznawcze ba-
dał również Nęcka [2000]. Jednym z założeń zaproponowanej przez niego Formal-
nej Teorii Intelektu (FTI) jest wpływ pobudzenia konstytucjonalnego oraz chwilowego
na funkcjonowanie poznawcze, w tym na zasoby uwagi. W celu pomiaru rodzaju oraz
natężenia pobudzenia chwilowego wykorzystał — podobnie jak Matthews — koncep-
cję Thayera. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że podwyższony poziom pobu-
dzenia energetycznego wywiera korzystny wpływ na wykonanie zadań angażujących
uwagę. Osoby pobudzone energetycznie, w porównaniu z osobami niepobudzonymi,
lepiej kontrolowały zadanie równoległe, a ich reakcje były poprawniejsze i szybsze.
Odwrotne zależności zaobserwowano dla pobudzenia napięciowego – wysoki poziom
tej aktywacji obniżał efektywność wykonania zadań uwagowych. Wykazano ponadto,
że wyższe chwilowe pobudzenie napięciowe wiąże się z dłuższym czasem przeszuki-
wania pamięci krótkotrwałej, a wyższe chwilowe pobudzenie energetyczne zmniejsza
poprawność, jednocześnie skracając proces przeszukiwania. Okazuje się zatem, że róż-
ne rodzaje pobudzenia w odmienny sposób wpływają na procesy uwagi – pobudzenie
energetyczne wpływa pozytywnie na poziom wykonania zadań uwagowych, natomiast
pobudzenie napięciowe wywiera odwrotny efekt.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wykazano związek łą-
czący pobudzenie chwilowe z funkcjonowaniem poznawczym. Analiza interakcyjnego
wpływu pobudzenia konstytucjonalnego, stanów chwilowych oraz czynników sytu-
acyjnych na wykonanie zadań poznawczych wydaje się zatem obiecującym kierunkiem
dociekań badawczych. Skoro w badaniach dotyczących wpływu różnic indywidual-
nych na funkcjonowanie procesów uwagi niezbędne wydaje się uwzględnienie wpły-
wu pobudzenia chwilowego, to należy zadać sobie pytanie czy i jaki związek łączy
pobudzenie konstytucjonalne z pobudzeniem chwilowym. Czy istnieje związek mię-
dzy natężeniem ekstrawersji a natężeniem pobudzenia energetycznego? Czy istniej
związek między natężeniem neurotyczności a natężeniem pobudzenia napięciowego?
Zagadnienie to było jednym z problemów badawczych mojej pracy magisterskiej.

Hipotezy badawcze

Badania Matthewsa i współpracowników [2002] ujawniły niskie i w dużej części nie-
istotne korelacje pomiędzy pobudzeniem konstytucjonalnym a chwilowym. Autorzy
stwierdzili, że poziom pobudzenia konstytucjonalnego jest słabym predyktorem po-
ziomu pobudzenia chwilowego. W celu weryfikacji wniosków Matthewsa i współpra-
cowników [2002], badałam związki łączące pobudzenie konstytucjonalne z pobudze-
niem chwilowym. Podejrzewałam, że korelacje chwilowego pobudzenia napięciowego
z neurotyzmem będą dodatnie, a w przypadku ekstrawersji ujemne. Wzór korelacji dla
pobudzenia energetycznego powinien być przeciwny do powyższego. Korelacje chwi-
lowego pobudzenia energetycznego z neurotyzmem powinny być ujemne, a w przy-
padku ekstrawersji dodatnie. Co więcej, siła tych związków powinna być słaba.
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Procedura

Pierwszym etapem badania był udział w eksperymencie. W kluczowej fazie ekspe-
rymentu uczestnicy konfrontowani byli z 3 zadaniami o charakterze poznawczym:
(1) rozwiązywaniem problemu dywergencyjnego, (2) ocenianiem emocjonalnego zna-
czenia rzeczowników, (3) zadaniem pamięciowym. Problem dywergencyjny miał po-
stać pytania: „Czym spośród rzeczy znajdujących się w przeciętnym mieszkaniu można
osiągnąć cel x?”, gdzie x różniło się w zależności od grupy. Osoby w jednej grupie roz-
wiązywały problem „Czym spośród rzeczy znajdujących się w przeciętnym mieszkaniu
można wygarnąć ciężki przedmiot, który znalazł się głęboko pod szafą?”, natomiast
osoby w drugiej grupie rozwiązywały problem „Czym spośród rzeczy znajdujących się
w przeciętnym mieszkaniu można w czasie remontu przykryć starą cenną szafę, żeby
ją osłonić przed farbą i kurzem?”. Drugie zadanie — ocena emocjonalnego znaczenia
rzeczowników — polegało na ocenie emocji wzbudzanych przez kolejno pojawiające
się wyrazy. W trzecim zadaniu osoba badana była proszona o przypomnienie sobie
jak największej liczby wyrazów, których wydźwięk emocjonalny oceniała w poprzed-
nim zadaniu. Po zakończeniu każdego z trzech zadań uczestnik przechodził do oce-
ny stopnia trafności stwierdzeń dotyczących stanu, w jakim się znajdował, wykonu-
jąc zadanie. Pytania dotyczące stanu chwilowego stworzono na podstawie skal oraz
pozycji „Dundee Stress State Questionnaire” (DSSQ) autorstwa Matthewsa oraz jego
współpracowników (2002). Zastosowano czterostopniową skalę porządkową dotyczą-
cą stopnia trafności danego stwierdzenia (nietrafne, raczej nietrafne, raczej trafne,
trafne). W ten sposób mierzono między innymi natężenie chwilowego pobudzenia
energetycznego oraz chwilowego pobudzenia napięciowego. Drugim etapem bada-
nia było rozwiązywanie Inwentarza Osobowości NEO-PI-R, czyli pomiar natężenia
pobudzenia konstytucjonalnego. Przeprowadzony eksperyment został zaprojektowa-
ny przez dr. hab. Marka Kowalczyka. Zastosowana procedura służyła do weryfikacji
hipotez, które nie są przedmiotem tego artykułu. Otrzymane dane eksperymentalne
pozwoliły jednak na analizę związków pobudzenia konstytucjonalnego z pobudzeniem
chwilowym.

Wyniki

Analizie poddano korelacje między pobudzeniem napięciowym oraz pobudzeniem
energetycznym w kolejnych trzech zadaniach a ekstrawersją i neurotycznością (tabela
1).

W pierwszej kolejności analizowano skalę pobudzenia napięciowego. Przedmio-
tem zainteresowania były korelacje pobudzenia napięciowego ze skalą ekstrawersji
i neurotyzmu. W każdym z trzech pomiarów pobudzenie napięciowe łączy dodatni
słaby związek korelacyjny z neurotycznością. W jednym przypadku związek jest nie-
istotny statystycznie. Zaobserwować można ponadto ujemny słaby związek korelacyj-
ny z ekstrawersją. Taki wzór korelacji można interpretować w następujący sposób. Po
pierwsze, wyniki te przemawiają na rzecz hipotezy, że skala pobudzenia napięciowego
mierzy pobudzenie chwilowe o podłożu lękowym. Jest to zgodne z koncepcją Thayera,
który stwierdził, że chwilowe pobudzenie napięciowe dotyczy emocji oraz związanych
z nimi stanów psychofizycznych. Dodatnie korelacje między skalą pobudzenia napię-
ciowego i skalą neurotyzmu przemawiają na rzecz tej hipotezy. Po drugie, uzyskane re-
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Tabela 14.1. Korelacje między wynikami w skali ekstrawersji (E) i neurotyczności (N)
a wynikami w skali pobudzenia napięciowego (PN) i skali pobudzenia energetycznego
(PE) w trzech pomiarach

zultaty potwierdzają obserwacje poczynione w badaniach Matthewsa i współpracow-
ników [2002], ponieważ uzyskane wartości współczynników korelacji między pobu-
dzeniem napięciowym a neurotyzmem są niskie i nieznacznie wyższe do tych uzyska-
nych w ich badaniach. Wartości współczynników korelacji pobudzenia napięciowego
z ekstrawersją są natomiast wyższe niż we wspomnianych badaniach, a także w więk-
szości istotne. Ujemny kierunek związku został jednak zachowany. Wielkość i poziom
istotności statystycznej otrzymanych korelacji potwierdzają zatem pogląd Matthewsa
i współpracowników [2002], że na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego trudno
przewidzieć poziom pobudzenia chwilowego. Przedmiotem dalszej analizy były kore-
lacje między pobudzeniem energetycznym a skalą ekstrawersji i neurotyzmu. Pobu-
dzenie energetyczne łączy dodatnia słaba korelacja ze skalą ekstrawersji. Występują
również ujemne słabe korelacje miedzy pobudzeniem energetycznym a neurotyczno-
ścią. Korelacje te są istotne statystycznie. Po pierwsze, wyniki te przemawiają na rzecz
hipotezy, że skala pobudzenia energetycznego mierzy pobudzenie chwilowe o podłożu
energetycznym, co jest zgodne z koncepcją Thayera. Stwierdził on bowiem, że chwi-
lowe pobudzenie energetyczne odnosi się do kontinuum snu i czuwania. Osoby o wy-
sokim natężeniu pobudzenia energetycznego czują się energiczne, aktywne i gotowe
do działania, natomiast osoby niepobudzone czują się zmęczone i ospałe. Dodatnia
korelacja skali pobudzenia energetycznego ze skalą ekstrawersji potwierdza tą hipo-
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tezę. Po drugie, podobnie jak w przypadku pobudzenia napięciowego, rezultaty po-
twierdzają obserwacje Matthewsa i współpracowników [2002]. Autorzy odnotowali
słabe dodatnie korelacje pobudzenia energetycznego z ekstrawersją, były one jednak
w większości przypadków nieistotne statystycznie. W moich badaniach wartości te by-
ły istotne i wyższe od uzyskanych przez Matthewsa i współpracowników [2002]. Nie
zmienia to jednak faktu, że wartości tych korelacji są małe i przemawiają na korzyść
hipotezy, że na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego trudno przewidzieć poziom
pobudzenia chwilowego.

Podsumowanie

Badania Matthewsa i współpracowników [2002] oraz powyższe analizy dotyczące
związków łączących pobudzenie napięciowe i energetyczne z ekstrawersją i intrower-
sją przemawiają na rzecz hipotezy, że są to dwa odrębne rodzaje pobudzenia chwilo-
wego. Potwierdza to koncepcję Thayera [1985 za: Nęcka 2000], który zaproponował
podział na aktywację typu A oraz typu B. Co więcej, i jest to kluczowy dla tego ar-
tykułu wniosek, wykazano słabe lub nieistotne korelacje ekstrawersji i neurotyczno-
ści z chwilowym pobudzeniem energetycznym i napięciowym. Tym samym, hipoteza
Matthewsa dotycząca trudności w przewidywaniu poziomu pobudzenia chwilowego
na podstawie pobudzenia konstytucjonalnego uzyskała kolejne potwierdzenie. Należy
jednak zauważyć, że związek pobudzenia konstytucjonalnego i chwilowego ma miej-
sce, lecz jego siła jest mniejsza od oczekiwanej.
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Streszczenie Celem pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy lingwistyką ko-
gnitywną a praktykami społecznymi, ideologia i polityką. Jej zadaniem jest również
ukazanie, że sposób w jaki ludzie rozumieją metafory polega na czymś więcej 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 lekceważąc inne. Następ-
nie 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, wpływają na sposób konceptualizacji wojny przez społeczeń-
stwo międzynarodowe, jak fałszują one rzeczywisty obraz konfliktu i przyczyniają się
do nieświadomości społeczeństwa międzynarodowego na temat wielu mechanizmów
związanych z polityką i życiem społecznym.

Pojęcie metafory

Od czasu ukazania się książki Georga Lakoffa i Marka Johnsona „Metafory w naszym
życiu” metafora zajęła ważne miejsce w badaniach nad ludzkim umysłem i należne jej
miejsce w lingwistyce kognitywnej. Jednym z najważniejszych osiągnięć dwójki bada-
czy było pokazanie, że metafora nie jest jedynie figurą stylistyczną charakteryzującą
język poetycki, lecz, wręcz przeciwnie, jest powszechnie używana w prasie, przemó-
wieniach 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
następująco: „The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of
thing in terms of another.” [Lakoff, Johnson 1981, s. 5] Abstrakcyjna, nieznana dome-
na pojęciowa zwana domeną docelową lub receptorem zostaje wyjaśniona za pomocą
konkretnej i znanej domeny pojęciowej — domeny źródłowej -– donora. W wyniku te-
go procesu domena docelowa staje się dostępna poznawczo. Ponadto przyjęto uważać,
że domena źródłowa która jest rzutowana na domenę docelową jest zwykle bardziej
konkretna, a doświadczenia fizyczne stanowią domenę za pomocą której rozumiemy
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pojęcia abstrakcyjne (tak zwana teoria jednokierunkowości) [Evans, Green 2006 s.
296]. Niniejsi badacze wprowadzili również do lingwistyki pojęcie metafory koncep-
tualnej — podstawowej jednostki systemu kognitywnego, która pomaga w organizacji
nie tylko działania werbalnego, ale i niewerbalnego. Stąd twierdzenie, że metafora
nie jest jedynie wyrażeniem lingwistycznym, ale również narzędziem pomagającym
w konceptualizacji świata wokół nas. Na przykład abstrakcyjne pojęcie -– miłość —
jest często rozumiane za pomocą metafory konceptualnej MIŁOŚĆ TO PODRÓŻ, co
widoczne jest w następujących przykładach wyrażeń metaforycznych:

1. nasze drogi się rozeszły;
2. utknęła w toksycznym związku;
3. zwolnilísmy tempo.

Metafory konceptualne powodują również, że tak abstrakcyjne pojęcia, jak na
przykład „czas” przyjęto postrzegać jako wartości ograniczone. Metafora konceptualna
CZAS TO PIENIĄDZ przyczyniła się do rozwoju następujących wyrażeń, które oddają
również sposób konceptualizowania czasu:

1. kończy mi się czas;
2. zmarnowałam dużo czasu;
3. zostało mi dużo czasu;
4. zajmie mi to dużo czasu.

Ten sposób konceptualizowania czasu jest tak inherentny dla kultury zachodniej,
że wiele osób przyjmuje go za obiektywną rzeczywistość, jednakże metafora ta sta-
ła się konwencjonalnym sposobem konceptualizacji czasu dopiero w trakcie rewolucji
industrialnej, co wiązało się to z płaceniem robotnikom w fabrykach za czas spędzo-
ny w pracy, zamiast za wykonaną pracę. W późnym średniowieczu kościół sprzeciwiał
się płaceniu „za godzinę”, ponieważ wierzono, że czas jest darem od Boga i nie po-
winno się go kupować [Goatly 2007, s. 67]. Kolejnym argumentem świadczącym o
fałszywym postrzeganiu metafory konceptualnej jako obiektywnej rzeczywistości jest
obecność innych kultur, w których istnieją inne sposoby konceptualizowania czasu.
Na przykład plemię Ankore z Ugandy zamiast mówić o traceniu czasu mówi o jego
tworzeniu [Goatly 2007, s. 68].

Rzutowanie metaforyczne

W poprzedniej sekcji wprowadzono pojęcie metafory konceptualnej. Ponadto opisany
został proces rzutowania i wpływ metafor konceptualnych na postrzeganie różnych
abstrakcyjnych pojęć. Istotnym jest, iż rzutowanie (mapping) może prowadzić do róż-
nych rezultatów. Może ono podkreślać pewne analogiczne cechy donora i receptora
zatajając jednocześnie inne cechy. Przykładowa konceptualizacja człowieka poprzez
metaforę CZŁOWIEK TO MASZYNA:

1. pracowała dzís na najwyższych obrotach,

uwydatnia fakt, iż ciało ludzkie jest skomplikowanym tworem złożonym z wielu
zależnych od siebie elementów. Natomiast cechy, które ta metafora konceptualna lek-
ceważy to fakt, iż człowiek posiada wolną wolę i odpowiedzialność, którą ta za sobą
pociąga [Goatly 2007, s. 199]. Rzutowanie może również tworzyć analogie, których
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wcześniej pomiędzy donorem a receptorem nie było. Proces ten zwany metaphorical
entailment poddany został dokładniejszej analizie między innymi przez Zoltana Kovec-
sesa – jednego z najbardziej wybitnych lingwistów zajmujących się zagadnieniem me-
tafory. Polega on na rzutowaniu dodatkowej, bogatej wiedzy dotyczącej donora. [Ko-
vecses 2002, s. 79] Na przykład podstawowe informacje, które są rzutowane w przy-
padku metafory konceptualnej DYSKUSJA TO PODRÓZ to fakt, iż podróż odbywa się
wzdłuż danej ścieżki, stąd wyrażenia typu:

1. we will proceed in a step-by-step fashion;
będziemy kontynuować (dyskusję) krok po kroku [Kovecses 2002, s. 80].

Natomiast fakt, iż podczas podróży można zboczyć ze ścieżki Kovecses uważa za
dodatkową informację (nonconstituent element – element nie będący składnikiem). Me-
taphorical 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 pomiędzy do-
norem a receptorem, ale w wyniku rozumowania, że skoro dyskusja to podróż, a jedną
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 odzwiercie-
dlenie w takich wyrażeniach metaforycznych, jak:

1. nie lubię z nią dyskutować, bo zwykle odbiega od tematu.

Istnieją również metafory, w których przypadku odnalezienie analogii pomiędzy
donorem a receptorem jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Na przykład przyjęto
nazywać osobę, która ma problemy z wyrażanie uczuć za chłodną, donorem jest tu
fizyczne uczucie chłodu, a receptorem cecha charakteru. Mimo, iż jest to obecnie bar-
dzo skonwencjonalizowane wyrażenie nie jest łatwo odnaleźć analogie pomiędzy tymi
dwoma zjawiskami, może z wyjątkiem faktu, że ludzie nie lubią przebywać zarówno
w chłodzie, ja i w towarzystwie osób chłodnych.

Metafora i ideologia

W poprzedniej części artykułu zostało pokazane, że metafora nie jest prostym rzu-
towaniem domeny źródłowej na domenę docelową. Ponadto metafora nie wyjaśnia
jedynie abstrakcyjnej domeny pojęciowej za pomocą domeny konkretnej, lecz może
również tworzyć analogie. Cecha ta jest często wykorzystywana w dyskursie politycz-
nym, gdyż pozwala ona na manipulację słuchaczem. Skutki takiej manipulacji bywają
katastrofalne. Najbardziej znanym i zarazem tragicznym przykładem jest metafora za-
stosowana przez Hitlera w stosunku do Narodu Żydowskiego – NARÓD ŻYDOWSKI
TO PASOŻYT. Poprzez przedstawienie Żydów jako istotę niższego rzędu, szkodliwą
i nieprzyjazną człowiekowi Hitler przyczynił się do odczłowieczeniu tej nacji i jej kon-
ceptualizacji jako „niższego bytu”. Ludobójstwo przeprowadzone na narodzie Żydow-
skim nie było w pojęciu Hitlera i według jego ideologii aktem niemoralnym, gdyż nie
zostało ono przeprowadzone na istotach ludzkich. Van Dijk [1984, s.8] określa ide-
ologię 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 abo-
ut 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 narzędziem,
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które w tej organizacji pomaga. Metafora pozwala na zrozumienie jednej, zwykle bar-
dziej abstrakcyjnej i złożonej domeny pojęciowej za pomocą drugiej, zwykle bardziej
konkretnej. Polityka i ideologia są bez wątpienia taką abstrakcyjną dziedziną i, jak zo-
stało to ukazane między innymi przez Georga Lakoffa [2006] w analizie przemówień
amerykańskich polityków z okresu Wojny w Zatoce Perskiej, jest ona szeroko rozpo-
wszechniona w dyskursie politycznym.

Dwie metafory konceptualne, które są szeroko reprezentowane w dyskursie poli-
tycznym szczególnie w czasach działań wojennych, to: KRAJ TO OSOBA i WOJNA TO
BAJKA. Są one obecne choćby w przemówieniach George’a Busha seniora. W meta-
forze konceptualnej KRAJ TO OSOBA domena bardziej abstrakcyjna – kraj – zostaje
wytłumaczona za pomocą 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 struk-
tura etniczna, partie polityczne, wpływ wojska i korporacji na jego politykę wewnętrz-
ną.

Lakoff [2006, s. 207] mówi o podziale metafor konceptualnych i ich hierarchii
na bardziej lub mniej ogólne. Metafory konceptualne o bardziej wyspecjalizowanym
znaczeniu dziedziczą cechy metafor konceptualnych, które znajdują się wyżej w hie-
rarchii. Na przykład MIŁOŚĆ TO PODRÓŻ znajduje się w takiej hierarchii poniżej ŻY-
CIE TO PODRÓŻ i dziedziczy wszystkie jej implikacje. Metafora konceptualna KRAJ
TO OSOBA zawiera w sobie wiele bardziej szczegółowych metafor konceptualnych,
mianowicie:

1. obszar na którym znajduje się kraj to dom;
2. kraje graniczne to sąsiedzi;
3. kraje sojusznicze to przyjaciele;
4. kraje wrogie to wrogowie.

Jedną z konsekwencji konceptualizowania kraju jako osoby jest stosowanie w sto-
sunku do różnych państw przymiotników, które stosowane są do charakteryzowania
ludzi: spokojny, nieodpowiedzialny, agresywny czy leniwy [Lakoff 1991]. Ponadto, we-
dług Lakoffa [op. cit.], dobre samopoczucie, powodzenie danego kraju jest rozumiane
jako jego zamożność, stąd możliwość analogii pomiędzy poważnym zagrożeniem dla
ekonomii danego kraju i zagrożeniem dla jego ‘życia’. Siła natomiast jest rozumiana ja-
ko armia, którą dany kraj posiada. Ostatnia z analogii dotyczy industrializacji różnych
państw, która jest rozumiana jako ich dojrzałość. Stąd kraj wysoko zindustrializowany
nazywamy rozwiniętym a kraj nisko zindustrializowany – rozwijającym się, jak gdyby
był on niedojrzałym dzieckiem potrzebującym opieki i instrukcji. Metafory konceptu-
alne, które wiążą się z tymi zagadnieniami, to:

1. powodzenie to zamożność,
2. siła to wojsko,
3. dojrzałość to stopień industrializacji [Lakoff 1991].

Konsekwencją obecności tych metafor konceptualnych jest następujące rozumowa-
nie: bycie jak najsilniejszym i najzdrowszym leży w interesie każdego człowieka, stąd
każdy racjonalny kraj dąży do zmaksymalizowania swojego bogactwa i armii [Lakoff
1991]. Niniejsza konceptualizacji ukrywa fakt, iż kraj nie jest bytem jednolitym i co
leży w interesie jednej części społeczeństwa może szkodzić drugiej. Wojna i konflikty
w przypadku metafory konceptualnej KRAJ TO OSOBA jest przedstawiona jako walka
wręcz pomiędzy 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 politycz-
nym w Stanach Zjednoczonych. Jest ona powiązana z KRAJ TO OSOBA. Ponieważ
kraje zastępują postacie z bajki, jest to również rodzaj personifikacji – kraj, który wy-
powiada wojnę jest przedstawiony jako bohater, natomiast kraj, przeciwko któremu
wojna się toczy jako złoczyńca. Dyskurs oparty na metaforze konceptualnej WOJNA
TO BAJKA opiera się na następującym rozumowaniu:

1. złoczyńca popełnia przestępstwo, w którym skrzywdzona zostaje ofiara. Ofiarą
może być sam bohater;

2. bohater zbiera swoich współtowarzyszy, bądź decyduje się wyruszyć w pojedynkę;
3. bohater ponosi ofiary, pokonuje trudności, zwykle odbywa również heroiczną po-

dróż;
4. złoczyńca jest przedstawiony jako osoba zła do szpiku kości lub nawet potwór,

co sprawia, że racjonalna dyskusja z nim jest wykluczona. Jedynym wyj́sciem dla
bohatera jest wyzwanie go do walki;

5. bohater pokonuje złoczyńcę i ratuje ofiarę – bądź udaje mu się obronić siebie, jeśli
sam był ofiarą —- i ratuje społeczeństwo przed zagrażającym mu niebezpieczeń-
stwem;

6. równowaga moralna jest przywrócona. Zwycięstwo jest osiągnięte;
7. bohater, który zawsze zachowuje się honorowo udowodnił swoją dzielność i od-

niósł sławę. Poświęcenie nie poszło na marne [Lakoff 2001].

Scenariusz ten jest potężnym narzędziem w dyskursie politycznym. Jedną z jego
największych „zalet” jest fakt, iż pozwala on na jednostronne przedstawienie konfliktu
i usprawiedliwia decyzję danego rządu o „pój́sciu” na wojnę. Poprzez konceptuali-
zowanie 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 walczących, ale i na cywili prowadząc do głodu i ubóstwa.
Ameryka w takim scenariuszu jest widziana jako bohater, który ratuje niewinną ofiarę
i działający z moralnych, a nie finansowych pobudek. Metafora konceptualna WOJNA
TO BAJKA i przedstawianie Ameryki jako bohatera jest również cechą charakterystycz-
ną 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 się z ewoluującym nie-
bezpieczeństwem. Od ucisku imperium do bezprawia obszaru granicznego;
od bomb, które spadły na Pearl Harbor do groźby totalnej anihilacji – Ame-
rykanie przystosowali się do niebezpieczeństw, które przynosi wiecznie zmie-
niający się 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 wiedzę o drugim. Pokazane zostało w jaki sposób metafora mo-
że uwydatniać pewne cechy receptora i lekceważyć, bądź też ukrywać inne cechy.
Ponadto metafory konceptualne często tworzą analogie pomiędzy donorem i recepto-
rem. Następnie na podstawie dwóch metafor konceptualnych zostało pokazane jakie
konsekwencje mogą pociągać za sobą wyżej opisane cechy rzutowania, szczególnie
w sferze ideologii i polityki. Szczególny nacisk został położony na metafory konceptu-
alne: KRAJ TO OSOBA i WOJNA TO BAJKA.
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3. Kiklewicz A. 2004, Problem językowej reprezentacji wiedzy w kognitywistycznej
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Streszczenie W niniejszych badaniach podjęty został wątek wpływu wzbudzonego
eksperymentalnie pozytywnego afektu na głębokość zaangażowania się w środowi-
sko wirtualne (virtual environment, VE). Wychodząc od analizy literatury, postuluje
się funkcjonowanie następującej zależności: wzbudzenie pozytywnego afektu, prze-
jawiające się na poziomie mózgowym wzrostem wydzielania dopaminy w obszarach
czołowych, ze szczególnym uwzględnieniem grzbietowo-bocznej kory przedczołowej,
prowadzić może do wzrostu aktywności tejże struktury. Skądinąd, poziom aktywności
DLPFC moduluje głębokość zaangażowania w VE tak, iż im wyższa aktywność, tym
mniejsze zaangażowanie. Stąd testowano hipotezę, iż wzbudzenie pozytywnego afek-
tu doprowadzi do obniżenia zaangażowania w VE. W badaniu jako środowisko wir-
tualne wykorzystano symulację jazdy roller coasterem. Pomiaru dokonano z użyciem
dwóch miar: behawioralnej i samoopisowej. Udało się potwierdzić główną hipotezę
w odniesieniu do miary behawioralnej. Ponadto zaobserwowano korelację między wy-
nikiem w ramach miary samoopisowej oraz miarą odczuwanej przyjemności z kontak-
tu z VE. W dyskusji podjęte zostały wątki różnic między miarami, wpływu uprzedniego
doświadczenia, jak również wskazane zostały dalsze kierunki badań.

Wprowadzenie

Współcześnie coraz więcej uwagi poświęca się badaniom poznawczego funkcjonowa-
nia człowieka w ramach środowiska wirtualnego (virtual environment, VE; np. [Die-
trich 2001]; [Jäncke i in. 2009]). Wynika to między innymi z faktu coraz intensyw-
niejszego rozwoju technologii związanych z VE, jak również pokładanych w niej ocze-
kiwań, co do możliwych zastosowań na polu psychologii, m.in. w terapiach schorzeń
lękowych, fobii, łagodzeniu bólu (krótki przegląd: [Sanchez-Vives i Slater 2005]).

