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Abstrakt. NeuroUbuntu jest projektem pozwalajacym
˛
w przyst˛epny sposób zaznajomić si˛e z podstawowymi technikami analizy danych neuroobrazowych.
Konstrukcja nie wymagajaca
˛ ingerencji w sprz˛et oraz zainstalowane oprogramowanie użytkowników pozwala na łatwe zapoznanie si˛e z technikami przez
nowych użytkowników. Otwartość zastosowanej platformy oraz brak kosztów
wdrożenia umożliwia dostosowanie NeuroUbuntu do indywidualnych potrzeb,
co zwi˛eksza przydatność od strony dydaktycznej.

Zastosowanie czynnościowej tomografii rezonansu magnetycznego stało
si˛e ogromnym przełomem w badaniach nad mózgiem człowieka [Jezzard
5
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& Buxton, 2006], [Kelley & Johnson, 2007]. Nieinwazyjna technika obrazowania mózgu pozwoliła na zdobywanie informacji o zależności mi˛edzy
wykonywaniem określonego działania a aktywnościa˛ konkretnych obszarów mózgu in vivo. Od czasu pierwszych publikacji na temat tej techniki
obserwujemy lawinowy wzrost liczby publikacji opisujacych
˛
nowe odkrycia
i wnioski, do których trudno byłoby dojść bez eksperymentów z udziałem
zdrowych ochotników [Ogawa, Lee, Kay, & Tank, 1990].
Dla poprawnego i świadomego wykorzystywania tej unikalnej techniki oraz kompetentnej interpretacji otrzymywanych za jej pomoca˛ wyników
konieczna jest jednak stosunkowo szeroka wiedza z różnych dyscyplin naukowych. Użytkownicy musza˛ opanować podstawy fizyki, statystyki oraz
informatyki, co cz˛esto sprawia wiele problemów studentom kierunków tradycyjnie uznawanych za humanistyczne, wśród których nierzadko znaleźć
można jednostki posiadajace
˛ duży potencjał do wymyślania interesujacych
˛
eksperymentów. Inna˛ istotna˛ przeszkod˛e w nauce tej techniki stanowi trudny dost˛ep do specjalistycznego sprz˛etu. Na etapie zdobywania umiej˛etności
obróbki, analizy i interpretacji danych neuroobrazowych możliwe jest jednak korzystanie z dost˛epnych w domenie publicznej (fmridc) danych oraz
wyników przeprowadzonych eksperymentów. Wspieraniu tego właśnie etapu służy opracowywany przez nas w ramach mi˛edzyuczelnianej grupy badawczej CogLab projekt NeuroUbuntu.
NeuroUbuntu jest uruchamianym z płyty CD systemem operacyjnym zawierajacym
˛
zbiór programów do analizy danych neuroobrazowych wraz
z instruktażem.
Wiele pakietów oprogramowania do przetwarzania danych z MRI i fMRI
jest dost˛epnych w domenie publicznej. Produkty te stanowia˛ zwykle wynik
działalności badawczej ośrodków zajmujacych
˛
si˛e obrazowaniem funkcjonalnym [Smith i inni, 2004] [VoxBo Homepage] [Cox, 1996] [Cox & Hyde,
1997] [Rorden & Brett, 2000]. Najcz˛eściej wyrastaja˛ one z zapotrzebowania macierzystej grupy badawczej (czyli zwykle waskiej
˛
grupy odbiorców),
a dopiero po uzyskaniu pewnej popularności sa˛ rozpowszechniane na szersza˛ skal˛e. Z tego też powodu oprogramowanie to jest cz˛esto trudne w instalacji i obsłudze. Dodatkowy problem stanowi fakt, że wi˛ekszość programów,
o których tu mowa, została napisana, by działać nie pod popularnym systemem operacyjnym Windows, ale o wiele mniej znanym i cz˛esto odstraszaja˛
cym użytkowników systemem Linux. W celu ułatwienia pracy na dost˛epnym
za darmo oprogramowaniu oraz redukcji technicznych problemów wynikajacych
˛
z konieczności użytkowania innego systemu operacyjnego stworzyliśmy uruchamiana˛ z płyty CD dystrybucj˛e NeuroUbuntu. Dzi˛eki ograniczeniu
interfejsu i dodatkowego oprogramowania do niezb˛ednego minimum, udało
si˛e uzyskać przyst˛epne wymagania sprz˛etowe: procesor co najmniej 1GHz,
co najmniej 1GB pami˛eci RAM oraz rozdzielczość 1024x768.
Na ten projekt składaja˛ si˛e dwa komponenty:
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Rysunek 1: FSL, mricron i VMRI uruchomione na NeuroUbuntu
1. Stworzenie pakietów ułatwiajacych
˛
instalacj˛e i zarzadzanie
˛
najpopularniejszymi programami wykorzystywanymi do neuroobrazowania.
2. Napisanie animowanych samouczków graficznych opisujacych
˛
krok po
kroku kolejne etapy przetwarzania obrazu.
Pierwsze zadanie wymagało wyboru dystrybucji Linuksa, na której b˛edzie oparty projekt. Zadecydowało kryterium popularności — chcieliśmy,
by stworzone przez nas pakiety ułatwiały korzystanie z tych programów jak
najwi˛ekszej ilości osób, dlatego też wybraliśmy stworzona˛ przez Canonnical Inc. dystrybucj˛e Ubuntu, której używa obecnie około 8 milionów ludzi
[Red Herring]. Przygotowane przez nas pakiety znajduja˛ si˛e w dost˛epnym
za pośrednictwem internetu repozytorium i moga˛ być dzi˛eki temu w łatwy
sposób zainstalowane przez każdego dotychczasowego użytkownika Ubuntu. Wśród dost˛epnego oprogramowania wymienić można: mricon, mricro,
ImageJ, Mipav, FSL, Diffusion toolkit, DTI query, camino, K-PACS, ez-dicom,
ImageTool, Virtual MRI scanner, xmedcon oraz FEmap (patrz rysunek 3).
Druga — dydaktyczna — cz˛eść naszego projektu to dostarczenie przykładowych danych pochodzacych
˛
z rzeczywistych skanów oraz pokazanie
użytkownikowi procesu przetwarzania i analizy za pomoca˛ dost˛epnych narz˛edzi. W obecnej wersji (0.2) dost˛epne sa˛ nast˛epujace
˛ lekcje:
1. Wprowadzenie teoretyczne — opis fizycznych podstaw działania zjawiska rezonansu magnetycznego, wyjaśnienie budowy aparatu (m. in.
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zastosowania poszczególnych cewek) oraz opis mechanizmów generowania kontrastów T1 i T2 w oparciu o oprogramowanie Virtual MRI
[VMRI Homepage].
2. Wst˛epne przetwarzanie danych — czyli w jaki sposób przerobić dane prosto ze skanera do powszechnie przyj˛etej postaci umożliwiaja˛
cej dalsza˛ obróbk˛e (konwersja z formatu DICOM na NifTi i Analyze). Użytkownik zapoznaje si˛e z programami do konwersji formatów
dcm2nii [dcm2nii Homepage].
3. Skull stripping — usuwanie z otrzymanych obrazów obrysu czaszki
i szyi i pozostawienie tylko mózgu. Wykorzystanie metody automatycznej (Bet2 z pakietu FSL) oraz r˛ecznej (rysowanie maski).
4. Segmentacja — r˛eczne obrysowywanie różnych regionów i tkanek w celu pomiaru ich obj˛etości. Zapoznanie z możliwościami przegladarki
˛
obrazów FSLview.

Rysunek 2: Fragment animowanego samouczka
Kolejne wersje dystrybucji b˛eda˛ poszerzone o zbiór lekcji omawiajacych
˛
nast˛epujace
˛ zagadnienia:
• Korejestracj˛e przestrzenna˛ obrazów do wspólnego atlasu mózgu.
• Analiz˛e statystyczna˛ w seriach czasowych.
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• Obrazowanie tensora dyfuzji (Diffusion tensor imaging — DTI) — mapowanie i wizualizacja szlaków istoty białej pomi˛edzy poszczególnymi
regionami mózgu.
• Nieinwazyjne pomiary perfuzji mózgu za pomoca˛ techniki znakowania
spinów.
Korzystanie z naszego projektu wymaga od potencjalnego użytkownika bardzo niewielkiej pracy wejścia — wystarczy zresetować komputer i uruchomić system operacyjny umieszczony na płycie, bez ingerencji w sprz˛et czy
zainstalowane oprogramowanie. Taka konstrukcja narz˛edzia dydaktycznego ma na celu zach˛ecenie użytkowników do spróbowania swoich sił. Dzi˛eki
jego rozpowszechnieniu zwi˛ekszy si˛e świadomość zalet i ograniczeń badań
z użyciem fMRI, a także poszerzy si˛e zakres umiej˛etności studentów rozpoczynajacych
˛
swoja˛ naukowa˛ działalność w bardzo dynamicznym okresie
rozwoju badań mózgu. Celem projektu jest zbudowanie silnej bazy dla rozwoju neuronauk eksperymentalnych w Polsce.
Dodatkowym atutem projektu jest jego otwartość. Staramy si˛e publikować wszelkie instrukcje i skrypty pozwalajace
˛ na dostosowanie projektu do
własnych potrzeb jedynie z niewielka˛ doza˛ informatycznego obycia. Dzi˛eki
temu na bazie NeuroUbuntu można w łatwy sposób prezentować i testować
nowe oprogramowanie bez potrzeby czasochłonnej instalacji oraz przygotowywać na własne potrzeby materiały dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu zaj˛eć z technik neuroobrazowania.
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CO i GDZIE — systemy
przetwarzania informacji
wzrokowej
Piotr Styrkowiec
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
[p.styrkowie gmail. om℄
Abstrakt. Badania nad mózgami zwierzat
˛ i ludzi sugerowały istnienie dwóch
oddzielnych systemów przetwarzania informacji wzrokowej — systemu zwia˛
zanego z przestrzenia˛ oraz systemu dotyczacego
˛
obiektów i ich cech. Rozwój
technik badawczych oraz koncepcji teoretycznych przyczynił si˛e do modyfikacji tego podstawowego podziału. Utrzymana została koncepcja dwóch układów, stwierdzono jednak wysoka˛ złożoność relacji pomi˛edzy procesami dotyczacymi
˛
przestrzeni i obiektów. Szczególnie wyniki badań nad problemem
selekcji bodźców przy przeszukiwaniu pola wzrokowego nie wyjaśniaja˛ dokładnie, czy można mówić o oddzielnych układach ‘co’ i ‘gdzie’. Proponowane
sa˛ badania, których celem b˛edzie określenie stopnia zależności tych systemów.

Percepcja i uwaga wzrokowa to te elementy i procesy, które dotycza˛
najbardziej podstawowych aspektów poznawczych. Właśnie przez taki swój
elementarny charakter te dwa aspekty poznania uważane sa˛ cz˛esto za fundamentalne dla rozwoju nauki o poznaniu (por. [Eysenck i Keane, 2005]).
Percepcja i uwaga zwiazane
˛
sa˛ z takim przetwarzaniem informacji, które w
wi˛ekszości przypadków nie jest zwiazane
˛
z wyższymi, a przez to bardziej
skomplikowanymi, funkcjami umysłowymi. Pozwala to na prowadzenie badań neuropoznawczych, które umożliwiaja˛ w miar˛e dokładne łaczenie
˛
określonych funkcji i procesów poznawczych z praca˛ określonych cz˛eści mózgu.