Coraz częściej podejmuje się także badania neuronalnych korelatów funkcjonowa-
nia w ramach VE. W niniejszym badaniu szczególną uwagę poświęca się problemowi
głębokości zaangażowania (presence) w rzeczywistość wirtualną. Termin ten definiuje
się jako subiektywne poczucie bycia w wirtualnej rzeczywistości, połączone z krótko-
trwałą nieświadomością rzeczywistego otoczenia, w którym znajduje się dana osoba,
jak również nieświadomością technologii dostarczającej wirtualnego strumienia da-
nych sensorycznych [ Jäncke i in. 2009]. Przy czym istotne jest odróżnienie głębokości
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zaangażowania od immersji (immersion), która opisuje obiektywne właściwości syste-
mu dostarczającego strumienia VE oraz może być mierzona niezależnie od ludzkiego
doświadczenia, które wywołuje [Sanchez-Vives i Slater, 2005]. Immersję opisują ta-
kie wymiary jak: szerokość pola widzenia, liczba symulowanych systemów sensorycz-
nych, jakość odtworzenia (symulacji) tychże systemów, latencja, jakość śledzenia, czy
realizm symulowanych obrazów. Głębokość zaangażowania natomiast opisuje ludzką
reakcję 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 współ-
pracownicy [2008] zanotowali szczególną rolę grzbietowo-bocznej kory przedczoło-
wej (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) w modulowaniu głębokości odczuwanego
zaangażowania. Z badań wynika, iż u osób doświadczających silniejszego poczucia za-
angażowania obserwowana jest słabsza obustronna aktywacja DLPFC podczas zanu-
rzenia w VE niż u osób słabo angażujących się w VE. Co więcej wykryto różnice w głę-
bokości zaangażowania w różnych grupach wiekowych, mediowane przez aktywność
DLPFC. Różnice te wskazują na słabszą aktywację tej struktury u dzieci, przejawiającą
się na poziomie behawioralnym głębszym zaangażowaniem w VE.

Do tej pory, powiodły się także pierwsze próby udowodnienia przyczynowo-skutko-
wych zależności, między poziomem aktywności DLPFC a głębokością zaangażowania
w VE. Mianowicie, poprzez manipulację poziomem aktywności DLPFC z użyciem tDCS
(transcranial direct current stimulation) doprowadzono do zmian głębokości zaanga-
żowania, mierzonego metodami psychofizjologicznymi [Beeli i in., 2008].

Zatem, w świetle dotychczasowych badań, DLPFC wydaje się odgrywać znaczącą
rolę w modulacji odczucia zaangażowania w VE. Takie wnioski zdają się mieć pewne
konotacje dla analizy poznawczych aspektów funkcjonowania człowieka w ramach VE.
Otóż, aktywność grzbietowo-bocznej kory przedczołowej łączona jest, na podstawie
licznych badań, z takimi funkcjami kontroli poznawczej człowieka, jak m. in.: pamięć
robocza (working memory —- WM), manipulacja informacjami [Miller i Cohen, 2001];
podtrzymywanie uwagi, zwalczanie dystrakcji [Locke i Brever, 2008]. Jednakże, pod-
stawową kwestią, dla zrozumienia hipotez tutaj postulowanych, jest przedstawienie
dotychczasowych doniesień traktujących o zależności między zaindukowaniem pozy-
tywnego 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 zajmują dociekania, związane z próbą
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 często mówi się o wpływie emocji na efektywność funkcjonowanie
kontrolnych procesów poznawczych, łączonych z DLPFC.

Zdaniem części 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 często tłumaczy się w oparciu
o model neuropsychologiczny, mówiący, iż wpływ pozytywnego afektu na kontrolę
poznawczą mediowany jest przez wzrost poziomu dopaminy w czołowych okolicach
mózgu (m.in. Ashby i in. 1999; Diamond, 1998). W świetle tego stanowiska, wzbudze-
nie pozytywnego afektu, przejawia się na poziomie funkcjonowania mózgu wzrostem
wydzielania dopaminy w przedczołowych obszarach kory, co poprzez modulowanie
współczynnika sygnału do szumu, prowadzi do zmiany sposobu funkcjonowania tych-
że obszarów, co następnie może przekładać się na zmiany w funkcjonowaniu poznaw-
czym (m.im. kontroli poznawczej). W niniejszym badaniu przyjmuje się, iż wzbudze-
nie pozytywnego afektu, przejawiające się na poziomie systemu nerwowego wzrostem
wydzielania dopaminy w PFC, może zaowocować polepszeniem wykonania kontrol-
nych zadań poznawczych. Co więcej, Perstein ze współpracownikami [2002] w swoich
badaniach nad podtrzymywaniem i odświeżaniem informacji w warunku pobudzenia
emocjonalnego, wskazują iż aktywność DLPFC jest modulowana przez walencję uży-
tych zdjęć —- zdjęcia pozytywne zwiększają aktywność DLPFC, natomiast negatywne
—- zmniejszają.

Wszystkie przytoczone powyżej doniesienia z dotychczas prowadzonych badań,
zdają się kłaść wystarczającą podwalinę pod stawiane w niniejszym badaniu hipotezy,
które zostaną przytoczone w następnej części.

Wzbudzenie pozytywnego afektu a głębokość przeżywanego
zaangażowania

Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych badań, zgodnie z którymi, głębokość od-
czuwanego zaangażowania, modulowana jest przez aktywność DLPFC, jak również, iż
aktywność tejże struktury ulega zmianie wraz ze wzbudzeniem pozytywnego afektu,
w niniejszym badaniu podejmuje się próbę przyjrzenia się problemowi wpływu wzbu-
dzenia pozytywnego afektu na głębokość odczuwanego zaangażowania.

Zakłada się, iż wzbudzenie pozytywnego afektu może przejawić się na poziomie
mózgowym zwiększeniem 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 się
w VE.

Jednakże, dla zrozumienia sensu użytej metodologii, koniecznym jest jeszcze wy-
jaśnienie kilku kwestii związanych z pomiarem głębokości zaangażowania. W niniej-
szym badaniu stosuje się metody pochodzące z dwóch grup, służących do pomiaru
behawioralnych (obiektywnych) oraz samoopisowych (subiektywnych) wskaźników
zaangażowania. W przypadku obydwu konieczne jest krótkie uzasadnienie sensowno-
ści ich użycia.

Zadanie behawioralne, polega na reagowaniu na ustalony wcześniej sygnał dźwię-
kowy, emitowany w trakcie prezentacji symulacji. Na podstawie analizy definicji poję-
cia zaangażowania [Jäncke i in. 2009], postanowiono użyć takiej miary, gdyż szybkość
reakcji na bodźce zewnętrzne wobec prezentowanego środowiska wirtualnego, może
odzwierciedlać głębokość bycia pochłoniętym przez to środowisko. Przy czym, uznaje
się, iż im krótszy czas reakcji, tym słabsze zaangażowanie w VE.

Samoopisowy wskaźnik zaangażowania wprowadzony został z dwóch powodów.
Po pierwsze, dzięki takiemu zabiegowi, możliwe będzie porównanie dwóch rodzajów
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miar opisujących głębokość zaangażowania. Po drugie natomiast, stanowić to będzie
pierwsze użycie polskiej wersji tegoż kwestionariusza, tym samym weryfikujące po-
prawność tłumaczenia.

Zatem kluczowym wskaźnikiem jest wskaźnik behawioralny (obiektywny), miara
samoopisowa (subiektywna) natomiast stanowi drugorzędną zmienną niezależną, ze
względu na niepotwierdzoną dotychczas w polskich warunkach skuteczność użycia
narzędzia.

Podsumowując, w niniejszym badaniu empirycznej weryfikacji poddaje się hipo-
tezę głoszącą, iż eksperymentalne wzbudzanie pozytywnego afektu, mogące przeja-
wić się na poziomie funkcjonowania mózgowego zwiększeniem wydzielania dopami-
ny w obrębie grzbietowo-bocznej kory przedczołowej oraz wzrostem aktywności tejże
struktury, może przełożyć się na osłabienie zaangażowania w środowisko wirtualne,
w porównaniu z warunkiem braku wzbudzenia takiego afektu.

Metoda

W badaniu wzięło udział 20 osób, w wieku 20–26 lat (M = 23, 05; SD = 1, 67),
w tym 6 mężczyzn i 14 kobiet. W celu wzbudzenia pozytywnego afektu grupie ekspe-
rymentalnej przedstawiono zestaw zdjęć o pozytywnej treści, grupie kontrolnej nato-
miast pokazano zdjęcia neutralne (International Affective Picture System; Lang, Bra-
dley i Cuthbert, 2005). W celu zasymulowania wirtualnego środowiska wykorzystano
symulację jazdy rollercoasterem (http://www.nolimitscoaster.com/). Z braku dostępu
do urządzeń odtwarzających VE w sposób wysoce imersyjny, wykorzystano projektor
podłączony do komputera, z pomocą którego wyświetlano obraz symulacji na ekra-
nie. Dokonano pomiaru trzech zmiennych zależnych: behawioralnego (obiektywnego)
wskaźnika poziomu zaangażowania w VE (reakcja na pojawiający się w zróżnicowa-
nych odstępach czasowych, wcześniej ustalony sygnał dźwiękowy); samoopisowego
wskaźnika zaangażowania w VE (Kwestionariusz do pomiaru zaangażowania w rzeczy-
wistość wirtualną; http://www.temple.edu/ispr/frame_measure.htm; Witmer i Singer,
1998); poziomu odczuwanej przyjemności z kontaktu z VE (W jakim stopniu prezento-
wana symulacja była dla ciebie przyjemna?).

Osoby badane, przydzielono do jednego z dwóch warunków: eksperymentalne-
go lub kontrolnego. Procedura wyglądała następująco: manipulacja afektem/warunek
kontrolny, symulacja jazdy roller coasterem z pomiarem behawioralnego wskaźnika
zaangażowania w VE, ponowna prezentacja symulacji, pomiar samoopisowego wskaź-
nika zaangażowania w VE oraz poziomu przyjemności.

Wyniki

Na podstawie analiz statystycznych wykonanych z użyciem pakietu statystycznego Sta-
tistica, udało się uzyskać wyniki wskazujące na słuszność testowanej hipotezy dla be-
hawioralnego (obiektywnego) wskaźnika głębokości zaangażowania w VE. Porówna-
nie średnich czasów reakcji dla grup eksperymentalnej (M = 366, 55ms, SD = 50, 36)
i kontrolnej (M = 422, 21ms; SD = 70, 02), wskazuje, iż między tymi grupami może
istnieć różnica w wykonaniu wynikająca z zastosowania manipulacji eksperymental-
nej (t = 2, 04; p < 0, 056, patrz: Wykres 1a). Istotność statystyczna zbliżająca się do
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wartości p < 0, 05, przy uwzględnieniu wielkości próby (n = 20), daje podstawy do
uznania uzyskanego wyniku testu t, jako istotnego.

Nie udało się natomiast uzyskać wyników potwierdzających zasadności testowanej
hipotezy w odniesieniu do wyniku pomiaru kwestionariuszowego. Nie stwierdzono
istotnych różnic (t = −0, 46, ns) w uzyskanych wynikach między grupami ekspery-
mentalną (M = 3, 57;SD = 0, 71) i kontrolną (M = 3, 42; SD = 0, 73).

Ponadto nie stwierdzono istotnych różnic między grupami dla następujących czyn-
ników: płeć, wcześniejsze doświadczenia jazdy rollercoasterem w rzeczywistości czy
przyjemność odczuwana z prezentowanej symulacji. Jednakże ostatnia zmienna oka-
zała się istotnie dodatnio korelować z wynikiem uzyskanym w pomiarze kwestionariu-
szowym (r = 0, 51; patrz: Wykres 1b).

Nie odkryto natomiast żadnej istotnej korelacji między pomiędzy obydwoma mia-
rami zaangażowania w rzeczywistość wirtualną.

Przeprowadzono także analizę wspólnego wpływu dwóch czynników: doświad-
czenia i warunku na średni wynik kwestionariusza, średni RT oraz odczuwaną przy-
jemność. Wyniki analizy nie wskazują na występowanie istotnego wpływu interakcji
dwóch wyżej wymienionych czynników na żadną ze zmiennych zależnych (patrz: Wy-
kres 2 a, b, c)

Dyskusja wyników

Analizując uzyskane dane, można stwierdzić, iż dla zastosowanego wskaźnika beha-
wioralnego powiodło się potwierdzenie głównej hipotezy badania. Wynik oscylujący
wokół progu istotności statystycznej, przy uwzględnieniu wielkości próby badawczej,
pozwala wysnuć wniosek, iż uzyskany wynik wskazuje na skuteczność wpływu zapro-
jektowanej manipulacji pozytywnym afektem na zmianę głębokości zaangażowania
w rzeczywistość wirtualną, mierzonego miarą obiektywną.

Zatem uzyskane wyniki nie stoją w sprzeczności z postulowanym we wstępie na-
stępującym łańcuchem zależności: wbudzenie pozytywnego afektu, poprzez przeja-
wiające się wzrostem poziomu dopaminy w czołowych okolicach mózgu (m.in. Ashby,
Isen i Turken, 1999; Diamond, 1998) oraz wzrostem aktywności DLPFC [Perstein, El-
bert i Stenger, 2002], przekłada się na zmniejszenie głębokości zaangażowania w śro-
dowisko 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
początku badania, mogły zostać zniesione z kilku względów: zbyt długi odstęp cza-
sowy między manipulacją a pomiarem kwestionariuszowym; zbyt słaba manipulacja;
przedzielenie manipulacji i pomiaru zadaniem z behawioralnym pomiarem głębokości
zaangażowania, które poprzez swój wymagający poznawczo charakter mogło dopro-
wadzić do zniesienia pozytywnego afektu.

Zastanawiający jest również brak korelacji między miarami behawioralną i kwe-
stionariuszową. Z jednej strony może być to wynikiem źle skalibrowanego narzędzia
do pomiaru kwestionariuszowego. Jednakże, biorąc pod uwagę dodatkowy wynik,
wskazujący na wystąpienie korelacji między przyjemnością odczuwaną z symulacji
a miarą samoopisową, można zastanowić się nad innymi przyczynami braku korelacji
między miarami. W świetle uzyskanego rezultatu, można powziąć hipotezę, 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 Kwe-
stionariuszu do pomiaru zaangażowania w rzeczywistość wirtualną. (r = 0, 51)



122 (6. PFK, tom 5.) Marta Łukowska

Rysunek 16.2. Interakcja: doświadczenie x warunek dla (a) średniego wyniku w Kwe-
stionariuszu do pomiaru zaangażowania w rzeczywistość wirtualną; (b) średniego RT;
(c) przyjemności (niebieski —- kontrolna; czerwony —- eksperymentalna)
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nowi bardziej obiektywny wskaźnik rzeczywistego zaangażowania procesów poznaw-
czych w przeżywanie wirtualnej rzeczywistości. Stąd nawet słaba manipulacja afek-
tem, może przejawić się na poziomie zmian w funkcjonowaniu DLPFC, które przeło-
żyć się mogą na odmienne funkcjonowanie na poziomie prostej reakcji behawioralnej,
niekoniecznie zaś jej skutki będą widoczne na poziomie subiektywnego odbioru rze-
czywistości. Korelacja wyników miary samoopisowej, odzwierciedlającej subiektyw-
ne poczucie zaangażowania w VE, z odczuwaną przyjemnością, każe zastanowić się,
czy miara ta w rzeczywistości odzwierciedla wiele więcej ponad przyjemność z do-
świadczenia właśnie. W sytuacji, kiedy odczuwana przyjemność nie koreluje z miarą
behawioralną, takie wątpliwości wydają się być tym bardziej istotne. Kontekst niniej-
szego badania, to jest analiza wpływu wzbudzenia afektu pozytywnego na głębokość
zaangażowania w VE, stawia poniższy problem w jeszcze innym świetle. Otóż, przy-
jemność, kojarzona z pozytywnym stanem afektywnym sama w sobie powinna w jakís
sposób wpływać na głębokość zaangażowania. Brak związku pomiędzy przyjemno-
ścią a miarą behawioralną zdaje się jednak temu zaprzeczać. Jakkolwiek spojrzenie
na sprawę z innej perspektywy, może dostarczyć pewnego wyjaśnienia tegoż zjawiska.
Mianowicie, istnienie korelacji między przyjemnością a subiektywnie odczuwanym za-
angażowaniem może mieć co najmniej dwa oblicza. Pytanie brzmi, czy odczuwanie
wyższej przyjemności z kontaktu z VE prowadzi do większego w nią zaangażowania,
czy przeciwnie, głębsze zaangażowanie przekłada się na wzrost odczuwanej przyjem-
ności. Rozwikłanie powyższej kwestii mogłoby dostarczyć istotnych wskazówek dla
zrozumienia złożonej relacji między pozytywnym afektem a głębokością zaangażowa-
nia się w VE. W tym celu należałoby zaprojektować eksperyment manipulujący głę-
bokością zaangażowania w sposób niezwiązany z manipulacją afektem, na przykład
poprzez zmianę aktywności DLPFC z użyciem tDCS [Beeli, et al., 2008], względnie
poprzez zastosowanie jako manipulacji zadań poznawczych odrębnie angażujących
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 wpły-
wu warunku i doświadczenia na głębokość angażowania się w VE, mimo braku isto-
nych statystycznie różnic, wskazuje jednak na ciekawą tendencję, zgodną z hipoteza-
mi. Szczególnie interesująca zdaje się być tutaj grupa osób, które nie miały wcześniej
doświadczeń z jazdą rollercoasterem a w eksperymencie zostały przydzielone do gru-
py kontrolnej. Otóż, osoby takie osiągnęły najniższy z wszystkich czterech grup wynik
w ramach miary samoopisowej, jak również symulacja była dla nich najmniej przyjem-
na. Z drugiej zaś strony najwyższy czas reakcji może wskazywać na najwyższe zaanga-
żowanie w środowisko wirtualne. Zatem ponownie pojawia się sytuacja rozbieżności
wyników dla obydwu miar, przy czym w przypadku tej grupy, można spróbować ją
wyjaśnić tym, iż faktycznie osoby te najgłębiej angażowały się w VE, czego wynikiem
są wydłużone czasy reakcji, natomiast niemając wcześniejszych doświadczeń z jazdy
rollercoasterem, treść symulacji nie wywoływała u nich aktywacji reprezentacji pamię-
ciowych związanych z tym doświadczeniem, tym samym symulacja mogła wydawać
się im mniej przyjemna. Jednakże, problem wpływu wcześniejszego doświadczenia
na głębokość angażowania się w VE stanowi kwestię wymagającą dalszych systema-
tycznych badań. Podsumowując, wyniki niniejszego badania zdają się być obiecującym
wstępem do dalszych badań nad wpływem wzbudzenia pozytywnego afektu na głębo-
kość zaangażowania w rzeczywistość wirtualną.
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Interakcja pomiędzy wzrokiem a słuchem
na podstawie efektu McGurka, przy
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Streszczenie Celem mojej pracy jest zaprezentowanie międzymodalnej interakcji
pomiędzy wzrokiem a słuchem na podstawie efektu McGurka przy jednoczesnym
uwzględnieniu zjawiska rywalizacji słuchowej. Przeprowadzono trzy eksperymenty.
Pierwszy z nich dotyczył zjawiska rywalizacji słuchowej. Wyniki tego eksperymentu
miały wykazać, czy w układzie słuchowym występuje zjawisko, które można nazwać
rywalizacją słuchową, będące analogią rywalizacji dwuocznej, szeroko opisanej w li-
teraturze. Następnie została wykonana próba zreplikowania eksperymentu McGur-
ka na polskich słuchaczach z użyciem bodźców nagrywanych przez osobę polskoję-
zyczną. Celem było sprawdzenie, czy u polskich słuchaczy występuje efekt McGurka.
W trzecim eksperymencie zbadane zostało, czy rywalizacja słuchowa wpływa na efekt
McGurka. Celem było określenie wpływu słyszenia dychotycznego na percepcję sygna-
łu mowy podczas jednoczesnej obserwacji osoby mówiącej.

Wstęp

Umysł ludzki odbiera informacje ze świata za pomocą pięciu zmysłów. Dwa z nich,
słuch oraz wzrok zostały zaopatrzone w podwójne organy recepcyjne (dwoje uszu
oraz oczu). Dzięki temu patrzymy na świat z dwóch, nieco oddalonych punktów, które
odpowiadają umiejscowieniu naszych oczu [Ramachandran, Rogers-Ramachandran,
2008]. Podobnie też słuchamy świata z dwóch różnych miejsc, oddalonych od siebie
na szerokość naszej głowy. Dzięki temu, iż posiadamy podwójne organy recepcyjne,
świat jawi się nam jako trójwymiarowy. Przedmioty, które postrzegamy, jak również
przestrzeń, w której się znajdują, są trójwymiarowe. Efekt ten otrzymujemy z uwagi
na różnice występujące pomiędzy sygnałami docierającymi do każdego z receptorów.
Termin słyszenie dwuuszne opisuje ludzką zdolność do porównywania sygnałów do-
chodzących do dwojga uszu oraz wyciągania wniosków na temat własności przedmio-
tów w otoczeniu [Akeroyd 2006]. Podobnie porównywanie obrazów dochodzących
do obojga oczu nazywane jest widzeniem dwuocznym. Proces tworzenia przez umysł
spójnej reprezentacji obiektu na podstawie różniących się nieznacznie sygnałów do-
chodzących do receptorów nazywa się fuzją. Zaś, kiedy sygnały różnią się na tyle,
że umysł nie może wytworzyć z nich spójnej reprezentacji, mamy do czynienia z ry-
walizacją.
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Efekt McGurka i rywalizacja dwuuszna

Efekt McGurka jest międzymodalną iluzją percepcyjną [Massaro, Stork 1998]. Pod-
czas eksperymentu słuchacz na podstawie niejednoznacznego audiowizualnego bodź-
ca musi odpowiedzieć na pytanie jaką sylabę percypuje. Niejednoznaczność polega
na niezgodności prezentowanej sylaby pomiędzy kanałem audio a video. Efekt McGur-
ka może wystąpić, kiedy bodziec słuchowy i wzrokowy różnią się miejscem artykulacji
[Sekiyama 1997]. Przykładowo kiedy słuchaczowi prezentowana jest wzrokowo syla-
ba /ga/, zaś słuchowo /ba/, raportuje on, iż percypowaną sylabą jest /da/ [McGurk,
MacDonald 1976], lub kiedy słuchowe /pa/ jest prezentowane wraz z wzrokowym
/na/ odbiorca często percypuje „ta”. Przy czym głoski „p” oraz „b” są wargowe, zaś
„n” oraz „g” są niewargowe. Percypowany dźwięk często zgodny jest z bodźcem wzro-
kowym pod względem miejsca artykulacji, ale pozostaje również zgodny z bodźcem
dźwiękowym pod względem sposobu artykulacji [Sekiyama 1997].

Istnienie rywalizacji słuchowej rozważamy per analogiam do tzw. rywalizacja dwu-
ocznej. Zjawisko to jest powodowane wzajemną inhibicją dwóch konkurujących ze so-
bą bodźców, w sytuacji, kiedy każdy z nich jest prezentowany w tym samym czasie
do innego oka. Ze względu na bistabilny oscylator, wzajemna inhibicja musi być me-
chanizmem zależnym od czasu. Rywalizacja wzrokowa może być zarówno procesem
„bottom-up” , czyli sterowanym przez cechy niższego rzędu, jak również procesem
„top-down”, czyli sterowanym z wyższych pięter systemu nerwowego [Howard, Ro-
gers 1995].

Dychotyczna prezentacja bodźców polega na prezentowaniu symultanicznie dwóch
różnych bodźców akustycznych (do każdego ucha inny bodziec). Ze słyszeniem dy-
chotycznym nieodłącznie związany jest termin dominacji prawego ucha (Right Ear
Advantage - REA). REA jest efektem występującym podczas słuchania dychotyczne-
go, polegającym na przewadze w percepcji sygnału podawanego do prawego ucha.
Dominacja prawego ucha utrzymuje się zarówno, kiedy badacz wprowadza w bodź-
cach zmiany (proces „bottom-up”), jak również, kiedy zmienia samą instrukcję (proces
„top-down”) [Hugdahl i in. 2002]. Berlin i in. [1972] piszą, że 20 decybelowa różnica
międzyuszna na korzyść lewego ucha (przy eksperymencie przeprowadzanym na po-
ziomie 80 dB SPL) jest potrzebna, aby otrzymać wyższe wyniki dla lewego niż prawe-
go ucha. Hugdahl i in. [2002] zaproponowali trzy testy, w których prosili badanych,
aby (a) słuchając nie skupiali się na żadnym z uszu, (b) uwagę skupili na prawym,
(c) bądź lewym uchu. Pierwszy warunek prowadził do wystąpienia wyraźnego efektu
REA. W przypadku uwagi skierowanej na prawe ucho nastąpił znaczący wzrost REA
w stosunku do uwagi niewymuszonej. Wymuszenie skierowania uwagi na lewe ucho
spowodowało przeniesienie przewagi z prawego na lewe ucho, powodując tym samym
dominację lewego ucha.

Eksperymenty

Badani

W eksperymentach wzięła udział 15-osobowa grupa polskojęzycznych studentów nie
mających wykształcenia muzycznego. Każda z osób badanych uczestniczyła w każ-
dym z eksperymentów. Każdemu z uczestników przed przystąpieniem do eksperymen-
tu zbadano słuch audiometrem AC33 Clinical Audiometer. Próg słyszenia badanego
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nie mógł być wyższy niż 20 dB. Różnica w progu słyszenia pomiędzy uszami dla każ-
dej zbadanej częstotliwości nie mogła być większa niż 10 dB. Zaś obliczona ogólna
różnica progów słyszenia pomiędzy uszami nie mogła być większa 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/), bądź proste logatomy, prezentowane słuchaczom w różnych konfigura-
cjach (/ibi/, /idi/, /igi/, /baga/, /daga/, /gaga/). Wymienione bodźce zostały wybra-
ne ze względu na ich wcześniejsze użycie w eksperymentach związanych z efektem
McGurka [Bovo, Ciorba, Prosser, Martini 2009]. Hugdahl [2008] pisał, że dźwięcz-
ność spółgłosek ma wpływ na zjawisko dominacji prawego ucha (Right Ear Advantage
- REA). Dlatego wszystkie spółgłoski użyte w eksperymentach były dźwięczne.

Aparatura

Wszystkie trzy eksperymenty zostały przeprowadzone za pomocą komputera ze zin-
tegrowaną kartą muzyczną 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, bądź logatomy. Zadaniem osób ba-
danych było spisanie po każdej próbce, tego co usłyszeli.

Eksperyment II – Efekt McGurka

W trakcie drugiego eksperymentu, osobom badanym prezentowano bodziec akustycz-
ny (ten sam do obojga uszu), zsynchronizowany z bodźcem wzrokowym. Bodźcami
wzrokowymi były nagrania video, przedstawiające osobę wypowiadającą sylaby i lo-
gatomy. Bodziec wzrokowy i słuchowy były ze sobą nawzajem niezgodne (tzn. pre-
zentowana akustycznie sylaba lub logatom była inna niż wypowiadana przez osobę
widoczną na ekranie). Zadaniem osób badanych było zapisanie tego, co usłyszały.

Eksperyment III – Efekt McGurka z rywalizacją słuchową

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,
bądź z jednym z nich. W ten sposób powstały trzy warunki doświadczalne: kiedy trzy
bodźce składające się na jedną próbkę 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 człowie-
ka występuje zjawisko rywalizacji słuchowej, analogiczne, bądź nie, do rywalizacji
dwuocznej. Wyniki wskazują, iż badani wybierali prawe ucho lub okazywali się dwu-
uszni. Żaden z badanych nie okazał się być lewousznym. Można powiedzieć, iż sześciu
z piętnastu badanych było prawousznych, ośmiu było obuusznych, zaś co do jednego
statystyki nie pozwalają podjąć 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 wer-
balnych wspominali, że słyszeli dwie sylaby jednak decydowali się na jedną. Świad-
czyć to może o tym, iż informacja z jednego z uszu jest bardziej wiarygodna i zmusza
do podjęcia decyzji podczas słyszenia dychotycznego na korzyść jednego z uszu. Mi-
mo, iż przy niektórych próbkach pojawiły się skłonności do lewouszności, nie można
powiedzieć, że któraś z próbek była dominująca.

Efekt McGurka

Celem drugiego eksperymentu było zbadanie, czy u polskojęzycznych słuchaczy wy-
stępuje efekt McGurka.

Być może ze względu na zastosowanie słuchawek zamiast głośników, w ekspery-
mencie dotyczącym efektu McGurka, efekt ten nie ujawnił się tak silnie jakby można
się było tego spodziewać. Mimo to, zauważono na podstawie wyników pewne ten-
dencje i wychwycono spośród użytych próbek takie, które u polskich słuchaczy mogą
wywoływać ten efekt. Następujące 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 uwagę tylko dźwięczne spółgłoski, właśnie o tych się wspomina jako
znaczących dla efektu McGurka. Biorąc pod uwagę słuchaczy, wyniki wskazują, iż efekt
wystąpił 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 wystąpiły te same tendencje związane z preferencją jednego
z uszu. u trzech obuuszność ustąpiła miejsca prawouszności, zaś co do dwóch osób sta-
tystki nie pozwoliły podjąć jednoznacznej decyzji. Tylko u trzech osób wystąpił efekt
McGurka. Próbek, przy których efekt ten wystąpił było sześć: ba/ga/da, ga/da/ba,
igi/idi/ibi, idi/igi/ibi, gaga/daga/baga, daga/gaga/baga. Przy czym użyte próbki po-
zwalały zbadać wprost występowanie efektu McGurka, który prowadził tylko do po-
wstania takich odpowiedzi jak ’bga’ oraz ’bda’. Ze względu na użytą w każdej próbce
spółgłoskę ’d’, tylko pośrednio można domniemywać, że faworyzacja w tej części eks-
perymentu bodźców /da/, /idi/ oraz /daga/ wynikała z wystąpienia efektu McGurka.
Potwierdza to brak wystąpienia faworyzacji jakiegokolwiek z bodźców w eksperymen-
cie I.
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Bodźce zgodne

Zgodność lewego ucha z kanałem wzrokowym (II)

Warto zauważyć, że w tej części eksperymentu mimo iż bodźce składały się z pró-
bek, gdzie sygnał w lewym uchu był zgodny z sygnałem wzrokowym, zaś na prawe
ucho podawany był inny, u ośmiu badanych wystąpiły takie same tendencje co do pre-
ferowanego ucha jak w pierwszym eksperymencie. Zgodność bodźców w dwóch mo-
dalnościach nie przesądziła o wyborze jakiego dokonywali słuchacze. Z drugiej strony,
istotne jest również, iż dla tych, którzy charakteryzowali się prawousznością, nastąpiła
zmiana w stronę obuuszności. Tylko w przypadku jednej osoby, wcześniej odnotowana
obuuszność, prowadziła w tej części eksperymentu do pojawienia się lewouszności.
u dwunastu osób wystąpił efekt McGurka, co może być zaskakujące, gdyż w ekspery-
mencie II efekt ten ujawnił się tylko dla ośmiu osób.

Zgodność prawego ucha z kanałem wzrokowym (III)

W trzeciej części eksperymentu, podobne tendencje związane z preferencją jednego
z uszu wystąpiły u dziewięciu osób. Trzy osoby, wcześniej zakwalifikowane do prawo-
usznych, tutaj zostały umieszczone w grupie obuusznych. Zaś dwie, wcześniej obu-
uszne oraz jedna, co do której nie można było podjąć decyzji, tutaj zakwalifikowa-
ne zostały do prawousznych. Efekt McGurka tutaj ujawnił się tylko dla sześciu osób,
co można tłumaczyć integracją międzymodalną z uchem silniejszym. Przy czym czte-
ry osoby u których wystąpił efekt w pierwszym eksperymencie zostały ocenione jako
obuuszne, jedna jako prawouszna zaś, co do jednej osoby, nie można było podjąć jed-
noznacznej statystycznie decyzji.

Wnioski

Hipoteza I: w systemie słuchowym człowieka występuje zjawisko
rywalizacji słuchowej

Na podstawie wyników pierwszego eksperymentu, można wnioskować, iż w układzie
słuchowym człowieka występuje zjawisko rywalizacji słuchowej. Jednak na podstawie
wyników nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest to mechanizm podobny do me-
chanizmu rywalizacji dwuocznej, czy też całkowicie odmienny. Ze względu 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 więcej, w przypadku badań nad wzrokiem, nie spotyka się osób dwuocznych, tu-
taj zaś widać, iż zjawisko obuuszności było częste. Przesłanką uzasadniającą taki stan
może być zjawisko maskowania centralnego występujące w układzie słuchowym. Moż-
liwe, iż informacja z jednego ucha, które mogłoby być silniejsze jest maskowana przez
informację z drugiego, uniemożliwiając 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 występującego w układzie wzrokowym. Jedną z przesłanek ku temu
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jest odkrycie Blake’a, mówiące, iż człowiek jest w stanie słuchać podawanych symul-
tanicznie dwóch komunikatów werbalnych, zaś nie jest w stanie przeczytać dwóch
informacji prezentowanych w jednym czasie. Co więcej bodźce słuchowe są zmienne
w czasie, zaś wzrokowe, używane w eksperymentach, nie są [Ramachandran, Rogers-
Ramachandran 2008, Howard, Rogers 1995]. Rywalizacja dwuoczna zachodzi dopiero
po osiągnięciu pewnego progu czasu wyświetlania bodźców. W przypadku uszu, w cza-
sie potrzebnym do nastąpienia rywalizacji, bodźce znacznie by się zmieniły.

Samo występowanie efektu REA, może wskazywać, iż istnieje jakís mechanizm
prowadzący do lepszego słyszenia jednym z uszu, przy fizycznie jednakowo sprawnych
mechanizmach słuchowych obu uszu.

Hipoteza II: efekt McGurka występuje dla języka polskiego
u polskojęzycznych słuchaczy

Analiza wyników pokazuje, iż u polskich słuchaczy występuje efekt McGurka. Jed-
nak, prawdopodobnie ze względu na użycie słuchawek w eksperymencie lub różny
dla każdego słuchacza poziom dźwięku próbek, efekt ten ujawnił się tylko w kilku
przypadkach. Należy przypuszczać, iż przy powtórzeniu eksperymentu w przy rów-
nym poziomie dźwięku dla każdego słuchacza lub przy użyciu słuchawek, efekt ten
pojawi się częściej.

Warto zwrócić uwagę, iż na 15 badanych, gdzie u ośmiu wystąpił efekt McGurka,
pięcioro z nich było obuusznych, zaś tylko dwoje prawousznych. Co do jednej oso-
by, u której wystąpił efekt McGurka nie można było podjąć decyzji co do uszności.
Odwrotna tendencja pojawiła się dla osób, u których efekt ten nie wystąpił. Pięcio-
ro z badanych, u których efekt McGurka nie wystąpił było prawousznych, zaś dwoje
obuusznych. Wskazywać to może, iż rywalizacja słuchowa może w dalszej części eks-
perymentu wpływać na występowanie efektu McGurka.

W dalszych badaniach, oprócz właściwości lingwistycznych, warto zanalizować
podstawy akustyczne tego zjawiska. Może to prowadzić do lepszego zrozumienia zja-
wiska jakim jest integracja międzymodalna w przypadku bodźców językowych, jak
i pomóc w badaniach nad działaniem samego układu słuchowego.

Hipoteza III: rywalizacja słuchowa wpływa na efekt McGurka.

Na podstawie trzech części trzeciego eksperymentu, można stwierdzić, iż rywalizacja
słuchowa wpływa na efekt McGurka.

W pierwszej części trzeciego eksperymentu widzimy, że tylko u trzech osób wy-
stąpił, możliwy do dowiedzenia wprost, efekt McGurka. Dwie z tych osób były uznane
w pierwszym eksperymencie obuuszne, zaś co do jednej nie można było podjąć decyzji.
Wyniki tej części eksperymentu mogą również służyć za potwierdzenie tezy stawianej
w drugim eksperymencie. Widzimy, że możliwy do zauważenia wprost efekt McGurka
wystąpił tylko u trzech osób. Jednak tutaj, jako w jedynym z przeprowadzonych ekspe-
rymentów, można zauważyć preferencję bodźców występujących w jednym z kanałów
audio zawierających spółgłoskę ’d’. Występowała ona wtedy, kiedy bodziec z drugiego
kanału audio w połączeniu z bodźcem video mógł prowadzić do wystąpienia efektu
McGurka właśnie ze spółgłoską ’d’.
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Wyniki drugiej i trzeciej części eksperymentu wyraźnie potwierdzają hipotezę III.
Dla zgodności lewego kanału audio z kanałem video efekt McGurka występował czę-
ściej 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 płynące prowadzą do potwierdzenia trzech hi-
potez stawianych w powyższej pracy. Jednak, ze względu na niejednakowy poziom
dźwięku podczas eksperymentów prezentowany badanym, należałoby powtórzyć po-
wyższe badania, mając na uwadze już otrzymane wyniki. Należałoby użyć większej
ilości różnorodnych próbek w eksperymencie bez powtórzeń. Zwrócić uwagę należy,
aby w eksperymencie z trzema różnymi bodźcami można było wyraźniej wprost wy-
kazać istnienie efektu McGurka.
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Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie teorii mentalizacji
do wyjaśniania zaburzeń osobowości w rozumieniu psychodynamicznym. Według naj-
nowszych doniesień P. Fonagy’ego konstrukt ten możemy rozpatrywać na czterech
dymensjach, które tworzą charakterystyczny dla danej osoby profil mentalizacji: men-
talizacja automatyczna i kontrolowana, poznawcza i afektywna, zorientowana na ze-
wnętrzne lub wewnętrzne cechy self i obiektu oraz zorientowana bezpośrednio na self
lub na obiekt. W końcowej części artykułu opisano zastosowanie tak rozumianego mo-
delu mentalizacji do konceptualizacji zaburzenia osobowości borderline.

Pojęcie mentalizacji po raz pierwszy pojawiło się w latach 70. XX wieku i w chwi-
li obecnej stanowi najprężniej rozwijający się i jeden z najdokładniej potwierdzonych
naukowo nurtów dociekań empirycznych spośród wszystkich koncepcji psychodyna-
micznych. Fonagy wraz ze współpracownikami [2009, 2009b, 2008, 2002] od wielu
lat rozwija swoją koncepcję mentalizacji, aplikując ją początkowo tylko do wyjaśnia-
nia genezy zaburzenia osobowości borderline. Stworzył on wyczerpujący 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 interdyscypli-
narnym, powstały na pograniczu psychologii, psychoanalizy, kognitywistyki i filozofii.
Jest to również najlepszy przykład na ścisłe połączenie nauki i teorii; dociekań aka-
demickich i zagadnień praktycznych. Na podstawie tego podej́scia powstała i ciągle
rozwija się skuteczna psychoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości, psychoza-
mi, depresją 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 się ustalić, że zaburze-
nie osobowości borderline i inne zaburzenia osobowości związki B mają swoją przy-
czynę w traumatycznych doświadczeniach najwcześniejszych lat życia dziecka (tutaj
ujmowane jako jakość utworzonej więzi przywiązaniowej z opiekunem) i cechach tem-
peramentalnych jednostki. W ujęciu Fonagy’ego zmienną pośredniczącą między tymi
czynnikami, a wystąpieniem zaburzenia osobowości jest mentalizacja. Jest to specy-
ficzna forma poznania społecznego, polegająca na wykonywaniu wyobrażeniowej psy-
chicznej aktywności pozwalającej 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 donie-
sień [Fonagy 2009b], zaburzenia tej funkcji mogą wyjaśniać całe spektrum zaburzeń
powstających w związku z patologią rozwoju self, a więc zaburzeń osobowości, depre-
sji oraz zaburzeń psychotycznych. Do najważniejszych założeń, wyjaśniających men-
talizację jako przyczynę psychopatologii, zaliczamy następujące twierdzenia [Fonagy,
Luyten 2009]:

1. Umiejętność mentalizacji nie jest cechą konstytucjonalną; przeciwnie- tworzy się
na przestrzeni pierwszych lat życia dziecka i w znacznym stopniu jest zależna
od najwcześniejszych doświadczeń dziecięcych z opiekunem, a więc od rodzaju
utworzonej więzi przywiązaniowej [Fonagy i wsp. 2008], która między innymi
zależy od trafności odzwierciedlania subiektywnego doświadczenia dziecka przez
obiekt przywiązania.

2. Jakość odzwierciedlania wpływa nie tylko na umiejętność mentalizacji, ale także
na rozwój regulacji afektu oraz samokontroli (łącznie z mechanizmami uwagowy-
mi oraz świadomą kontrolą).

3. Przyczyną zakłóceń w rozwoju mentalizacji, a co za tym idzie w rozwoju self,
jest nieprawidłowy rozwój więzi przywiązania oraz późniejsze wydarzenia trau-
matyczne związane z postacią przywiązania.

4. Mentalizacja i pokrewne umiejętności (odzwierciedlanie i regulacja afektu, kon-
trola uwagowa) w prawidłowym rozwoju nakładają się na funkcje będące rozwo-
jowo wcześniejsze niż wymienione.

Nowe ujęcie mentalizacji

Przez wiele lat dociekań teoretycznych i praktycznych pojęcie mentalizacji stawało się
coraz bardziej złożone. Początkowo zarzucano mu zbytnią rozległość i ogólność, aby
można było zastosować je do konceptualizacji konkretnych zaburzeń. Dzięki najnow-
szemu podej́sciu do mentalizacji jako konstruktu opisywanego na wielu wymiarach,
popartego badaniami z zakresu neuroobrazowania, psychologii poznawczej oraz roz-
wojowej [Luyten, Fonagy 2009], mamy szansę na uporządkowanie obecnego stanu
wiedzy i dokonanie operacjonalizacji tego pojęcia tak, aby można było w wystandary-
zowany sposób porównywać pod względem umiejętności mentalizacji różne grupy kli-
niczne. Według najnowszego ujęcia mentalizacji konstrukt ten opisujemy na czterech
dymensjach, gdzie każda z nich związana jest z innym obszarem neuroanatomicznym
(rys. 18.1).

Możemy przypuszczać, że różne obszary patologii, w tym też zaburzenia osobo-
wości, będą charakteryzowały się odmiennym profilem mentalizacji, a więc różną kon-
figuracją opisanych poniżej dymensji.

1. Mentalizacja automatyczna i kontrolowana Mentalizacja jawna, czyli kontrolowa-
na:
• przebiega w sposób świadomy, werbalny i refleksyjny
• jest procesem szeregowym i stosunkowo wolnym
• wymaga zaangażowania uwagi i pewnego wysiłku
• pojawia się ok. 4 roku życia
• dotyczy obszarów: ciała migdałowatego, zwojów podstawy mózgu, kory przed-

czołowej oraz przedniej kory obręczy
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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 się ok. 2 roku życia
• dotyczy obszarów: bocznej kory przedczołowej, przyśrodkowej kory przedczo-

łowej, bocznej i przyśrodkowej kory ciemieniowej, płata skroniowego i przed-
niej kory zakrętu obręczy

• hamowana przez wysoki poziom pobudzenia.
3. Mentalizacja poznawcza i afektywna

Ta dymensja została sprowadzona do dwóch niezależnie działających systemów,
znanych jako teoria mechanizmu umysłowego (TOMM, theory of mind mecha-
nism) i teoria systemu empatycznego (TESS, the emphatizing system). Pierw-
szy z nich odpowiada za rozumienie zdań dotyczących pewnego ustosunkowania
się podmiotu, np. „Mama wierzy Jankowi, że on zjadł ciastka”. Prawdopodob-
nie związany jest z korą przedczołową i środkową. Drugi z nich związany jest
z rozumieniem stanu emocjonalnego, np. „Przykro mi- że zabolało cię to- co po-
wiedziałem” i jest związany z boczną korą przedczołową. Oba systemy powinny
działać wspólnie, aby poznanie społeczne było właściwe i trafne. Natomiast nie-
prawidłowe 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 części artykułu
na przykładzie zaburzenia osobowości borderline.

4. Mentalizacja zorientowana na zewnętrzne lub wewnętrzne cechy self lub obiektu
Zorientowanie na stany wewnętrzne oznacza, że podmiot skupia się bezpośred-
nio na myślach, uczuciach i pragnieniach drugiej osoby [Fonagy, Luyten 2009].
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Na drugim krańcu kontinuum znajduje się zorientowanie na zewnętrznych, fi-
zycznych i obserwowalnych cechach lub zachowaniach siebie lub innych osób.
Oba z opisywanych systemów angażują odmienne struktury neuroanatomiczne.
Jako, że stany wewnętrzne mogą być uważane za internalizację tego, co zewnętrz-
ne [Fonagy, Gergely, Target 2007, za: Fonagy, Luyten, 2009], podział dotyczący
orientacji na zewnętrzne i wewnętrzne cechy możemy stosować zarówno do men-
talizacji dotyczącej self jak i innych osób z otoczenia podmiotu.

5. Mentalizacja zorientowana na self lub obiekt
Jest to dymensja, wobec której badacze nie są 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 są odpowiedzialne za identyfiko-
wanie uczuć i myśli zarówno swoich własnych, jak i innych ludzi. Mogłoby to
tłumaczyć fakt, że w wielu zaburzeniach osobowości możemy obserwować zabu-
rzenia różnicowania self od obiektu, a co za tym idzie nieprawidłowości w stopniu
integracji własnej tożsamości.

W literaturze opisuje się dwa niezależne systemy neuroanatomiczne, odpowie-
dzialne za różnicowanie między sobą, a innymi osobami z otoczenia [Lieberman 2007,
za: Fonagy, Luyten 2009]. Pierwszy z nich jest automatycznym, ukrytym mechani-
zmem wykształconym na drodze ewolucji, ułatwiającym nam rozumienie innej osoby
bez angażowania wysiłku w ten proces, opartym na ekspresji emocjonalnej i innych
wskaźnikach fizycznych. Drugi system, mający swoje źródło w korze przedczołowej,
jest oparty na symbolicznych i abstrakcyjnych reprezentacjach cudzych stanów emo-
cjonalnych. Oba te systemy wspólnie przyczyniają się do wytworzenia obrazu Ja i nie-
Ja, czyli uformowania poczucia odrębności od innych osób.

Zastosowanie modelu mentalizacji do wyjaśnienia
mechanizmu powstawania i przejawiania się zaburzenia
osobowości borderline

W ostatnich latach, zwłaszcza w nurcie psychodynamicznym, wiele uwagi poświęcono
zaburzeniu osobowości borderline. W obrazie klinicznym osób z pogranicza dominują
specyficzne i niespecyficzne przejawy słabości ego, których konsekwencją są następują-
ce objawy: zaburzenia tożsamości, stosowanie rozszczepienia i innych prymitywnych
mechanizmów obronnych, stany zbliżone do psychotycznych związane z poczuciem
rzeczywistości, problemy z kontrolą impulsów oraz tolerancją lęku i regulacją afek-
tu. Charakterystyczna jest przewaga negatywnych stanów emocjonalnych, a także lęk
przed porzuceniem, problemy ze spójnością self i regulacją poczucia własnej wartości,
defekty superego oraz intensywny i niestabilny wzorzec funkcjonowania interperso-
nalnego (Goldstein, 2003). Najbardziej widoczną cechą zachowania osoby borderline
jest jednoczesne dążenie do innych osób w obawie przed samotnością i obawa przed
bliską relacją, a dokładniej przed utratą kontroli w wyniku całkowitego „rozpłynięcia
się” w drugiej osobie.

Fonagy i wsp. [2009] dowodzą, że zaburzenie osobowości borderline jest konse-
kwencją trzech czynników związanych z rozwojem umiejętności mentalizacji i tworze-
niem się struktur self :
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a) brakiem lub poważnym zaburzeniom procesu mentalizacji w bliskich relacjach in-
terpersonalnych

b) skłonności do używania sposobów myślenia poprzedzających rozwojowo działanie
mentalizacji

c) stałego przymusu dokonywania eksternalizacji swoich wewnętrznych stanów (sto-
sowania identyfikacji projekcyjnej), co jest interpretowane jako sposób na pozbycie
się fałszywego self.

Opisany wyżej wieloaspektowy model mentalizacji został szczegółowo zastosowa-
ny do wyjaśniania mechanizmu powstawania i przejawiania się klinicznych cech za-
burzenia osobowości borderline (ibidem). I tak, w związku z obniżoną odpornością
na stres i pobudzenie emocjonalne okazuje się, że w przypadku tych pacjentów ob-
serwujemy przewagę automatycznej mentalizacji nad kontrolowaną, zwłaszcza w sy-
tuacjach związanych z funkcjonowaniem społecznym. Ponadto osoby z zaburzeniem
osobowości borderline wykazują nadwrażliwość w przypadku zewnętrznych cech in-
nych osób (a więc zwracają szczególną uwagę na gesty, mimikę itp.), nie odnoszą się
jednak w żaden sposób do wewnętrznych stanów, a więc wykazują nieprawidłowo-
ści w mentalizacji zorientowanej na wewnętrzne, ukryte cechy swoje i innych osób.
Jeśli chodzi o mentalizację skierowaną na self lub obiekt, osoby z tym zaburzeniem
osobowości cechują się nieprawidłowościami w odróżnianiu self od nie- self, a co za
tym idzie- zaburzeniami tożsamości, mogącymi przejawiać się nawet w postaci dyfuzji
tożsamości. Bardzo ciekawe ustalenia dotyczą mentalizacji poznawczej i afektywnej:
otóż badania wykazały, że osoby borderline mają problemy z poznawczym aspektem
mentalizacji (a więc mechanizmem TOMM), co prowadzi do nadmiernego skupienia
się (kompensacji) na afektywnym jej aspekcie, czyli mechanizmie TESS. Zgodne z tym
założeniem są charakterystyczne dla tego zaburzenia podatność na przejmowanie sta-
nów emocjonalnych innych osób, nadwrażliwość uczuciowa oraz skłonność do bycia
„zalewanym” przez różne emocje.

Reasumując, na podstawie powyższych doniesień możemy założyć, że opisane
w artykule wielowymiarowe podej́scie do mentalizacji może znaleźć zastosowanie
w konceptualizacji nie tylko zaburzenia osobowości borderline, ale też innych zabu-
rzeń, zwłaszcza z wiązki B wg DSM- IV [APA 1994]. Biorąc pod uwagę częstość ich
występowania pośród pacjentów gabinetów terapeutycznych, poradni czy szpitali, nie
sposób przecenić wkładu, jaki w praktykę kliniczną 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 wątpienie jest dziedziną multidyscyplinarną,
w standardowym rozumieniu nie jest jednak kojarzona z naukami o przeszłości. Ni-
niejszy referat jest próbą przybliżenia stosunkowo jeszcze mało znanej dyscypliny jaką
jest archeologia kognitywna i wskazania możliwych płaszczyzn współpracy nauk o po-
znaniu z prahistorią. Na przykładzie analizy narzędzi dolnopaleolitycznych w kontek-
ście problematyki kreatywności, przedstawione zostaną założenia, metody i procedury
stosowane przez archeologów kognitywnych w celu wydobycie informacji o procesach
poznawczych naszych przodków. Efekty współpracy kognitywistyki i archeologii mo-
gą być przydatne nie tylko dla badaczy przeszłości, szukających nowych sposobów
badania rzeczywistości minionych, ale również wpływać na rozumienie, postrzegania
i wyjaśnianie problemów formułowanych we współczesnej kognitywistyce.

Wprowadzenie

Kognitywistyka jako dyscyplina zajmująca się procesami poznawczymi człowieka, ze
względu na wieloaspektowość przedmiotu swoich badań, od momentu powstania jest
dziedziną multidyscyplinarną i dążącą do integracji wiedzy wytworzonej na kanwie
różnych nauk. Ekspandujący charakter podejmowanych przez nią problemów sprawia,
że w celu wyjaśnienia różnych procesów kognitywnych, łączy się informacje z wielu
dyscyplin, doprowadzając 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]. Odnosząc się do kryteriów kognitywistycznego spo-
sobu przeprowadzania procesu badawczego jakimi są multidyscyplinarność i problem
ekspandujący, w niniejszym referacie chciałbym nawiązać do możliwości wykorzysty-
wania nauk zajmujących się przeszłością, w celu lepszego zrozumienia poznawczego
funkcjonowania człowieka. W ramach tego artykułu postaram się przedstawić sto-
sunkowo jeszcze mało znaną dyscyplinę badawczą jaką jest archeologia kognitywna
i wskazać na potencjał wykorzystania wiedzy kognitywistycznej na gruncie archeolo-
gii. Zagadnienia poruszane w obrębie omawianego nurtu pomimo tego, że dotyczą
przeszłości, w pewien sposób kształtowały teraźniejszość, stąd też i dla kognitywistyki
ważna powinna być wiedza o rzeczywistościach minionych, by lepiej móc zrozumieć
współczesne funkcjonowanie ludzkiego poznania i uzyskać jego szerszą perspektywę.
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Niniejszy referat zorientowany jest wokół trzech zagadnień. W pierwszej części
przedstawię główne założenia i przedmiot badań archeologii kognitywnej oraz wska-
żę możliwe płaszczyzny współpracy archeologii i kognitywistyki. W kolejnej przecho-
dząc do zaprezentowania konkretnych aplikacji wiedzy kognitywistycznej w arche-
ologii omówię sposoby interpretacji narzędzi krzemiennych w kontekście procesów
poznawczych. W trzeciej części będącej kontynuacją rozważań o poznawczych aspek-
tach artefaktów w konwencji studium przypadku postaram się przedstawić zagadnie-
nie kreatywności na przykładzie dolnopaleolitycznych narzędzi krzemiennych i ka-
miennych.

Umysł wykopany? Archeologia kognitywna

Archeologia kognitywna jest dyscypliną, która wyłoniła się z prahistorii w latach 80-
tych XX wieku. Pierwszym ośrodkiem, w którym narodziła się idea zastosowania wie-
dzy o procesach poznawczych w procedurach rekonstruowania i interpretowania prze-
szłości było środowisko archeologów skupionych wokół Colina Renfrewa1 na Uniwer-
sytecie Cambridge. Dość szybko ten nurt badawczy znalazł swoich kontynuatorów
w państwach skandynawskich i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie kon-
tynentalnej jest to nadal stosunkowo rzadko uprawiany rodzaj refleksji nad przeszło-
ścią [Renfrew 1994, s. 3–12]. Ujmując archeologię kognitywną w kontekście metodo-
logicznym można powiedzieć, że należy ona do modernistycznych nurtów uprawia-
nia archeologii i swoimi korzeniami sięga prób wyjaśniania przeszłości w kategoriach
teorii systemów2. W obecnych czasach archeolodzy kognitywni w większym stopniu
posługują się w swoich narracjach o przeszłości terminami związanymi z procesami
myślowymi, inteligencją, percepcją, semiotyką i studiami kontekstualnymi [Flannery,
Marcus 1996, s. 35-48].