12
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Pomimo ograniczeń, jakie wyst˛epuja˛ przy wykorzystaniu różnych technik do badania działania mózgu [Eysenck i Keane, 2005], naukowcy zajmujacy
˛ si˛e ‘poznaniem wzrokowym’ wyodr˛ebnili dwie podstawowe funkcje
zwiazane
˛
z widzeniem — spostrzeganie obiektów (co to jest?) oraz percepcj˛e przestrzeni (gdzie to jest?) [Mishkin i Ungerleider, 1982]. Podział ten
jest oczywiście nieco uproszczony (o czym poniżej), ale generalnie przyjmuje si˛e, że w mózgu wyst˛epuja˛ dwa raczej różne układy powiazane
˛
z wyżej
wymienionymi funkcjami. Poczatkowo
˛
badania wyróżniły brzuszna˛ ścieżk˛e
nerwowa˛ biegnac
˛ a˛ z pierwotnej kory wzrokowej do dolnej cz˛eści kory płata
skroniowego (ventral pathway), zwiazan
˛ a˛ z percepcja˛ obiektów oraz grzbietowa˛ ścieżk˛e nerwowa˛ (dorsal pathway), która ma być odpowiedzialna za
postrzeganie przestrzeni, przebiegajac
˛ a˛ od kory wzrokowej do tylnej cz˛eści
kory płata ciemieniowego. Mishkin i Ungerleider [1982] opisuja˛ badania,
w których małpom podawano jedzenie w dwóch pojemnikach, z których jeden miał określony wzór na pokrywce (co? — informacja o obiekcie), a drugi był w bliskiej odległości do małej konstrukcji wieży (gdzie? — informacja przestrzenna). Małpy z usuni˛etymi płatami skroniowymi miały problem
z odnajdywaniem jedzenia przy wykorzystaniu informacji o obiekcie, zaś
wykorzystanie informacji przestrzennych przebiegało bez zakłóceń. U małp
z usuni˛etymi płatami ciemieniowymi sytuacja przedstawiała si˛e oczywiście
odwrotnie.
W 1987 Allport wskazał na istnienie funkcji selekcji dla percepcji i selekcji dla działania jako dwóch układów b˛edacych
˛
łacznikami
˛
pomi˛edzy bierna˛ percepcja˛ (odbiorem bodźców) a aktywnym zachowaniem. Ogólna idea
jest taka, że informacja napływajaca
˛ z zewnatrz
˛ jest aktywnie przetwarzana
w celu podj˛ecia określonego działania. Podobne twierdzenia pojawiły si˛e w
ewolucji koncepcji na temat wyodr˛ebnionych systemów mózgowych. Milner
i Goodale [1995] zaproponowali model percepcji-akcji. Według nich sa˛ dwa
systemy wzrokowe: jeden zwiazany
˛
z percepcja,
˛ drugi z działaniem. Oba te
systemy wykorzystuja˛ informacj˛e dotyczac
˛ a˛ obiektów i przestrzeni, różnia˛
si˛e jednak w sposobie wykorzystywania reprezentacji. Według tych autorów
grzbietowa ścieżka nerwowa w mózgu zwiazana
˛
jest z przetwarzaniem informacji na temat ‘jak działać z określonym obiektem’. System ten ma na celu kierowanie akcjami motorycznymi (takimi jak si˛eganie, chwytanie etc.).
Tak wi˛ec zamiast systemu odpowiedzialnego za ‘gdzie’ wprowadzona zostaje koncepcja układu ‘jak’ — odpowiedzialnego za działania. Potwierdzeniem
założeń modelu Milnera i Goodale’a sa˛ badania nad osobami z uszkodzeniami mózgu. Osoby cierpiace
˛ na ataksj˛e optyczna˛ (uszkodzenia w tylnej cz˛eści
płatów ciemieniowych) maja˛ problemy z właściwym ustawieniem dłoni, tak
by dopasować ja˛ do położenia dużego otworu znajdujacego
˛
si˛e przed nimi.
Z kolei pacjenci z agnozja˛ wzrokowa˛ (uszkodzenia w płatach skroniowych)
nie maja˛ problemu z różnymi czynnościami motorycznymi, które wymagaja˛ percepcji przestrzennej (takimi jak podnoszenie, obracanie, chwytanie),
ale przejawiaja˛ duże trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu obiektów, któ-
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rych dotycza˛ ich działania. Ciekawych dowodów na odr˛ebność funkcjonalna˛
układów ‘grzbietowego’ i ‘brzusznego’ dostarczaja˛ iluzje wzrokowe. Agiloti
[1995] opisuje nast˛epujacy
˛ eksperyment, w którym skorzystano z iluzji Tichenera. Prezentowano badanym dwa cienkie dyski takiej samej wielkości,
otoczone mniejszymi lub wi˛ekszymi okr˛egami. W efekcie działania iluzji jeden z dysków wydaje si˛e wi˛ekszy od drugiego. Niektóre dyski z prezentowanych par, otoczone przez okr˛egi, były w rzeczywistości nieco powi˛ekszone,
tak aby wydawały si˛e takie same w porównaniu do tych w środku innego pierścienia okr˛egów. Dla różnych rzeczywistych wielkości dysków oraz
pozornie różnych wielkości, badanych proszono, aby podnieśli lewy dysk z
pary, gdy wydawały si˛e równe i prawy, gdy wydawały si˛e różne. Eksperyment polegał na pomiarze odległości pomi˛edzy palcami chwytajacymi
˛
dysk.
Pozwalało to na pomiar czynności motorycznej i decyzji percepcyjnej w jednym zadaniu. Badani widzieli normalnej wielkości iluzj˛e (o czym świadczyła
decyzja, który dysk podnieść), ale okazywało si˛e, że ich chwyt pasował dokładnie do rzeczywistej wielkości dysku. Eksperyment pokazał, że system
percepcji został oszukany, a system działania (wizualno-motoryczny) nie
uległ iluzji (należy jednak podkreślić, że badacze nie sa˛ pewni czy eksperymenty z iluzjami wzrokowymi faktycznie pokazuja˛ oddzielność systemów
‘co’ i ‘gdzie’, por. [Franz i inni, 2000]).
Koncepcja układów ‘co’ i ‘gdzie’ ewoluuje w kierunku nakreślonym przez
Milnera i Goodale’a — wyróżnia si˛e dwa układy, lecz uznaje si˛e, że ich funkcjonowanie nie dotyczy odr˛ebnych rodzajów informacji. W obu tych układach przetwarzane sa˛ informacje na temat cech obiektów (co?) i ich lokalizacji (gdzie?). Jeden układ wiazany
˛
jest ze świadoma˛ percepcja˛ różnych
obiektów, drugi natomiast z wykonywaniem na nich różnych czynności.
Przykładami takiej koncepcji moga˛ być modele dwóch procesów Normana
[2002], model planowania i kontroli Glovera [2004] czy model Schneidera
i Deubela [2002]. W literaturze podkreśla si˛e jednak, ze taki dychotomiczny podział jest raczej zbyt uproszczony. Coraz wi˛ecej danych wskazuje na
interakcj˛e i współdziałanie tych systemów.
W chwili obecnej głównym przedmiotem badań jest właśnie dookreślenie wzajemnych relacji i zasad współdziałania układów. Na przykład Creem i
Profit [2001] stwierdzaja,
˛ że w obr˛ebie nerwowej ścieżki grzbietowej w mózgu (dorsal) można wyróżnić system odpowiedzialny za percepcj˛e przestrzeni i wzrokowa˛ kontrol˛e czynności. Z drugiej strony, ścieżka brzuszna (ventral) ma swój udział przy ‘percepcji dla akcji’ (por. [Hamker, 2002]). Wyżej
wymienione koncepcje zajmuja˛ si˛e kompleksowym podejściem do funkcjonowania poznawczego (odbiór bodźców i działanie, percepcja-akcja). Czy
w przypadku widzenia (percepcji i procesów uwagi, bez dołaczania
˛
do tego czynności motorycznych innych niż ruchy gałek ocznych) można mówić
o odr˛ebnych mechanizmach dla przetwarzania informacji ‘co’ i ‘gdzie’?
Kwestia informacji na temat obiektów i lokacji w aspekcie poznania
wzrokowego najbardziej widoczna jest w przypadku zogniskowanej (sku-
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pionej) uwagi wzrokowej (focused visual attention). Gdy uwaga wzrokowa
skupiona jest na jakiejś cz˛eści pola wzrokowego, pojawia si˛e pytanie, na
czym dokładnie oparta jest selekcja, albo inaczej, co podlega selekcji. Generalnie uważa si˛e, iż sa˛ trzy możliwości.
• uwaga wzrokowa może być selektywnie kierowana na pewne obszary
pola wzrokowego (lokacje — gdzie? — space based attention);
• uwaga może być kierowana na obiekty lub grupy obiektów (co? —
object based attention) znajdujace
˛ si˛e w polu wzrokowym;
• funkcjonowanie uwagi może być elastyczne i selekcja może być oparta
albo o lokacje albo o obiekty [Eysenck i Keane, 2005].
Według niektórych badaczy (np. [Posner, 1980]) uwaga wzrokowa może być do pewnego stopnia traktowana jak reflektor oświetlajacy
˛ określony obszar przestrzeni (spotlight). Wszystko co wchodzi w zakres obszaru
‘oświetlonego’ przez uwag˛e wzrokowa˛ podlega przetwarzaniu. Według Posnera istnieje ‘ukryta’ uwaga (covert attention), która może być kierowana
do różnych lokacji pola wzrokowego bez konieczności skupiania tam wzroku. W swoim klasycznym już eksperymencie Posner wykazał, że przy skupianiu wzroku na określonym punkcie pola wzrokowego, wskazówki centralne
(strzałka w punkcie koncentracji wzroku wskazujaca
˛ w prawo lub w lewo)
lub peryferyczne (krótki błysk światła poza miejscem skupienia wzroku) potrafia˛ nakierować uwag˛e na poszczególne regiony pola wzrokowego, bez
konieczności przesuwania tam wzroku. Posner na tej podstawie rozróżnił
system uwagi endogennej (kontrolowanej, zwiazanej
˛
z wysiłkiem poznawczym i wskazówkami centralnymi — endogenous system) oraz system uwagi egzogennej (sterowanej automatycznie, refleksywnej, zwiazanej
˛
z wskazówkami peryferycznymi — exogenous system). O tym podziale b˛edzie jeszcze mowa poniżej. Ciekawe badanie, spoza paradygmatu ‘wskazówkowego’
(cueing paradigm), które potwierdza przestrzenne ukierunkowanie uwagi
przeprowadził O’Craven i inni [2000], (w [Eysenck i Keane, 2005]). Badanym prezentowano dwa różnokolorowe owale na lewo i na prawo od punktu koncentracji wzroku. Na owale były nałożone obrazy domu lub twarzy
niezwiazane
˛
z zadaniem. Badani mieli określić orientacj˛e owali. Określone cz˛eści mózgu aktywizuja˛ si˛e, gdy prezentowany jest obraz twarzy, inne
cz˛eści, gdy obraz domu. Używajac
˛ techniki fMRI O’Craven i współpracownicy wykazali, że wi˛eksza aktywność zwiazana
˛
z przetwarzaniem informacji
o nałożonym na owal obrazie, wyst˛epowała w przypadku tego owalu, na
który skierowana była uwaga, co jest zgodne z modelem przestrzennego
ukierunkowania uwagi. Bardziej złożona˛ koncepcja˛ skupionej uwagi wzrokowej jest model uwagi ‘o zmiennej ogniskowej’ (zoom-lens model) [Eriksen
i Murphy, 1987]. Ogólnie rzecz ujmujac
˛ obszar koncentracji uwagi wzrokowej może być powi˛ekszany lub zmniejszany w zależności od wymagań zadania. Laberge [1983] prezentował badanym 5-cio literowe słowo. Używajac
˛
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próbnika wskazywał, która litera ma być raportowana. Manipulowano szerokościa˛ skupienia uwagi — w jednym przypadku badani mieli kategoryzować liter˛e ze środka wyrazu (waskie
˛
skupienie uwagi) w drugim przypadku
mieli kategoryzować cały wyraz (szerokie skupienie uwagi). Kiedy uwaga
była skupiona na środkowej literze, reakcja na próbnik wskazujacy
˛ t˛e liter˛e
była najkrótsza w porównaniu z innymi literami, kiedy zaś uwaga była skierowana na całe słowo czasy reakcji na poszczególne litery były takie same.
Koncepcja uwagi ‘o zmiennej ogniskowej’ jest o tyle ważna w aspekcie przetwarzania informacji przestrzennej, że według tego modelu nie jest możliwa
podzielność uwagi wzrokowej. Przeprowadzono jednak badania wykazuja˛
ce, iż jest możliwa sytuacja, w której uwaga wzrokowa rozdzielona jest pomi˛edzy kilka cz˛eści pola wzrokowego (np. [Awh i Pashler, 2000], [Pylyshyn
i Storm, 1988]). Nie ma tutaj niestety miejsca na to by omówić te badania, trzeba jednak wspomnieć, że możliwość podzielności uwagi wzrokowej
jest jednym z głównych zastrzeżeń w stosunku do koncepcji uwagi jako ‘reflektora’ czy uwagi ‘o zmiennej ogniskowej’ jako tych, w których selekcja
bodźców z pola wzrokowego oparta jest na informacji przestrzennej. Inne
badania, które podważaja˛ koncepcje uwagi jako ‘reflektora’ pokazały też, że
wyst˛epuje przetwarzanie informacji o bodźcach, na które, nie jest kierowana uwaga oraz że w obszarze wokoło miejsca ‘oświetlonego’ przez uwag˛e
wyst˛epuje inhibicja uwagowa, a nie jest ten obszar zwyczajnie ignorowany
jakby zakładała teoria [Eysenck i Keane, 2005]. Pozostałe problemy zwiaza˛
ne z uwaga˛ jako ‘reflektorem’ to kształt obszaru, jaki podlega selekcji oraz
co si˛e dzieje podczas przesuwania i przemieszczania uwagi wzrokowej (por.
[Cave i Bichot, 1999, Wolfe 2000]). Jak zauważa Wolfe „reflektor” uwagi
potrafi robić rzeczy, których żadne źródło światła zrobić nie może. Innymi
słowy metafora reflektora jest niezbyt słuszna.
Przeciwko koncepcji uwagi wzrokowej skierowanej na lokalizacje przestrzenne przemawia przede wszystkim bardzo liczna grupa badań pokazujacych,
˛
iż jest ona kierowana raczej na obiekty niż na określone obszary.
Duncan [1984] wykazał, że badanym łatwiej było oceniać dwa atrybuty należace
˛ do tego samego obiektu, niż takie same atrybuty należace
˛ do dwóch
różnych obiektów. Badanym prezentowano prostokat,
˛ na którym była narysowana pionowa linia. Prostokat
˛ mógł być długi lub krótki, z przerwa˛ na
prawym lub lewym boku. Linia mogła być kreskowana lub kropkowana i pochylona w prawo lub w lewo. Kiedy badani mieli ocenić atrybuty prostokata
˛
i linii (np. położenie przerwy i rodzaj linii) wykonywali to gorzej, niż gdy
mieli oceniać atrybuty tylko jednego obiektu. Klasyczne już badania wskazujace
˛ na to, iż uwaga kierowana jest na obiekty, wykonali Driver i Baylis
[1989] w paradygmacie grupowania. Wykazali oni w swoim eksperymencie,
że litery-dystraktory interferowały bardziej z identyfikacja˛ litery docelowej,
kiedy były daleko od ‘targetu’, ale poruszały si˛e razem z nim, w porównaniu
do sytuacji gdy dystraktory były blisko litery-celu, ale wspólnie z nim si˛e nie
poruszały. Grupowanie poprzez ruch czy poprzez kolor, ma wi˛ekszy wpływ
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na selekcj˛e niż odległość przestrzenna bodźców — zwolennicy tego podejścia odwołuja˛ si˛e tu do zasad Gestaltowskich. Jak zauważa Logan [1996]
jest to osobliwe podejście, gdyż jedno z praw organizacji percepcyjnej zakłada grupowanie oparte na bliskości. Ciekawym badaniem wykorzystujacym
˛
obrazowanie pracy mózgu, które wskazuje, że uwaga może być ukierunkowana na obiekty, jest eksperyment O’Cravena i innych [1999], w [Eysenck
i Keane 2005]). Prezentowano badanym dwa bodźce (obrazy twarzy i domu), które przeźroczyście si˛e na siebie nakładały (czyli zajmowały t˛e sama˛
lokacj˛e), jeden z obrazów delikatnie si˛e poruszał. Zadaniem badanych było kierować uwag˛e, albo na kierunek ruchu poruszajacego
˛
si˛e obiektu, albo
na pozycj˛e obiektu stacjonarnego. Jak wiadomo, aktywacja różnych cz˛eści
mózgu jest różna dla obrazów twarzy i domów. Badania przy pomocy fMRI
O’Cravena i innych wykazały, że obiekt, na którym była skupiana uwaga
(albo twarz albo dom), powodował wi˛eksza˛ aktywacj˛e w odpowiadajacej
˛
cz˛eści mózgu, co wskazuje na to iż uwaga jest raczej kierowana na obiekty
niż na obszary pola wzrokowego.
Jak już wspomniano wcześniej, w procesach poznania wzrokowego, selekcja bodźców może nast˛epować przy pomocy obu mechanizmów (ukierunkowania na lokacje i na obiekty). Dowodów dostarcza znane badanie
Egly, Drivera i Rafala [1994]. Badanym prezentowano dwie prostokatne
˛ ramy po dwóch stronach punktu fiksacji wzroku. Zadaniem badanych było jak
najszybciej reagować na bodziec docelowy. Prezentowano wskazówk˛e gdzie
pojawi si˛e ‘target’; wskazówka mogła być ważna (pokazywać gdzie b˛edzie
element docelowy) i nieważna (wskazywać lokalizacj˛e gdzie nie pojawi si˛e
element docelowy). Najważniejsza˛ zmienna˛ było to, że w przypadku nieważnych wskazówek, element docelowy mógł si˛e pojawić w tym samym
obiekcie (prostokatna
˛
rama) gdzie była nieważna wskazówka lub w innym
obiekcie. Detekcja elementu docelowego w przypadku wskazówek nieważnych była wolniejsza, kiedy wskazówka nieważna była w innym obiekcie niż
‘target’. Autorzy sugeruja,
˛ że mamy tu do czynienia ze wspólnym działaniem
ukierunkowania uwagi na lokacje (wskazówki) oraz obiekty.
Innym zjawiskiem potwierdzajacym,
˛
że uwaga może być zwiazana
˛
z lokacjami i obiektami jest hamowanie powrotu (inhibition of return). Przeszukiwanie pola wzrokowego, byłoby nieefektywne, gdyby uwaga była kierowana ponownie na bodźce już zarejestrowane. W tym celu istnieje mechanizm hamowania powrotu, który redukuje prawdopodobieństwo takiego
zdarzenia. Bodziec na który uprzednio była skierowana uwaga, b˛edzie miał
obniżona˛ priorytetowość percepcyjna,
˛ na korzyść nowego bodźca. Innymi
słowy chodzi o niedopuszczanie do powrotu uwagi do bodźca poprzedniego. Wyniki badań sugeruja,
˛ że hamowanie powrotu jest zwiazane
˛
i z lokacjami i z obiektami (por. [Leek, Repa i Tipper, 2003], w [Eyesenck i Keane,
2005]).
Rozdzielność przetwarzania informacji o obiektach i przestrzeni wiaza˛
no kiedyś z zaburzeniem zwanym ‘pomijaniem’ (visual neglect), które jest
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wynikiem uszkodzeń określonych cz˛eści mózgu (zazwyczaj w prawej półkuli). Pacjenci z tym zaburzeniem, maja˛ problemy z postrzeganiem bodźców
prezentowanych w polu wzrokowym po stronie przeciwnej do uszkodzenia
w mózgu. Twierdzono, że osoby te pomijaja˛ określone obszary pola wzrokowego [Styles, 2006] co miało wskazywać na to, iż uszkodzone sa˛ te układy
nerwowe w mózgu, które zwiazane
˛
sa˛ z informacja˛ dotyczac
˛ a˛ przestrzeni.
Oczywiście problem okazał si˛e bardziej złożony i skomplikowany. Badania
wykazały, że pomijanie może dotyczyć także obiektów, a nie tylko obszarów pola wzrokowego (por. [Berhmann i Tripper, 1994], w [Styles 2006]).
Dodatkowo niektórzy badacze [Bartolomeo i Chokron, 2002] twierdza,
˛ iż
pomijanie zwiazane
˛
jest z uszkodzeniem systemu orientacji egzogennej (lub
inaczej sterowanego bodźcami — stimulus-driven), który to według Corbetta
i Shulmana [2002], w [Eysenck i Keane, 2005] jest w mózgu lokalizowany w
brzusznej ścieżce nerwowej skroniowo-czołowej (o czym poniżej). Konkluzja z badań nad pacjentami z zaburzeniem pomijania jest taka, że ich problemy dotycza˛ ukierunkowania uwagi na obiekty i na lokalizacje. W zwiazku
˛
z tym trudno dokładnie określić czy systemy ‘co’ i ‘gdzie’ sa˛ faktycznie rozdzielne. Fink ze współpracownikami prowadzili badania nad funkcjonowaniem mózgu w aspekcie uwagi ukierunkowanej na obiekty i na lokacje [Fink
i inni, 1997]. Wyodr˛ebnili oni obszary mózgowe, które aktywowane były
w przypadku poszczególnych procesów (uwaga ukierunkowana na obiekty lub uwaga ukierunkowana na lokacje). Według tych autorów procesy
uwagi opartej na obiektach zwiazane
˛
sa˛ z lewym wzrokowym polem pierwszorz˛edowym (left striate, prestriate cortex). Uwaga oparta na przestrzeni
aktywowała prawa˛ kor˛e przedczołowa˛ oraz prawa˛ niższa˛ kor˛e skroniowociemieniowa˛ (right prefrontal cortex, right inferior temporal-occipital cortex).
Badania wykazały istnienie domen, które aktywizowane sa˛ dla obu tych mechanizmów uwagi: lewa i prawa wyższa kora skroniowa, lewa boczna niższa
kora ciemieniowa, lewa kora przedczołowa. Pokazuje to, że przetwarzanie
informacji na temat obiektów i przestrzeni, może nie być zwiazane
˛
z istnieniem dwóch niezależnych systemów.
Wspomniani Corbetta i Shulman zaproponowali inny dwusystemowy
model. Według nich istnieja˛ dwa główne systemy uwagowe. Pierwszy to
kierowany wewn˛etrznie, podlegajacy
˛ wolicjonalnej kontroli system skierowany na cele (goal-directed). System ten można porównać do układu endogennego Posnera [1980]. Corbetta i Shulman wskazuja˛ na grzbietowa˛
sieć czołowo-ciemieniowa˛ (dorsal fronto-parietal network) jako główna˛ cz˛eść
tego systemu. Drugim systemem jest układ sterowany bodźcowo (stimulus driven), poza kontrola˛ wolicjonalna.
˛ Przypomina egzogenny system Posnera. Działa na zasadzie ‘automatycznego wyłacznika’,
˛
kiedy z aktualnego punktu skupienia wymagane jest przekierowanie uwagi na jakieś nagle ukazujace
˛ si˛e bodźce. W tym wypadku główna˛ cz˛eścia˛ jest brzuszna
sieć czołowo-skroniowa w prawej półkuli (right-hemisphere ventral frontoparietal network. Przypisywanie systemowi uwagi endogennej operowania
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głównie informacja˛ przestrzenna˛ a systemowi uwagi egzogennej informacja˛ o obiektach i ich cechach wydaje si˛e być zbyt dużym uproszczeniem,
które dodatkowo nie znajduje odzwierciedlenia w wynikach badań. Z wielu bowiem badań wynika, że rodzaj orientacji (egzogenny i endogenny) nie
pokrywa si˛e jednoznacznie z rodzajem selekcji (ukierunkowanie na obiekty i lokacje) (por. [Goldsmith i Yeari, 2003]). Lauwereyns [1998] sugeruje
wr˛ecz, iż sa˛ to dwa ortogonalne wymiary; w swoim artykule omawia on eksperymenty, w których jego zdaniem uchwycono poszczególne kombinacje.
Podział nie do końca wydaje si˛e jasny i jednoznaczny. W literaturze wciaż
˛
toczy si˛e dyskusja, jaka jest relacja pomi˛edzy rodzajami orientacji oraz rodzajami selekcji.
Podobnie jest z sama˛ relacja˛ pomi˛edzy uwaga˛ oparta˛ na obiektach a
uwaga˛ oparta˛ na przestrzeni. Nie ulega watpliwości,
˛
że systemy te współdziałaja.
˛ Klasycznym przykładem wspólnego działania mechanizmów ‘gdzie’
i ‘co’ jest teoria integracji cech [Treisman, 1999], w której to koncepcji Treisman wyróżnia mapy lokacji i mapy cech, odwołujac
˛ si˛e do koncepcji Mishkina i Ungerleidera. Oprócz tego istnieje wiele badań, które pokazuja˛ na
interakcj˛e pomi˛edzy tymi systemami (por. [Mozer i Vecera, 2005]; [Soto i
Blanco, 2004]). Pomimo dużej ilości badań, wciaż
˛ nie jest wiadomym, jaka jest dokładnie relacja pomi˛edzy tymi dwoma mechanizmami czy może
raczej systemami. Badacze staraja˛ si˛e dokładnie określić jak przebiega to
wspólne działanie i na jakich opiera si˛e zasadach, ale wciaż
˛ brak klarownych
wniosków i rozstrzygni˛eć. Funkcjonowanie tych układów i ich wzajemna relacja współdziałania jest niezwykle złożona i skomplikowana, ze wzgl˛edu
na to, iż warunkuje ja˛ wiele dodatkowych czynników (np. wspomniane wyżej rodzaje orientacji, czy też problem integracji — szukanie pojedynczych
cech czy ich połaczeń).
˛
Może właśnie dlatego wyniki poszczególnych eksperymentów wydaja˛ si˛e czasem wskazywać efekty, które na ogólnym poziomie
analizy przedstawiaja˛ si˛e jako przeciwstawne (np. [Humphreys i Riddoch,
2003] oraz [Theeuwes i Van der Burg, w druku]).
W świetle tego co napisano powyżej nie ulega wi˛ec watpliwości,
˛
że mechanizmy uwagi zwiazane
˛
z przetwarzaniem informacji dotyczacej
˛ przestrzeni oraz informacji dotyczacej
˛ obiektów wyst˛epuja˛ we wspólnej interakcji. W proponowanych badaniach chciałbym skupić si˛e na kwestii niezależności tychże systemów. Cytowane badania neuropsychologiczne wskazuja,
˛
iż istnieja˛ odr˛ebne obszary w mózgu, które sa˛ odpowiedzialne za określone procesy przetwarzania informacji wzrokowej. Celem niniejszych badań
b˛edzie po pierwsze próba odpowiedzi na pytanie czy można mówić o niezależności i oddzielności dwóch systemów poznania wzrokowego w aspekcie rodzaju informacji (co i gdzie), gdyż w świetle przedstawionych badań
i koncepcji teoretycznych wydaje si˛e to być raczej mało prawdopodobne.
Po drugie badania b˛eda˛ zmierzały do określenia stopnia tej zależności i
od jakich zależy to warunków. W badaniach tych planowane jest również
opracowanie i zweryfikowanie metody psychologicznej wykorzystujacej
˛ be-
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hawioralne wskaźniki, które b˛eda˛ mogły być powiazane
˛
z wynikami badań
wykonanych przy użyciu technik neuronauki poznawczej.
W planowanym eksperymencie wykorzystujacym
˛
program komputerowy, procesy ‘co’ i ‘gdzie’ b˛eda˛ rozdzielone przy użyciu zadań, w których badanym dostarczane b˛eda˛ informacje jednego typu, a badani b˛eda˛ musieli
wypracować informacj˛e drugiego typu. Tak wi˛ec istnieja˛ dwie możliwości.
W pierwszym przypadku badani b˛eda˛ wiedzieć ‘co’ ale nie b˛eda˛ wiedzieć
‘gdzie’ — informacja na temat ‘gdzie’ ma być wypracowana przy pomocy
informacji ‘co’. W drugim przypadku b˛edzie odwrotnie: badani b˛eda˛ posiadać informacj˛e ‘gdzie’, ale nie b˛eda˛ wiedzieć ‘co’. Każde z tych zadań b˛edzie posiadało dwa poziomy trudności — łatwy i trudny. Wyniki z każdego
z zadań zostana˛ skorelowane mi˛edzy soba.
˛ Zanalizowane zostana˛ korelacje wyników w obr˛ebie tych samych mechanizmów (tzn. korelacja wyników
‘wiadomo gdzie niewiadomo co’ zadania łatwego i zadania trudnego oraz
wyników zadań ‘wiadomo co niewiadomo gdzie’ łatwego i trudnego) a także wyniki zadań różnych mechanizmów (‘wiadomo co niewiadomo gdzie’
z ‘wiadomo gdzie niewiadomo co’). Celem eksperymentu b˛edzie określenie
stopnia korelacji tych mechanizmów. Kolejne badania b˛eda˛ zmierzały w kierunku określenia wpływu wymienianych w literaturze czynników, takich jak
wspomniane wcześniej rodzaje orientacji, kwesti˛e obciażenia
˛
percepcyjnego
(por. [Lavie, 1995]) i innych na stopień tej korelacji.
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Abstrakt. Psychologowie wskazuja,
˛ iż płeć jest podstawowa˛ kategoria˛ pojmowania świata, określajac
˛ a˛ sposób myślenia o sobie oraz innych [Cross, Markus
2002]. Już we wczesnym okresie życia dzieci rozwijaja˛ schematy dziewczynki
i chłopca, co wiaże
˛ si˛e, po pierwsze z wrodzona˛ tendencja˛ dzieci do organizowania i klasyfikowania informacji, a po drugie z oddziaływaniami środowiska, które daży
˛ do wyraźnego różnicowania płciowego jednostek [Vasta, Haith,
Miller 2001].
Poj˛ecie schematu, tzn. „struktury poznawczej, sieci skojarzeń, która nadaje
spostrzeganiu organizacj˛e i kierunek” [Bem 1981, cyt. za: Brannon 2002] zostało zaczerpni˛ete przez psychologów poznawczo-rozwojowych z teorii przetwarzania informacji dla wyjaśnienia procesu nabywania ról płciowych oraz
wpływu płci na poznawcze funkcjonowanie jednostki w zakresie takich procesów, jak np. spostrzeganie, formułowanie sadów
˛
oraz procesy pami˛eciowe.

Wst˛
ep: płeć jako podstawowa kategoria rozumienia
świata
Płeć jest główna˛ kategoria˛ pojmowania świata, której uczymy si˛e już od
okresu niemowl˛ecego. Badania oparte na zjawisku habituacji ujawniaja,
˛ iż
dzieci w wieku siedmiu, dziewi˛eciu i dwunastu miesi˛ecy potrafia˛ odróżniać
twarze m˛eskie od kobiecych na podstawie długości włosów [Brannon 2002].
24
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Kategoryzacja w oparciu o płeć jest jedna˛ z najwcześniejszych kategoryzacji dokonywanych przez człowieka w rozwoju osobniczym i polega na postrzeganiu określonej grupy (tu grupy kobiet i grupy m˛eżczyzn) jako pewnej
całości przy jednoczesnym wyodr˛ebnianiu jej spośród innych grup (np. grupy kognitywistów nie b˛edacych
˛
filozofami) [Pankowska 2005]. Nabywanie
poj˛ecia płci już we wczesnej ontogenezie wynika m. in. z kluczowego znaczenia płci dla interakcji społecznych. Normy kulturowe nie określaja,
˛ jak
zachowywać si˛e wobec osób neutralnych płciowo, lecz wyznaczaja˛ charakter interakcji i zachowań typowych wzgl˛edem kobiet oraz m˛eżczyzn. Ludzie odczuwaja˛ dyskomfort, kiedy doświadczaja˛ niejasności co do czyjejś
płci [Hoffman, Pasley 1998].
Płeć należy tych kategorii poj˛eciowych, które wzbudziły szerokie zainteresowanie badaczy o różnych orientacjach teoretycznych. Wśród nich znaleźli si˛e również psychologowie poznawczy, którzy koncentruja˛ si˛e na zdolności dziecka do rozumienia poj˛ecia m˛eskości i żeńskości, rozwoju tożsamości płciowej, zdobywaniu przez dzieci wiedzy na temat płci, ról płciowych
oraz tego, jak owa wiedza znajduje swe przełożenie na poziomie behawioralnym w postaci zachowań typowych dla przedstawicieli każdej z płci.
Celem artykułu jest (1) omówienie poj˛ecia schematu płci, (2) ukazanie
roli schematów płci w przetwarzaniu informacji w zakresie reprezentowania
oraz kierowania informacjami dotyczacymi
˛
płci i rodzaju.

Czym jest schemat płci?
W literaturze z zakresu psychologii poznawczej ujmuje si˛e schematy jako
struktury danych reprezentujacych
˛
ogólne poj˛ecia zmagazynowane w pami˛eci. Schematy stanowia˛ reprezentacje wiedzy na temat poj˛eć odnoszacych
˛
si˛e do przedmiotów ożywionych i nieożywionych, sytuacji, zdarzeń i ich sekwencji oraz działań i ich sekwencji [Rumelhart 2007].
W odniesieniu do schematu płci, możemy uznać go za struktur˛e poznawcza˛ b˛edac
˛ a˛ wewn˛etrzna˛ reprezentacja˛ informacji odnoszacych
˛
si˛e do płci
i rodzaju [Brannon 2002]. Schemat płci reprezentowałby zatem wiedz˛e na
temat tego czym jest płeć (sex), tzn. iż stanowi ona „(. . . ) zestaw strukturalnych i fizjologicznych cech zwiazanych
˛
z reprodukcja,
˛ dzielacych
˛
świat
na osobniki żeńskie (samice) i m˛eskie (samce), natomiast rodzaj (gender)
jest kategoria˛ charakterystyczna˛ tylko dla ludzi i oznacza wszystkie złożone
atrybuty kulturowo przypisywane m˛eżczyznom i kobietom” [Lott, Maluso
2002, s. 97]. Schemat płci zawierałby również wiedz˛e na temat: ról płciowych, społecznych oczekiwań wobec każdej z płci oraz zachowań powszechnie przypisywanych osobnikom płci żeńskiej i m˛eskiej.
Jak wskazuje Rumelhart [2007, s. 432], schematy stanowia˛ fundamentalny element przetwarzania informacji wykorzystywany podczas takich procesów poznawczych, jak interpretacja danych sensorycznych o charakterze
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j˛ezykowym i pozaj˛ezykowym, wyszukiwanie informacji w pami˛eci, organizowanie działań jednostki, ustalanie celów i podcelów, kierowanie przepływem przetwarzania w systemie poznawczym.
Udział schematów płci w wymienionych powyżej procesach ujawnia si˛e
już we wczesnym okresie życia, kiedy dzieci przyswajaja˛ sobie schemat chłopca i dziewczynki. Możemy wówczas zaobserwować [Vasta, Haith, Miller
2001], iż (1) schemat reguluje zachowania dziecka, skłaniajac
˛ je do podejmowania pewnego rodzaju aktywności, np. dziewczynka b˛edzie preferować
zabaw˛e z lalkami, natomiast chłopiec zabaw˛e samochodami, (2) schemat
ukierunkowuje uwag˛e dziecka na pewne informacje, np. dziewczynk˛e bardziej zainteresuja˛ obrazki pokazujace
˛ lalki i ubranka dla nich aniżeli obrazki
z samochodami, (3) schemat staje si˛e podstawa˛ dla przyjmowania określonych wniosków i sadów
˛
i tak, np. dziecko z wi˛ekszym prawdopodobieństwem uzna, iż osoba bawiaca
˛ si˛e lalka˛ jest raczej dziewczynka˛ niż chłopcem.
Już we wczesnym okresie życia dzieci rozwijaja˛ schematy dziewczynki
i chłopca, co wiaże
˛ si˛e, po pierwsze z wrodzona˛ tendencja˛ dzieci do organizowania i klasyfikowania informacji, a po drugie z oddziaływaniami środowiska, które daży
˛ do wyraźnego różnicowania płciowego jednostek [tamże].
To właśnie w okresie przedszkolnym (od 4 do 6 r. ż.) ustala si˛e tożsamość
płciowa dziecka, które pod wzgl˛edem poznawczym zaczyna rozumieć istot˛e
kategorii płci oraz zdobywa wiedz˛e na temat tego, iż płeć jest czymś stałym
i nie zmienia si˛e nawet pod wpływem zewn˛etrznych zmian, np. ubrania czy
wygladu.
˛
Dzieci w wieku dwóch i dwóch pół lat znaja˛ płeć swoja˛ oraz innych, ale dopiero w wieku pi˛eciu i sześciu lat zyskuja˛ „poj˛ecie stałości płci”,
które jest analogiczne do „poj˛ecia stałości przedmiotu” [Bee 2004]. Kształtujacy
˛ si˛e schemat płci pozwala we wczesnym dzieciństwie asymilować informacje zwiazane
˛
z płcia˛ i rodzajem, organizować je oraz kierować uwag˛e
na zachowania typowe dla przedstawicieli obu płci [Martin, Little 1990].

Schematy płci w świetle głównych funkcji schematów
Rumelhart [2007] omawia główne funkcje schematów na przykładzie ich
roli w procesach percepcyjnych, rozumienia dyskursu, pami˛eci, rozwiazy˛
wania problemów oraz uczenia si˛e. Spróbujmy w tym miejscu odnieść niektóre spośród głównych funkcji do schematów płci. Dla zobrazowania ich
roli w przetwarzaniu informacji odwołam si˛e do przykładów zaczerpni˛etych
nie tylko z badań w obszarze psychologii płci, ale także z życia codziennego.