Mówiąc o archeologii kognitywnej należy podkreślić dwa zasadnicze elementy bu-
dujące jej tożsamość. Pierwszym z nich jest specyficzny rodzaj pojmowania przeszło-
ści. O ile w tradycyjnych sposobach uprawiania prahistorii przeszłość traktuje się jako
zbiór wydarzeń rekonstruowanych dzięki danym dostarczanym z wykopalisk, o tyle
przedmiotem badan archeologii kognitywnej nie są fakty dziejowe jako takie, ale pro-
cesy myślowe umożliwiające ich zaistnienie. Stąd też archeologia kognitywna ma cha-
rakter studiów zorientowanych na „ myślowe przyczyny” przeszłości lub też warunki
w jakich mogła się ona realizować, nie zaś na samą jej treść [Renfrew, Zubrow 1994].
Drugim ważnym elementem budującym tożsamość archeologii kognitywnej jest spe-
cyficzna koncepcja umysłu, która zakłada istnienie związku między wytworami mate-
rialnymi, wytwórcami i ich procesami myślowymi. Stąd też w wyjaśnianiu procesów

1 Pionierską pracą w tej dziedzinie była książka Colina „Renfrew Towards an arche-
ology of mind” wydana w 1982 roku.

2 Powstanie archeologii kognitywnej nie było by możliwe gdyby nie wcześniejszy
zwrot w archeologii (lata 60 – te XX wieku) określany szkołą procesualną, dzięki
której to zauważono, że to nie przeszłość jako tak jest przedmiotem badań archeolo-
gicznych, ale człowiek jako jej twórca. Słynne w tym kontekście były słowa jednego
z czołowych twórców procesualnego podej́scia do przeszłości Lewisa Binforda , któ-
ry stwierdził, że albo archeologia będzie antropologią, albo niczym! Dzięki zwróce-
niu się ku człowiekowi jako sprawcy przeszłości możliwe było później zwrócenie się
ku analizie jego procesów poznawczych [. . . ] [Trigger 2007 s. 314-319].
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mentalnych ludzi z przeszłości archeolodzy kognitywni z jednej strony odwołują się
do wiedzy z zakresu neuronauki i biologicznego funkcjonowania systemu nerwowego,
z drugiej zaś podkreślają kulturowe usytuowanie umysłu. Posługując się kategoriami
zaczerpniętymi z filozofii umysłu można by powiedzieć, że jest to stanowisko zbliżone
do emergentyzmu [Żegleń 2006, s. 142–146] w tym sensie, że rozpatrywanie wytwo-
rów z przeszłości w kontekście wiedzy o mózgu jest ważnym elementem w budowania
modeli pradziejów (w paradygmacie archeologii kognitywnej), ale zarazem nie jest
ono wystarczające w uzyskaniu pełnej refleksji nad pradziejową umysłowością.

Podsumowując można powiedzieć, że archeologia kognitywna jawi się jako dzie-
dzina trójpoziomowa [Zubrow 1994, s. 187-190]:

• po pierwsze jest to ścísle określona propozycja metodologiczna, która wykorzystu-
jąc wyniki badań nauk o procesach poznawczych próbuje rekonstruować i inter-
pretować dane uzyskane podczas prac wykopaliskowych w kontekście potencjału
kognitywnego naszych przodków,

• po drugie jest to rodzaj meta refleksji nad procedurami badawczymi w archeologii.
Ze względu na to, że prahistorycy podczas prac wykopaliskowych bezpowrotnie
niszczą źródło informacji o przeszłości, ważne wydają się wszelkie badania nad
przebiegiem procesu źródłotwórczego (tj. percepcją, dokumentacją i archiwizacją
materiałów archeologicznych). Na tym poziomie przydatne są więc 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 do-
stosowywania narracji o przeszłości do kontekstu kulturowego, w którym ma być
prezentowana.

W niniejszym referacie ze względu na ograniczenia długości tekstu jak i przejrzy-
stość wywodu archeologia kognitywna zostanie przedstawiona w ramach pierwszego
z wyróżnionych poziomów – jako rodzaj refleksji nad przeszłością.

Narzędzie – przedmiot czy podmiot?

Pojęcie narzędzia należy do jednych z najbardziej fundamentalnych kategorii stosowa-
nych w archeologii. W tradycyjnej prahistoriografii rozumiane jest ono przede wszyst-
kim jako różnego rodzaju przedmioty posiadające konkretne cechy metryczne i funk-
cjonalne (umożliwiające pracowanie nimi), których typologie są podstawą do podzia-
łu przeszłości na epoki oraz kultury archeologiczne [Ginter, Kozłowski 1975, s. 33-38;
79-80] W przeciwieństwie do tej koncepcji w rozumieniu archeologii kognitywnej na-
rzędzia zorientowane są na swoich wytwórców ( „odsyłają” do nich) i traktowane są
jako realizacje ich procesów poznawczych. Prowadzi to do ważnej z punktu widzenia
analizy przeszłości redefinicji znajdowanych przez archeologów zabytków z traktowa-
nia 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 narzędzia krzemienne stanowią główne źródło informacji
o życiu naszych praprzodków [Beaune 2009, s. 3-14]. W omawianej perspektywie na
narzędzia wykonywane przez pierwszych ludzi spojrzymy w kontekście minimum ko-
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gnitywnego3 umożliwiającego ich wytworzenie. Równocześnie przedstawione w obrę-
bie tego podrozdziału informacje stanowią wprowadzenie do dalszej części rozważań
poświęconych zagadnieniu przejawów kreatywności w starszej epoce kamienia.

Myśląc w kategoriach kognitywnych o artefaktach znajdowanych na stanowiskach
dolnopaleolitycznych warto zwrócić uwagę na to, że staramy się rozszerzyć płaszczy-
znę współpracy archeologii i kognitywistyki z biernej aplikacji wiedzy z zakresu funk-
cjonowania umysłu, na zdobywanie informacji o nim poprzez analizę jego wytwo-
rów. Przechodząc do zarysu poznawczego kontekstu przeszłości, możemy stwierdzić,
że „narodziny” narzędzi to powstanie takiego sposobu percepcji rzeczywistości, który
polega na myślowym różnicowaniu otoczenia. Ujawniło się ono w pojmowaniu okre-
ślonych rodzajów materii jako surowca do wytwarzania narzędzi, przy jednoczesnym
pomijaniu innych, mogących również służyć temu celowi . Do powstania narzędzi po-
trzebne zatem było przej́scie z biernego postrzegania rzeczywistości w aktywną rolę
(parafrazując de Saussure) powlekania znaczeń w materię [Mańczyk 2001, s. 2–31;
43–55]. Innymi procesami poznawczymi umożliwiającymi naszym praprzodkom two-
rzenie narzędzi, była zdolność planowania i przewidywania rezultatów swoich dzia-
łań, intencjonalność jak i możliwość przechowywania w pamięci wiedzy proceduralnej
dotyczącej wytwarzania konkretnej formy w kamieniu [Haidle 2009, s. 57-73]. Po-
wtarzalność tych samych zespołów artefaktów w obrębie dolnego paleolitu sugeruje
również, że owa wiedza proceduralna pomimo barku języka była efektywnie przekazy-
wana pomiędzy ludźmi. Na nieco wyższym poziomie abstrakcji na proces powstawania
narzędzi możemy spojrzeć jako na zbiór czynności będących przejawem modelowego
myślenia o świece i dostosowywania rzeczywistości do powstałego jej wyobrażenia.
Związane jest to tym samym z przekraczaniem myślenia w kategoriach czasu teraź-
niejszego i tworzenia umysłowej reprezentacji przyszłości [Toth, Schick 1993, s. 108-
146]. W końcu też warto podkreślić znaczenie umiejętności manualnych i budowę
anatomiczną ludzkiej ręki w wytwarzaniu narzędzi. Zorientowanie pierwszych wytwo-
rów na użytkowników uwidacznia się w kształcie najwcześniejszych artefaktów tzw.
chopperów i chopping-tooli jak i nieco późniejszych pięściaków, które dostosowane do
dłoni, stawały się bezpośrednim przedłużeniem ciała. W yrazem owego pradziejowe-
go myślenia w kategoriach poręczności jest znaczna sensoryczna reprezentacja ręki
w strukturach mózgu [Mańczyk 2001, 19-31].

Dokonana powyżej, skrótowa charakterystyka procesów poznawczych towarzyszą-
cych wytwarzaniu narzędzi paleolitycznych była próbą ukazania kognitywnego kon-
tekstu przeszłości, pomimo niemożliwości dotarcia do realnych (dziejących się tu i te-
raz) procesów poznawczych naszych przodków. Drugim ważnym aspektem było wyj-
ście poza pewien schemat myślowy traktujący narzędzia tylko ze względu na sposób
ich użytkowania i wskazanie na to, że reprezentują one o wiele więcej niż tylko swoją
funkcję. i o ile w niniejszym fragmencie starałem się pokazać powstanie narzędzi jako

3 Oprócz prezentowanych tutaj skrótowo wniosków dotyczących minimalnych wła-
sności umysłu pozwalających na wytworzenie narzędzi paleolitycznych, warto
wspomnieć, że owe zabytki analizowane są również pod względem ich wpływu na
inne funkcje poznawcze. Przykładowo rozpatrywane są one w kontekście wytwa-
rzania muzyki (Iain Morley The Evolutionary Origins and Archaeology of Music;
Zubrow , Cross, Cowan Musical behaviour and the archaeology of mind), języka
(Terrence Deacon The symbolic species; Noble, Davison Human evolution langu-
age 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
części pracy postaram się przedstawić narzędzia jako uwidacznianie się myślenia kre-
atywnego.

Homo creativus?

W studiach nad antropogenezą prowadzonych na kanwie różnych nauk odnaleźć mo-
żemy wiele hipotez ujmujących z różnych perspektyw istotę bycia człowiekiem. Naj-
bardziej znanymi, które weszły w powszechną świadomości jest dwunożność, wzrasta-
jąca objętość mózgu czy inteligencja makiaweliczna [Coyne 2009, s. 229-262]. W ar-
cheologii głównym wyznacznikiem człowieczeństwa jest umiejętność wytwarzania ści-
śle określonych narzędzi, które znajdowane w różnych kontekstach dostarczają nam
informacji o życiu dawnych ludzi. Jednak zwracając się ku archeologii kognitywnej
należy stwierdzić, że to nie narzędzia są istotą człowieczeństwa, ale jego rezultatem.
Z tego też względu w ostatnich latach pojawiło się w tym nurcie wiele prac poświę-
conych zagadnieniom inteligencji, świadomości, percepcji czy narodzinom myślenia
symbolicznego i ich uzewnętrznianiu się w wyglądzie i funkcji znalezisk archeolo-
gicznych [Beaune, W ynn, Coolidge 2009]. W takim też kontekście prowadzone będą
rozważania nad kreatywnością pierwszych ludzi.

Mówiąc o kreatywności w odniesieniu do przeszłości potrzebnym wydaje się spre-
cyzowanie znaczenia tego terminu. W psychologii istnieją dwa główne rozumienia
tego zjawiska: jako zachowania twórczego, które przysługuje nielicznym (np. arty-
stom), oraz jako zdolność do innowacyjności w potrzebach dnia codziennego, czyli
cecha odnosząca się praktycznie do każdego człowieka i zrelatywizowana do różnych
etapów jego życia. Kreatywność w sposób ogólny definiuje się jako umiejętność do
niestandardowego łączenia pewnych cech, myśli lub obiektów i wytwarzania poprzez
to nowej rzeczywistości. Zachowaniem kreatywnym jest więc takie zachowanie, które
polega na przełamywaniu pewnych schematów myślowych [Nęcka 2001, s. 11-34].
W kontekście problematyki kreatywności naszych przodków ów proces psychiczny
rozumieć będziemy jako zdolność do tworzenia innowacji w ramach rozwiązywania
różnych problemów i zadań. Należy również zaznaczyć, że postrzeganie tego zjawiska
poprzez pryzmat narzędzi zawęża naszą perspektywę tamtej rzeczywistości i nie da-
je mocy wej́scia w konkretny stan psychiczny przodków. Choć więc kreatywność jest
indywidualnym stanem mentalnym w kontekście źródeł archeologicznych traci ona
swój subiektywny charakter i zostaje sprowadzona do jej uzewnętrznionego wymiaru
technologicznego.

Pierwsze narzędzia wytwarzane przez homo habilisa 2,2 miliony lat temu w Afry-
ce były stosunkowo prostymi, dopasowanymi do ręki wytworami. W literaturze arche-
ologicznej nazywane są one otoczakami i charakteryzują się posiadaniem krawędzi
tnącej uzyskanej przez uderzanie otoczakiem o twardszą skałę i odłupaniu jego frag-
mentu [Kaczanowski, Kozłowski 1998, s. 49– 50]. Owa czynność doprowadzająca do
powstania części tnącej o ile sama w sobie może nie sprawiać wrażenia kreatywnej,
tak samo jak potraktowanie otoczaków jako narzędzi, o tyle twórczym wydaje się idea
zrobienia z nich narzędzi. Choć więc wśród zwierząt, jak i też w znaleziskach przy-
pisywanych australopitekom spotykamy tendencję do wykorzystywania kamienia jako
narzędzia, 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 my-
ślenia z tego względu, że połączono wiedzę o twardości różnych skał z możliwością
nadania kamieniom nowych form użytkowych, a tym samym ich kreacji. Wytworzone
narzędzia służyły rozwiązaniu konkretnych problemów związanych ze zdobywaniem
i dzielenia pożywienia, a więc i w tym sensie są one wytworem kreatywnego myślenia
jako nowy sposób poradzenia sobie z przetwórstwem żywności.

Drugim ważnym aspektem kreatywności pierwszych ludzi było wytwarzanie zmien-
nych form narzędzi, nadawanie im nowych funkcji, komplikowanie ich i uzyskiwanie
większej wydajności w procesie produkcji. Podobną do otoczaków formą narzędzio-
wą wytworzoną w dolnym paleolicie są pięściaki (szczególnie często występują one
w inwentarzu kultury aszelskiej), mające charakter dopasowanych do ręki kamien-
nych przedmiotów używanych przede wszystkim do cięcia [Pelgrin 2009, s. 98–102].
W porównaniu z chopperami i chopping - tools diametralnemu zwiększeniu uległa
tutaj powierzchnia pracująca narzędzia, potęgująca efektywność pracy. Powstanie pię-
ściaków jest rezultatem komplikacji procesu wytwórczego, polegającego na wielokrot-
nym i symetrycznym odbijaniu fragmentów skały (tzw. odłupków) w celu uzyskania
długiej krawędzi cięcia oraz poręcznego kształtu. W ytwarzanie owych form związane
jest z pojawieniem się innowacji w myśleniu o narzędziach, a mianowicie powstaniem
bardziej wyrafinowanych narzędzi do tworzenia narzędzi. W przypadku procesu pro-
dukcyjnego pięściaków potrzebne były bowiem tłuki twarde, pośredniki organiczne
czy miękkie tłuki, które pozwalały na precyzyjne ich kształtowanie [Ginter, Kozłowski
1975, s. 33-38; 40-42]. Powstało zatem rozróżnienie na narzędzia wytwarzane oraz
na narzędzia służące do ich stworzenia. Kreatywne połączenie tych dwóch kategorii
umożliwiło powstawanie bardziej skomplikowanych wytworów, a tym samym spełnia-
jących nowe funkcje. Rosnąca różnorodność przedmiotów krzemiennych i kamiennych
była więc wynikiem tworzenia nowych relacji pomiędzy danymi obiektami fizycznymi.

Trzecim kluczowym dokonaniem związanym z wytwórczością krzemienną mają-
cym miejsce w schyłkowym etapie paleolitu dolnego, (choć przede wszystkim cha-
rakterystycznym dla paleolitu środkowego) było przej́scie od technik rdzeniowych
do odłupkowych (np. techniki lewaluaskiej, klaktońskiej czy mustierskiej)[Kozłowski
1975, s. 42–48]. Polegało ono na wykorzystywaniu jako narzędzi odłupków powsta-
łych podczas wykonywania większych form lub też specjalnym ich wytwarzaniu z okre-
ślonych fragmentów skał (tzw. rdzeni odłupkowych). Umożliwiło to pełne wykorzysta-
nie surowców krzemiennych lub kamiennych, jak i również było rezultatem „oderwa-
nia” się narzędzi od ludzkiego ciała. O ile otoczaki jak i pięściaki mogły być użytko-
wane tylko poprzez wzięcie je do ręki, a zatem swój narzędziowy sens uzyskiwały
w kontekście ludzkiego ciała, o tyle z mniejszych form możliwe było wytworzenie na-
rzędzi złożonych (np. noży, zgrzebeł, drapaczy) czyli oprawionych w inny materiał4.
Wiązało się to z możliwością większej eksploracji otoczenia przy ich pomocy, używania
narzędzi w odległości od ludzkiego ciała (np. tak jak przy rzucie oszczepem lub bolasa-
mi). Innowacyjność polegał zatem na połączeniu kamieni z innymi rodzajami materii
(np. kością, drewnem) i uzyskania tym sposobem nowych możliwości zdobywania po-

4 Bezsporne znaleziska świadczące o wytwarzaniu narzędzi łączonych pochodzą ze
środkowego paleolitu, natomiast część badaczy ze względu na charakter odłupków
dolnopaleolitycznych interpretuje je również jako narzędzia oprawiane w różne ma-
teriały organiczne. Same narzędzia odłupkowe choć pojawiają się dosyć wcześnie
— w kulturach otoczakowych, nie są jednak w nich dominujące [Kozłowski 1977,
s. 48–58].
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żywienia, czy wykorzystywania upolowanych zwierząt (nie tylko jako pokarmu, ale
również jako surowca skórnego czy materiału na oprawy).

Mówiąc o kreatywności w paleolicie nie należy zapominać, że narzędzia, które
omawiamy, były obecne w ludzkiej kulturze tysiące lat. Z tego też względu owa in-
nowacyjność przeplata się z długotrwałymi okresami pewnej stagnacji polegającej na
wytwarzaniu ciągle tych samych form. Obserwowane zmiany w kształcie i funkcji na-
rzędzi związane mogły być z faktycznym przekraczaniem stereotypów myślowych od-
noście ich produkcji, polegającym na przełamywaniu sposobu wytwarzania narzędzi
z biernego odtwórstwa na działanie twórcze [Lake 2009, s. 137-139]. Z perspektywy
danych archeologicznych ciężko jednak wskazać konkretne miejsce i czas narodzin da-
nej techniki, stąd też postrzegamy ją jako płynne ewolucyjne przej́scie w doskonaleniu
się ludzkiego gatunku. Owa kreatywność choć niespersonifikowana, nadal jednak wy-
daje się cechą kluczową umożliwiającą 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 się jako dyscyplina zorientowana na teraźniejszość i przyszłość,
w swoich dociekaniach może i powinna odwoływać się do tego co minione. Prezento-
wana w tym referacie archeologia kognitywna ze względu na podejmowaną tematykę,
może dostarczyć badaczom procesów poznawczych bezcennej perspektywy 3 milio-
nów lat rozwoju człowieka i jego zdolności kognitywnych. Owa perspektywa zdaje się
być ważna w kontekście pytań o naturę umysłu, jego zmienność, o to co w nas jest
z przeszłości i co może zostać po nas w przyszłości. Badanie prahistorii jako rzeczywi-
stości minionej i w pewnym sensie alternatywnej do teraźniejszości stanowi w końcu
źródło nowego odczytania współczesności jako konsekwencji owej przeszłości i po-
zwala lepiej ją zrozumieć. Również dla archeologii współpraca z kognitywistyką jest
szansą wydobycia zupełnie nowych informacji o przeszłości i przeformułowanie tra-
dycyjnie stawianych problemów. Schematycznie zaprezentowane w obrębie tego refe-
ratu zagadnienie kreatywności w dolnym paleolicie, było próbą pokazania potencjału
współpracy obu dyscyplin przynoszącej wiedzę każdej z nich.
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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 wykorzystujących wiedzę z za-
kresu językoznawstwa, psychoakustyki i nauki o widzeniu autor tekstu postara się po-
kazać, w jaki sposób można zoptymalizować efekt świadomości marki — zwiększenia
jej rozpoznawalności — w odniesieniu do obszaru projektowania logo i/lub tworzenia
nazwy.

Wprowadzenie

Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na zjawisko niewyuczonej oraz niezależnej od
uwarunkowań kulturowych asocjacji polegającej na łączeniu wyrazów nieznaczących
z pewnymi typami figur, był współtwórca psychologii Gestalt — amerykański psycho-
log niemieckiego pochodzenia — Wolfgang Köhler [Ramachandran, Hubbard 2001].
W swoim badaniu z 1929 roku Köhler zaprezentował, grupie osób zamieszkującym
wyspę Teneryfę dwie pary figur — o ostrych oraz obłych konturach. Następnie popro-
sił o przyporządkowanie każdej z nich po jednej z dwóch nazw do wyboru. Nazwami
tymi były „takete" oraz „baluba”. W wyniku tego niezbyt skomplikowanego ekspery-
mentu udało się zaobserwować bardzo silną preferencję w przypisywaniu słowu „take-
te” figury o ostrych rogach, natomiast słowu „baluba” figury o obłym kształcie. Zestaw
kształtów podobnych do tych wykorzystanych w obu eksperymentach został przedsta-
wiony na rycinie 1.

W 2001 roku Vilayanur Ramachandran oraz Edward Hubbard powtórzyli ekspery-
ment Köhlera zastępując wyraz „takete” słowem „kiki”, a wyraz „baluba” słowem „bu-
ba” [Ramachandran, Hubbard 2001]. Badanym zaprezentowano dwie figury, z nastę-
pującą instrukcją: W marsjańskim języku, jedna z tych dwóch figur nosi nazwę „buba”,
druga to „kiki”. Spróbuj odgadnąć, która z nich to „buba”, a która to „kiki”. W 95%
przypadków, osoby poddane eksperymentowi łączyły wyraz „kiki” z figurą o ostrych
rogach, a wyraz „buba” z figurą o obłym kształcie. Autorzy artykułu wyraźnie podkre-
ślają 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 mogą posia-
dać „wielowarstwowe znaczenie”, nie ograniczające się wyłącznie do semantycznego,
nadanego im droga arbitralną [Stafford, Webb 2006].
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Rysunek 20.1. Figury przypominające bodźce wykorzystane w eksperymencie W. Köh-
lera

Badania własne

Motywacją do odpowiedniego ukierunkowania przebiegu badań była chęć stworzenia
dodatkowego narzędzia wspomagającego pracę osób zajmujących się szeroko pojętą
identyfikacją wizualną oraz tzw. namingiem. W toku przeprowadzonych przez autora
badań ankietowych i laboratoryjnych chciano pokazać, jak można wzbogacić ów twór-
czy proces wykorzystując w tym celu zbiór inherentnych, występujących u większości
ludzi skojarzeń o nieuświadomionym charakterze [Ramachandran, Hubbard 2001].
Założono, że kształt figury może mieć pewien wpływ na zapamiętywanie towarzyszą-
cej mu nazwy. W takim ujęciu, pewne nazwy byłyby zapamiętywane lepiej lub gorzej,
w zależności od towarzyszącego im kształtu. Przyjęto również, że pomiędzy sygnetem
a nazwą nie powinny występować 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 mężczyzn —
w przedziale wiekowym od 19 do 25 lat (średnia wieku 22 lata). Osoby badane zostały
podzielone na dwie grupy. Badanie odbyło się na podstawie kwestionariuszy. Postano-
wiono przyjrzeć się bliżej roli samogłosek i sprawdzić, czy ich kontrolowana zamiana
w obrębie utworzonych sztucznie dwusylabowych wyrazów, przy jednoczesnym za-
chowaniu tych samych spółgłosek, wpłynie na zmianę preferencji w atrybucji danej
figury do nazwy. Przyjęto następującą hipotezę badawczą:

H1: przypisanie nazw do figur będzie zależne od występujących 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 wypowiadając nazwy – a jakikolwiek zaob-
serwowany efekt dla atrybucji figura–nazwa nie powinien być przypisywany samemu
kształtowi liter tworzących nazwę, ale wynikać z efektu nieświadomej aktywacji re-
prezentacji fonologicznej w trakcie odczytywania nazw [Ashby 2006]. W obu grupach
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posłużono się tym samym zestawem figur co Ramachandran i Hubbard. Obie figury zo-
stały przedstawione w odcieniach szarości, by nie generować ewentualnych skojarzeń
związanych z kolorami.

W eksperymencie pierwszym osoby badane zostały poproszone o przyporządko-
wanie dwóm figurom po jednej z sześciu nazw do wyboru. Modyfikacją oryginalnej
procedury było przypisane „na sztywno” trzech nazw do wyboru pod każdą z figur.
W grupie pierwszej (N=30), figurze ostrej można było przypisać nazwę „kiki”, „kaka”
lub „kuku”, a figurze obłej nazwę „bibi”, „baba” lub „bubu”. W grupie drugiej (N=30),
figurze obłej przypisać można było wyrazy „pipi”, „papa”, „pupu”, a ostrej „gigi”, „ga-
ga”, „gugu”. Osoba badana mogła wybrać tylko jedną nazwę dla każdej z dwóch fi-
gur. W grupach zmianie ulegały jedynie spółgłoski. Manipulacja ta została dokonana
w odniesieniu do „czworokąta samogłoskowego” opracowanego na początku XX wieku
przez angielskiego fonetyka Daniela Jonesa, którego kształt odzwierciedla położenia
języka podczas artykulacji poszczególnych samogłosek. Statystyki przypisywania da-
nych 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 odmianę testu chi-kwadrat
(χ2) pozwalającą na określenie oczekiwanej częstotliwości udzielonych odpowiedzi
[Preacher 2001]. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hi-
potezy badawczej H1. Wpływ samogłosek na wybór nazw przypisywanych figurom był
znaczący. W obu grupach figurze ostrej przypisywano najczęściej nazwę z samogłoską
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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
najczęściej nazwę z samogłoską „u” (χ2 = 18, 600, p < 0, 001 w grupie pierwszej oraz
χ2 = 10, 400, p < 0, 001 w grupie drugiej). Wydaje się, iż w obu przypadkach można
zauważyć tendencję, aby samogłoskę „u” kojarzyć najczęściej z kształtem obłym (bubu
> baba > bibi), natomiast samogłoska „i” z kształtem ostrym (kiki > kaka > kuku).
Samogłoska „a” wydaje się mieć charakter „neutralny” – zarówno dla figury ostrej jak
i obłej, zawsze znajdowała się pomiędzy wynikiem o największej, a najmniejszej licz-
bie wskazań. Intuicję tą zobrazowano za na rycinie 2.

Rysunek 20.2. Kontinuum ostrości/obłości dla samogłosek

W takim układzie, wywołane poczucie ostrości będzie najwyższe dla samogłoski
„i”, malejąc w miarę zbliżania się do samogłoski „a” (np. poczucie ostrości dla liter
„y” oraz „e” powinno być mniejsze niż dla „a”) przekształcając się w poczucie obłości
w miarę zbliżania się do samogłoski „u”. Warto zwrócić uwagę na to, że w grupie
drugiej poczucie obłości w odniesieniu do słowa zawierającego samogłoskę „a” (słowo
„papa”), było większe niż dla słowa zawierającego samogłoskę „a” w grupie pierwszej
(słowo „baba”). Sytuacja taka mogła wynikać z różnicy w obrębie 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 zostaną lepiej zapamiętane w zależności od figury towa-
rzyszącej. Przyjęto następujące hipotezy badawcze:

H2: zaobserwowana w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla więk-
szej grupy nazw ze współdzielonymi samogłoskami „i”, „a”, „u”.
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H3: zmiana spółgłosek w obrębie nazw będzie miała wpływ na procent
opamiętanych par figura–nazwa. Możliwe będzie rozróżnienie spółgłosek
„ostrych” od „obłych”.

Z racji tego że skupiono się na cesze ostrości oraz obłości wykorzystane w po-
przednim eksperymencie figury nie wymagały modyfikacji. Zmianie uległy natomiast
prezentowane nazwy. By przeprowadzić badanie, wybrano grupę 15 spółgłosek, każdej
z nich przypisano 3 samogłoski („a”, „i”, „u”) co dało 45 jednosylabowych zestawów
spółgłoska + samogłoska. Stworzone następnie dwusylabowe nazwy (np. „kiki”, „ka-
ka”, „kuku”) były w większości asemantyczne. „Bezsensowność” utworzonych nazw
była cechą wielce pożądaną. Taki stan rzeczy pozwalał bowiem sprawdzić wpływ sa-
mego ich brzmienia (a nie semantycznego znaczenia) na stopień zapamiętania w kon-
tekście dwóch różnych figur.