Aktywizacja schematów płci
U osób dorosłych aktywizacja schematów płci nast˛epuje w sposób automatyczny badź
˛ spontaniczny. Wynika to m. in. z nieustannej obecności w na-
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szym życiu przedstawicieli obu płci i konieczności interakcji z nimi, a także
z łatwości dokonywania rozróżnień mi˛edzy kobietami i m˛eżczyznami chociażby w oparciu o ich cechy zewn˛etrzne. Potwierdzaja˛ to badania Bower
i Karlin [1974, za: Cross, Markus 2002] nad spontanicznościa˛ stosowania
kategorii płci: szybciej i łatwiej tworzymy sady
˛ na podstawie płci niż w oparciu o cechy osobowości. Oczywiście, mówimy tu o wzgl˛ednej spontaniczności uruchamiania spostrzegania siebie oraz innych w kategoriach płci i rodzaju, bowiem istnieja˛ sytuacje, w których znaczenia nabieraja˛ inne cechy
osobnicze aniżeli płeć. Doskonałym przykładem redukcji prawdopodobieństwa spostrzegania innych przez pryzmat płci sa˛ badania Leaper i Gleason
[1996], którzy podj˛eli prób˛e określenia wpływu czynników kontekstowych
na interakcje mi˛edzy rodzicem a dzieckiem oraz na wyst˛epowanie różnic
płciowych w zakresie komunikacji. Autorzy obserwowali 12 dziewczynek
i 12 chłopców w wieku 43 miesi˛ecy podczas zabawy z matka˛ i ojcem. Dzieci uczestniczyły w zabawach konstrukcyjnych z użyciem zestawu zabawek
stereotypowo uznawanych za przeznaczone dla chłopców lub zabawach o
cechach socjodramy z użyciem zabawek stereotypowo wiazanych
˛
z dziewczynkami. Rezultaty tych badań wskazuja,
˛ iż to rodzaj aktywności zabawowej, a nie płeć dziecka oraz rodzica znaczaco
˛ wpływa na komunikacj˛e rodzica i dziecka. Okazuje si˛e, iż to typ zabawy, a nie płeć partnerów stanowi
silny predyktor komunikacyjnych zachowań zarówno dziecka, jak i rodzica.

Schematy płci a spostrzeganie
Psychologowie poznawczy wskazuja,
˛ iż z jednej strony informacje sensoryczne docierajace
˛ do naszych zmysłów aktywizuja˛ określone schematy, a
z drugiej strony owe schematy moga˛ sprzyjać tworzeniu trafnych, lecz czasem i zniekształconych spostrzeżeń. Czy w odniesieniu do schematów płci
możemy mówić o podobnych zależnościach? Sadz˛e, iż potwierdzeniem tego moga˛ być dwa przykłady obrazujace
˛ przetwarzanie kierowane poj˛eciowo
i przetwarzanie kierowane przez dane, z jakimi być może Czytelnik zetknał
˛
si˛e w życiu codziennym.
W naszej kulturze jednym z powszechnych wyróżników płci jest ubiór.
Niemowl˛eta płci żeńskiej zazwyczaj ubiera si˛e w stroje w kolorze różowym,
a niemowl˛eta płci m˛eskiej w stroje w kolorze niebieskim. Ta prosta cecha
zewn˛etrzna, jaka˛ jest kolor ubrania pozwala w szybki i łatwy sposób zaktywizować schemat dziecka-dziewczynki badź
˛ schemat dziecka-chłopca i dostosować do zaktywizowanego schematu nasze zachowanie. Z pewnościa,
˛
widzac
˛ niemowl˛e ubrane na różowo (kolor różowy to wejściowy bodziec
sensoryczny o określonej energii fizycznej), b˛edziemy skłonni, zgodnie z powszechnymi przekonaniami, uznać je za dziewczynk˛e aniżeli za chłopca. Co
wi˛ecej, nie tylko rozpoznamy ów obiekt w różowym ubranku jako dziewczynk˛e, ale kolor stroju wskaże nam również, w jaki sposób mamy zwracać
si˛e do dziecka oraz czy lepiej podarować mu lalk˛e, czy też samochód.
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Podobny przykład kierowania przez dane, tym razem jednak przez dane o charakterze j˛ezykowym, odnajdujemy w badaniu Burnham i Harris
[1992]. Wykazali oni, iż sady
˛ dorosłych osób na temat cech dzieci różnia˛
si˛e w zależności od tego, czy dane niemowl˛e etykietowano jako chłopca
czy jako dziewczynk˛e. Najwi˛ekszy efekt etykietowania zaznaczył si˛e na skali
cech m˛eskość-kobiecość. Chłopcy postrzegani byli jako silniejsi, aktywniejsi, natomiast dziewczynki oceniane były jako sprawiajace
˛ wrażenie bardziej
delikatnych i wrażliwszych niż chłopcy. Możemy wyobrazić sobie sytuacj˛e
odwrotna˛ do przedstawionych powyżej, która stanowiłaby przykład przetwarzania kierowanego poj˛eciowo, czyli od całości do cz˛eści. Gdybyśmy prosili Czytelnika, aby narysował niemowl˛e płci żeńskiej, najprawdopodobniej
posłużyłby si˛e różowa˛ kredka˛ i wyposażył dziecko w zabawk˛e-lalk˛e. Widzimy, w jaki sposób aktywizacja schematu niemowl˛ecia-dziewczynki prowadzi
do uruchomienia naszych oczekiwań co do wygladu
˛ i ubranka niemowl˛ecia
uruchamiajac
˛ podschemat UBIÓR NIEMOWLECIA.
˛

Sady
˛ oparte na schematach płci
Schematy płci staja˛ si˛e podstawa˛ formułowania sadów
˛
i ocen obserwowanych zachowań nie tylko przez dorosłych, ale także przez dzieci. Badania
Damona [1977, za: Bee 2004] pokazuja,
˛ iż dzieci we wczesnym wieku zdobywaja˛ przekonania na temat tego, co jest typowe, a co nie dla każdej z płci.
O ile wśród czterolatków chłopiec bawiacy
˛ si˛e lalka˛ nie budził zdziwienia,
o tyle sześciolatki uznały, że coś jest nie tak z tym chłopcem.
Wydawanie sadów
˛
i ocen w oparciu o schematy płci towarzyszy nam
przez całe życie. Potwierdzaja˛ to badania Condry i Condry [1976, za: Cross,
Markus 2002], w których osobom dorosłym prezentowano film wideo z
udziałem bawiacego
˛
si˛e dziecka o trudnej do zidentyfikowania płci. W trakcie zabawy dziecko zaczynało płakać, ponieważ z pudełka, którym bawiło
si˛e, wyskakiwała spr˛eżyna. Po obejrzeniu filmu badani byli proszeni o opisanie jego zachowania. Osoby, które sadziły,
˛
że dziecko z filmu to chłopiec,
oceniały jego płacz jako przejaw gniewu, natomiast osoby, które były przekonane, że bawiace
˛ si˛e dziecko to dziewczynka, sadziły,
˛
iż to strach jest powodem jej płaczu. Jak widzimy, interpretacje tego samego zachowania różniły
si˛e w zależności od przekonań na temat płci dziecka. Podobnych wniosków
dostarczaja˛ omówione poprzednio badania Burnham i Harris [1992], w których nie tylko etykietowanie płci, ale i rzeczywista płeć wpływała na formułowanie przez dorosłych charakterystyk dzieci w zakresie takich ich cech,
jak siła, inteligencja, dojrzałość. Niemowl˛eta etykietowane jako chłopcy, ale
także niemowl˛eta b˛edace
˛ w rzeczywistości chłopcami oceniane były jako
bardziej dojrzałe, ch˛etne do zabawy oraz silniejsze w porównaniu z dziewczynkami.
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Schematy płci a procesy pami˛
eciowe
Schematy ukierunkowuja˛ nasza˛ uwag˛e na bodźce zwiazane
˛
z nimi, co zwi˛eksza prawdopodobieństwo ich zapami˛etania i odtworzenia. Rumelhart [2007,
s. 446] wskazuje na podwójna˛ rol˛e schematów w zakresie przypominania
sobie informacji: (1) schematy moga˛ kształtować poczatkowe
˛
interpretacje,
tzn. determinować form˛e fragmentów pami˛eciowych oraz (2) moga˛ służyć
do reinterpretacji danych przechowywanych w pami˛eci, aby dokonać ponownej rekonstrukcji pierwotnej interpretacji.
Owe dwa mechanizmy oddziaływania schematów na procesy pami˛eciowe ujawniaja˛ si˛e także w badaniach nad schematami płci.
Pierwszy z nich obserwujemy już u dzieci w procesie kształtowania si˛e
schematów płci. Stopniowo wzrasta u nich tendencja do interpretowania informacji przez pryzmat rodzaju oraz klasyfikowania zachowań na podstawie
tego, co jest typowe, a co nie dla chłopców i dziewczynek.
Teoria schematów płci przyjmuje także założenie odnośnie trafności oceniania i zapami˛etywania informacji: jest ona lepsza w odniesieniu do informacji zgodnych z rodzajem niż informacji niezgodnych z nim. I tak oto
w kilku badaniach prezentowano dzieciom fotografie kobiet lub m˛eżczyzn
wykonujacych
˛
czynności stereotypowo przypisywane jednej z płci. Po jakimś
czasie pokazywano dzieciom po dwie fotografie i proszono o wskazywanie tych, które wcześniej widziały. Zgodnie z założeniami teorii schematów
płci dzieci lepiej pami˛etały te obrazki, na których płeć osoby była spójna
z czynnościa˛ stereotypowa˛ dla tej właśnie płci (np. kobieta gotujaca
˛ obiad
lub m˛eżczyzna naprawiajacy
˛ urzadzenie)
˛
aniżeli obrazki nietypowe (np. kobieta prowadzaca
˛ ci˛eżarówk˛e lub m˛eżczyzna prasujacy
˛ ubranie) [Brannon
2002; Vasta, Haith, Miller 2001].
Nie tylko obserwujemy w badaniach tendencj˛e do lepszego pami˛etania
informacji zgodnych z rodzajem, ale także do grupowania informacji zgodnie z rodzajem. Studenci typowi pod wzgl˛edem rodzaju w trakcie zapami˛etywania listy słów grupowali je według kryterium rodzaju, a ponadto dokonywali szybszych ocen informacji zgodnych z rodzajem [Brannon 2002].
Należy tu jednak dodać, iż istnieja˛ sytuacje, gdy znacznie szybciej zapami˛etujemy informacje sprzeczne ze schematem rodzaju. Dzieje si˛e tak
wówczas, kiedy myślenie wymaga od nas dodatkowego wysiłku, np. gdy
próbujemy wyjaśnić lub zracjonalizować obserwowana˛ niekonsekwencj˛e w
czyimś zachowaniu lub tworzymy wyobrażenie o jakiejś skomplikowanej
osobie [Cross, Markus 2002, s. 59]. Takie wnioski płyna˛ z badań cytowanych przez Cross i Markus [tamże, s. 58], w których poproszono studentów
o wyobrażenie sobie „Ruth“. Opisywano ja˛ jako „religijna,
˛ samotna˛ bibliotekark˛e, która ma dwa koty, gra na pianinie, odwiedza w weekendy swa˛
matk˛e, wyjeżdża do Las Vegas dwa razy do roku, jeździ Nova,
˛ ma brazowe
˛
włosy i zielone oczy”. Kiedy po pewnym czasie pytano studentów o cechy
Ruth, które zapami˛etali, najcz˛eściej wymieniali podróże do Las Vegas. Po
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prostu wyprawy do Las Vegas wykraczały poza stereotypowe wyobrażenie
Ruth jako starej panny, co sugerował opis bohaterki.
Poprzednio wskazaliśmy na rol˛e schematów w rekonstruowaniu informacji w pami˛eci. Przykładem tego zjawiska jest eksperyment Slusher i Anderson [1987, za: tamże, s. 58], w którym osobom badanym prezentowano
list˛e zdań na temat różnych zawodów. Cz˛eść z nich zawierała określenia
wyraźnie sterotypizujace
˛ przedstawicieli danej grupy zawodowej, inne zawierały informacje nieistotne dla stereotypu, a i inne jeszcze w ogóle pozbawione były jakichkolwiek informacji o cechach. Badanym polecono przypomnieć sobie, ile razy wystapiły
˛
określenia zwiazane
˛
z konkretnymi cechami
zawodu w zdaniach. Okazało si˛e, iż osoby badane, kiedy wyobrażały sobie stereotypowa˛ scen˛e, podawały wi˛eksza˛ niż rzeczywista˛ liczb˛e stereotypowych określeń wymienionych w zdaniach. Autorzy eksperymentu interpretuja˛ te wyniki jako wskazujace
˛ na korzystanie ze schematów w przypominaniu sobie informacji. Jakkolwiek badacze skupili si˛e na stereotypach
zwiazanych
˛
z zawodami, to sugeruja,
˛ iż stereotypy płci sa˛ silnie zakorzenione i moga˛ stanowić podstaw˛e dla wypełniania luk oraz wychodzenia poza
dost˛epne informacje w odniesieniu do zachowań, w których istotnego znaczenia nabiera płeć danej osoby. Potwierdzeniem tej sugestii sa˛ omówione
wcześniej badania [Brannon 2002; Vasta, Haith, Miller 2001], w których
dzieci zniekształcały wspomnienia tak, aby dopasować je do powszechnego
schematu rodzaju, tzn. Zapami˛etywały, np. iż m˛eżczyzna na obrazku prowadził samochód, choć de facto rysunek ukazywał gotujacego
˛
m˛eżczyzn˛e.

Podsumowanie
Celem artykułu było ukazanie roli schematów płci w przetwarzaniu informacji. Płeć stanowi bowiem jedna˛ z podstawowych kategorii rozumienia
świata, która wpływa na poznawcze, emocjonalne i społeczne funkcjonowanie człowieka. Poznawcze podejście do rozwoju ról płciowych pozwala wyjaśnić nie tylko proces zdobywania przez dzieci wiedzy na temat tego, czym
jest płeć i jakie zachowania sa˛ typowe dla każdego z rodzajów, ale także
utrzymywania si˛e stereotypów płciowych jako efektu „prawa najmniejszego
wysiłku poznawczego” [Aronson, Wilson, Akert 1997, s. 544].
Kategoryzacja jest zjawiskiem o charakterze adaptacyjnym, gdyż nasz
system poznawczy o ograniczonych możliwościach nie poradziłby sobie ze
złożonościa˛ świata. Jak pisza˛ Bacum i Epstein [1990, za: Hoffman, Pasley
1998, s. 190]. „wszystkie zjawiska poznawcze sa˛ naturalnymi aspektami
procesów informacyjnych, koniecznymi dla jednostki, by mogła zrozumieć
swe środowisko oraz podejmować decyzje odnośnie tego, jak wchodzić w interakcje z innymi ludźmi”.
Jakkolwiek kategoryzacja według kryterium płci stanowi naturalny i automatyczny proces, nie usprawiedliwia to podtrzymywania negatywnych
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schematowi stereotypów rodzaju. Wr˛ecz przeciwnie, jak wskazuje Rumelhart [2007], myślenie w kategoriach schematów ma wartość heurystyczna˛ w odniesieniu do problemów psychologicznych i edukacyjnych, a za takie niewatpliwie
˛
możemy uznać formowanie si˛e dyskryminujacych
˛
postaw
i uprzedzeń wobec przedstawicieli każdej z płci. Jak pokazuja˛ badania z obszaru poznania społecznego, schematy i stereotypy moga˛ ulegać modyfikacji, a kategoryzacja na podstawie płci może zostać poddana kontroli poznawczej. Dzieje si˛e tak w sytuacji, gdy mamy dost˛ep do zindywidualizowanych informacji na temat danej osoby lub gdy w określonej sytuacji znaczenia nabieraja˛ inne niż płeć cechy jednostki [Cross, Markus 2002].
Zmiana schematów jest możliwa poprzez wykorzystanie tych samych
mechanizmów, które sa˛ zaangażowane w proces ich kształtowania i utrwalania. Stanowia˛ one zarazem potencjalne sposoby poznawczej modyfikacji
schematów w celu osłabiania stereotypizacji, zredefiniowania oraz zrekonstruowania powszechnych przekonań oraz wzorców zachowań zabarwionych seksizmem, aby promować egalitarne podejście do rodzaju.
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zadań u osób
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Abstrakt. Podczas procesów wytwarzania mowy j˛ezyki u osób dwuj˛ezycznych
i wieloj˛ezycznych konkuruja˛ ze soba,
˛ daż
˛ ac
˛ do tego, by zostać wyselekcjonowane. Fakt ten jednak nie przeszkadza osobom wieloj˛ezycznym w swobodnym posługiwaniu si˛e każdym z przyswojonych j˛ezyków w dowolnym czasie
i bez widocznych przeszkód ze strony j˛ezyka, który akurat nie został wyselekcjonowany. Zdaniem wielu psycholingwistów wyborem j˛ezyka kieruja˛ procesy
zbliżone do procesów sterujacych
˛
każdym innym działaniem. Przykładem takiego podejścia do selekcji j˛ezyka moga˛ być: a) model zaproponowany przez
Green’a [1998] inhibitory control model (ICM), czy hipoteza Task-set Inertia
Hypothesis [Allport i in., 1994]. Znana jest też odmienna postawa mówiaca,
˛
że mechanizmy selekcji j˛ezyków całkowicie różnia˛ si˛e od mechanizmów selekcji działań. T˛e postaw˛e przyjmuje Costa i jego zespół badawczy [Costa &
Santesteban, 2004b]; [Costa i in., 2006] sugerujac,
˛ że hamowanie jest forma˛
selekcji charakterystyczna˛ dla wczesnych etapów akwizycji j˛ezyka obcego i nie
funkcjonuje u osób biegle władajacych
˛
danym j˛ezykiem obcym. Celem tego
artykułu jest przybliżenie tych dwóch sposobów patrzenia na mechanizmy selekcji j˛ezyków oraz zaproponowanie projektu badawczego skupiajacego
˛
si˛e na
weryfikacji wyżej wymienionych hipotez.

Artykuł składa si˛e z cz˛eści teoretycznej oraz prezentacji planu badawczego. Cz˛eść teoretyczna˛ można podzielić na trzy fragmenty, z których dwa
33
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pierwsze poświ˛econe sa˛ teoriom zakładajacym,
˛
że mechanizmy selekcji j˛ezyków i działań sa˛ do siebie zbliżone. W tych dwóch fragmentach kolejno
omówiony jest model inhibitory control model (ICM) [Green, 1998] oraz
hipoteza Task-set Inertia (TSI) [Meuter & Allport, 1999], które tłumacza˛
mechanizmy przełaczania
˛
zadań (task switching) umożliwiajace
˛ końcowa˛
selekcj˛e wybranego j˛ezyka. Cz˛eść teoretyczna˛ kończy opis badań przeprowadzonych pod kierownictwem Costa’y, których wyniki zdaja˛ si˛e sugerować, że osoby wieloj˛ezyczne rozpoczynajace
˛ nauk˛e j˛ezyka obcego posługuja˛
si˛e innymi mechanizmami selekcji niż ich odpowiednicy biegle władajacy
˛
j˛ezykiem obcym. Projekty eksperymentów zaproponowanych w drugiej cz˛eści artykułu szukaja˛ odpowiedzi na nast˛epujace
˛ pytania: a) czy przełaczanie
˛
mi˛edzy zadaniami i mi˛edzy j˛ezykami daje podobne rezultaty eksperymentalne (eksperyment 1 i 2); b) czy mechanizmy selekcji stosowane w poczat˛
kowej fazie akwizycji j˛ezyka sa˛ różne od tych stosowanych przez biegłych
użytkowników j˛ezyka obcego.
Zanim przejdziemy do opisu modelu ICM, warto omówić kilka kwestii
zwiazanych
˛
z współistnieniem dwóch systemów j˛ezykowych u osób dwuj˛ezycznych. Po pierwsze, podczas wytwarzania mowy pobudzane sa˛ oba j˛ezyki, zarówno j˛ezyk docelowy (target), czyli ten, w którym ostatecznie osoba
dwuj˛ezyczna si˛e wypowie, jak i niedocelowy (nontarget), czyli ten, który jest
osobie dwuj˛ezycznej znany, lecz który w danym momencie nie jest używany
w sposób dla nas widoczny. Sytuacja taka oznacza, że ch˛eć wypowiedzenia pewnego konkretnego słowa pobudza również inne słowa i to nie tylko
w j˛ezyku danej wypowiedzi. Zjawisko to spowodowane jest rozprzestrzeniajac
˛ a˛ si˛e aktywacja,
˛ biegnac
˛ a˛ wzdłuż połaczeń
˛
leksykalnych mi˛edzy w˛ezłami
leksykalnymi (lexical nodes) (patrz: [Gleason & Ratner, 2005, s. 219–225]).
Pobudzane sa˛ zatem jednocześnie ekwiwalenty tłumaczeniowe słowa docelowego oraz słowa zwiazane
˛
z nim semantycznie, i to w obu j˛ezykach. Przykładowo dla osoby dwuj˛ezycznej władajacej
˛ j˛ezykiem polskim i angielskim
ch˛eć wypowiedzenia polskiego słowa „pies” oznacza jednoczesne pobudzenie: (a) polskiego słowa „pies”, (b) angielskiego tłumaczenia, czyli słowa
„dog”, (c) słów pokrewnych w j˛ezyku polskim np. „szczekać”, „kot”, czy
„kość” oraz słów pokrewnych w j˛ezyku angielskim np. „bark” (ang. szczekać), „cat” (ang. kot), czy „bone” (ang. kość). Oznacza to, że podczas dost˛epu leksykalnego (lexical access) wiele słów konkuruje ze soba,
˛ a ostateczny
wybór dokonywany jest w procesach selekcji na podstawie stopnia pobudzenia tych słów.
Zazwyczaj osoby dwuj˛ezyczne jeden ze znanych sobie j˛ezyków opanowuja˛ w stopniu bardziej zaawansowanym niż drugi. W terminologii psycholingwistycznej lepiej przyswojony j˛ezyk nazywamy dominujacym,
˛
w przeciwieństwie do j˛ezyka niedominujacego,
˛
czyli przyswojonego w mniejszym
stopniu. Stopień przyswojenia danego j˛ezyka zbiega si˛e z siła˛ połaczeń
˛
mi˛edzyleksykalnych w leksykonie umysłowym (mental lexicon). Ogólnie można
przyjać,
˛ że połaczenia
˛
w j˛ezyku, którym posługujemy si˛e biegle, sa˛ silniej-
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sze i bardziej wydajne, niż podobne połaczenia
˛
w j˛ezyku, który znamy gorzej. Ponieważ w modelach omawianych poniżej założono, że j˛ezyk podlega
tym samym procesom selekcji co zadania (task), j˛ezykom przypisujemy jeszcze jedna˛ par˛e terminów, zwyczajowo stosowanych w nazewnictwie zadań.
Stosujemy mianowicie terminy słabsze zadanie, czy j˛ezyk, oraz silniejsze
zadanie, czy j˛ezyk. W rezultacie używamy rozróżnienia mi˛edzy j˛ezykiem silniejszym, czyli tym, który znamy biegle, a j˛ezykiem słabszym, czyli takim,
którego znajomość jest gorsza.
Jeśli założyć, że posługiwanie si˛e j˛ezykiem jest działaniem ukierunkowanym na osiagni˛
˛ ecie celu komunikacyjnego, nie dziwi fakt, że Green [1998]
postanowił szukać elementów zbieżnych mi˛edzy mechanizmami kontroluja˛
cymi przetwarzanie j˛ezyków i innych działań (patrz: [Kirsner, Lalor & Hird,
1993] oraz [Meuter & Allport, 1999]). W tym uj˛eciu nietrudno też zrozumieć, że model Green’a — the inhibitory control model (ICM) — oparty jest
na modelu Normana i Shallice’a (model of action control) [Shallice & Burgess, 1993], który nie przynależy bezpośrednio do dziedziny psycholingwistyki, lecz jest ściśle zwiazany
˛
z psychologia˛ kognitywna.
˛ Centralnym założeniem obu modeli jest istnienie schematów zadań — task schemas (zwanych również task-set, patrz [Monsell, 2003, s. 134]), które pełnia˛ rol˛e swoistych programów pami˛eciowych. Task schemas sa˛ siecia˛ połaczeń
˛
pami˛eciowych (mental network), przechowywanych w pami˛eci długotrwałej i pobudzanych do osiagni˛
˛ ecia pewnych konkretnych celów. Przykładowo schemat zadania odpowiedzialny za nazywanie słów, pobudzany jest przez bodziec wzrokowy w postaci słowa pisanego. W modelu ICM Green’a możliwe
jest przekonstruowanie istniejacych
˛
schematów lub konstruowanie nowych
schematów na potrzeby nieznanych wcześniej i niezautomatyzowanych zadań. Przykładem takiego nowego zadania jest nazywanie koloru czcionki w
eksperymentalnym zadaniu Stroopa (patrz: [Stroop, 1935] oraz [MacLeod,
1991]).
Kolejnym ważnym elementem modeli kontroli jest założenie, że niedocelowy j˛ezyk, czy akcja, sa˛ hamowane. Hamowanie to może być zrozumiane
jako „unieszkodliwienie niechcianej konkurencji” odbywajace
˛ si˛e przez obniżenie poziomu pobudzenia „u konkurencji” do poziomu niezagrażajace˛
go selekcji docelowego j˛ezyka [Green, 1999], lub alternatywnie przez podwyższenie progu pobudzenia (activation threshold) (np. [Paradis, 2004])
tak, aby wspomniana „konkurencja” nie była w stanie tego progu osiagn
˛ ać.
˛
Osiagni˛
˛ ecie wyższego pobudzenia niż ten ustalony przez próg pobudzenia
jest bowiem równoznaczne z selekcja.
˛ Według modelu Greena hamowanie
jest reaktywne i jest procesem późniejszym niż samo pobudzenie, nast˛epuje bowiem jako bezpośrednia na nie reakcja. Kluczowa˛ cecha˛ reaktywnego
hamowania jest jego wprostproporcjonalność do napotkanego poziomu pobudzenia. Jeśli wi˛ec j˛ezyk niedocelowy jest silnie pobudzany, odpowiednio
silne b˛edzie również jego hamowanie (patrz dyskusja na temat hamowania reaktywnego: [Tipper, 2001]). J˛ezyk, którym osoba dwuj˛ezyczna włada