W badaniu wzięło udział 150 osób podzielonych na 5 grup badawczych. Było to
101 kobiet oraz 49 mężczyzn w przedziale wiekowym od 19 do 38 lat (średnia wie-
ku 23 lata). Przyjęto, że ta sama nazwa może być przypisana tylko 1 raz 1 figurze
w trakcie danej sesji eksperymentalnej (czyli dla jednej osoby badanej). Badanie od-
było się w Laboratorium Neurokognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .
Osoby badane siedziały przed monitorem z podłączonym do niego padem. Ekspery-
ment składał się z dwóch bloków. W pierwszym z nich, osobie badanej prezentowano
18 bodźców do zapamiętania. Bodźcami tymi były zestawy: figura ostra (wyświetlo-
na 9 razy) oraz figura obła (wyświetlona 9 razy) wraz z dwusylabowym wyrazem,
umieszczanym pod figurą. 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. Następnie wyświe-
tlana była maska w kolorze tła (250 ms) , po czym następowało przej́scie do kolejnego
bodźca. Po wyświetleniu 18 zestawów następowało przej́scie do drugiego etapu eks-
perymentu w którym osoba badana proszona była o wspomagane przypomnienie so-
bie prezentowanych w poprzednim etapie par bodźców. Podczas etapu odpamiętania
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na ekranie monitora wyświetlano samą nazwę, a osoba badana była proszona o wy-
branie figury w towarzystwie której dana nazwa wystąpiła w poprzedniej sesji. Zbiór
18 nazw z poprzedniej sesji wyświetlany był w losowej kolejności. Podobnie jak we
wcześniejszym bloku, pomiędzy kolejnymi nazwami umieszczono 250 ms maskę. Wy-
niki zebrane w poszczególnych grupach zostały przedstawione w tabeli 3. Każdy kolor
reprezentuje jedną z przebadanych grup. W kolumnach zawarto liczbę poprawnie od-
pamiętanych bodźców dla każdej nazwy. Maksymalna liczba udzielonych poprawnie
odpowiedzi dla nazwy mogła wynieść 30 (100% odpowiedzi). Przy obliczaniu sta-
tystyk zastosowano ogólny model liniowy dla jednej zmiennej zależnej. W wyniku
przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hipotezy H2 — zaobserwowana
w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla większej grupy nazw ze współdzie-
lonymi samogłoskami „i”, „a”, „u”. Już na wstępnym etapie analizy zebranych odpo-
wiedzi można zaobserwować znaczący wpływ samogłosek na zapamiętywanie nazw
w zależności od towarzyszącej figury (F = 11, 420 przy p < 0, 000). Zaobserwowana
w eksperymencie pierwszym zbieżność zajdzie dla większej grupy nazw z samogłoska-
mi „i”, „a”, „u”.

Tabela 20.3. Podział osób biorących udział w eksperymencie drugim w odniesieniu do
figury towarzyszącej nazwie

Sumarycznie, dla figury ostrej, najwięcej zapamiętanych zostało wyrazów z samo-
głoską „i” — 338 na 450 (75%) możliwych poprawnych odpamiętań (F = 2, 139 przy
p < 0, 144 w porównaniu z samogłoską „a” oraz F=32,873 przy p<0,000 w porówna-
niu z samogłoską „u”), liczba ta zmniejsza się do 312 (69%) odpamięta% dla samogło-
ski „a” (F=2,139 przy p<0,144 w porównaniu z samogłoską „i” oraz F = 16, 948 przy
p < 0, 000 w porównaniu z samogłoską „u”), kończąc na 258 (57%) odpamiętaniach
dla samogłoski „u” (F=16,948 przy p<0,000 w porównaniu z samogłoską „a” oraz
F = 32, 873 przy p < 0, 000 w porównaniu z samogłoską „i”). Analogiczny efekt moż-
na zaobserwować dla figury obłej. W otoczeniu wyrazów zawierających samogłoskę
„u” odnotowano 315 (70%) odpamiętań (F = 5, 565 przy p < 0, 019 w porówna-
niu z samogłoską „a” oraz F = 3, 743 przy p < 0, 053 w porównaniu z samogłoską
„i”), w otoczeniu wyrazów zawierających samogłoskę „i” –– 289 (64%) odpamiętań
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(F=3,743 przy p < 0, 053 w porównaniu z samogłoską „u” oraz F = 18, 599 przy
p < 0, 000 w porównaniu z samogłoską „a”). Pewnym zaburzeniem trendu są tutaj sło-
wa zawierające samogłoskę „a”. Uśredniając zebrane odpowiedzi dla tej samogłoski,
nazwy ją zawierające zostały zapamiętane najlepiej ze wszystkich możliwych warian-
tów dla figury obłej —- 348 (77%) odpamiętań (F = 5, 565 przy p < 0, 019 w po-
równaniu z samogłoską „u” oraz F = 18, 599 przy p < 0, 000 w porównaniu z samo-
głoską „i”). Dokonując dalszej analizy otrzymanych wyników oraz biorąc pod uwagę
informacje zebrane od przebadanych osób po zakończeniu eksperymentu, zwrócono
uwagę na to, że wśród utworzonych na potrzeby badania nazw pojawiły się również
pozycje znaczące. Były one postrzegane przez te osoby za łatwiejsze do zapamiętania.
Zidentyfikowano osiem takich słów (rzeczowników): „baba”, „papa”, „kaka”, „wawa”
„mama”, „tata”, „lala” oraz „kuku”. Ponieważ słowa te nie spełniły przyjętego przed
eksperymentem kryterium asemantyczności, postanowiono usunąć je z zestawienia
zbiorczego. Kryterium usuwania nazw było następujące: jeżeli dane słowo zostało sa-
modzielnie (tj. bez sugestii ze strony badacza) zidentyfikowane jako znaczące przez
co najmniej dwie osoby badane, zostawało wyłączone z puli odpowiedzi. Większość
odrzuconych wyrazów zawierała samogłoskę „a”. Nazwy wyłączone z puli wyszczegól-
niono w tabeli 4. Wyrazy „tata” oraz „mama” cechowały się bardzo wysokim stopniem
zapamiętania. Jak widać, wcześniejsza znajomość słów wpłynęła znacznie na polep-
szenie ich zapamiętywalności. Po ich usunięciu, w grupie figur ostrych trend nieco się
„wyostrzył”. Natomiast w grupie nazw prezentowanych w zestawieniu z figurą obłą
trend zmienił się nieznacznie. Analiza wyników dla samogłosek na 150 grupie osób
potwierdziła intuicję związaną z kontinuum ostrości/obłości zobrazowaną wcześniej
na przykładzie czworokąta samogłoskowego. Warto zwrócić uwagę, że tendencja za-
chodzi silniej dla figury ostrej niż obłej. Może to świadczyć o większej dystynktywności
ostrych kształtów i nazw.

Tabela 20.4. Procentowe przedstawienie wyników uzyskanych w eksperymencie dru-
gim (bez słów znaczących)

W przypadku czworokąta samogłoskowego możliwe było wyróżnienie jednowy-
miarowego kontinuum, w którym samogłoski mogły zostać ułożone w linii od naj-
bardziej przednich do skrajnie tylnych, w zależności od różnicy dla ruchów języka
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w płaszczyźnie poziomej („i” „,y”, „e”, „a”, „o”, „u”), spółgłoski jednak nie poddają się
jednowymiarowej klasyfikacji, gdyż mogą różnić się zarówno w odniesieniu do miej-
sca i narządu artykulacji, jak i sposobu artykulacji. Kryterium, które przyjęto 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 sobą. Punktem odniesienia było
ułożenie nazw ze względu na towarzyszący im kształt podczas eksperymentalnej pre-
zentacji – ostry lub obły. Podobnie jak we wcześniej omawianych tabelach zbiorczych,
w każdym wierszu znajduje się procentowe wskazanie poprawnych odpowiedzi dla da-
nej kombinacji. Jak wynika z powyższej tabeli, nazwę „kiki” w otoczeniu figury ostrej
zapamiętało 93,33% osób badanych, a w otoczeniu figury obłej jedynie 46,66%. Wy-
liczając ich różnicę można w szybki sposób zorientować się która figura dla tej samej
nazwy była częściej zapamiętywana W tym przypadku jest to — 46,67% (patrz ostat-
nia kolumna tabeli 6). Wynik dodatni oznacza, że dana nazwa zapamiętywana była
lepiej w odniesieniu do figury obłej, ujemny — ostrej. Pod kolumnami dla poprawnie
udzielonych odpowiedzi zapisano uśredniony procent poprawnych odpowiedzi dla na-
zwy „k” („kiki” + „kaka” + „kuku” / 3). Wynik znajdujący się pod kreską w kolumnie
„Różnica” posłużyły do ostatecznego obliczenia ostrości/obłości spółgłoski. Jeżeli 3
różne warianty nazwy z literą „k” zapamiętały się średnio na 82,22%, a trzy te same
nazwy w zestawieniu z figurą obłą na 64,44%, oznacza to, że pomimo zmian dokony-
wanych w obrębie samogłosek, litera „k” łącznie zapamiętywana była częściej z figurą
ostrą. Stąd wynik — 17,78%. Szczegółowa analiza spółgłosek potwierdza hipotezę H3
— zmiana spółgłosek w obrębie nazw ma wpływ na procent opamiętanych 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 wybra-
nego (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 mężczyzn
w przedziale wiekowym od 19 do 48 lat (średnia wieku 24 lata). Badanie odbyło się
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Tabela 20.6. Ranking spółgłosek dla kategorii „ostra”/„obła”

na podstawie kwestionariuszy. Nazwy zostały utworzone na podstawie wyników uzy-
skanych w dwóch poprzednich eksperymentach. Figury natomiast, zostały stworzone
przez profesjonalnego grafika w ten sposób, aby swym wyglądem w jak największym
stopniu przypominały prawdziwe sygnety. Tym razem celem było sprawdzenie czy
możliwe będzie przewidzenie atrybucji specjalnie w tym celu utworzonych (również
abstrakcyjnych) nazw dla dwóch typów figur: ostrych oraz obłych. Przyjęto następują-
cą hipotezę badawczą:

H4: figury o ostrych zakończeniach przypisywane będą do nazw sklasyfikowa-
nych jako „ostre”, a figury o obłych zakończeniach do nazw sklasyfikowanych
jako „obłe”.

W poprzednich dwóch eksperymentach stosowano nazwy dwusylabowe. W ekspe-
rymencie trzecim przyjęto konwencję trójsylabową. Kolejną różnicą było to, że każda
nazwa składała się z trzech różnych sylab (spółgłoska + samogłoska). Nazwy podzie-
lono na dwie grupy:

a) mające wspierać wybór figur ostrych,
b) mające wspierać wybór figur obłych.

Omawiając konwencję tworzenia nazw warto powrócić do czworokąta samogłosko-
wego (rycina 2) oraz wyróżnionego w nim kontinuum. Samogłoskami występującymi
w nazwach obłych były: „u”, „o” oraz „a”. Nazwami występującymi w nazwach ostrych
były: „i”, „e”, „a”. W obu przypadkach, nazwa zawierała samogłoskę reprezentującą
kraniec kontinuum (czyli najmocniej warunkującą efekt ostre/obłe), samogłoskę słab-
szą lecz ukierunkowaną (zgodnie z założeniami o istnieniu kontinuum – samogłoska
„e” nie była uprzednio testowana) oraz samogłoskę neutralną — „a”. Spółgłoski nato-
miast 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”. Większa liczba obłych samogłosek z których stworzono
nazwy wynika z tego, że badań wyniku eksperymentu 2 wyłoniono więcej spółgłosek
obłych. Stosując się 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 należących do dwóch grup —-
ostrej i obłej. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono prawdziwość hipote-
zy 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 początko-
wym założeniem udało się przewidzieć wynik dla przyporządkowania nazw ostrych do
figur ostrych a nazw obłych do figur z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Zgod-
ność z przewidywaniami na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji sięgnęła 91%.
Sumarycznie, 82 na 90 osób przyporządkowało zgodnie z oczekiwaniami nazwę danej
figurze z wynikiem (N=90) χ2 = 60, 844 oraz p < 0, 000. Wyniki dla grupy pierw-
szej (N=30) χ2 = 19, 200, p < 0, 001, dla grupy drugiej (N=30) — χ22 = 16, 133,
p < 0, 000, dla grupy trzeciej (N=30) χ2 = 26, 133, p < 0, 000. Na podstawie wyni-
ków eksperymentów 1 i 2 możliwe było przewidzenie, które nazwy zostaną przypisane
do danych figur. Wyniki uzyskane w eksperymencie trzecim wskazują, że możliwe jest
dobranie kształtu sygnetu dopasowanego do nazwy w sposób pozwalający na zwięk-
szenie zapamiętywalności takiego zestawu elementów.

Podsumowanie

Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na istnienie silnego, określonego wpły-
wu zarówno samogłosek jak i spółgłosek na percepcję dwóch typów figur –– o ostrych
oraz o obłych zakończeniach. Odpowiednie dopasowanie sygnetu do nazwy (lub na-
zwy do sygnetu) może polepszyć ich wspólne zapamiętywanie.

Zalety spójności sygnetu z nazwą na niesemantycznym poziomie można rozpa-
trywać również w odniesieniu do teorii pamięci Daniela Schactera [Heath 2006].
Schacter opisując sieci wzajemnych powiązań wspomnień, posługuje się terminem
„engram”:

Engramy to przej́sciowe lub trwałe zmiany w mózgu, będące następstwem ko-
dowania znaczeń. Według przedstawicieli neuronauk mózg koduje dane zda-
rzenie, wzmacniając połączenia między grupami neuronów, które uczestniczą
w kodowaniu tego doświadczenia. Typowe zdarzenie codzienne składa się
z licznych obrazów, dźwięków, działań i słów. Te aspekty danego zdarzenia są
analizowane w różnych obszarach mózgu. Wskutek tego między neuronami
znajdującymi się w różnych częściach mózgu tworzą się silniejsze niż dotąd
połączenia. Ów nowy wzorzec połączeń to zapis danego zdarzenia w mózgu
–– engram.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można postawić hipotezę, że od-
powiednia konstrukcja sygnetu względem nazwy być może wykorzystuje istniejące już
w mózgu engramy. Istotną cechą wspomnień jest to, że nie powstają one od podstaw,
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ale łączą się z funkcjonującymi sieciami i przystosowują się do nich, spójność nazwy
z sygnetem w obszarze asemantycznych skojarze% powinna być zatem stanem pre-
ferowanym. Nietrudno dostrzec korzyści płynące z przyjęcia konwencji projektowej
powstałej na bazie przeprowadzonych wyników eksperymentów, jako że omawiane
inherentne asemantyczne skojarzenia występują w większości populacji ludzkiej —
za wyjątkiem osób z autyzmem lub syndromem aspergera [Ramachandran, Oberman
2007] — i wymagają jedynie odpowiedniego wykorzystania podczas tworzenia iden-
tyfikacji wizualnej dla marki. Korzyścią dla reklamodawców może być optymalizacja
przekazu reklamowego związana nie ze wzrostem częstotliwości emisji, a odpowied-
nią konstrukcją „wskazówek” wykorzystywanych do jego przywołania.
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Streszczenie Zagadnienia dotyczące rozumowania abdukcyjnego stanowią przed-
miot zainteresowań w wielu dziedzinach nauki, począwszy od archeologii i antropolo-
gii, kończąc na sztucznej inteligencji. Składniki takich rozumowań mogą mieć charak-
ter zdaniowy, bądź pochodzić z różnych modalności percepcyjnych. Artykuł stanowi
wprowadzenie do zagadnienia abdukcji wizualnej. Na początku nakreślam niezbędną
bazę pojęciową — koncepcję abdukcji Ch. S. Peirce’a oraz modele rozumowań ab-
dukcyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem modelu zaproponowanego przez Paula
Thagarda). Następnie omawiam dwa przypadki abdukcyjnych rozumowań, przepro-
wadzanych przy pomocy obrazów (pochodzących z archeologii i życia codziennego),
pokazując ich charakterystyczną strukturę, zgodną z proponowaną w modelu Thagar-
da.

Wprowadzenie

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „Czym jest abdukcja?”. Poszukiwanie
definicji należy rozpocząć od Charlesa Sandersa Peirce’a, który zapoczątkował współ-
czesne rozważania dotyczące abdukcji. W pismach Peirce’a odnajdujemy dwie teorie
rozumowań abdukcyjnych: teorię sylogistyczną oraz inferencyjną [Urbański 2009].
Nie są one jednak równoważne — w każdej z nich abdukcja posiada inny status. Teo-
ria sylogistyczna pokazuje zasadnicze różnice między dedukcją, indukcją a abdukcją,
korzystając z budowy odpowiednich sylogizmów. Zaletą tych rozważań jest prostota
— jednak sam Peirce uznał, że przyjęta przez niego teoria jest zbyt prosta, by opisywać
zjawisko abdukcji całościowo.

W myśl teorii inferencyjnej, rozumowanie abdukcyjne ma następująca strukturę
[Peirce 1931–1958, 5.189, za: Urbański 2009]:

Obserwujemy zaskakujące zjawisko C.
Gdyby A było prawdziwe, zachodzenie C byłoby oczywiste.
Mamy zatem podstawy, by podejrzewać, że A jest prawdziwe.

Należy oczywíscie zauważyć, że jest to wnioskowanie zawodne. Jest jednak jesz-
cze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: rozumowanie abdukcyjne pozwala
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nam wyjaśniać zaskakujące zjawiska. Ani dedukcja, ani indukcja nie dają nam takich
możliwości.

Formułując teorię inferencyjną, Peirce odchodzi od traktowania abdukcji, dedukcji
i indukcji jako niezależnych rodzajów rozumowań. Związek pomiędzy nimi zostaje
określony następująco:

Opierając się na tym, co sugerowane przez nią [abdukcję], dedukcja tworzy
przewidywania, które mogą być testowane za pomocą indukcji. [Peirce 1931–
1958, 5.171, za: Urbański 2009]

Nietrudno zauważyć, że druga z zaproponowanych przez Peirce’a teoria zdecy-
dowanie rozszerza możliwości opisu rozumowań abdukcyjnych. Forma, jaką powinny
przyjąć poszczególne elementy rozumowania nie jest narzucona.

Modele

Poglądy na naturę i strukturę rozumowań abdukcyjnych nie są jednolite. Możemy
wyróżnić trzy zasadnicze modele abdukcji: eksplanacyjno-dedukcyjny, eksplanacyjno-
koherencyjny oraz apagogiczny [Urbański 2009]. Przyjętą w powyższym rozróżnieniu
zasadą podziału są związki zachodzące pomiędzy hipotezą abdukcyjną a zjawiskami.
Jeżeli wymagamy, by hipoteza abdukcyjna wyjaśniała zaskakujące zjawisko, otrzymu-
jemy związek eksplanacyjny. Gdy postulujemy związek dedukcyjny, wymagamy wyni-
kania logicznego zjawisk (reprezentacji zjawisk) z przyjętej hipotezy.

W dalszej części artykułu skupię się na modelu eksplanacyjno-koherencyjnym,
a w szczególności modelu abdukcji zaproponowanym przez Paula Thagarda. Model
zaproponowany przez Thagarda pozwala na rozważanie rozumowań w całości opar-
tych na składnikach mających np. charakter wizualny. Co więcej, model ten zakłada
również, że możliwe jest jednoczesne wykorzystywanie danych z różnych modalności
jako składników rozumowania (przykładem takiej multimodalnej abdukcji jest cho-
ciażby diagnoza lekarska).

W myśl modeli eksplanacyjnych, można sformułować następującą odpowiedź
na pytanie „czym jest abdukcja?”: abdukcja to rozumowanie, które pozwala nam
w y j a ś n i a ć zaskakujące zjawiska. Co więcej, chcielibyśmy by wyjaśnienie było jak
najlepsze. To, czy rozumowanie abdukcyjne zostanie wykorzystane do formułowania
nowej teorii naukowej, czy wyjaśnienia zaskakujących zjawisk w życiu codziennym,
nie ma większego znaczenia.

By uczynić powyższe rozważania bardziej przejrzystymi, posłużmy się przykładem
prezentowanym przez Paula Thagarda:

Lecąc ostatnio do Atlanty, nie mogłem nie zauważyć grupy sześciu młodych
mężczyzn, podróżujących wspólnie. Trzech z nich było czarnych, trzech bia-
łych i wyglądali tak, jakby urządzali wyścigi na to, który z nich ubierze się
najbardziej ekstrawagancko. Jeden z nich był ubrany w złotą kurtkę, czar-
ne, skórzane spodnie i białe getry, podczas gdy drugi miał na głowie irokeza,
wojskowe buty, złoty kolczyk w jednym uchu i miniaturowe, turkusowe no-
życzki w drugim. Bez specjalnego zastanowienia pomyślałem, że muszą na-
leżeć 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 przyjęta z pewną dozą
pewności, ponieważ wyjaśniała, to co się wydarzyło. [Thagard 1988, s. 52,
tłum.własne]

Mamy więc zaskakujące zjawisko — grupę ekstrawagancko ubranych mężczyzn,
hipoteza wyjaśniające je, to stwierdzenie, że jest to grupa rockowa. Oczywíscie, możli-
we są inne wyjaśnienia — panowie wracają z balu przebierańców, ubierają się tak na co
dzień lub wynajął ich właściciel linii lotniczych, by uprzyjemnić pasażerom lot. Jed-
nak wyjaśnienie związane z zespołem rockowym wydaje się 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 szczególną uwagę na podmiotowy charakter abdukcji. Pewne zjawisko jest
zaskakujące dla kogoś, ktoś poszukuje dla niespodzianki wyjaśnienia i wreszcie ktoś
musi oceniać hipotezę abdukcyjną jako przekonującą. Odwołując się do powyższego
przykładu — fanka zespołu rockowego pewnie nie byłaby zaskoczona ich wyglądem
(dobrze wie, że ubierają się ekstrawagancko), dla niej zaskakującym zjawiskiem byłby
może fakt, iż popularna grupa nie ma swojego samolotu.

Jak widać w powyższym przykładzie, zjawiska dla których poszukujemy wyja-
śnienia nie muszą mieć charakteru językowego. Co więcej, zaryzykuję stwierdzenie,
że w większości przypadków nie mają one takiego charakteru. Grupa ekstrawaganc-
ko ubranych mężczyzn jest zdecydowanie reprezentacją obrazową. Jednak impulsem
do uruchomienia rozumowania abdukcyjnego może być zupełnie inny bodziec.

Można pój́sć o krok dalej i zadać sobie pytanie następujące: czy przeprowadzamy
rozumowania, w których zarówno hipotezy, jak i zjawiska domagające się wyjaśnienia
mają reprezentacje niewerbalną? Odpowiedź jest twierdząca — nic nie stoi na prze-
szkodzie 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 podej́scie do natury składników rozumowań. Thagard [2007] proponuje podej́scie
bardzo znaturalizowane — utożsamia składniki rozumowań ze strukturami neuronal-
nymi. W takim rozumieniu abdukcja jest operacją na strukturach neuronalnych, prze-
chodzeniem od struktur reprezentujących reakcję emocjonalną (spowodowaną zaska-
kującym wydarzeniem) do struktur odpowiadających hipotezom wyjaśniającym. Takie
podej́scie umożliwia opis rozumowań przeprowadzanych na różnego rodzaju repre-
zentacjach, nie wykluczając zdań. Dzięki neuronalnemu podej́sciu do natury abdukcji
rozwiązujemy problemy, pojawiające się w przypadku wyłącznie językowego charakte-
ru składników rozumowań [Urbański 2009, s. 69]: rozumowanie jest zawsze związane
z konkretnym podmiotem, nie postulujemy istnienia nieskończonej liczby składników
rozumowań, unikamy paradoksów pojawiających się w filozoficznej analizie nasta-
wień sądzeniowych. Ponadto, możemy używać jako składników rozumowań danych
pochodzących z dowolnych modalności, a także traktować rozumowanie całościowo,

1 Thagard proponuje wyjaśnianie empatii jako pewnego rodzaju rozumowania opar-
tego właśnie na emocjach, odwołującego się do własnych doświadczeń [Thagard
2007].
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dopuszczając rozważanie wielu różnych przesłanek jednocześnie [Thagard 2007]. Ta-
kie podej́scie znajduje oczywíscie zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podej-
ściu Thagarda zarzuca się m.in. że jest zbyt wąskie by opisywać podmioty o mózgach
innych niż ludzkie (por. [Thagard 2007]). Jednak model zaproponowany przez Tha-
garda jest użyteczny do opisu rzeczywistych rozumowań, co zdaje się rekompensować
jego niedoskonałości.

Wyjaśnianie polega na czymś więcej niż dedukcyjnym związku pomiędzy zdaniami
opisującymi składniki rozumowania, co pokazują dobrze znane paradoksy dedukcyjno-
nomologicznego (D-N) modelu wyjaśniania.2 Thagard postuluje odwołanie się do związ-
ków przyczynowo-skutkowych i zakłada posiadanie przez ludzi mechanizmów odpo-
wiedzialnych za interpretowanie pewnych zjawisk jako przyczynowo-skutkowe (a nie
wyłącznie statystyczne) [Thagard 2007, s. 15].

By w pełni opisać proces przeprowadzania rozumowania abdukcyjnego należy od-
powiedzieć na bardzo ważne pytanie: co powoduje, że jedne hipotezy są dla nas bar-
dziej przekonujące 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 hipote-
za w największym stopniu wyjaśnia i systematyzuje fakty pochodzące z różnych dzie-
dzin przedmiotowych. Kryterium prostoty dla Thagarda jest ścísle związane z wyja-
śnianiem. Pewien zbiór hipotez jest lepszy od innego wtedy, gdy ma mniejszy rozmiar
i poziom złożoności oraz gdy związki między hipotezami są mniej skomplikowane (np.
nie postuluje się występowania dodatkowych, wyjątkowych okoliczności; por. przykład
zespołu rockowego). Podobieństwo w ocenie hipotez abdukcyjnych przejawia się za-
równo w formie nich samych, jak i w podobieństwie struktury przeprowadzania rozu-
mowania. Chodzi przede wszystkim o związki pomiędzy obiektami, zwłaszcza relacje
przyczynowe. Kryterium koherencji jest najbardziej złożone. Wniosek może zostać za-
akceptowany, o ile maksymalizuje koherencję. Istotą maksymalizacji jest jak najlepsze
uporządkowanie przestrzeni reprezentacji poprzez odpowiednie sieci zależności po-
między elementami. Ponadto, oprócz poziomu akceptacji, każdej reprezentacji przypi-
sywana jest odpowiednia charakterystyka emocjonalna (pozytywna lub negatywna).
Teoria koherencji eksplanacyjnej3 zaproponowana przez Thagarda [1992] jest ścísle

2 Jednym z nich jest tzw. paradoks masztu i jego cienia:

Długość cienia rzucanego przez maszt można wyjaśnić, wyliczając ją na pod-
stawie praw optyki, praw trygonometrii, wysokości masztu oraz kąta między
cieniem a prostą łączącą środek Słońca z wierzchołkiem masztu. Na tej samej
zasadzie mozna jednak wyliczyć wysokość masztu, mając za przesłanki pra-
wa optyki, prawa trygonometrii, długość cienia i kąt między cieniem a prostą
łączącą środek Słońca z wierzchołkiem masztu. Zgodnie z modelem D-N, na-
leżałoby uznać, że można wyjaśnić wysokość masztu, powołując się między
innymi na długość cienia (...). [Grobler 2006, s. 105]

3 Thagard wyróżnia także inne rodzaje koherencji: bazująca na podobieństwie, poję-
ciową, percepcyjną, deliberatywną oraz dedukcyjną. [Thagard et al. 2002]
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związany z wyjaśnianiem — poziom koherencji hipotezy związany jest m.in. z jej mocą
wyjaśniającą oraz obszarem zastosowań. Prócz tego, podobne hipotezy wyjaśniające
podobne zjawiska są ze sobą koherentne.

Tak naprawdę kohenrencja jest pewnego rodzaju metakryterium [Urbański 2009,
s. 80], które powiązane jest zarówno z konsiliencją, jak i podobieństwem. Nie jest to
jednak proste złożenie pozostałych kryteriów. Kiedy szukamy wyjaśnienia dla zaska-
kujących zjawisk chodzi tam zasadniczo o to, by sformułowana przez nas hipoteza jak
najlepiej odpowiadała zaobserwowanym faktom — w istocie chodzi nam, by utworzo-
ny obraz był jak najbardziej spójny i jednolity.