Poznańskie Forum Kognitywistyczne

36

biegle, jest generalnie silniej pobudzany niż j˛ezyk znany w stopniu niewielkim, w neutralnych warunkach. Jeśli wi˛ec osoba dwuj˛ezyczna wypowiada
si˛e w swoim j˛ezyku niedominujacym,
˛
to jej j˛ezyk dominujacy
˛ podlega silnemu hamowaniu, tak aby jego pobudzenie nie przeszkadzało w wyborze j˛ezyka niedominujacego.
˛
W takiej sytuacji j˛ezyk niedominujacy
˛ posiada status
j˛ezyka docelowego, a j˛ezykowi dominujacemu
˛
przypisany jest status j˛ezyka
niedocelowego. Status j˛ezyka docelowego jest uprzywilejowany ponieważ
nie jest on hamowany i ma pierwszeństwo w procesach selekcji. Jeśli jednak
nagle status j˛ezyka dominujacego
˛
zmieni si˛e z niedocelowego na docelowy,
to okaże si˛e, że j˛ezyk, który powinien mieć pierwszeństwo, poddawany jest
silnemu hamowaniu. Przezwyci˛eżenie tego hamowania i przywrócenie j˛ezykowi dominujacemu
˛
pobudzenia zapewniajacego
˛
mu pierwszeństwo wyboru jest czasochłonne. Czas potrzebny na zwalczenie niepożadanego
˛
hamowania nałożonego na j˛ezyk niedocelowy w sytuacji zmiany jego statusu na j˛ezyk docelowy nazywamy kosztem przełaczania
˛
(switching cost). Jeśli natomiast j˛ezykiem niedocelowym jest j˛ezyk niedominujacy,
˛ to tak silne
hamowanie nie jest konieczne, ponieważ konkurencja, jaka˛ stwarza j˛ezyk
niedominujacy
˛ w stosunku do j˛ezyka dominujacego
˛
jest stosunkowo nieszkodliwa. W sytuacji wi˛ec gdy j˛ezyk niedominujacy
˛ otrzymuje status j˛ezyka
docelowego, nie napotykamy na silne hamowanie i w rezultacie obserwujemy relatywnie niewielkie koszty przełaczania.
˛
W sytuacji eksperymentalnej
koszty przełaczania
˛
znajduja˛ wyraz w zwi˛ekszonym czasie reakcji.
W badaniach poświ˛econych przełaczaniu
˛
zadań lub j˛ezyków mamy do
czynienia z dwoma warunkami eksperymentalnymi, mianowicie z warunkiem przełaczania
˛
(switch condition) i warunkiem nieprzełaczania
˛
(nonswitch
condition). Dla przykładu weźmy pod uwag˛e nast˛epujac
˛ a˛ sekwencj˛e zadań:
zadanie A — zadanie A — zadanie B — zadanie A (alternating runs paradigm, patrz: [Rogers & Monsell, 1995]). Po warunku nieprzełaczania
˛
(z
zadania A na zadanie A) nast˛epuje warunek przełaczania
˛
(z zadania A na
zadanie B), oraz kolejny warunek przełaczania
˛
(z zadania B na zadanie A),
a nast˛epnie znów warunek nieprzełaczania
˛
(z zadania B na zadanie B). Przy
tym układzie warunków mamy do czynienia z dwoma rodzajami prób eksperymentalnych (trials). Wyróżnić możemy próby majace
˛ miejsce przed przełaczeniem
˛
(pre-switch trials) i próby z przełaczeniem
˛
(switch trials).
Podczas próby rodzaju pre-switch j˛ezyk dominujacy
˛ jest hamowany wprostproporcjonalnie do wielkości jego aktywacji sprzed zaistnienia hamowania, aby umożliwić selekcj˛e słabszego j˛ezyka niedominujacego.
˛
Zgodnie z hipoteza˛ Task-set Inertia [Allport i in., 1994] to hamowanie utrzymuje si˛e podczas próby z przełaczaniem,
˛
gdy to właśnie j˛ezyk dominujacy
˛ powinien zostać wybrany, co w rezultacie zakłóca jego selekcj˛e. Przezwyci˛eżenie tego
hamowanie zwi˛eksza czas reakcji co powoduje pojawienie si˛e kosztów przełaczenia
˛
zadania. Zapewne, im słabszy j˛ezyk pojawi si˛e w próbie pre-switch,
tym silniej b˛edzie hamowany jego silniejszy, ale akurat w tej próbie niedocelowy konkurent. Słabszy j˛ezyk w próbie typu pre-switch b˛edzie zapowiadał
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silniejsze hamowanie j˛ezyka dominujacego
˛
i wi˛eksze koszty przełaczania.
˛
Sytuacja b˛edzie diametralnie inna, jeśli w próbie pre-switch j˛ezykiem docelowym b˛edzie j˛ezyk silniejszy. Jego słabszy konkurent nie wymaga użycia
znacznego hamowania, co powoduje, że czas reakcji nie wydłuży si˛e istotnie, a koszty przełaczania
˛
b˛eda˛ w takim przypadku niewielkie. Reasumujac,
˛
przełaczanie
˛
mi˛edzy zadaniami, czy w przypadku osób dwuj˛ezycznych mi˛edzy j˛ezykami, z których jeden jest wyraźnie dominujacy,
˛ w efekcie doprowadzi do powstanie asymetrii w kosztach przełaczania.
˛
Koszty przełaczania
˛
b˛eda˛ mniejsze, gdy przełaczanie
˛
przyjmie kierunek z silniejszego j˛ezyka do
słabszego j˛ezyka. Wi˛eksze koszty przełaczania
˛
zaobserwujemy, gdy b˛edzie
ono nast˛epować z j˛ezyka słabszego do silniejszego. Być może, wbrew oczekiwaniom, przełaczanie
˛
w kierunku do silniejszego j˛ezyka jest zadaniem
trudniejszym, niż przełaczanie
˛
w przeciwnym kierunku (patrz: [Monsell i
in., 2000]). Mimo, że model Green’a inhibitory control model (ICM) (1999)
należy do modeli kontroli, a hipoteza Task-set Inertia (TSI) [Allport i in.,
1994] nie zakłada żadnych mechanizmów kontroli, obie perspektywy na
przełaczanie
˛
zadań sugeruja,
˛ że przełaczanie
˛
mi˛edzy zadaniami różniacymi
˛
si˛e siła˛ daje asymetryczny rozkład kosztów przełaczania.
˛
Zanim zjawisko wyst˛epowania asymetrycznych kosztów przełaczania
˛
zostało zaadoptowane na grunt psycholingwistyki, było przedmiotem badań
psychologii kognitywnej (np. [Allport i in., 1994]). Pierwsze badanie dotyczace
˛ przełaczania
˛
zadań, którego przedmiotem badań były j˛ezyki przeprowadzili Meuter i Allport w 1999. W badaniu Meutera i Allporta udział wzi˛eły
osoby dwuj˛ezyczne, dla których j˛ezykiem pierwszym (L1) był j˛ezyk angielski, a j˛ezykiem drugim (L2) inne j˛ezyki europejskie: francuski, hiszpański,
portugalski, włoski i niemiecki. Dla osób dwuj˛ezycznych bioracych
˛
udział
w badaniu j˛ezyk pierwszy był j˛ezykiem dominujacym,
˛
czyli silniej hamowanym w próbie typu pre-switch. Eksperyment polegał na nazywaniu cyfr (od
1 do 9) raz w jednym, raz w drugim j˛ezyku. J˛ezyk wypowiedzi określany
był przez kolorowy prostokat,
˛ na którego tle pojawiały si˛e cyfry. Całkowite
koszty przełaczania
˛
z L2 do L1 wyniosły 143ms i były istotnie wyższe niż
koszty przełaczania
˛
z L1 do L2, które wyniosły 85ms. Badanie potwierdziło
istnienie zjawiska asymetrycznych kosztów przełaczania
˛
w przypadku przełaczania
˛
mi˛edzy j˛ezykami, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie
przypuszczenia, że mechanizmy selekcji działań i j˛ezyków sa˛ funkcjonalnie do siebie zbliżone. Mimo, że podobne wyniki uzyskano w innych badaniach ([Allport i in., 1994]; [De Jong, 1995]; [Hernandez & Kohnert, 1999];
oraz [Rayner & Ellis, 2006]), istnieje podejrzenie, że asymetryczne koszty
przełaczenia
˛
wyst˛epuja˛ tylko, gdy przełaczenie
˛
wyst˛epuje mi˛edzy zadaniami znacznie różniacymi
˛
si˛e siła˛ [Monsell, 2000]. Ogólnie rzecz biorac,
˛ badanie potwierdza istnienie zależności mi˛edzy różnica˛ sił mi˛edzy zadaniami
(lub ich schematami), a wielkościa˛ kosztów przełaczania.
˛
Zależność ta uj˛eta
jest również w formie tezy nazwanej Relative Strength Hypothesis [Meuter
& Allport, 1999]. Warto na zakończenie zauważyć, że przełaczanie
˛
mi˛edzy
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zadaniami o zbliżonej sile powinno spowodować zanik asymetrii w zanotowanych kosztach przełaczania,
˛
koszty przełaczania
˛
w takim przypadku
powinny być symetryczne.
Ostatnio tematem badań zespołu badawczego pod kierownictwem Costa’y były koszty przełaczania
˛
u osób wieloj˛ezycznych, które przynajmniej
jednym ze swoich j˛ezyków obcych władały biegle [Costa & Santesteban];
[Costa i in., 2006]). Costa i in. [2006] przeprowadzili cztery badania, w których osoby wieloj˛ezyczne używały naprzemiennie nast˛epujacych
˛
par j˛ezyków: (1) L1 i biegły L2; (2) biegły L2 i znacznie słabszy L3; (3) słaby L3 i L4
w poczatkowej
˛
fazie akwizycji; oraz (4) L1 i świeżo przyswojone słownictwo (słownictwo składało si˛e z 10 słów wymyślonych do celów eksperymentalnych i przedstawionych jako należace
˛ do nieznanego wcześniej j˛ezyka).
Rezultaty uzyskane w badaniach 1, 3 oraz 4 sa˛ zgodne z oczekiwaniami modelu ICM oraz hipotezy TSI i wskazuja˛ na: (a) symetryczne koszty przeła˛
czania w przypadku, gdy osoba wieloj˛ezyczna biegle posługuje si˛e j˛ezykami
mi˛edzy którymi nast˛epuje przełaczanie
˛
(eksperyment 1); (b) asymetryczne
koszty przełaczania,
˛
gdy przełaczanie
˛
ma miejsce mi˛edzy j˛ezykami słabszymi niż L1, lecz znacznie różniacymi
˛
si˛e od siebie siła˛ (eksperyment 3); oraz
(c) asymetryczne koszty przełaczania,
˛
gdy w gr˛e wchodza˛ L1 oraz świeżo
przyswojone słownictwo. Jednakże wyniki eksperymentu drugiego odbiegaja˛ od norm ICM, czy TSI. W eksperymencie drugim przełaczanie
˛
miało miejsce mi˛edzy biegłym L2 oraz znacznie od niego słabszym L3 (różnica w sile
była podobna do tej mi˛edzy L3 i L4 z eksperymentu trzeciego), a mimo to
zaobserwowane koszty przełaczania
˛
nie były asymetryczne.
Wst˛epnie Costa i in. [2006] staraja˛ si˛e tłumaczyć niezgodne z oczekiwaniami wyniki w nast˛epujacy
˛ sposób. Według zespołu badawczego Costa’y
osoby wieloj˛ezyczne biegle władajace
˛ przynajmniej jednym j˛ezykiem nie korzystaja˛ z mechanizmów hamowania w celu przełaczania
˛
si˛e mi˛edzy j˛ezykami (patrz: [Costa & Santesteban, 2004]). Zdaniem badaczy mechanizmy
selekcji ograniczaja˛ si˛e jedynie do j˛ezyka docelowego (tzw. language specific selection; patrz [Costa i in., 1999]; [Costa i in., 2000b]; [Costa, 2005]),
dzi˛eki czemu można uniknać
˛ jakiejkolwiek ingerencji ze strony konkuruja˛
cego j˛ezyka. Przyj˛ecie takiego stanowiska pozwala przypuszczać, że różnica
w sile mi˛edzy j˛ezykami nie wpływa na symetryczność kosztów przełaczania,
˛
ponieważ w˛ezły leksykalne należace
˛ do niedocelowego j˛ezyka nie sa˛ brane pod uwag˛e podczas selekcji. Zgodnie z tym rozumowaniem przełaczanie
˛
mi˛edzy j˛ezykami różniacymi
˛
si˛e siła˛ nie powinno różnić si˛e od przełacza˛
nia mi˛edzy j˛ezykami o zbliżonej sile, ponieważ w obu przypadkach selekcja
powinna ograniczać si˛e do docelowego leksykonu umysłowego mimo zaistniałej koaktywacji i konkurencji ze strony j˛ezyka niedocelowego. Na jakiej
zasadzie mechanizmy selekcji moga˛ zignorować pobudzenie ze strony leksykonu umysłowego j˛ezyka niedocelowego jest wciaż
˛ sprawa˛ niejasna˛ i tematem toczacych
˛
si˛e dyskusji (patrz [Costa, 2005, s. 313–316]).
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Wyniki eksperymentów 3 i 4 zdaja˛ si˛e jednak przeczyć zasadom selekcji
ograniczonej jedynie do j˛ezyka docelowego, przy czym bez problemu można
je wytłumaczyć stosujac
˛ zasady ICM, czy TSI. Costa i jego współpracownicy
[2006] wyjaśniaja˛ t˛e nieścisłość w nast˛epujacy
˛ sposób. Osoby wieloj˛ezyczne biegle władajace
˛ którymś ze znanych sobie j˛ezyków stosuja˛ mechanizmy
hamowania jednak tylko wtedy, gdy w procesie przełaczania
˛
udział bierze
j˛ezyk słaby. Podstaw˛e takiego rozumowania stanowi założenie, że mechanizmy selekcji moga˛ skupić si˛e na jednym docelowym leksykonie umysłowym
jeśli takowy istnieje. Badacze sugeruja,
˛ że leksykon umysłowy j˛ezyka, który
nie jest dobrze przyswojony, nie stanowi odpowiednio uformowanego systemu, na którym mogłyby skupić sie mechanizmy selekcji. Dlatego kiedy w
procesie przełaczania
˛
bierze udział j˛ezyk słaby konieczne jest użycie hamowania. Innymi słowy grupa badawcza Costa’y twierdzi, że podczas akwizycji
j˛ezyka zachodzi istotna zmiana w procesach selekcji. W poczatkowej
˛
fazie
akwizycji j˛ezyk selekcjonowany jest na zasadzie hamowania nałożonego na
j˛ezyk niedocelowy, w fazie zaawansowanej znajomości j˛ezyka mechanizmy
hamowanie sa˛ zb˛edne, ponieważ dobrze uformowany leksykon pozwala na
zignorowanie pobudzenia istniejacego
˛
po stronie niedocelowego j˛ezyka. Mimo, że powyższe założenia wyjaśniaja˛ wyniki wszystkich czterech eksperymentów, należy pami˛etać, że ICM i TSI nie sa˛ w stanie, przynajmniej pozornie, wytłumaczyć zaledwie jednego eksperymentu.
Dwa założenia dotyczace
˛ przełaczania
˛
mi˛edzy j˛ezykami zostały przedstawione w cz˛eści teoretycznej tego artykułu: (a) podobne mechanizmy reguluja˛ przełaczanie
˛
j˛ezyków i zadań; (b) wraz z rozwojem leksykonu umysłowego można zaobserwować zmian˛e w mechanizmach selekcji, która przebiega od wykorzystania procesów hamowania do selekcji skupiajacej
˛ si˛e jedynie na docelowym leksykonie. Te właśnie dwa założenia sa˛ przedmiotem
badań niżej przedstawionych eksperymentów.
Eksperyment 1 i 2, H0: Mechanizmy selekcji zaistniałe podczas przeła˛
czania mi˛edzy zadaniami i j˛ezykami sa˛ różne.
Uczestnicy: Około trzydziestu uczestników, dla których L1 to j˛ezyk polski, biegle opanowany L2 to angielski, natomiast słaby L3 to holenderski
(dla około 15 osób) oraz szwedzki (dla kolejnych 15 osób).
Procedura dla eksperymentu 1: Zadanie eksperymentalne b˛edzie polegało na przełaczaniu
˛
mi˛edzy dwoma zadaniami: (a) słabszym — nazywaniem koloru, oraz (b) silniejszym — nazywaniem słów, w każdym z trzech
j˛ezyków osobno (w j˛ezyku polskim, angielskim i — zależnie od grupy —
w holenderskim i szwedzkim). Bodźce prezentowane b˛eda˛ w blokach j˛ezykowych, a po zakończeniu każdego bloku nastapi
˛ chwila przerwy. W eksperymencie b˛edzie można wyróżnić nast˛epujace
˛ warunki eksperymentalne:
warunek z przełaczaniem
˛
(switch — S) oraz warunek bez przełaczania
˛
(nonswitch — N) wyst˛epujace
˛ zarówno dla zadania nazywania słów jak i kolorów
i to w każdym z trzech j˛ezyków. Bodźcami w zadaniu nazywania kolorów
b˛eda˛ kolorowe prostokaty
˛ (niebieski, czerwony, żółty, zielony oraz fioleto-
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wy), które zostana˛ pokazane na ekranie komputera. Bodźcami w zadaniu
nazywania słów b˛eda˛ jednosylabowe rzeczowniki (kot, drzwi, pas, list, ser)
oraz ich odpowiednie tłumaczenia. Przełaczanie
˛
b˛edzie nast˛epować w sposób przewidywalny zgodnie z zasadami alternating runs paradigm [Rogers &
Monsell, 1995], który zakłada naprzemienne wyst˛epowanie różnych warunków eksperymentalnych. W obecnym eksperymencie b˛edziemy mieli wi˛ec
do czynienia z nast˛epujac
˛ a˛ sekwencja˛ prób: bez przełaczania
˛
(N — nonswitch), bez przełaczania
˛
(N — nonswitch), z przełaczaniem
˛
(S — switch),
z przełaczaniem
˛
(S — switch) itd. Dla przykładu prześledźmy nast˛epujac
˛ a˛
sekwencj˛e prób: (1) próba nazywania kolorów, (2) próba nazywania kolorów (warunek nieprzełaczania
˛
dla zadania nazywania kolorów), (3) próba
nazywania słów (warunek przełaczania
˛
dla zadania nazywania słów), (4)
próba nazywania słów (warunek nieprzełaczania
˛
dla zadania nazywania
słów). Porównanie czasów reakcji dla prób typu switch i nonswitch konkretnego bodźca dla danego j˛ezyka, a nast˛epnie porównanie wyników mi˛edzy
j˛ezykami wykaże, czy koszty przełaczania
˛
wykazuja˛ asymetri˛e zgodnie z zasadami modelu ICM i hipotezy TSI.
Procedura dla eksperymentu 2: Również w tym eksperymencie uczestnicy b˛eda˛ nazywali słowa i kolory, lecz tym razem przełaczanie
˛
b˛edzie miało
miejsce mi˛edzy parami j˛ezyków w każdym z tych dwóch zadań. Przełacza˛
nie b˛edzie wi˛ec miało miejsce mi˛edzy L1 i L2; L1 i L3 oraz L2 i L3 podczas
nazywania słów, a także w dalszej kolejności mi˛edzy tymi samymi parami j˛ezyków, lecz podczas nazywania kolorów. W tym zadaniu eksperymentalnym
użyty b˛edzie ten sam zestaw bodźców, co w zadaniu pierwszym. Taka sama b˛edzie również sekwencja prób, czyli naprzemienne wyst˛epowanie prób
z przełaczaniem
˛
i bez przełaczania.
˛
Pozycja bodźca na ekranie komputera b˛edzie sygnalizować j˛ezyk docelowy. Linia biegnaca
˛ przez środek ekranu wyznaczy górna˛ i dolna˛ pozycje na monitorze. Każdej pozycji w sposób
przypadkowy przypisany zostanie odpowiedni j˛ezyk. Również w tym zadaniu eksperymentalnym zostana˛ porównane czasy reakcji dla konkretnych
bodźców z prób typu switch i nonswitch. Dalsze porównanie wyników mi˛edzy parami j˛ezyków oraz nast˛epnie mi˛edzy zadaniami nazywania kolorów
i słów da pełny obraz schematu kosztów przełaczania.
˛
Jeśli rezultaty pierwszego i drugiego eksperymentu okaża˛ si˛e zbieżne,
b˛eda˛ stanowić podstaw˛e do odrzucenia H0 i przyj˛ecia hipotezy alternatywnej, mówiacej,
˛
że mechanizmy selekcji zadań i j˛ezyków sa˛ funkcjonalnie
bardzo zbliżone.
Eksperyment 3, H0: Mechanizmy selekcji j˛ezyka docelowego zmieniaja˛
si˛e wraz z rozwojem leksykonu umysłowego.
Uczestnicy: Około 15 osób wieloj˛ezycznych, dla których j˛ezyk polski jest
j˛ezykiem ojczystym. Uczestnicy b˛eda˛ biegle posługiwać si˛e j˛ezykiem angielskim (L2) i posiadać zaawansowana˛ wiedz˛e z zakresu j˛ezyka niemieckiego
(L3). Uczestnicy b˛eda˛ również w poczatkowej
˛
fazie akwizycji j˛ezyka portugalskiego (L4).
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Procedura: Zadanie eksperymentalne polegać b˛edzie na nazywaniu obrazków przy jednoczesnym przełaczaniu
˛
mi˛edzy nast˛epujacymi
˛
parami j˛ezyków: L1 oraz L3, L1 oraz L4. Obrazki wybrane zostana˛ spośród dost˛epnych
w ramach projektu International Picture Naming Project http:// rl.u sd.
edu/~aszekely/ipnp/. J˛ezyki L3 i L4 użyte w tym badaniu b˛eda˛ pod wzgl˛edem czasu rozpocz˛ecia akwizycji danego j˛ezyka, lat nauki oraz biegłości w
danym j˛ezyku dobrane tak, aby korespondować z j˛ezykami użytymi w badaniu zespołu Costa’y (2006). Dodatkowo taki właśnie dobór j˛ezyków sprawi,
że przełaczanie
˛
nastapi
˛ zawsze mi˛edzy j˛ezykami różniacymi
˛
si˛e siła,
˛ jednakże w jednym przypadku (L1 i L3) przełaczanie
˛
obejmie j˛ezyk ojczysty oraz
j˛ezyk z dobrze uformowanym leksykonem, a w drugim przypadku (L1 i L4)
przełaczanie
˛
nastapi
˛ mi˛edzy j˛ezykiem ojczystym, a j˛ezykiem o słabej strukturze leksykalnej. Czasy reakcji dla konkretnych obrazków z warunku z przełaczaniem
˛
i z warunku bez przełaczania
˛
zostana˛ porównane. Podstawa˛ do
ewentualnego odrzucenia H0 b˛eda˛ rezultaty, które wskaża˛ na asymetryczne
koszty przełaczania
˛
w przypadku obu par j˛ezyków bez zróżnicowania opartego na jakości struktury leksykonu umysłowego.
Zarys projektu badawczego, pokrótce opisany powyżej, nie wyczerpuje
pomysłów badawczych możliwych do przeprowadzenia w ramach zagadnienia przełaczania
˛
zadań u osób wieloj˛ezycznych. Przedmiotem dalszych
badań mogłyby być nast˛epujace
˛ czynniki i wpływ jaki wywieraja˛ na koszty
przełaczania:
˛
czas na przygotowanie do wykonania zadania (np. [Meiran,
1996]), czy dodatkowe ćwiczenie wprowadzone w trakcie trwania zadania
eksperymentalnego (np. [Rayner & Ellis, 2006]). Godnym uwagi zdaje si˛e
również możliwość wykorzystania badań z udziałem osób wieloj˛ezycznych
do śledzenia mechanizmów uwagi i selekcji (np. [Monsell, 2003]), jeśli rzeczywiście b˛edzie można udowodnić, że działania i j˛ezyki podlegaja˛ porównywalnym procesom.
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Zwiazek
˛
j˛
ezyka z myśleniem na
przykładzie osób niesłyszacych
˛
Hanna Kasperek
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kognitywistyka
[azmawetwp.pl℄
Abstrakt. Celem tego artykułu jest prezentacja zagadnień dotyczace
˛ funkcjonowania j˛ezykowego osób niesłyszacych,
˛
w szczególności zaś te aspekty, które
nie sa˛ szeroko znane, a sa˛ dowodem na ścisłe powiazanie
˛
j˛ezyka z myśleniem,
a także te, wokół których narastaja,
˛ krzywdzace
˛ społeczność osób niesłysza˛
cych, przekonania. Najpierw omówiony zostanie j˛ezyk migowy, jako specyficzna forma komunikacji, a nast˛epnie poj˛ecie szczególnej dwuj˛ezyczności osób
migajacych;
˛
na zakończenie zaprezentowane zostana˛ konsekwencje zaburzeń
procesu przyswajania j˛ezyka oraz wady sztucznych systemów nauczania j˛ezyków.