Thagard [2007] wyróżnia pięć zasadniczych etapów rozumowania abdukcyjnego
(rys.1). Szczególnie podkreślany jest wkład reakcji emocjonalnej w proces rozumowa-
nia. Abdukcja rozpoczyna się emocjonalnym zdziwieniem, a zaakceptowanie hipotezy
wiąże się z osiągnięciem poznawczej satysfakcji.

reakcja emo-
cjonalna na
zaskakują-
ce zjawisko

poszukiwanie
wyjasnienia

generowanie
hipotez

ocena i akcep-
tacja hipotez

satysfakcja
poznawcza

Rysunek 21.1. Proces rozumowania abdukcyjnego [Thagard 2007]

Należy zwrócić uwagę, że nie od razu przechodzimy do generowania nowych hipo-
tez. Początkowo poszukujemy wyjaśnienia wśród znanych nam zależności. Oceniając
nowe hipotezy opieramy się oczywíscie na wymienionych wcześniej kryteriach — tak,
by wyjaśnienie było możliwie najprostsze i najbardziej spójne.

Abdukcja wizualna — studia przypadków

Jak wspominałam wcześniej, model eksplanacyjno-koherencyjny dopuszcza wykorzy-
stywanie danych pochodzących z różnych modalności perceprcyjnych jako składników
rozumowań abdukcyjnych. Przedstawię dwa przypadki rozumowań przeprowadza-
nych przy pomocy obrazów — jeden będzie dotyczył odkryć archeologicznych, a drugi
sytuacji z życia codziennego. Pokażę, że pomimo braku charakteru zdaniowego mają
one strukturę postulowaną przez Thagarda. Ponadto wykażę, że ocena generowanych
hipotez przebiega z wykorzystaniem wymienionych wyżej kryteriów.

Abdukcja wizualna w archeologii

Jeżeli przyjrzymy się strukturze rozumowania abdukcyjnego, z łatwością zauważy-
my, że odpowiada ona procesowi formułowania hipotez naukowych. Thagard [1997]
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zwraca uwagę, że wielu naukowców zaznacza kluczową rolę rozumowań przeprowa-
dzanych obrazowo w formułowaniu swoich teorii. Shelley [1996] podkreśla rolę wy-
korzystywania wyobraźni wizualnej przez badaczy z różnych dziedzin nauki do kon-
struowaniu hipotez lub wyjaśniania obserwacji. Rozważymy teraz przypadek takiego
rozumowania w archeologii. Schick i Toth [1993, s. 140–142] opisują dwie zaskaku-
jące obserwacje, dotyczące kamiennych odłupek odnalezionych w kenijskich osadach
paleolitycznych. Po pierwsze, odnalezione odłupki miały dwie formy: „praworęczną”
i „leworęczną”. Po drugie, stosunek odłupek praworęcznych do leworęcznych wynosił
57:43. Praworęczne odłupki wyglądały następująco: prawy koniec był większy niż le-
wy, a górna powierzchnia (zewnętrzna powierzchnia kamienia) była gładka, podczas
gdy dolna powierzchnia (tworzona na nowo przez wykonawcę narzędzia) była ostra.
Wygląd odłupki leworęcznej był lustrzanym odbiciem odłupki praworęcznej. Powsta-
je pytanie o cel produkcji dwóch rodzajów odłupek oraz czy nazywanie ich prawo-
i leworęcznymi jest sensowne. Schick i Toth proponują wyjaśnienie odwołujące się
do wizualnego eksperymentu myślowego:

Spójrzmy, jak typowo wykonywane są uderzenia młotkiem przez osobę pra-
woręczną, aby wykonać narzędzie: osobnik praworęczny zwykle trzyma ka-
mień służący za młotek w dominującej, prawej ręce, natomiast rdzeń, z któ-
rego ma zostać wykonana łupka w bardziej pasywnej, lewej ręce. Zasadniczo,
lewa ręka działa jak imadło, mocno utrzymując rdzeń podczas wykonywania
powtarzalnych uderzeń kamieniem-młotkiem, układając rdzeń odpowiednio
dla każdego kolejnego zderzenia.

Jeżeli seria odłamków usuwana jest z jednej powierzchni rdzenia, występuje
tendencja do trzymania go w lewej ręce i obracania zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara w miarę jak odłamki są usuwane. Fragment jest odłupywany,
obracamy nieco kamień, usuwamy kolejny na prawo od pierwszego, znów
odrobinę obracamy, znów odłupujemy i tak dalej. [Schick i Toth 1993, s. 142,
tłum.własne]

Wyjaśnienie to zakłada, że odłupki w przeważającej części były wykonywane przez
osoby praworęczne. Autorzy hipotezy przeprowadzili eksperyment, w trakcie którego
produkowali odłupki według przewidywanej przez siebie procedury. Eksperyment po-
kazał, że wykonywane przez praworęcznego wytwórcę odłupki w 56% miały orienta-
cję prawostronną, a 46% — lewostronną. Pozwala to zakładać, że wytwórcy paleoli-
tycznych narzędzi byli praworęczni (leworęczni uzyskaliby odwrotną proporcję).

Oczywíscie istnieją także odmienne wyjaśnienia kształtu odnalezionych w Kenii
narzędzi. Paleolityczny twórcy mogli na przykład wykorzystywać naturalne szczeliny
w odnajdowanych przez siebie krzemieniach. Takie a nie inne ich ułożenie powodo-
wało odłupywanie poszczególnych części krzemienia dające odłupki o dwóch odmien-
nych kształtach.

Powstaje pytanie, która hipoteza lepiej wyjaśnia archeologiczne znalezisko. Mi-
mo, że założenie wykorzystywania naturalnych szczelin wydaje się prostsze, nie wy-
jaśnia ono jednak specyficznego stosunku dwóch rodzajów odłupek. By przyjąć drugą
z proponowanych hipotez, musimy założyć, że praworęczność była dominująca. Jeżeli
zgodzimy się na takie założenie, uzyskamy dobre wyjaśnienie uzyskanych danych ko-
palnych. Wyjaśnienie postulujące praworęczność twórców odwołuje się do kryterium
podobieństwa. Współcześnie wykonując narzędzia, według zakładanej procedury uzy-
skano dane spójne z danymi kopalnymi. Ponadto, hipoteza ta jest koherentna z tym,
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co wiemy na temat rozwoju praworęczności na przestrzeni dziejów. Istnieją dowody
pozwalających sądzić, że (podobnie jak w czasach dzisiejszych) ludzie praworęczni
przeważali nad leworęcznymi. Renfrew i Bahn [2002, s. 416] podają następujące:

• ryty naskalne są lepiej widoczne po oświetleniu z lewej strony, a takie oświetlenie
jest wygodniejsze na twórców praworęcznych, ponieważ cień rzucany przez rękę
nie zasłania malowidła

• szkielety datowane na okres paleolitu w przeważającej części przypadków posia-
dają silniejsze prawe kości ramienne, co jest charakterystyczne dla osób prawo-
ręcznych

Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób wizualna symulacja procesu powsta-
wania narzędzia może wyjaśniać jego kształt. Ponadto, hipoteza zakładająca przewa-
gę praworęcznych twórców paleolitycznych narzędzi znajduje swoje potwierdzenie
w praktycznej symulacji tworzenia narzędzia. Mimo że hipoteza ta wydaje się bar-
dziej skomplikowana, to jest spójna z posiadaną wiedzą na temat ewolucji ręczności
na przestrzeni wieków. Spełnia więc kryteria postulowane przez Thagarda, a ponad-
to posiada odpowiednią strukturę. Rozpoczynamy od zaskakującego odkrycia dwóch
rodzajów odłupek, pojawiających się w określonym stosunku. Następnie poszukujemy
wyjaśnień i generujmy hipotezy. Powyższy przykład dobrze pokazuje, że często trud-
no postawić granicę pomiędzy poszukiwaniem wyjaśnienia w znanych nam faktach,
a tworzeniem nowych hipotez. Mamy do rozpatrzenia dwie możliwości, które ocenia-
my według określonych kryteriów. Przyjmujemy hipotezę postulująca praworęczność
twórców paleolitycznych, gdyż spełnia ona kryteria oceny hipotez abdukcyjnych lepiej
niż hipoteza zakładająca wykorzystanie naturalnych szczelin do wykonania dwóch
rodzajów odłupek. Tak przeprowadzone rozumowanie zasługuje na miano abdukcji,
a fakt, że używalísmy do jego przeprowadzenia wyobrażeń wizualnych kwalifikuje je
jako abdukcję wizualną.

Abdukcja wizualna a życie codzienne

Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak często w trakcie zupełnie codziennych
czynności przeprowadzamy rozumowania o charakterze abdukcyjnym, często używa-
jąc 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 pozostawilísmy uporządkowany przed wyj́sciem do pracy.

Rozważmy następującą sytuację: Po powrocie do domu zastaję kałużę wody w przed-
pokoju, która najwyraźniej pochodzi z łazienki. Taka sytuacja niewątpliwie wywołu-
je niepokój i jest zdarzeniem zaskakującym, które wymaga wyjaśnienia. Kiedy rano
wychodziłam z mieszkania wyglądało ono zupełnie zwyczajnie. Nie włączałam także
pralki, której awaria mogłaby spowodować zaistniałą sytuację. Wchodzę do zalanej
łazienki — okazuje się, że woda spływa po ścianie, zaraz obok umywalki. Mieszkam
w bloku, więc pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to obraz zepsutej pralki
w mieszkaniu sąsiadów piętro wyżej. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy może być
np. pęknięta rura prowadząca wodę pomiędzy piętrami.

Do wyjaśnienie powyższego stanu rzeczy używamy obrazów: widzimy spływającą
po ścianie wodę, widzimy (a w zasadzie wyobrażamy sobie) zepsutą pralkę sąsiadów,
z której wylewa się woda, spływająca do naszego mieszkania. Słowny opis tej sytu-
acji tworzymy dopiero wtedy, gdy chcemy ją opowiedzieć hydraulikowi czy sąsiadom,
do których udajemy się by powiadomić o wydarzeniu.
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Zastanówmy się, w jaki sposób oceniamy hipotezy wyjaśniające zalanie łazienki.
Możliwych rozwiązań jest kilka: awaria pralki sąsiadów, zepsuta zmywarka, pęknięta
rura rozprowadzająca wodę czy sąsiadka, która zapomniała zamknąć kran w czasie
napełniania wanny (i wiele, wiele innych). Która z hipotez wydaje się nam najlepsza
i dlaczego? Wszystkie z nich wyjaśniają równie dobrze zaistniałą sytuację, jednak ze-
psuta pralka zdaje się być najbardziej oczywista. Po pierwsze jest z nich wszystkich
najprostsza — jeżeli znamy sąsiadów i np. wiemy, że pracują w tym samym czasie
co my, to raczej mało prawdopodobne by właśnie brali kąpiel zamiast być w pracy.
Wiedza o tym, że mieszkania w bloku mają podobny układ, powoduje odrzucenie hi-
potezy o zepsutej zmywarce — kuchnia znajduje się w innym miejscu mieszkania,
awaria w jej obrębie nie spowodowałaby zalania łazienki (a na pewno nie tylko ła-
zienki). Rury rozprowadzające wodę były niedawno wymieniane, blok jest nowy, więc
nie ma powodów by zakładać ich awarię. Hipoteza pralki nie wymaga od nas zało-
żenia, że woda musiała spływać w jakís przedziwny sposób tak, że nie zalała kuchni.
Jest więc prostsza od wyjaśnienia związanego z zepsutą zmywarką. Przyjęta przez nas
hipoteza jest także spójna z naszym doświadczeniem. Wielokrotnie słyszelísmy od zna-
jomych o przypadkach zalania mieszkania przez sąsiadów, przypadek pękniętych rur
jest zdecydowanie dużo rzadszy. Jeżeli wiemy ponadto, że nasi sąsiedzi mają zwyczaj
włączania prania na czas, gdy wychodzą do pracy, jest dla nas oczywiste, że zalanie
naszej łazienki spowodowała awaria pralki.

Jak nietrudno zauważyć, powyższe rozumowanie posiada strukturę zaproponowa-
ną przez Thagarda:

1. Zaskakujące zjawisko domagające się wyjaśnienia: zalana łazienka
2. Poszukiwanie wyjaśnienia: awaria pralki w naszej łazience, niezakręcony rano

kran
3. Generowanie hipotez

• awaria pralki u sąsiadów
• sąsiadka nalewa wody do swojej wanny i zapomniała zakręcić kranu
• zepsuła się zmywarka w kuchni sąsiadów
• pękła rura w ścianie, która rozprowadza wodę między piętrami

4. Ocena i akceptacja hipotez: zepsuta pralka sąsiada
5. Satysfakcja poznawcza: ulga spowodowana odnalezieniem rozwiązania proble-

mu4

Fakt, że w wyniku przeprowadzenia powyższego rozumowania uznalísmy hipotezę
dotyczącą pralki za najlepszą nie przesądza o jej prawdziwości. Prawdziwą przyczyną
może być pęknięta rura w ścianie lub jeszcze inne zjawisko, które nie przyszło nam
do głowy. Jednak najłatwiej jest nam przyjąć wniosek prosty, spójny z naszą wiedzą
oraz w pewien sposób podobny do innych wydarzeń, których doświadczylísmy. Powyż-
szy przykład pokazuje, że przeprowadzone obrazowo rozumowania posiada strukturę
zaproponowaną 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 zna-
lezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. Niemniej jednak, proces rozumowa-
nia abdukcyjnego kończy się reakcją emocjonalną mająca charakter bardziej pozy-
tywny niż negatywny.
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Podsumowanie

Przekonanie, że wykorzystujemy reprezentacje wizualne w rozumowaniach, wydaje
się dość oczywiste, a abdukcja wizualna stanowi niewątpliwie próbę teoretycznego
opisu takich intuicji. Chcielibyśmy oczywíscie modelować rozumowania przeprowa-
dzane obrazowo, jednak w jaki sposób to robić? Thagard [2007] proponuje wyko-
rzystanie sztucznych sieci neuronowych. Rodzi to oczywiste problemy — złożoność
naturalnych sieci neuronowych, które przeprowadzają rozumowania w naszym mó-
zgu jest nieporównywalnie większa niż sztucznych sieci neuronowych, które potrafimy
budować. Jednak taki kierunek badań wydaje się być obiecujący i być może pozwoli
na zbudowanie modelu logiki odzwierciedlającej rzeczywiste, ludzkie rozumowania.
Magnani [2009, r. 5] zwraca uwagę, że nie tylko organizmy ludzkie posługują się pew-
nego rodzaju abdukcją do radzenia sobie z otaczająca rzeczywistością. Możemy zadać
sobie pytanie, czy takie operacje umysłowe, przeprowadzane nieświadomie można na-
zywać rozumowaniem.
Sama idea abdukcji wizualnej, w moim odczuciu, pozwala na wyrażenie i opisanie
wielu intuicji, dotychczas wymykających się formalnemu opisowi. Pozwala to sądzić,
że dotrzemy do momentu, w którym formalizacja obrazowych rozumowań o charak-
terze abdukcyjnym będzie w pełni możliwa.
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Streszczenie Funkcjonowanie osób starszych w obszarze emocjonalnym i poznaw-
czym budzi w ostatnich latach znaczne zainteresowanie wśród naukowców. Zjawisko
inklinacji ku pozytywności (positivity bias) opisane przez Laurę Carstensen i współpra-
cowników, 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 poznaw-
czych, np. uwagi, poprzez selektywne zapamiętywanie, 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 myślący o śmierci i chorobie, cierpiący –– bardzo często
takie skojarzenia pojawiają się, gdy myślimy o osobach starszych.

Inklinacja ku pozytywności –– mechanizm i zakres działania

Badania naukowe ujawniają jednak odmienny od stereotypowego obraz emocjonal-
nego funkcjonowania osób starszych. Trwające 23 lata badania podłużne (N = 2804;
4 pokolenia) przeprowadzone przez Charles i współpracowników [Charles, Reynolds
i Gatz 2001] wykazały, że wraz z wiekiem następuje znaczący spadek odczuwanych
negatywnych emocji, natomiast ilość raportowanych uczuć pozytywnych pozostaje bez
zmian. Co więcej, w swoich badaniach, które zostały przeprowadzone na równie du-
żej próbce (N = 2727), Mroczek i Kolarz [Mroczek i Kolarz 1998], zanotowali istot-
ny wzrost pozytywnego afektu, przy jednoczesnym spadku negatywnych uczuć wraz
z wiekiem.

Jakie jest podłoże i mechanizm tego zjawiska? Według Carstensen i współpracow-
ników [Carstensen, Fung, i Charles 2003; Lang i Carstensen 2002] wraz z wiekiem
zmieniają się główne cele człowieka. W młodości, gdy perspektywa czasowa jest odle-
gła/otwarta, dominują cele związane ze zdobywania wiedzy. Gdy człowiek się starze-
je jego perspektywa czasowa ulega skróceniu i zaczynają dominować cele związane
z regulacją emocjonalną i podtrzymaniem pozytywnego nastroju. Ponieważ trening
regulacji emocjonalnej trwa bardzo długo, osoby starsze stają się niejako ekspertami
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w tym zakresie i inklinacja ku pozytywnym doświadczeniom przejawia się na wielu po-
ziomach ich funkcjonowania (od prostych procesów poznawczych do nawiązywanych
relacji społecznych).

Carstensen [Carstensen 1992] odkryła, że osoby starsze w porównaniu z młodszy-
mi zdecydowanie częściej preferują kontakty z osobami bliskimi (rodzina, rodzeństwo,
przyjaciele), które są im dobrze znane, niż z dalszymi znajomymi i nieznajomymi. Ta-
kie postępowanie powoduje, iż zmniejszone jest prawdopodobieństwo narażenia się
na zdarzenia ze strony osób mniej bliskich, które mogłyby spowodować obniżenie na-
stroju.

W kontekście funkcjonowania poznawczego zaobserwowano, iż selekcja infor-
macji negatywnych odbywa się już na poziomie uwagowym [Mather i Carstensen
2003]. Badania Mikelsa i współpracowników [Mikels, Larkin, Reuter-Lorenz i Carten-
sen 2005] pokazały, że pamięć robocza obiektów emocjonalnych funkcjonuje u osób
starszych znacząco lepiej, niż innych obiektów wizualnych. Osoby starsze mają tenden-
cję do odfiltrowywania negatywnych informacji i nie przetwarzają ich równie inten-
sywnie 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 odpowiadającej za reakcje emocjo-
nalne) była większa przy oglądaniu pozytywnych obrazków niż negatywnych (u osób
młodszych nie zaobserwowano takiej zależności). Z selektywną uwagą wiąże się także
specyficzne zapamiętywanie informacji. Osoby starsze zdecydowanie lepiej zapamiętu-
ją pozytywne obrazy, w porównaniu do neutralnych i negatywnych. (u osób młodszych
zapamiętanie obrazów negatywnych jest największe) [Charles, Mather, i Carstensen
2003].

Efekt selektywnego zapamiętywania informacji przez osoby starsze zaobserwowa-
no także w warunkach naturalnych (poza laboratorium). W 1987 roku prawie tysiąc
zakonnic zostało poddanych badaniu [Kennedy, Mather, i Carstensen 2004]. Odpowia-
dały one na pytania dotyczące zmiennych demograficznych, samopoczucia, zachowań
zdrowotnych oraz przebytych chorób (fizycznych i psychicznych). Czternaście lat póź-
niej, 300 z nich (w wieku od 47 do 102 lat) ponownie zostało poproszonych o odpo-
wiedź na te same pytania w odniesieniu do sytuacji obecnej i tej z pierwszego badania.
Dodatkowo, badacze manipulowali motywacją zakonnic: jedna z grup miała skupiać
się na trafności swoich odpowiedzi, druga na tym „jak się czuły” podczas pierwszego
badania, grupę kontrolną poproszono natomiast o odpowiedź na pytania bez dodat-
kowych specyficznych instrukcji. Do grupy „młodszej” przypisano osoby między 47 a
65 rokiem życia, a do „starszej” osoby w wieku od 79 do 102 lat. Grupa osób star-
szych w warunku kontrolnym wykazywała inklinację do pozytywności (oceniała swój
stan zdrowotny oraz samopoczucie w 1987 roku lepiej, niż to wtedy w rzeczywisto-
ści miało miejsce), w grupie „młodszej” w warunku kontrolnym osoby zachowywały
się w sposób odwrotny – ich oceny były bardziej negatywne, niż 14 lat wcześniej.
Manipulacja motywacją także miała wpływ na wydawane opinie. Osoby w warunku
nastawionym na emocje wykazywały inklinację ku bardziej pozytywnemu obrazowi
własnego samopoczucia i zdrowia w czasie pierwszego badania, niż osoby w warunku
nastawionym na trafność.

Mechanizm selektywnego zapamiętywania obiektów emocjonalnych został wy-
kryty także w domenie percepcji i przetwarzania komunikatów reklamowych. Osoby
starsze zapamiętują stosunkowo więcej informacji z reklam prasowych zawierających
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emocjonalny slogan (związany z pozytywnymi uczuciami), niż z takich, w których do-
tyczy on celów związanych z wiedzą i sukcesem [Fung i Carstensen 2003]. U osób
młodszych rodzaj reklamy nie ma wpływu na jej zapamiętanie. W innym badaniu tych
samych autorów osoby badane zostały poproszono o wybór między dwiema wersja-
mi tej samej reklamy (zawierającą slogan emocjonalny lub związany z wiedzą). Oso-
by starsze częściej preferowały reklamę emocjonalną, niż osoby młodsze. Natomiast,
po manipulacji perspektywą czasową różnice ulegały zmniejszeniu. Należy jednak-
że wspomnieć, iż badania te zostały przeprowadzone w warunkach wysokiego zaan-
gażowania (w centralnym torze przetwarzania informacji), gdy tymczasem natural-
ny kontakt z reklamą odbywa się zazwyczaj przy niskim zaangażowaniu (w peryfe-
rycznym torze przetwarzania), co może wpływać na różną perswazyjność komunika-
tów/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 ryzy-
ka. Nurt badań nad podejmowaniem decyzji przez osoby starsze jest jeszcze stosunko-
wo nowy, zanotowano jednakże kilka badań uwzględniających zjawisko inklinacji ku
pozytywności w swoich przewidywaniach.

Badania z wykorzystaniem zadania: Monetaty Incentive Delay Task (MID) [Samanez-
Larkin i inni 2007] pokazały, że osoby starsze i młodsze istotnie różnią się w percepcji
strat (w przypadku zysków nie odnotowano różnicy). U młodszych natężenie nega-
tywnego afektu systematycznie zwiększa się 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 między grupami wiekowymi zostały także potwier-
dzone w badaniach aktywności neuronalnej (fMRI). Przewidując straty u osób młod-
szych wystąpiła istotnie większa aktywność w środkowej części jądra ogoniastego (me-
dial caudate) oraz przedniej części kory wyspy (anterior insula) niż u osób starszych.
W przypadku przewidywania zysków nie zanotowano istotnych różnic w aktywno-
ści neuronalnej. W innym z badań wykorzystujących 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 pozytywną reakcję na zyski (brak negatywnego pobu-
dzenia przy przewidywaniu strat).

Odmienny wzorzec reagowania na straty i zyski u osób starszych i młodszych za-
obserwowano także w badaniu wykorzystującym Iowa Gambling Task — zadaniu skon-
struowanym przez Becharę i Damasio [Bechara, Damasio, Damasio, i Anderson 1994].
Przechodząc przez tą procedurę, osoba badana ma za zadanie wybór jednego z cze-
rech stosów kart. Karty w dwóch stosach przynoszą małe zyski, ale również niskie
straty („dobre stosy”). Dwa pozostałe stosy duże zyski, ale jeszcze większe straty („złe
stosy”). Systematyczne wybieranie dobrych stosów skutkuje w ogólnym rozliczeniu
zyski, natomiast systematyczny wybór złych, straty. Osoby badane nie znają charakte-
rystyk stosów, nie wiedzą też, w którym momencie zakończy się gra. Zazwyczaj na po-
czątku gry osoby badane częściej preferują „złe stosy”, ze względu na wysokie zyski,
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natomiast z czasem uczą się, że bardziej korzystne jest wybieranie „dobrych stosów”.
W badaniu porównującym wyniki osób starszych i młodszych [Wood, Busemeyer, Ko-
ling, Cox i Davis 2005] nie zanotowano istotnych różnic w wynikach uzyskiwanymi
w tym zadaniu. Mogłoby się wydawać zastanawiające, ponieważ wraz z wiekiem zna-
cząco obniża się pamięć oraz zdolność uczenia się, a są to umiejętności, które powinny
sprzyjać w wykonywaniu tego zadania. Jednakże, dalsze analizy ujawniły inne strate-
gie i „mocne strony” dwóch grup badanych. Młodsze osoby miały przewagę w zakresie
pamięci oraz uczenia się. 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 (inklinację do negatywności) – przy-
pisywanie nieproporcjonalnie więcej 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 podej-
mowanie ryzyka w zależności od wieku osób badanych. Badacze wprowadzali bada-
nych w nastrój negatywny (smutny), pozytywny (wesoły) i neutralny przy pomocy ok.
20 minutowych filmów. Następnie, osoby badane zapoznawały się z krótkimi historyj-
kami, których bohaterowie mięli rozwiązać dylemat (czy podjąć ryzyko czy też nie)
oraz były proszone o ich ocenę. Badacze zaobserwowali odmienny wzorzec wyników
u osób starszych i młodszych (interakcja między wiekiem i indukowanym nastrojem).
Na oceny osób młodszych największy wpływ miał negatywny nastrój Osoby te istot-
nie rzadziej, od rówieśników w neutralnym i pozytywnym nastroju, wybierały opcję
ryzykowną (między grupami neutralną i pozytywną nie zanotowano istotnych róż-
nic). W przypadku osób starszych zaobserwowano istotne różnice między wszystkimi
grupami. Najwięcej osób w grupie seniorów preferowało opcję ryzykowną w warunku
nastroju pozytywnego, kolejno w neutralnym, a najmniej w nastroju negatywnym. Wy-
niki te zdają się potwierdzać znaczący 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 satysfakcję z dokonanego wyboru. W
eksperymencie Kim i współpracowników [Kim, Healey, Goldstein, Hasher i Wiprzyc-
ka 2008] osoby badane mogły wybrać (i zatrzymać) jeden z czterech przedmiotów
(kubek, latarkę, tablicę oraz długopis). Część uczestników badania, która znalazła się
w warunku ewaluacyjnym, zanim dowiedziała się o możliwości zatrzymania jednego
z nich, dokonywała ich oceny. Osoby starsze generowały zdecydowanie więcej pozy-
tywnych atrybutów przedstawionych przedmiotów, niż osoby młodsze. Seniorzy byli
także zdecydowanie bardziej zadowoleni z dokonanego wyboru, niż młodsi badani (w
warunku ewaluacyjnym). Różnica ta utrzymywała się nawet 2 tygodnie po zakończe-
niu badania.

Podsumowanie

Badania nad inklinacją ku pozytywności przyczyniły się do znacznego poszerzenia za-
sobów wiedzy na temat funkcjonowania osób starszych. Jednakże, wiele pytań w dal-
szym ciągu wymaga odpowiedzi. Szczególnie ważne wydaje się dogłębne zbadanie
mechanizmu i przyczyn tego zjawiska. Niektórzy badacze np. Cacioppo [Scheibe i Car-
stensen 2010] postulują, iż może być ono efektem ubocznym procesu starzenia się, np.
selektywnych uszkodzeń w układzie limbicznym oraz spowolnienia w funkcjonowaniu
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układu autonomicznego, odpowiadającego za fizjologiczne pobudzenie. Jeżeli ta hipo-
teza jest słuszna, można się spodziewać inklinacji ku pozytywności także w zakresie
funkcjonowania na poziomie nieuświadomionym, silnie zautomatyzowanym. Warto,
więc włączyć do badań w tym nurcie takie procedury jak np. priming bodźcami emo-
cjonalnymi (na poziomie optymalnym i suboptymalnym) i utajone uczenie się oraz
narzędzia do pomiaru reakcji psychofizjologicznych np. GSR, EMG, Eye-tracker.

Warto zastanowić się także nad różnicami indywidualnymi występującymi w tym
zakresie. Dotychczasowe badania wykryły istotne interakcje przeżywanych pozytyw-
nych (i negatywnych) emocji z płcią, statusem małżeńskim oraz ekstrawersją [Mro-
czek i Kolarz 1998]. Status małżeński miał szczególnie duże znaczenie w przypadku
mężczyzn – kawalerowie przeżywali zdecydowanie więcej negatywnych emocji niż ich
zamężni rówieśnicy. Lang i Carstensen [Lang i Carstensen 2002] postulują natomiast,
iż różnice indywidualne w podatności na inklinację ku pozytywności mogą być spo-
wodowane przez w odmienny sposób odczuwania perspektywy czasowej (Future Time
Perspective) – tym czy naszą przyszłość uważamy za otwartą czy ograniczoną. Jest to
jednak obszar wymagający przeprowadzenia dalszych badań.

Przytoczone w tym artykule badania potwierdzają istnienie zjawiska inklinacji ku
pozytywności w różnych dziedzinach funkcjonowania osób starszych. Preferencję in-
formacji pozytywnych można zauważyć w zakresie uwagi, pamięci, podejmowania
decyzji oraz relacji społecznych.

Projektując badania w tych domenach warto zastanowić się nad uwzględnianiem
w badanej populacji także osób starszych (i zjawiska inklinacji ku pozytywności), gdyż
uzyskane rezultaty mogą w sposób znaczący wzbogacić nasze wyniki. Proces starze-
nia się jest nieuchronny dla każdego człowieka, a choćby ze względu na starzejące się
społeczeństwo, warto gromadzić rzetelną wiedzę naukową na temat emocjonalnego,
poznawczego oraz społecznego funkcjonowania seniorów, gdyż poleganie na genera-
lizacji wyników z młodszych badanych może prowadzić do formułowania wniosków
niezgodnych z rzeczywistością.
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Streszczenie Wystąpienie ma charakter nieformalnego wstępu do mało znanej u nas
problematyki tzw. hiperobliczeń — hipotetycznego obliczania funkcji nieobliczalnych
dla maszyny Turinga. Wprowadzone zostaną najbardziej podstawowe pojęcia potrzeb-
ne do zrozumienia omawianego tematu, zaprezentowane różne poglądy na hiperobli-
czenia oraz wybrane modele hiperobliczeń omawiane w literaturze. Wspomniana zo-
stanie krytyka samej koncepcji hiperobliczalności. Rozważymy też jakie konsekwencje
niesie ze sobą ewentualna prawdziwość pewnych twierdzeń zwolenników hiperobli-
czalności.

Z hiperobliczeniami jest trochę jak z yeti — wiele się o nich mówi, ale nikt ich tak
naprawdę nie widział (a nawet jeśli twierdzi, że widział — to mało kto mu wierzy. . . ).
Owo hasło przyciąga jednak co raz większą uwagę, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich
lat. Pojawiają się nowe publikacje (vide bibliografia niniejszego tekstu), renomowane
czasopisma poświęcają temu zagadnieniu całe wydania1, a zwolennicy organizują już
nawet własne konferencje i warsztaty2. Koncepcja „hiperobliczeń”, czyli hipotetyczne-
go obliczania problemów nieobliczalnych przez maszyny Turinga, wywołuje u jednych
daleko idący entuzjazm, u innych - co najmniej chłodny sceptycyzm. I choć wciąż po-
zostaje ona w sferze teoretycznych spekulacji, jej ewentualna adekwatność niesie ze
sobą istotne konsekwencje m.in. dla kognitywistyki. Żeby je rozjaśnić, wprowadzimy
teraz pewne elementarne pojęcia.

I

Punktem wyj́scia dla większości rozważań nad obliczeniami jest maszyna Turinga.
Możną ją przedstawić w następujący, nieformalny sposób. Maszyna wyposażona jest
w nieskończenie długą taśmę podzieloną na fragmenty (komórki), z których każdy
zapisany jest odpowiednim symbolem (należącym do ustalonego alfabetu). W każdej
chwili maszyna „bada” jedną z tych komórek i bazując na wartości bieżącego symbolu

1 Por. Minds and Machines 13 (2003), Theoretical Computer Science 317 (2004) oraz
Applied Mathematics and Computation 178 (2006).

2 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 taśmę w lewo lub
prawo, zmieniając tym samym badany symbol i wchodząc w nowy stan. Jej konkretne
zachowanie uzależnione jest od wartości otrzymanej na wej́sciu (wartości początko-
wej) i „instrukcji” odczytywanych z kolejnych fragmentów taśmy. Dla pewnych danych
wej́sciowych x maszyna zatrzymuje się, dając określony symbol wyj́sciowy f(x) albo też
ciągnie obliczenia w nieskończoność.

Posiadając luźne pojęcie maszyny Turinga możemy wyobrazić sobie kolejny model
— uniwersalną maszynę Turinga (UMT). Działa ona podobnie, z tym, że na wej́sciu
otrzymuję parę M;x, gdzie M jest kodem pewnej maszyny Turinga, a x jej symbo-
lem wej́sciowym. Otrzymujemy dzięki temu model wyidealizowanej maszyny będącej
w stanie obliczyć to, co oblicza każda osobna maszyna Turinga. Jest to dalece uży-
teczny model. Funkcje obliczalne przez UMT to funkcje ogólnie rekurencyjne (lub po
prostu: rekurencyjne). Działanie UMT zdaje się wyrażać dość dobrze nasze intuicyj-
ne pojęcie obliczania — na co zwrócił uwagę [Church 1936]. Church wygłosił pewne
spostrzeżenie, przeformułowane przez jednego z jego studentów następująco:

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 po-
jawił się 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 obli-
czalną” ma charakter intuicyjny. Niektóre sformułowania TC szczególnie podkreślają
ten aspekt, np.
Teza Churcha*: Nasze intuicyjne pojęcie obliczeń jest równoważne pojęciu obliczeń defi-
niowanemu przez maszyny Turinga. [Mostowski 2007]
Jako taka, teza Churcha ma charakter raczej stwierdzenia (poglądu?) filozoficznego
niż twierdzenia matematyki. Niejasny status TC bywa powodem nieporozumień (por.
[Copeland 1997]) Sytuacja zmienia się nieco, jeśli rozważymy inne stwierdzenie, tzw.
Fizyczną Tezę Churcha (FTC):
Fizyczna Teza Churcha: Każde fizyczne zjawisko może być symulowane na pewnej ma-
szynie Turinga.4

Próby udowodnienia TC pokazują, że jej status jest uzależniony od dodatkowych zało-
żeń (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 są imponujące, kluczowe dla nas jest
spostrzeżenie, że istnieją problemy (funkcje), których UMT nie jest w stanie obliczyć
(tj. nie istnieje maszyna Turinga obliczająca je). Mówimy wtedy o nierozwiązywalno-
ści danego problemu. Wzorcowym przykładem jest tu problem stopu.

Twierdzenie 1.1: Nie istnieje maszyna Turinga rozstrzygająca problem stopu.
Dowód:
Załóżmy, że istnieje maszyna M, która dla danej na wej́sciu maszyny T (możemy bowiem
zakodować każdą pojedynczą maszynę Turinga) i jej symbolu wej́sciowego x, rozstrzyga,

3 W literaturze TC występuje również jako Teza Churcha-Turinga (por. [Copeland
1997])

4 Podobnie jak w przypadku zwykłej TC przytaczamy względnie ogólne sformułowa-
nie. Inne wersje, bardziej „techniczne” są jak najbardziej dyskutowane. Por. [Picci-
nini 2010].
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czy T zatrzyma się, czy nie (dając na wyj́sciu odpowiednio „TAK” lub „NIE”)
Następnie, niech D będzie maszyną, która dla danej na wej́sciu maszyny T, wykonuje
jedno z dwóch: D zatrzymuje się, jésli T zapętla się dla wej́scia T; w innym wypadku D
zapętla się. Rozważmy teraz, jak zachowa się D dla pary D;D, tj. gdy na wej́sciu otrzyma
własny kod.
Jésli D zapętla się, to zgodnie z definicją M dla wej́scia D;D daje na wyj́sciu „TAK”, więc
D zatrzymuje się — sprzeczność
Jésli D zatrzymuje się, to zgodnie z definicją M dla wej́scia D;D daje na wyj́sciu „NIE”,
więc D zapętla się — sprzeczność. 2.

Z Twierdzenia 1.1 wynika — mówiąc ogólnie — że pewnych problemów maszyna
Turinga nie jest w stanie obliczyć (rozstrzygnąć). Jasne jest również, że prawdziwość
TC pociąga za sobą następujące stwierdzenie: Pewne problemy nie są efektywnie ob-
liczalne. W tym miejscu pojawia się koncepcja hiperobliczeń. Wyobraźmy sobie, że
pewna maszyna H jest w stanie „obliczyć” problemy nierozstrzygalne przez żadną ma-
szynę Turinga. H nazwalibyśmy wtedy „hiperkomputerem”. Jest to bardzo kusząca
idea. Jeśli badania Turinga pozwoliły na skonstruowanie komputerów, których uży-
wamy na co dzień, to jak oszałamiające efekty może przynieść teoria hiperobliczeń?
Otóż, zdaniem niektórych, pytanie brzmi raczej — czy w ogóle jakiekolwiek?

II

Koncepcja hiperobliczeń lansowana jest jako „przekraczająca ograniczenia Turinga”5

- pewną ironią jest więc, że pierwszy model hiperkomputera pojawił się w [Turing
1939].
Maszyna Turinga z wyrocznią (O-maszyna)
Niech O będzie maszyną działającą jak zwykła maszyna Turinga, z tą różnicą, że jest
ona wyposażona w jedną lub więcej „wyroczni”, tj. dodatkowych operacji, które zwracają
wartość pewnej nierekurencyjnej funkcji (nieobliczalnej przez zwykła maszynę Turinga);
maszyna O wchodzi w specjalny stan, nadpisując na dwóch komórkach specjalnych sym-
bol µ, okréslając początek i koniec wprowadzonego ciągu. Dla danego ciągu wyrocznia
oddaje odpowiednio „TAK” lub „NIE”.

Jak widać, maszyna z wyrocznią z definicji oblicza więcej niż UMT. Wątpliwości
jednak nasuwają się same. Czym miałaby być hipotetyczna wyrocznia? Jak miałaby być
skonstruowana? I w jaki sposób wyrocznie i wróżki miałaby się mieścić w jakimkol-
wiek, nawet najmniej intuicyjnym pojęciu obliczeń? Co prawda byłoby dalece idącym
nadużyciem odrzucać wszelkie modele hiperobliczeń, tylko dlatego, że nierealistyczna
wydaje się maszyna z wyrocznią6 — tym nie mniej już na jej przykładzie widać część
zarzutów, jakie stawiane mogą być zwolennikom hiperobliczeń.

5 Computation Beyond the Turing Limit” - sformułowanie to krytycznie przytacza
[Davis 2004].

6 Szczególnie, że Turing wprowadził ją w zgoła innym niż rozważania nad hiperobli-
czeniami celu por. [Turing 1939].
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III

Problem hiperobliczeń rozbija się na kilka aspektów. Możemy sformułować luźno przy-
najmniej trzy tezy7 — nazwijmy je Tezami Hiperobliczalności (TH):
TH1: Pewne problemy są efektywnie obliczalne (za pomocą odpowiedniego hiperkompu-
tera), choć nie są obliczalne przez Uniwersalną Maszynę Turinga.

Następnie:
TH2a: Hiperobliczenia są fizycznie możliwe - przynajmniej niektóre zjawiska fizyczne
„są” hiperobliczeniami (tj. nie da się ich w pełni modelować za pomocą UMT).

TH3a: Przynajmniej niektóre procesy zachodzące w mózgu są hiperobliczeniami (tj. nie
da się ich w pełni modelować za pomocą UMT).

Z praktycznego punktu widzenia istotne może być jeszcze jedno przypuszczenie:
TH2b: Hiperobliczenia są fizycznie możliwe, będziemy w stanie je modelować i wyko-
rzystać naszą wiedzę do konstrukcji hiperkomputera — maszyny mogącej potencjalnie
wykonać więcej obliczeń niż UMT.

Szczególnie wart rozważenia jest też pesymistyczny wariant TH3a:
TH3b: Przynajmniej niektóre procesy zachodzące w mózgu są hiperobliczeniami, jednak
nie jestésmy w stanie ich modelować lub sformalizować.

Pierwsza teza jest, podobnie jak klasyczna TC, twierdzeniem filozoficznym8. Co wię-
cej, wydaje się, że uznawanie fałszywości TH1 nie wyklucza koniecznie postulowania
hiperobliczeń jako pewnego rodzaju quasi-obliczeń. Warto mieć na uwadze, że w tej
sytuacji pojęcie obliczalności w rozumieniach intuicyjnym i Turinga bywa stosowane
zamiennie.

IV

Faktem jest, że teoretyczne modele potencjalnych hiperkomputerów zostały zaprezen-
towane i można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że kolejne są w trakcie
opracowywania. Problem w tym, że jak dotąd nie wykazano możliwości skonstruowa-
nia rzeczywistego komputera opartego na którymkolwiek z abstrakcyjnych modeli.

Głośną propozycją była ARNN (Artificial Recurrent Neural Network) zaprezento-
wana w [Siegelmann 1999]. Model Siegelmann zachowuje się różnie zależnie od tego,
jakie wartości przyjmować będą wagi w sieci. Jeżeli ograniczymy je do liczb wymier-
nych — ARNN będzie w stanie obliczać jedynie funkcje obliczalne przez maszynę Tu-
ringa. Możemy jednak rozszerzyć możliwości sieci — jeśli dopuścimy, by wagi przyjmo-
wały 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 wyrocznią — w jaki sposób fizycznie mogłoby
być możliwe, żeby wagi przyjmowały za wartości liczby rzeczywiste, tj. żeby wartości

7 Możliwe jest oczywíscie sformułowanie większej ilości wariantów — por. [Ord
2002].

8 Pół żartem można zauważyć, że TZ1 wyraża niepisane filozoficzne dictum: „jeśli
nasze intuicje nie są zgodne z badaniami — tym gorzej dla intuicji.”
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te były nieskończenie dokładne? Davis zauważa, że ARNN jest w stanie „obliczać nie-
obliczalne” pod warunkiem, że na wej́sciu „otrzyma” nieobliczalną wartość (tj. liczbę
niewymierną). To oczywíscie nie wyklucza, że „rzeczywiste biologiczne sieci neurono-
we” nie zachowują się jak ARNN z nieskończenie dokładnymi wagami (co pociągałoby
za sobą 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
dotąd okazały się nieprzekonywujące lub wręcz błędne. Jedną z takich prób podjął
swego czasu Penrose, odświeżając mocno krytykowany argument Lucasa (por. m.in.
[Lucas 1961], [Penrose 1989]). Ów znany fizyk bronił wątpliwej tezy, jakoby z Twier-
dzeń Gödla dało się udowodnić nierównoważność umysłu maszynie Turinga. Skrótowo
argumentację można przedstawić tak: człowiek wie, że ZG (zdanie Gödla) jest praw-
dziwe, maszyna Turinga nie jest w stanie tego obliczyć, zatem: człowiek jest w stanie
(obliczyć) więcej niż maszyna Turinga. Na tej podstawie postuluje konieczność opraco-
wania nowego modelu obliczeniowego dla umysłu — maszyna Turinga nie wystarcza,
by oddać jego działanie. Ponownie, prawdziwość tej hipotezy nie jest skądinąd wyklu-
czona — niestety „dowód” z Twierdzenia Gö dla jest zwyczajnie nieadekwatny.9

Najbardziej subtelne modele hiperobliczeń odwołują się tzw. „nowej fizyki” — tj.
najnowszych badań z zakresu fizyki i kosmologii. Nieformalna przesłanka do badań
takich modeli jest następująca: FTC opiera się na naszych intuicjach (czyli „wiedzy
fizycznej sprzed 100 lat” — [Németi, Andréka 2006]), zatem powinnísmy rozważyć,
jakie wnioski dla teorii obliczeń płyną z nowszych koncepcji fizycznych. W literaturze
szczególnie dyskutowane są szczególnie dwie „ścieżki” badań bazujących na „nowej
fizyce”.

Pierwsza grupa pretendentów do miana hiperkomputera to pewne modele kompu-
terów kwantowych. Standardowo rozważany model komputera kwantowego, oparte-
go na kubitach i bramach, niesie ze sobą perspektywę znaczącego zmniejszenia czasu10

obliczeń, wciąż jednak pozostają to wyłącznie obliczenia możliwe przy użyciu maszy-
ny Turinga. Alternatywą dla standardowego modelu jest komputer kwantowy opisany
m.in. w [Kieu 2004]. Kieu zauważa możliwość zakodowania określonego problemu
(np. istnienia rozwiązań dla danego równania diofantycznego11) jako hamiltonianu
pewnego układu. Upraszczając — teoretycznie możemy uzyskać rozwiązanie proble-
mu (również takiego, który jest nieobliczalny przez maszynę Turinga) przez dobranie
odpowiedniego układu fizycznego i obserwację jego zachowania. Ponieważ ewolucja
układu trwa skończoną ilość czasu, teoretycznie unikamy sytuacji, gdy proces obli-
czeniowy wpadnie w nieskończoną pętlę 12. Niestety, model ten, nawet boryka się z
podobnymi problemami, co wspomniana wcześniej ARNN — żeby wspomnieć chociaż

9 Co więcej, zdaje się on prowadzić do sprzeczności. Szeroki przegląd dyskusji na te-
mat argumentów Lucasa i Penrose’a dostępny jest w [Krajewski 2003].

10 W niniejszej pracy abstrahujemy od zagadnień złożoności obliczeniowej. W prak-
tyce współczesne „realizacje” maszyny Turinga nie są w stanie obliczyć niektórych
funkcji teoretycznie obliczalnych — innymi słowy pewne skomplikowane obliczenia
trwałyby do przysłowiowego końca świata (lub dłużej).

11 Tj. równania dla którego szukamy rozwiązań w zbiorze liczb naturalnych; skądinąd
wiemy, że problem ten — znany jako X problem Hilberta — jest nierozstrzygalny
przez maszynę Turinga.

12 Warto jednak zauważyć, że nie wiemy z góry, ile dane obliczenie będzie trwać.
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kwestię nieskończonej dokładności — (por. [Hodges 2005]). Z drugiej strony, Kieu od-
rzuca zarzuty (por. [Kieu 2006], twierdząc, iż nasza wiedza fizyczna nie wyklucza a
priori realizowalności jego modelu.

Druga „droga” do hiperobliczeń próbuje wykorzystać pewne implikacje Ogólnej
Teorii Względności, konkretnie dylatację czasu. Samo zjawisko nie budzi wątpliwo-
ści — nie tylko wynika ono logicznie z teorii; również empiryczne zaobserwowanie
go nie jest trudne. Wykorzystanie dylatacji czasu do hiperobliczeń jest co najmniej
„podchwytliwe”. Mówiąc obrazowo: wyobraźmy sobie, że zlecamy komputerowi za-
danie trwające nieskończoną ilość czasu. Intuicyjnie rzecz ujmując, jest to jedno z tych
zadań, których nie nazwalibyśmy efektywnymi. A jednak, jak sugerują [Németi, An-
dréka 2006], w pewnych modelach czasoprzestrzeni (np. czasoprzestrzeń Malamenta-
Hogartha), możliwe jest otrzymanie wyniku nieskończonego obliczenia. Wystarczy
„tylko” wykorzystać to, że „czasami” dla pewnego obserwatora czas może płynąć nie-
skończenie szybko. Taka sytuacja może mieć miejsce, jak się wydaje, przy czarnych
dziurach (szczególnie interesuje nas tu pewien ich rodzaj — czarne dziury Kerra —
przy których przynajmniej teoretycznie możliwe jest uniknięcie niemiłych konsekwen-
cji kontaktu z osobliwością). Jednocześnie z punktu widzenia drugiego obserwatora
owy nieskończony proces trwa pewną skończoną ilość czasu, równą t. Proces „oblicze-
niowy” sprowadzałby się do odpowiedniego zlokalizowania maszyny, która po prostu
oblicza dany problem (dla którego chcemy rozstrzygnąć np. własność stopu) i zapro-
gramowania jej tak, by powiadamiała obserwatora o zakończeniu procesu (np. przez
wystrzelenie rakiety o odpowiedniej trajektorii). Dokładną analizę znaleźć można we
wspomnianej wyżej pracy.

Jak widać mamy tu do czynienia z nieco innym podej́sciem niż w przypadku z
dowodu nierozstrzygalności stopu. Generuje ono siłą rzeczy określone wątpliwości,
na możliwości fizycznej realizowalności takiego projektu począwszy. Załóżmy jednak
na moment, że mamy technologię pozwalającą zrealizować „obliczenia” o których mó-
wią Németi i Andréka. Posługując się 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 niewątpliwie byłoby coś!
We wspomnianym eksperymencie myślowym, jeśli (hiper)komputer wykryje sprzecz-
ność, badacz otrzymuje informację lub też nie (co rzekomo pozwala mu sądzić, że
ZFC jest niesprzeczna). Można mieć jednak poważną wątpliwość, co do praktyczności
takich „hiperobliczeń”. Pamiętamy cały czas, że aby wszystko poszło zgodnie z pla-
nem, potrzeba szalenie dokładnych wyliczeń. Nie trzeba tłumaczyć, jak łatwo w takiej
sytuacji o błąd. Jaka jest więc moc perswazyjna takiego komputerowego „dowodu”
sprzeczności/niesprzeczności? Ktoś mógłby powiedzieć, że nie większa niż inne, po-
stulowane przez niektórych, quasi-empiryczne podej́scie.13

Jak zwracalísmy uwagę wcześniej, wiele zależy od konstrukcji naszego świata,
tj. w szczególności od tego czy możemy mówić o aktualnej nieskończoności. Oczy-
wíscie nie chcielibyśmy, żeby nasze podej́scie do hiperobliczeń oparte było wyłącznie
na osobistych poglądach metafizycznych — stąd też sugestie, że sprawa leży w rękach
fizyków. Jednocześnie, wypada zasygnalizować na marginesie, że w analizach nad hi-
perobliczeniami zastosowanie znajduje klasyczny problem indukcji. Rozważmy nastę-

13 Część filozofów, jak np. Putnam, zauważa, że w zasadzie w ten sposób przyjmu-
jemy „na wiarę” ZFC - ufamy, że jest niesprzeczna, bo jak dotąd nie znaleźlísmy
przysłowiowego „białego kruka”, tj. dowodu sprzeczności. Por. [Putnam 1975]



178 (6. PFK, tom 5.) Tomasz Steifer

pującą sytuację: obserwujemy działanie skomplikowanej maszyny, co do której mamy
przypuszczenie, że jest zdolna do hiperobliczeń. Problem w tym, że jesteśmy w stanie
przeprowadzić jedynie skończoną ilość testów/obserwacji zachowania takiej maszyny.
Tym samym obserwacja może nie powiedzieć nam zbyt wiele o domniemanych hipe-
robliczeniowych własnościach maszyny (por. [Stannett 2001] i [Davis 2004]). Trzeba
jednak oddać sprawiedliwość zwolennikom hiperobliczeń (jak [Copeland 2003]) —
podobne zarzuty sceptyckie tyczą się nawet najprostszych operacji arytmetycznych
w życiu codziennym (por. [Wittgenstein 2000]).

V

Jak widać, zarzuty wobec różnych modeli są podobne. Kwestia fizycznej realizowal-
ności budzi najwięcej wątpliwości. Prace z „dziedziny” hiperobliczeń niejednokrotnie
pełne są spekulacji, często niepokojąco oderwanej od praktycznych aspektów ew. re-
alizacji. Z drugiej strony, jak sygnalizowalísmy wcześniej, wnioskowanie o (hipero-
bliczeniowej) rozstrzygalności jakiegoś problemu przez odwoływanie się do zjawisk,
nazwijmy to, epistemologicznie „wątpliwych” zdaje się nie spełniać wymogów, któ-
re nakładamy na bardziej „tradycyjne” dowody. Stąd racjonalne wydają się postulaty
wprowadzenia pewnych intuicyjnych ograniczeń (por. [Piccinini 2010]).

Rzecz jasna, ograniczenia różnią się zależnie od aspektu "hiperobliczeń", który nas
interesuje. Niektórzy autorzy twierdzą, że nawet jeśli TH2a nie jest prawdziwa, to
wciąż możemy (i powinnísmy) badań modele hiperobliczeń, jako twory czysto ma-
tematyczne. Rozważania takie przynieść mogą, przypuszczalnie, lepsze zrozumienie
naszego pojęcia obliczalności14. Sugeruje się czasem, że relacja między obliczeniami
dokonywanymi przez maszynę Turinga, a hiperobliczeniami, jest w pewnym sensie
analogiczna do relacji między mechaniką klasyczną i kwantową (por. m.in. w [Burgin,
Klinger 2004] oraz [Stannett 2006]). Stannett spekuluje wręcz:
Hypercomputation may well be intrinsic to physics, with recursion arising out of hyper-
computation in the same way that classical physics emerges from quantum theory as scale
increases. [Stannett 2006, str. 22]; jakkolwiek ciężko powiedzieć dokładnie na czym
ów związek miałby polegać.

VI

Ewentualne przyjęcie której́s z TH pociągnęłoby za sobą niewątpliwie zmianę obecnie
obowiązującego paradygmatu, w szczególności naszego pojęcia „obliczania”. Zwolen-
nicy badań nad hiperobliczeniami podkreślają m.in., że rozstrzygalność pewnych pro-
blemów matematycznych (np. istnienia rozwiązań dla danego równania diofantyczne-
go) nie zależy wyłącznie od „czystej” logiki, ale również (a może przede wszystkim)
od fizycznej czy ontologicznej konstrukcji naszego świata. Słowo „ontologiczna” jest
tu poniekąd znamienne — jako że nie wiadomo do końca, jak moglibyśmy empirycz-
nie zweryfikować pewne twierdzenia, jak np. o tym, czy wielkości fizyczne przyjmują
wartości niewymierne. Jednocześnie nawet przy założeniu faktyczności hiperobliczeń,

14 Jeśli i ta przesłanka jest fałszywa, hiperobliczenia nadal pozostają dobrym materia-
łem 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 hiperobli-
czeń pozostaje na razie na etapie spekulacji i biorąc pod uwagę krytykę , jakiej jest
poddawana — do zmiany paradygmatu jeszcze daleko.

Nie trudno też zauważyć, że problem hiperobliczeń ma spore znaczenie dla badań
nad mózgiem. W dużej części jest on związany ze starymi pytaniami, jak choćby: czy
analogia mózg=komputer jest adekwatna?

Z drugiej strony, istotne wydaje się być pytanie: czy jeśli TH3a, to czy TH3b? Być
może jest tak, że w chwili, gdy czytasz ten tekst, Twój mózg wykonuje ogromną licz-
bę „hiperobliczeń”. Być może nawet kumulacja takich „obliczeń” w wielu mózgach
zaowocuje pewnego dnia dobrym opisem owego zjawiska. Z drugiej strony nie da
się wykluczyć, że jest inaczej — tj. TH3b — i im „głębiej” będziemy schodzić, tym
ciemniej będzie. Istotnie, konstatacja: „proces poznawczy X w mózgu A jest niesymu-
lowalnym procesem hiperobliczeniowym Y”, zdaje się nie posiadać większej wartości
eksplanacyjnej niż stwierdzenie: „X jest niealgorytmiczną aktywnością duszy”. Taka
ewentualność z kolei oznaczałaby, przynajmniej w jakimś stopniu, porażkę marzenia
o naukowym zrozumieniu mózgu.
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Jak w języku współczesnej psychologii wyrazić
filozoficzną koncepcję procesu twórczego?