Wst˛
ep
Na co dzień ani złożoność ludzkiego systemu j˛ezykowego, ani jego rola w życiu jednostek oraz społeczeństwa nie zaprzata
˛ zbytnio ludzkich umysłów.
Łatwość przekładania myśli na słowa i odwrotnie — kodowanie słów w poj˛ecia, również obrazowe, przyjmuje si˛e jako rzecz bardzo naturalna,
˛ do tego
stopnia, że trudności w opanowaniu j˛ezyka sa,
˛ w potocznym rozumieniu,
dowodem na ograniczone zdolności umysłowe. Nie jest tak, ale przekonanie to jest oparte na obserwacji osób, których funkcjonowanie poznawcze
zostało zaburzone i przejawiało si˛e m.in. w trudności korzystania z systemu
j˛ezykowego. W dalszej cz˛eści artykułu nastapi
˛ próba wyjaśnienia zwiazków
˛
j˛ezyka z myśleniem oraz wzajemnego wpływu obu tych fenomenów.
44
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Celem tego artykułu jest prezentacja zagadnień dotyczace
˛ funkcjonowania j˛ezykowego osób niesłyszacych,
˛
w szczególności zaś te aspekty, które nie
sa˛ szeroko znane, a sa˛ dowodem na ścisłe powiazanie
˛
j˛ezyka z myśleniem,
a także te, wokół których narastaja,
˛ krzywdzace
˛ społeczność osób niesłyszacych,
˛
przekonania. Najpierw omówiony zostanie j˛ezyk migowy, jako specyficzna forma komunikacji, a nast˛epnie poj˛ecie szczególnej dwuj˛ezyczności osób migajacych;
˛
na zakończenie zaprezentowane zostana˛ konsekwencje
zaburzeń procesu przyswajania j˛ezyka oraz wady sztucznych systemów nauczania j˛ezyków.

J˛
ezyk migowy jako j˛
ezyk naturalny
J˛ezyki migowe1 , choć maja˛ inna struktur˛e, niż mówione, sa˛ j˛ezykami naturalnymi. Cechuje je m.in. dwupoziomowość (dwuklasowość) — pierwszy
poziom obejmuje 55 znaków migowych, b˛edacych
˛
odpowiednikami fonemów, wyróżnialnych na kilku wymiarach: miejsca ruchu, ułożeniu rak
˛ i dłoni, charakterze gestu. Zasób słownictwa, obejmuje symbole dla poj˛eć abstrakcyjnych; znaki ikoniczne stanowia˛ ok. 1/3 całego leksykonu [Szczepankowski, 1998], przy czym trudno jest intuicyjnie odczytać znaczenie gestów,
co świadczy o arbitralności (umowności) j˛ezyka i jest cecha˛ charakterystyczna˛ j˛ezyków naturalnych. Drugi poziom, odpowiednik składni, pozwala na
budowanie zdań. Zasadnicza˛ różnica˛ mi˛edzy j˛ezykiem migowym a fonicznym jest przestrzenność tego pierwszego, w zestawieniu z czasowym charakterem j˛ezyka mówionego. Znaczniki czasu polegaja˛ na łaczeniu
˛
dwóch
punktów przestrzeni, co może być wykonane spojrzeniem, dłonia,
˛ ruchem
głowy. Obecne sa˛ też inne znaczniki, jak np. znacznik pytania (uniesione
brwi oraz pochylona do przodu sylwetka). Zjawisko jednoczesnego korzystania z gestów oraz pozagestowych znaczników morfosyntaktycznych nazywane jest w literaturze angloj˛ezycznej layering — nakładaniem informacji na składniki leksykalne, pozwalajacym
˛
na bardziej efektywny przekaz
w krótkim czasie [Wilbur, 2000 za: Bhatia, Ritchie 2006].
Taka złożoność j˛ezyka migowego przeczy potocznemu mniemaniu o nim,
jako bardzo konkretnym systemie, pozbawionym szerokiego wachlarza możliwych środków ekspresji. Laicy niekiedy wr˛ecz nadaja˛ pozalingwalnym formom przekazu etykietki prymitywnych, pozbawionych gramatyki nieskładnych quasikomunikatów.
1
Głównie na przykładzie ASL (American Sign Language, Amerykański J˛ezyk Migowy),
który jest najcz˛eściej badanym j˛ezykiem migowym.
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Dwuj˛
ezyczność osób posługujacych
˛
si˛
e j˛
ezykiem migowym
Zagadnienie dwuj˛ezyczności staje si˛e coraz popularniejszym przedmiotem
badań, zarówno j˛ezykoznawczych, jak i psychologicznych. Mimo rosnacego
˛
zainteresowania tym zjawiskiem niecz˛esto podaje si˛e władanie j˛ezykiem migowym jako przykład dwuj˛ezyczności, co wi˛ecej — niewiele badań poświ˛econych zostało badaniu zagadnienia dwuj˛ezyczności migowo-słuchowej. Jest
to przykład dość intrygujacy,
˛ gdyż ludzie posługujacy
˛ si˛e j˛ezykiem migowym oraz j˛ezykiem mówionym korzystaja˛ z dwóch rodzajów modalności
zmysłowych — zarówno wizulano-przestrzennej (ang. visual-spatial, VS),
jak i modalności audio-wokalnej (ang. auditory-vocal, AV). Ta dwumodalność sprawia, że w przypadku takiej dwuj˛ezyczności [nie potrzebne wtrace˛
2
nie] przełaczanie
˛
kodów może zachodzić nie tylko sekwencyjnie (poprzez
przeplatanie elementów charakterystycznych dla L1, badź
˛ L2), lecz również
symultanicznie [Bhatia, Ritchie, 1996 za: Bhatia, Ritchie 2006], jak podczas tworzenia wypowiedzi gestowych z jednoczesnym wypowiadaniem lub
szeptaniem słów w j˛ezyku mówionym. Poniżej zamieszczony jest przykład
przełaczania
˛
kodów mi˛edzy j˛ezykami angielskim i migowym [Kuntze, 2000
za: Bhatia, Ritchie 2006]:
(a)

T GREAT

f s−W ALLT , fs-WHEN fs-WAS fs-IT FIRST BUILD fs-WHEN?

(b)

T GREAT

f s − W ALLT , WHEN FIRST BUILD WHEN?

(c) When was the Grat Wall first built?
fs — fingerspelled: znaki daktylograficzne, palcowe3 ; T — topic marker:
znacznik pytania w postaci uniesionych brwi;
W zdaniu (a) rozmówca użył nie istniejacej
˛ w ASL strony biernej (pogrubiony element zdania) oraz dwukrotnie pokazał słowo WHEN korzystajac
˛
z alfabetu palcowego, nie zaś gestu z ASL. Zdanie (b) jest przykładem poprawnej wersji zdania (a) w j˛ezyku migowym. Znacznik pytania wyst˛epuje
dwukrotnie, co jest dozwolone w składni ASL. To samo zdanie w wersji angielskiej zaprezentowane jest jako (c). W zdaniu (a) nastapiło
˛
przełaczenie
˛
kodów: zastosowano w pierwszej cz˛eści zdania ASL, a nast˛epnie wprowadzono składni˛e j˛ezyka angielskiego, korzystajac
˛ z alfabetu palcowego.
2

Przełaczanie
˛
kodów (ang. code mixing, code switching, codn’t) jest zjawiskiem charakterystycznym dla osób dwuj˛ezycznych, polegajacym
˛
na wtracaniu
˛
słów, całych fraz, badź
˛ używaniu struktur gramatycznych charakterystycznych dla innego systemu j˛ezykowego, który
zna dana jednostka [Snow, 1995].
3
Szczególnych układów palców, b˛edacych
˛
symbolami liter i służacych
˛
wzbogacaniu gestów o nieprzekazywalne za ich pomoca˛ elementy j˛ezyka, takie jak prefiksy, czy końcówki
fleksyjne.
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Przykład ten ma zobrazować złożoność zależności mi˛edzy systemami j˛ezykowymi oraz podkreślić autonomiczny charakter j˛ezyka migowego, posługujacego
˛
si˛e własna˛ składnia.
˛
Dla potrzeb edukacyjnych opracowywane sa˛ sztuczne systemy j˛ezykowe, b˛edace
˛ odzwierciedleniem j˛ezyka danego kraju, majace
˛ za zadanie ułatwienie komunikacji z osobami posługujacymi
˛
si˛e j˛ezykami fonetycznymi.
Takim przykładem na gruncie Stanów Zjednoczonych jest MCE (Manually
Coded English). Pewne cechy składni angielskiej były jednak konsekwentnie
przez uczniów korzystajacych
˛
z MCE pomijane; były to mianowicie łaczni˛
ki, czasowniki posiłkowe oraz końcówki fleksyjne [Schick, Moeller, 1992,
za: Bhatia, Ritchie 2006]. Dlaczego tak si˛e dzieje? Bhatia i Ritchie (2006)
proponuja˛ odpowiedź w oparciu o zasady Gramatyki Uniwersalnej Noama
Chomskyego. Otóż UG zakłada, że każdy j˛ezyk naturalny charakteryzuje si˛e
szeregiem parametrów. Niezgodność4 zastosowania elementu danego j˛ezyka jest kategoryzowana jako bład.
˛ MCE jest sztucznym systemem b˛edacym
˛
swego rodzaju kalka˛ j˛ezyka angielskiego, stworzona,
˛ aby ułatwić komunikacj˛e z osobami spoza społeczności głuchych władajacych
˛
ASL. MCE daż
˛ ac
˛
do kondensacji przekazu korzysta z gestów, unikajac
˛ znaków daktylograficznych. Uczniowie, znajacy
˛ gramatyk˛e j˛ezyka angielskiego, rozpoznaja˛ pojawiajace
˛ si˛e w MCE znaczniki czasu, nieobecne ani w angielskim, ani w ASL,
jako obce, niezgodne z parametrami żadnego z tych j˛ezyków, a zatem bł˛edne. Preferowanymi formami reprezentacji jest wstawianie w takich przypadkach znaczników z ASL, czyli zachowanie klasyfikowane jako przełaczanie
˛
kodu.

J˛
ezyk a poznanie
Poznanie świata nast˛epuje przez wszystkie modalności zmysłowe, u osób
niesłyszacych
˛
pojawia si˛e zatem deficyt informacyjny. Najwi˛ekszym zagrożeniem dla rozwoju j˛ezykowego dzieci niesłyszacych
˛
oraz niedosłyszacych
˛
jest zbyt późne zdiagnozowanie ubytków słuchu, przez co pierwsze lata,
kluczowe dla opanowania mowy, sa˛ utracone5 . Co wi˛ecej, brak ekspozycji
na doświadczenia j˛ezykowe, zarówno migowe, jak i słuchowe, powoduje
zaburzenia lateralizacji, czyli specjalizacji półkul mózgowych. Do niedawna
sadzono,
˛
że osoby niesłyszace,
˛ ze wzgl˛edu na przestrzenny charakter swojego systemu komunikacyjnego, funkcj˛e mowy zlokalizowana˛ maja˛ w prawej
półkuli, odpowiedzialnej za m.in. wyobraźni˛e przestrzenna.
˛ Badania przecza˛ jednak temu, co wi˛ecej, okazuje si˛e, że kora słuchowa jest aktywna zarówno podczas analizowania komunikatów w formie miganej, jak i podczas
4

Oznaczana [- nazwa j˛ezyka], w odróżnieniu od zgodności [+ nazwa j˛ezyka].
Aby zaw˛ezić omawiane zagadnienie, w tym artykule posługuj˛e si˛e przykładami osób,
które utraciły zdolność słyszenia w okresie prelingwalnym (przed rozwojem j˛ezykowym)
oraz perilingwalnym (w trakcie jego rozwoju).
5
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odczuwania wibracji6 , a j˛ezyk migowy jest rozumiany szybciej, jeśli jego
odbiór nast˛epuje w prawej cz˛eści pola widzenia, zatem eksponowany jest
wprost do lewej półkuli [Neville, 1996, za: Sacks, 1998]. U osób słyszacych
˛
oraz niesłyszacych
˛
posługujacych
˛
si˛e złożonym systemem j˛ezykowym, jakim
jest j˛ezyk migowy, funkcje mowy zlokalizowane sa˛ w lewej półkuli, natomiast u niesłyszacych
˛
o słabo rozwini˛etych zdolnościach j˛ezykowych — w
prawej, badź
˛ też funkcja ta jest słabo zlateralizowana [Górska, 1997]. To
głuchota w okresie pre- i perilingwalnym, zakłócajaca
˛ przyswajanie j˛ezyka,
opóźnia rozwój lewej półkuli i utrudnia lateralizacj˛e. Oznacza to zatem, że
u osób ze słabo rozwini˛etym systemem lingwalnym, j˛ezyk jest raczej percepcyjny, odbierany, ale pozbawiony możliwości wewn˛etrznych manipulacji
w obr˛ebie danej wypowiedzi (gdyż za funkcje analityczne odpowiedzialna
jest półkula lewa). Berent [1988, 1996a, za: Bhatia, Ritchie, 2006] taka˛ niedorozwini˛eta˛ kompetencj˛e j˛ezykowa˛ określa mianem L1,5.
Sytuacja, w której system j˛ezykowy zlokalizowany jest w półkuli pra7
wej , przekłada si˛e na zaburzenia myślenia abstrakcyjno-poj˛eciowego [Hoffmann, 1987], niejako powoduje zatrzymanie si˛e na konkretno-obrazowym
etapie rozwoju (który prawidłowo powinien zakończyć si˛e około 12 roku życia)8 . Co to oznacza? Otóż osoby takie maja˛ trudności w zrozumieniu zwiaz˛
ków panujacych
˛
w świecie, przyswajaniu poj˛eć, sa˛ sztywne i schematyczne
w sposobach rozwiazywania
˛
problemów, sa˛ niezdolne do formułowania hipotez oraz maja˛ trudności w rozumieniu kategorii nadrz˛ednych.

Zwiazek
˛
mowy z myśleniem
W oparciu o koncepcje zawarte w pracach Lwa Wygotskiego zarysować można koncepcj˛e zwiazku
˛
mowy9 z myśleniem. Przedstawiona ona tu zostanie w
10
dużym uproszczeniu . Wygotski uważał, że istnieja˛ cztery wyższe funkcje
psychiczne: 1. spostrzeżenie, 2. pami˛eć, 3. uwaga, 4. myślenie. W rozwoju ontogenetycznym każda z tych funkcji rozwija si˛e w oparciu o poprzednie i w każdym okresie życia jedna z nich jest dominujaca.
˛ Ponadto każda
z funkcji kształtowana jest w oparciu o otoczenie społeczne, dziecko nabywa umiej˛etności na drodze interakcji z rodzina˛ i rówieśnikami. Bez tego
6