Dorota Żelechowska

Uniwersytet Jagielloński, Psychologia

Streszczenie Niniejszy artykuł zawiera próbę przedstawienia filozoficznej koncepcji
zachowania twórczego w języku współczesnej psychologii twórczości. Główny przed-
miot analizy stanowi teoria estetyczna filozofa Romana Ingardena, z której wybra-
no tezy odnoszące się do zachowania twórczego, a następnie starano się je wyrazić
w aparacie pojęciowym koncepcji interakcji twórczej (autorstwa psychologa Edwarda
Nęcki). Owa próba dokonania przekładu pobudzać ma do refleksji nad bardziej ogól-
nym problemem dotyczącym możliwości przełożenia konstruktów wypracowanych na
gruncie jednej dziedziny na obcy (tej dziedzinie) język opisu oraz celowości takich
działań.

Badanie zagadnień związanych z twórczością, z uwagi na złożony i wieloaspekto-
wy charakter tego zjawiska, wymaga podej́scia interdyscyplinarnego. Psychologia ofe-
ruje pewien język opisu i wyjaśniania twórczości, ale nie wydaje się on wystarczający
do pełnego ujęcia tego zjawiska i wymaga dopowiedzeń ze strony innych dziedzin.
Jedną z nich może być filozofia. Jaki jednak miałby być charakter współpracy między
przedstawicielami obu dyscyplin? Może oprócz wyznaczania zakresu kompetencji po-
szczególnych nauk warto pracować nad próbami przekładania koncepcji powstałych
na gruncie jednej dyscypliny na język innej tak aby ułatwić bezpośrednią współpra-
cę między przedstawicielami różnych dziedzin, jak również poszerzyć krąg potencjal-
nych wyjaśnień danego zjawiska oraz inspiracji do dalszych rozważań. w niniejszym
artykule zamierzam podjąć taką próbę starając się przełożyć główne tezy dotyczące
zachowania twórczego opisane w koncepcji estetycznej Romana Ingardena na język
psychologii, posługując się w tym celu konstruktami wypracowanymi w koncepcji in-
terakcji twórczej Edwarda Nęcki.

Zanim przystąpię do przedstawienia koncepcji, dla której będę próbowała zna-
leźć psychologiczny język opisu, chciałabym zwrócić uwagę na kilka kwestii odnoszą-
cych się do różnic pomiędzy psychologicznymi a filozoficznymi sposobami ujmowania
twórczości. Warto rozpocząć od uwagi odnośnie różnego (dominującego) przedmio-
tu zainteresowań obu dziedzin. Psychologów (np. Guilforda, Mednicka, Wallasa czy
Weisberga, za: Nęcka 2005) zdaje się interesować przede wszystkim proces tworzenia
i osoba twórcy, mniej zaś procesy odbioru dzieła sztuki. Ponadto — procesy tworzenia
rozumiane są raczej niespecyficznie, jako wykorzystywane także w innych rodzajach
aktywności oraz egalitarnie – mają bowiem dotyczyć wszystkich ludzi, a nie tylko wy-
bitnych twórców. W filozofii uwidacznia się odwrotna tendencja, dominującym przed-
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miotem zainteresowania wydaje się sytuacja odbioru dzieła sztuki, a w dodatku proce-
sy tworzenia są uznawane raczej za specyficzne i elitarne. Przykładowo w pismach es-
tetycznych Ingardena znacznie łatwiej odnaleźć tezy odnoszące się do sytuacji odbioru
dzieła sztuki niż procesów jego tworzenia (choć wydaje się, że tych obu procesów nie
można na gruncie koncepcji Ingardena całkiem oddzielić). Psycholodzy skłonni są do
akceptowania twórczości potencjalnej, która charakteryzowana jest w oparciu o pew-
ne zdolności czy dyspozycje posiadane przez twórcę (ujmowana jest więc jako cecha),
filozofowie zaś skłonni są raczej uznawać twórcę bez dzieła za paradoks. Ponadto, sa-
ma definicja dzieła sztuki jest bardzo problematyczna i właściwie niemożliwa do ujęcia
na gruncie samej psychologii.

Jako, że w głównym obszarze moich psychologicznych zainteresowań leży zagad-
nienie procesu twórczego, tym właśnie zjawiskiem zamierzam zająć się w niniejszym
artykule. Maria Gołaszewska umiejscawia ten problem na pograniczu dwóch dziedzin
— filozofii i psychologii [Gołaszewska 1984]. Pograniczny charakter wynika z odmien-
nego sposobu, w jaki obie dziedziny ujmują zagadnienie: psychologia bada faktyczny
przebieg procesów psychicznych bez względu na ich wynik końcowy, stara się przy
tym wykryć prawidłowości kierujące tymi procesami, natomiast estetyka zajmuje się
tym, co dla procesu twórczego jest istotne, pomijając to, co przypadkowe. Zdaniem
Gołaszewskiej rozważanie o charakterze psychologicznym ma miejsce wtedy, gdy ba-
dane są procesy psychofizyczne lub psychiczne, w związku z czym psychologia nie
jest w stanie ująć tego, czym jest sztuka bądź dzieło sztuki — to należy do domeny
filozofii. Estetyka może jednak stanowić przedmiot psychologii, gdy mowa o wraże-
niach 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. Pro-
ces twórczy bywał w estetyce uznawany za ekspresję osobowości twórcy wymagający
jednak odpowiednich umiejętności technicznych [Gołaszewska 1984). Należy jednak
mieć na uwadze to, że choć w tym podej́sciu podkreślano rolę wewnętrznych czynni-
ków psychicznych — uczuć, zamierzeń i doświadczeń twórcy, to samemu procesowi
tworzenia etykietowanemu jako ich „uzewnętrznienie” nie poświęcano wiele uwagi.
Skrajnie przeciwne podej́scie do zagadnień estetyki związane było z przekonaniem, że
twórca (jako realny człowiek) nie może być przedmiotem zainteresowania estetyki, co
wiązało się z krytyką psychologizmu. Roman Ingarden uznawany był za przedstawicie-
la właśnie tego drugiego nurtu [Gołaszewska 1984]. Ingarden akceptował psychologię
jako naukę badającą zjawiska i przedmioty psychiczne, odrzucał dopiero psycholo-
gizm, który ma miejsce wtedy, gdy psychologia przekracza swoją dziedzinę badania
i wkracza np. na teren filozofii. Psychologizm sprowadza wszystko do przedmiotów
psychicznych lub fizycznych, a dzieło utożsamia z mnogością aktów psychicznych.
Psychologię twórczości jako badającą ogólne zagadnienia twórczych procesów psy-
chicznych, uznawał jednak za istotną i rzetelną [Ingarden 1970].

Z powyższych rozważań wyłania się wiele problemów, które utrudniają przełoże-
nie pojęć wykorzystanych w jednej koncepcji na pojęcia koncepcji z innej dyscypli-
ny. Aby nie potęgować teoretycznego zamieszania, spróbuję — wzorem starożytnych
Chińczyków —nie dokonywać fragmentarycznego przekładu, ale starać się ująć poję-
cia koncepcji Ingardena w analogii do wybranej przeze mnie koncepcji psychologicznej
(koncepcji interakcji twórczej), która wydaje mi się w istotnych aspektach z nią spójna.
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Proces tworzenia dzieła w koncepcji estetycznej Romana
Ingardena

Zdaniem Ingardena trudno wyróżnić jakieś prawidłowości powstawania dzieł sztu-
ki, ale można wskazać na pewną odpowiedniość pomiędzy przebiegiem procesu two-
rzenia a zmianami zachodzącymi w dziele, bowiem poszczególnym fazom tworzenia
dzieła sztuki odpowiadają zmiany zachodzące w przedmiocie materialnym [Ingar-
den 1970, s. 13]. Twórcze zachowanie artysty obejmuje więc nie tylko sferę przeżyć
i intencji, ale również ich odzwierciedlenie w zachowaniu i aktach cielesnych, które
kształtują fizyczny fundament dzieła sztuki [Ingarden 2005, s. 10-11]. Podstawowym
przeżyciem jest zetknięcie się artysty z jakimś przedmiotem (może być to przedmiot
fizyczny, ale także jakieś zdarzenie), który go porusza, wypiera z codziennej posta-
wy i wprawia w nowe nastawienie. Wywołuje to zabarwione emocjonalnie wrażenia,
nastrój zdziwienia, a potem nawet szczęścia, rozbudza także intuicję imaginatywną.
Może się także zdarzyć tak, że odczucia rozbudzone w tej nowej postawie będą nie-
pełne, przez co człowiek będzie odczuwał przykry brak domagający się jakościowego
dopełnienia [Ingarden 1970, s. 15]. To właśnie poszukiwanie dopełnienia stanowi po-
czątek procesu twórczego, który polega zarazem na zauważeniu tego rozdźwięku, jak
i stwarza jakościowy twór, w którym znajduje on podstawę bytową i konkretnie się
przejawia – dzieło sztuki. Jest ono tworzone przez artystę do tego dopiero przyświe-
cającego rozdźwięku. Może się także zdarzyć, że tymczasowo uobecniona postać tego
dzieła doprowadza do unaocznienia się nowych jakości, które początkowo nie były
przewidziane, co rozwija proces twórczy. Zdaniem Ingardena ten wytworzony w wy-
obraźni przedmiot budzi pragnienie by zobaczyć go ponownie, ale wizję rzadko udaje
się powtórzyć. Artysta stara się więc dokonać zmian w świecie fizycznym, które umoż-
liwią jakís rodzaj ucieleśnienia dzieła, jego niemal spostrzeżeniową obecność poprzez
utrwalenie w materiale fizycznym. Twórca stara się tak ukształtować przeżycie aby
znalazło ono wyładowanie w zachowaniu psychofizycznym i umożliwiło uformowa-
nie rzeczy, która będzie stanowić podstawę fizyczną dzieła sztuki [Ingarden 1970, s.
17]. Początkowo dzieło sztuki znajduje się jedynie w fantazji i tylko jakby w zarod-
ku, ale podczas kolejnych faz ukształtowania fundamentu fizycznego, rozwija się jego
budowa, a również sprawność artysty w jego kształtowaniu. Każda faza prowadzi do
wyników, które artysta kontroluje. Kontrola ta zachodzi w przeżyciu odbiorczym dzie-
ła 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 się bowiem odbiorcą powstającego dzieła. Artysta początkowo jest więc
powodowany jedynie strukturą i własnościami dzieła, które są komponowane w wy-
obraźni 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 [In-
garden 1970, s. 13-18]. Podczas tworzenia fizycznego fundamentu dzieła, twórca le-
piej wyobraża sobie swój początkowy zamysł, może go także modyfikować, jeśli uzna,
że przyniosłoby to lepsze efekty artystyczne. Decyduje się wtedy zmienić kompozycję
dzieła, ale nie musi przy tym odrzucać idei, a zamiast tego szuka innego sposobu na jej
realizację. Zdaniem Ingardena zarówno podczas procesu komponowania dzieła sztuki,
jak i podczas formowania jego fizycznego fundamentu, artysta może napotkać na róż-
norodne problemy do przezwyciężenia np. oporność materiału czy niesprawność este-
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tyczną twórcy. Różnorodne przeszkody odpowiadają w dużym stopniu za to, że proces
twórczy każdorazowo może przebiegać bardzo odmiennie. Jednakże postępowanie ar-
tysty ma według filozofa niego zawsze pewną podstawową strukturę, należącą do jego
istoty tego procesu [Ingarden 1970, s. 19]. Poprawić odniesienie zaimków Zarówno
w procesie wytwarzania dzieła sztuki, jak i sytuacji odbioru, występują fazy biernej
odbiorczości oraz fazy tworzenia czegoś nowego (przez artystę lub odbiorcę) po wyj-
ściu od tego, co zastane [Ingarden 2005, s. 11]. Jest to więc proces, który dokonuje się
w wielu fazach, w czasie których dochodzi do kontaktu przeżywającego i działającego
artysty z pewnym przedmiotem, który pod jego wpływem się przekształca — dziełem
sztuki oraz kształtowanym przez artystę jego fundamentem fizycznym. Aby mogło po-
wstać dzieło sztuki, konieczne jest by genialna intuicja współwystępowała z efektywną
pracą [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
Nęcki

Interakcja twórcza to „proces ciągłego i wzajemnego oddziaływania dwóch elemen-
tów: celu aktywności twórczej oraz nieustannie pojawiających się struktur próbnych,
stanowiących próbę osiągnięcia celu” [Nęcka 2005, s. 47]. Celem może być stworzenie
dzieła sztuki, ale także inna działalność, daleka od twórczości artystycznej np. rozwią-
zanie problemu. Struktury próbne to wytwory, które powstają w odpowiedzi na cel,
mogą mieć one postać zarówno materialną jak i niematerialną (np. wyobrażeniową), a
ich charakter jest przej́sciowy. Cel wpływa kształtująco na struktury próbne, które mają
służyć jego realizacji. Nęcka wyróżnia dwa kierunki zmian w zakresie struktur prób-
nych — nadawanie im większego stopnia wartości (estetycznej, pragmatycznej lub
poznawczej) oraz nadawanie im większego stopnia oryginalności. Interakcja między
kolejnymi wersjami celu i strukturami próbnymi prowadzić ma do redukowania roz-
bieżności pomiędzy nimi. w sytuacji idealnej powinno doj́sć do utożsamienia ostatniej
struktury próbnej z celem i zyskanie przez nią statusu dzieła. Nęcka podkreśla jednak,
że w rzeczywistości raczej nie można mówić o takim pełnym utożsamieniu, a jedynie
o podobieństwie [Nęcka 2005, s. 47-50]. Nie tylko cel wpływa na struktury próbne,
ale także one oddziałują na cel, mogą go modyfikować, a nawet doprowadzić do je-
go wyłonienia się, 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 są modyfikacje
celu, proces twórczy może zmieniać kierunek [Nęcka 2005, s. 48]. Aby opisać sposób,
w jaki dochodzi do interakcji między strukturami i celem, psycholog posługuje się po-
jęciami: strategii twórczych oraz operacji wykonawczych. Strategie nadają procesowi
twórczemu kierunek i umożliwiają przekształcanie struktur próbnych, nie są one jed-
nak zwykle uświadomione ani wykorzystywane intencjonalnie. Operacje wykonawcze
są to zaś procesy poznawcze biorące bezpośredni udział w redukowaniu rozbieżności
między strukturami a celem. Należą one do sześciu grup: rozumowanie dedukcyjne,
rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie i
dokonywanie transformacji [Nęcka 2005, s. 48-49]. Te operacje nie są swoiste dla pro-
cesu twórczego. Dopiero sposób ich przebiegu decyduje o tym czy przyniosą twórczy
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efekt. Aby interakcja twórcza mogła doprowadzić do powstania twórczego efektu ko-
nieczny jest udział myślenia krytycznego, które pozwala na ewaluację - ocenę tego, czy
pozostała rozbieżność jest do zaakceptowania, czy też należy kontynuować aktywność
twórczą oraz na ewaluację – waluację – nadawanie wytworom większej wartości.

Próba przekładu

Wydaje się, że stała struktura zachowań twórczych, o której pisze Ingarden mogłaby
zostać ujęta jako dynamiczna interakcja między celami a strukturami próbnymi (takie
jej określenie byłoby na tyle formalne by zmieścić w sobie całą treściową różnorod-
ność strategii oraz procesów wykorzystywanych w akcie twórczym). Filozof rozróżnia
następnie dwie sfery zachowań twórczych: psychiczną (odczucia i intencje) i cielesną.
Na gruncie psychologii można je obie ująć w kategoriach celów i struktur próbnych:
niematerialnych i materialnych. Rozróżnienia te mogą się na pierwszy rzut oka wyda-
wać problematyczne, bowiem opisane przez filozofa przeżycia psychiczne należałyby
zarówno do kategorii celów jak i struktur próbnych, ale jak się wydaje, jest to upraw-
nione, gdyż sam filozof również dokonuje później podobnej dystynkcji. Należałoby jed-
nak jeszcze w jakís sposób odróżnić w obrębie materialnych struktur próbnych kiedy
mowa będzie o cielesnych działaniach podmiotu, a kiedy o jego fizycznym (próbnym)
wytworze np. odróżnić tworzenie szkicu przez malarza od samego szkicu. Wydaje się,
że koncepcja interakcji ujmuje materialne struktury raczej w kategorii wytworu (i to
on stanowi materialną strukturę próbną).

Koncepcja interakcji twórczej wydaje się być w stanie oddać fazowy charakter pro-
cesu twórczego — odwołując się do następujących po sobie interakcji powodujących
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 się, że należałoby unikać postrzegania go jedynie w ka-
tegoriach fizycznego wytworu, ale rozumieć szerzej: uwzględnić zarazem psychiczne
struktury próbne, jak również modyfikowany cel aktu tworzenia, przyjmując, że kon-
takt z każdym z nich może prowokować i modyfikować kolejne fazy procesu. Nęcka,
podobnie jak Ingarden, zwraca uwagę na to, że poszczególne fazy doprowadzają do
dwojakiego rodzaju modyfikacji —- zmieniać się może zarówno wytwór (a więc struk-
tury próbne), jak i założone dzieło (a więc cel). Filozof pisze o przeplatających się
fazach odbiorczości i tworzenia dzieła. Na gruncie psychologii można starać się ująć
odmienność tych faz w kategoriach różnych strategii twórczych oraz operacji wyko-
nawczych, poprzez które dochodzi do interakcji pomiędzy celem a strukturami prób-
nymi. Strategie, o których mowa stanowią rodzaj heurystyk poznawczych, opartych na
mniej lub bardziej złożonych regułach, które wskazują sposób, w jaki można zwiększyć
szanse uzyskania twórczych efektów aktywności [Nęcka 1995]. Fazy wytwórcze cha-
rakteryzowane mogłyby być m.in. poprzez strategięe zarodka czy strategię zamykania
niepełnych struktur, natomiast fazy odbiorcze - poprzez strategię percepcji postaci lub
strategię ukierunkowującej emocji. Strategia zarodka polega na tym, że twórca rozpo-
czyna od czegoś, co choćby w minimalnym stopniu spełnia warunki założonego celu,
a następnie modyfikuje i ulepsza strukturę wytworu tak aby coraz bardziej przybliżać
go do wyznaczonego ideału. [Nęcka 1995, s. 59-61]. Strategia zamykania wypływa
z twierdzeń psychologów postaci (np. Wertheimera) odnośnie naturalnej tendencji lu-
dzi do uzupełniania niekompletnych struktur zgodnie z ich wewnętrzną logiką. w tym
ujęciu myślenie twórcze miałoby dążyć do rozpoznania struktury problemu i dążenia
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do jego uzupełnienia brakującymi elementami oraz nadawania wytworowi wartości
[Nęcka 1995, s. 53-55]. Warto zauważyć, że ta strategia zawiera także aspekt odbior-
czy, bowiem rozpoznawanie struktury problemu oraz dostrzeganie struktury powsta-
jącego wytworu wymagają kontemplacji dzieła (zarówno jako zamierzonego celu, jak
i w jego materialnym fundamencie). Owy odbiorczy aspekt strategii zamykania mo-
że być wspierany strategią percepcji postaci, która odwołuje się do tego, że częste
postrzeganie określonych struktur ułatwia rozpoznawanie ukrytych w nich wzorców
poprzez uwrażliwienie na zawsze obecne elementy istotne i zobojętnienie na elementy
przygodne. w procesie twórczym strategia ta może polegać na dążeniu do jak najczęst-
szego kontaktu z przedmiotem naszej aktywności aby zwiększyć szansę rozpoznania
tkwiących w nim struktur [Nęcka 1995, s. 49-51]. Kolejna strategia - ukierunkowują-
cej emocji , wywodząca się z koncepcji synektyki autorstwa Gordona, zakłada, że pro-
ces twórczy rozwijający się we właściwym kierunku daje twórcy odczucia przyjemne,
natomiast chybiony —- nieprzyjemne. Autor powinien rozpoznawać emocje, których
doświadcza i starać się podążać w kierunku rozwiązań, którym towarzyszą emocje
pozytywne [Nęcka 1995, s. 51-53]. (rozpoczyna się od czegoś, co chociaż w minimal-
nym stopniu spełnia warunki założonego celu, a następnie modyfikuje i ulepsza struk-
turę tak, by coraz bardziej się do niego zbliżać) czy zamykania niepełnych struktur
(uzupełnianie i nadawanie strukturom wartości), natomiast fazy odbiorcze wiązały-
by się np. z wykorzystaniem strategii percepcji postaci (dążenie do jak najczęstszego
kontaktu z przedmiotem naszego twórczego wysiłku, co ułatwia wytworzenie umiejęt-
ności rozpoznawania ukrytych w nim struktur), ukierunkowanej emocji (zakłada, że
proces twórczy rozwijający się we właściwym kierunku sprawia przyjemne odczucia,
natomiast chybiony — odczucia negatywne, przy czym należy podążać za tymi przy-
jemnymi) czy częściowo – strategii czujności (uwrażliwienie siebie na odbiór jedynie
niektórych klas bodźców, co ułatwia ich dostrzeżenie i wykorzystanie).

Ingarden wskazuje na to, że dzięki procesowi odbiorczemu twórca kontroluje wy-
niki poszczególnych faz. Można próbować to ująć w kategoriach operacji wykonaw-
czych opartych na krytycznym myśleniu, o których pisze Nęcka. Dochodzić ma wtedy
do ewaluacji powstającego wytworu i podjęcia decyzji o dalszej modyfikacji, przej́scia
do kolejnej fazy procesu bądź jego zakończeniu. Ewaluacji towarzyszyć ma waluacja
— nadawanie dziełu wartości. Wydaje się, że może ona stanowić kategorię ujmującą
Ingardenowskie uposażanie dzieła w wartości artystyczne (m.in. poprzez odpowiednie
rozwiązania kompozycyjne w obrębie podstawy materialnej dzieła).

Zarówno Ingarden, jak i Nęcka piszą o tym, że proces twórczy rozpoczyna się od
pewnej rozbieżności, którą 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 się od zdarzenia,
które porusza twórcę i wprawia go w swoiste nastawianie, zwane estetycznym, w któ-
rym dominuje nastrój zdziwienia i rozbudzenie wyobraźni imaginatywnej. Na te re-
akcje psychiczne związane ze znalezieniem się w sytuacji problemowej zwraca także
uwagę Nęcka, jednakże jako, że pojmuje twórczość szerzej i wiąże z różną klasą pro-
blemów (nie tylko estetycznych) nie wiąże jej ścísle z postawą estetyczną podmiotu,
a co najwyżej wskazuje na nią jako na jeden z czynników mogących twórczość ak-
tywizować i wyznaczać jej cel bądź też jako na określoną strategię twórczą [Nęcka
2005]. Niektóre z elementów postawy twórczej, o których pisze Ingarden np. wy-
obraźnia imaginatywna, mogą być zaś ujęte w kategoriach operacji wykonawczych.
Należy jednak stwierdzić, że podobieństwa w zakresie tez należących do obu koncep-
cji wydają się akurat w tym punkcie bardzo powierzchowne i wymagałyby dalszego
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dopracowania. Główny problem zdaje się wynikać z różnicy w zakresie definiowania
motywacji wzbudzonej przez spostrzeżoną rozbieżność. Nęcka zdaje się sugerować,
że celem aktywności jest redukcja rozbieżności poprzez wytworzenie określonego wy-
tworu, natomiast Ingarden wskazuje raczej na konieczność jakościowego dopełnienia
wzbudzonych w tym stanie odczuć, a więc osadzenia ich na jakimś fizycznym fun-
damencie i ukonkretyzowania, a nie redukcji. Pierwszy impuls aktywności twórczej
zdaje się więc umykać psychologicznemu ujęciu. Być może pomocne okazałoby się roz-
szerzenie koncepcji o czynniki natury emocjonalnej? Dalsza część procesu twórczego
zdaje się być łatwiejsza do przełożenia na język psychologii. Według Ingardena dzieło
jest początkowo jedynie słabo zarysowane, przejawia się w wyobraźni twórcy, który
stara się je utrwalić w fizycznym fundamencie i szuka dla tego jakościowych rozwią-
zań. Zarówno wyobrażenie dzieła, jak i ugruntowywanie go w fizycznym fundamencie
można rozumieć jako tworzenie kolejnych struktur próbnych dla założonego celu —-
zarysu dzieła (początkowo jedynie zasugerowanego, niedookreślonego). Przypomina
to wcześniej opisaną psychologiczną strategię zarodka. w koncepcji twórczej interakcji
udaje się ująć podwójny charakter zmian opisanych prze Ingardena. Nie tylko zamysł
dzieła (cel) wpływa na sposoby jego konkretyzowania (struktury próbne) wymuszając
ich doskonalenie i coraz większe upodabnianie do siebie, ale także te kolejne konkre-
tyzacje (struktury próbne) pozwalają dookreślać i modyfikować początkowo jedynie
słabo zarysowane dzieło (cel).

Konkluzja

Jednym z większych problemów w uznaniu możliwości przekładu koncepcji jest róż-
nica w zakresie pojmowania tego czym jest dobry wytwór aktywności twórczej. Nęcka
charakteryzuje je go?bardziej formalnie, jako coś nowego i wartościowego. Ingarden
pisząc o dziele sztuki wykracza poza takie formalne charakterystyki odwołując się do
zawartych w nim wartości artystycznych i wzbudzanych przez nie wartości estetycz-
nych. Dzieło sztuki ujmuje jako coś złożonego i wykraczającego poza fizyczny funda-
ment, na którym jest osadzone. Psycholodzy zdają się 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 roz-
strzygać ani kwestii aksjologicznych ani tym bardziej ontologicznych.

Przełożenie koncepcji wypracowanych na gruncie jednej dyscypliny na język in-
nych dyscyplin nie zawsze jest możliwe, a do tego niesie ryzyko uproszczeń. Jaką
jednak korzyść mogłyby przynieść takie próby? Po pierwsze, jak to już zostało powie-
dziane, mogłyby ułatwić współpracę bezpośrednią między badaczami z różnych dys-
cyplin i tworzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych, które mogłyby mieć
ambicję pełniejszego ujęcia badanych zjawisk. Próby przekładu mogłyby także ułatwić
znalezienie błędów w rozumieniu danych koncepcji przez przedstawicieli odmiennych
dyscyplin bowiem prowokowałyby do dyskusji odnośnie adekwatności konstruktów
wykorzystanych do przeprowadzenia analogii. Mogłyby także ograniczyć spory o cha-
rakterze czysto definicyjnym. Dzięki próbom ujmowania koncepcji w aparacie poję-
ciowym innych dziedzin można byłoby także zyskać większe możliwości weryfikacji
powstałych na gruncie danej koncepcji twierdzeń (np. niektóre twierdzenia filozoficz-
nie, oceniane wcześniej jedynie z uwagi na ich poprawność logiczną mogłyby dzięki
przełożeniu ich na język nauk eksperymentalnych zyskać możliwość przynajmniej czę-
ściowej weryfikacji empirycznej).
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Ponadto, mogłoby to ułatwić czerpanie inspiracji z innych dziedzin. Psycholodzy
mogliby wiele zyskać starając się głębiej wniknąć w filozoficzne, bardziej subtelne uję-
cia procesu twórczego i mogąc dzięki temu powrócić do dawniej stawianych pytań
o jego naturę. Jest to o tyle ważne, że można zauważyć niepokojąca tendencję do
być może zbytniego redefiniowania twórczości poprzez konstruowanie jej znaczenia
w oparciu o dostępne nam metody pomiaru i wyniki uzyskiwane na ich podstawie.
Psychologiczne ujęcie twórczości może przez to tracić na trafności upodabniając swój
przedmiot zainteresowania do czegoś w rodzaju „twórczości psychometrycznej”. Być
może poszerzenie perspektywy o inne ujęcia problemu pomogłyby uniknąć tego impa-
su. Uzyskane przez psychologów wyniki mogłyby być z kolei ponownie interesujące dla
filozofów, szczególnie jeśli, jak pisała Gołaszewska [1984], umożliwiałyby one większe
powiązanie teorii estetycznych z rzeczywistością.
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