Osoby z głuchota˛ przewodzeniowa,
˛ czyli taka,
˛ która spowodowana jest uszkodzeniem
zewn˛etrznych narzadów
˛
odbioru dźwi˛eku, słysza˛ własny głos właśnie poprzez odczuwanie
drgań rozchodzacych
˛
si˛e po kościach czaszki. W przypadku osób z głuchota˛ nerwowa,
˛ czyli
spowodowana˛ uszkodzeniem kory słuchowej nie istnieje taka możliwość.
7
Dotyczy to głównie dzieci głuchych wychowywanych przez słyszacych
˛
rodziców, które
miały ograniczony kontakt z j˛ezykiem migowym i nie wykształciła si˛e u nich w pełni kompetencja gramatyczna.
8
Wi˛ecej na ten temat odnaleźć można w pracach Jeana Piageta, w szczególności zaś tych
dotyczacych
˛
rozwoju intelektualnego dziecka.
9
Przyjmuje si˛e, że mowa jest w tym przypadku tożsama z j˛ezykiem.
10
Zainteresowanych odsyłam do prac Wygotskiego.
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pełne opanowanie danej funkcji jest niemożliwe. W przypadku dzieci niesłyszacych
˛
od pierwszych lat życia już pierwsza funkcja psychiczna rozwija si˛e
w sposób odbiegajacy
˛ od normy — spostrzeżenie jest zubożone o bodźce słuchowe, co zaburza specjalizacj˛e ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za
przetwarzanie mowy, a także lateralizacj˛e. Konsekwencja˛ tego stanu rzeczy
sa˛ m. in. problemy komunikacyjne, wynikajace
˛ z niecałkowitej kompetencji
j˛ezykowej (na miar˛e wieku rozwojowego oczywiście), a także zaburzenia
funkcji myślenia. Jako że każda funkcja rozwija si˛e w oparciu o poprzednia,
˛
całkowity rozwój psychiczny zostaje zniekształcony już u swych podstaw.
Wygotski wyróżnia w trakcie rozwoju nast˛epujace
˛ okresy krytyczne [Wygotski, 1984, za: Brzezińska, 2000a]:
1. kryzys narodzin,
2. kryzys 1. roku życia,
3. kryzys 3. roku życia,
4. kryzys 6./7. roku życia,
5. kryzys 12./13. roku życia,
Z punktu widzenia rozwoju j˛ezykowego najistotniejszy jest kryzys 1. roku życia, gdyż zwiazany
˛
jest on głównie z opanowywaniem lokomocji i mowy. Moment intelektualny pojawia si˛e w kryzysie 6./7. roku życia, czyli ponad 5 lat po wykształceniu pierwszych podstaw mowy, a podkreślić jeszcze
raz należy, że u dzieci niesłyszacych
˛
niewłaściwie kształconych j˛ezykowo
mowa nie rozwija si˛e prawidłowo. Oznacza to, podkreślić należy jeszcze
raz, że rozwój wyższych funkcji psychicznych jest upośledzony już na poziomie 1./2. funkcji, zatem rozwój myślenia przebiegać b˛edzie nieprawidłowo, gdyż jego podstawy sa˛ zaburzone. Założenia tej koncepcji sa˛ zgodne
z obserwowanymi specyficznymi trudnościami w opanowywaniu myślenia
abstrakcyjno-dedukcyjnego przez dzieci głuche [Szczepankowski, 1998].
Nauczanie matematyki, fizyki czy chemii, o j˛ezyku nie wspominajac,
˛ jest
dostosowane do możliwości umysłowych dziecka, a dziecko głuche zostaje
w tym rozwoju zahamowane (co nie oznacza, że nie posiada potencjału intelektualnego). Konsekwencja˛ tego jest zaburzone funkcjonowanie społeczne, wynikajace
˛ z powolnego wykluczania z grupy rówieśniczej, od której
dziecko odstaje, jako że ma coraz wi˛eksze problemy komunikacyjne, jako że
wraz z wiekiem bardziej istotna staje si˛e komunikacja j˛ezykowa [Hoffmann,
1987]. Dalszym efektem takiego stanu rzeczy sa˛ obniżone poczucie własnej
wartości i zaburzenia osobowości.
Przyswajanie j˛ezyka migowego przez dzieci wychowywane w rodzinach,
gdzie oboje rodzice posługuja˛ si˛e nim, przebiega w tym samym czasie oraz
obejmuje, w przybliżeniu, te same etapy, jak w przypadku j˛ezyków mówionych [Lilo-Martin, 1999]. Należy ponownie podkreślić, że j˛ezyk migowy nie
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jest system b˛edacym
˛
bezsłowna˛ alternatywa˛ j˛ezyka danego kraju. Obcowanie z systemami lingwistycznymi od praktycznie dnia urodzenia zabezpiecza
dziecko przed opisanymi wyżej niebezpieczeństwami.

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie zależności j˛ezyk-myślenie w oparciu o materiał badawczy, jakim sa˛ osoby niesłyszace
˛ ze słabo wykształconymi systemami j˛ezykowymi. Pierwsza cz˛eść artykułu poświ˛econa została opisowi specyficznych cech j˛ezyka migowego oraz prezentacji dwuj˛ezyczności
na przykładzie Amerykańskiego J˛ezyka Migowego oraz j˛ezyka angielskiego (w postaci alfabetu palcowego). Z dost˛epnych badań wynika, że u osób
posługujace
˛ si˛e ASL wyst˛epuje zjawisko przełaczania
˛
kodów, co potwierdza
status j˛ezyka migowego jako j˛ezyka naturalnego. Dla porównania przytoczony został przykład nauki MCE, sztucznego j˛ezyka stworzonego w celach
edukacyjnych, którego przyswajanie jest, w pewnych aspektach, problematyczne. Stan taki wsparty jest teoretycznie przez teori˛e Uniwersalnej Gramatyki Noama Chomskyego. Kolejna cz˛eść artykułu skupia si˛e na wpływie
j˛ezyka na lateralizacj˛e funkcji mózgowych. U osób ze słabo wykształconymi funkcjami j˛ezyka zlokalizowane sa˛ one głównie w prawej półkuli, co ma
swoje przełożenie na funkcjonowanie poznawcze. Ostatnia cz˛eść artykułu
poświ˛econa została koncepcji rozwoju wyższych funkcji psychicznych Lwa
Wygotskiego. Założenia teoretyczne tejże koncepcji pokrywaja˛ si˛e z wynikami badań nad myśleniem osób niesłyszacych.
˛
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Komunikacja j˛
ezykowa a
zdolność do przypisywania
stanów mentalnych w ewolucji
Homo sapiens
Katarzyna Matuszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, biologia człowieka
[kasiaemop.pl℄
Abstrakt. Po okresie prób wyjaśniania ewolucji poszczególnych własności ludzkiego umysłu oddzielnie, naukowcy próbuja˛ szukać powiazań
˛
mi˛edzy ścieżkami ich filogenetycznego rozwoju. W pierwszej cz˛eści artykułu pokrótce zreferuj˛e hipotezy dotyczace
˛ powiazań
˛
mi˛edzy wykształceniem j˛ezyka i zdolności
do przypisywania stanów mentalnych oraz świadczace
˛ na ich rzecz argumenty. W skrócie hipotezy te wygladaj
˛ a˛ nast˛epujaco:
˛ j˛ezyk poprzedzał powstanie
zdolności do mentalizacji, zdolność do mentalizacji poprzedzała wykształcenie j˛ezyka, rozwój obu cech warunkowany był przez inny wspólny czynnik,
ewolucja obu cech była interakcyjna i opierała si˛e na sprz˛eżeniu zwrotnym dodatnim.
W drugiej cz˛eści przedstawi˛e, w jaki sposób należy odnosić si˛e do tych hipotez w odkrywaniu ewolucyjnej przeszłości człowieka, aby uniknać
˛ bł˛edów
cz˛esto niestety obecnych w pracach badaczy nie majacych
˛
zakotwiczenia w
naukach biologicznych. Zaproponuj˛e także rozpatrzenie ewolucji interesuja˛
cych nas cech w kontekście mechanizmu konstruowania niszy ekologicznej,
który według pewnej grupy ewolucjonistów towarzyszy doborowi naturalnemu w kształtowaniu cech organizmów na drodze ewolucji.
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J˛ezyk jest jedna˛ z podstawowych właściwości odróżniajac
˛ a˛ ludzi od zwierzat.
˛ Jako gatunek ludzki mamy za soba˛ długa˛ histori˛e ewolucyjna,
˛ w której przejście od etapu całkowitej izolacji komunikacyjnej do poziomu osobników posługujacych
˛
si˛e w pełni wykształconym j˛ezykiem nie mogło być
raptowne. Źródeł j˛ezyka nie należy jednak szukać w poznawczej próżni,
ale w fundamentach wcześniej rozwini˛etych zdolności poznawczych. Jego
kształtowanie od poczatków
˛
do postaci obecnej było ponadto procesem interakcyjnym, nie izolowanym od ewolucji innych cech ludzkiego umysłu,
lecz wchodzacym
˛
z nia˛ w wielorakie zależności. Cecha,
˛ która˛ dość wyraźnie różnimy si˛e od innych gatunków, jest również zdolność do rozumienia
skomplikowanych nieraz stanów mentalnych innych osobników. Istnieje kilka hipotez dotyczacych
˛
kolejności wykształcania si˛e j˛ezyka i samoświadomości, opartej w znacznej mierze na posiadaniu Mechanizmu Teorii Umysłu
[Baron-Cohen 1995]. Z grubsza można je podzielić na cztery kategorie:
1. te, które postuluja˛ powstanie j˛ezyka jako warunku wst˛epnego wykształcenia zdolności mentalizacji i, w konsekwencji, samoświadomości. Postuluja˛ one różne aspekty j˛ezyka lub też pełen j˛ezyk jako konieczne warunki samoświadomości,
2. te, które uzależniaja˛ powstanie j˛ezyka od uprzednio powstałej zdolności do mentalizacji i samoświadomości,
3. postulujace
˛ istnienie jeszcze innych czynników, które miały wpływ na
wykształcenie zarówno j˛ezyka i zdolności mentalizacji, bez wymogu
ich wzajemnych interakcji,
4. pośrednie, proponujace
˛ interakcyjna˛ i wzajemnie nap˛edzajac
˛ a˛ si˛e koewolucj˛e cech stanowiacych
˛
o j˛ezyku i reprezentowaniu cudzych stanów mentalnych.
Pojawiajac
˛ a˛ si˛e w powyższych propozycjach samoświadomość traktuje si˛e jako skutek zdolności reprezentowania cudzych stanów mentalnych.
Wszystkie koncepcje uznaja˛ rol˛e kontaktów społecznych w jej powstaniu,
jednak różnia˛ si˛e w umiejscowieniu j˛ezyka w tym procesie. W poniższym
artykule przedstawi˛e argumenty na rzecz powyższych hipotez, których krytyczna analiza w kontekście teorii ewolucji jako procesu opartego na mechanizmach doboru naturalnego i konstruowaniu niszy ekologicznej otworzy
być może drog˛e do wyłonienia najbardziej prawdopodobnego scenariusza
ewolucji j˛ezyka w powiazaniu
˛
ze zdolnościa˛ do reprezentowania cudzych
stanów mentalnych.
Na pierwszy rzut oka wydaje si˛e, że powyższy podział hipotez kolejności wykształcenia j˛ezyka i zdolności do reprezentowania cudzych umysłów
w naszej historii ewolucyjnej jest kompletny. Wystarczyłoby przedstawić argumenty faworyzujace
˛ któraś
˛ z nich oraz przeczace
˛ innym i sprawa byłaby
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rozwiazana.
˛
Jednak zarówno j˛ezyk jak i teoria umysłu nie sa˛ monolitycznymi modułami — składaja˛ si˛e z kilku komponentów, których znaczenie
przystosowawcze mogło być poddane działaniu doboru naturalnego w innym okresie rozwoju filogenetycznego i z powodu innych funkcji, do których
były one adaptacjami. I tak, zdolność do mentalizacji można za BaronemCohenem rozpatrywać jako stopniowalna˛ całość składajac
˛ a˛ si˛e z nast˛epuja˛
cych składników:
• detektora intencjonalności (Intentionality Detector, ID), który uruchamiany jest przez zaobserwowanie samoistnego ruchu jakiegoś obiektu
i umożliwia interpretowanie jego działań jako kierowanych wolicjonalnie,
• detektora kierunku patrzenia (Eye Direction Detector, EDD), który umożliwia wykrycie w otoczeniu oczu i kierunku, w którym sa˛ zwrócone, z
równoczesna˛ interpretacja˛ percepcyjnego stanu mentalnego właściciela tych oczu,
• mechanizmu uwspólniania uwagi (Shared Attention Mechanism, SAM),
pozwalajacy
˛ na dostrzeganie relacji mi˛edzy ja, innym podmiotem i
obiektem trzecim, w tym tworzenie reprezentacji typu „on widzi, że ja
widz˛e banana”,
• mechanizmu teorii umysłu (Theory of Mind Mechanism, ToMM), dzi˛eki
któremu jesteśmy w stanie reprezentować cudze epistemiczne stany
mentalne, a także integrować je z wolicjonalnymi i percepcyjnymi, co
umożliwia powiazanie
˛
tych stanów z odpowiadajacym
˛
im działaniem
innego podmiotu.
J˛ezykoznawcy wyróżnili również kilka obszarów semiotyki j˛ezyka: semantyk˛e, syntaktyk˛e i pragmatyk˛e. Ponadto zajmuja˛ si˛e oni fonetyka,
˛ fonologia˛ i morfologia˛ j˛ezyka, które tutaj pomin˛e. Można by zatem konfrontować
stosunek każdego ze stopni mentalizacji z każdym z elementów j˛ezyka, i w
celu dokonania gł˛ebokiej analizy ich wzajemnych zależności taka konfrontacja powinna być przeprowadzona. Jednak przekracza ona ramy niniejszego
opracowania, zatem przedstawione relacje z konieczności b˛eda˛ wybiórcze,
a dokonany przeze mnie wybór podyktowany jest subiektywnym poczuciem
wagi poszczególnych relacji oraz dost˛epnościa˛ literatury.
(1) J˛ezyk poprzedzajacy
˛ teori˛e umysłu
Takie stanowisko, choć niezbyt popularne wśród naukowców, ma jednak swoich zwolenników. Należy do nich m.in. Jill De Villiers [2004]. Jej
model opiera si˛e na nast˛epujacych
˛
założeniach: j˛ezyk miałby być modułem
transmitowanym genetycznie, natomiast teoria umysłu miałaby status memu [Dawkins 1976]. Według Villiers, aby mówić o kimś, że posiada teori˛e
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umysłu, musi on pozytywnie przejść test fałszywego przekonania (False Belief Test, FBT). Pozytywne przejście FBT świadczy zaś o posiadaniu zaawansowanych umiej˛etności mentalizacji, konkretnie — ToMM. Jego powstanie
autorka uzależnia od wykształcenia j˛ezyka. Według niej to rozwini˛ecie poziomu syntaktycznego j˛ezyka, a konkretnie stosowanie rekursji, unikalnej
zdolności obecnej tylko w komunikacji j˛ezykowej ludzi [Hauser, Chomski,
Fitch 2002] (w komunikacji zwierzat
˛ dotychczas nie zidentyfikowano rekursji, choć niewykluczone, że jest to tylko kwestia zastosowania odpowiedniej
metodologii), umożliwia wykształcenie ToMM. Swoja˛ koncepcj˛e popiera nast˛epujacymi
˛
argumentami:
• Zarówno werbalne jak i niewerbalne FBT sa˛ rozwiazywane
˛
poprawnie tylko przez dzieci, które już opanowały syntaktyczna˛ stron˛e j˛ezyka
(jedno z zastrzeżeń co do stosowania FBT głosiło, że to jego zrozumienie, a nie rozwiazanie
˛
wymaga znajomości j˛ezyka, ale wyniki testów
niewerbalnych zdaja˛ si˛e temu przeczyć [de Villiers 2005],
• Nie jest tak, że u podłoża syntaktyki i ToMM leża˛ inne własności umysłu, konkretnie — zdolność do metareprezentowania i funkcje wykonawcze, gdyż dzieci z normalnie rozwini˛etymi tymi własnościami, które sa˛ opóźnione w nabywaniu j˛ezyka (np. z powodu niesłyszenia), nie
wykształcaja˛ ToMM przed opanowaniem j˛ezyka[de Villiers 2005].
Jednocześnie Villiers odmawia zdolności do rekursji wartości adaptacyjnej. Uważa, że nie jest ona niezb˛edna do efektywnego przekazania komunikatu, a jej wykształcenie jest raczej wynikiem kulturowej ewolucji j˛ezyków,
a nie biologicznej ewolucji umiej˛etności j˛ezykowych. Jako argument podaje fakt, że pewne typy rekursji sa˛ obecne tylko w niektórych j˛ezykach [de
Villiers 2004].
Również warstwa semantyczna wydaje si˛e mieć istotny wpływ na wykształcenie ToMM. To znajomość znaczenia słów charakteryzujacych
˛
epistemiczne stany mentalne (wiedzieć, być przekonanym, . . . ) nakierowuje
uwag˛e na owe stany i umożliwia ich reprezentowanie [Astington, Jenkins
1999].
(2) Teoria umysłu poprzedzajaca
˛ j˛ezyk
Taka zależność jest postulowana m.in. przez jednego z twórców teorii relewancji, Dana Sperbera, wraz z współautorka˛ Gloria˛ Origgi [Origgi, Sperber 2004]. Twierdza˛ oni, że już pierwszy inferencyjny model komunikacji
stworzony przez Grice’a wymaga przyj˛ecia założenia o konieczności przypisywania stanów mentalnych innym podmiotom, która poprzedza efektywna˛ komunikacj˛e. Zaś fakt wyewoluowania j˛ezyka można wyjaśnić jedynie
przyjmujac
˛ model inferencyjny. Dlaczego? Jeśli przyjmiemy alternatywny
model kodowy, musimy przyjać,
˛ że najbardziej efektywna komunikacja zachodzi mi˛edzy osobnikami posługujacymi
˛
si˛e dokładnie tym samym kodem,
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tzn. przypisujacym
˛
danej wypowiedzi dokładnie taka˛ sama˛ reprezentacj˛e semantyczna.
˛ Różnica w kodzie używanym przez nadawc˛e i odbiorc˛e mogłaby
potencjalnie prowadzić do bł˛ednego zrozumienia, co obniżałoby zdolności
dostosowawcze osobnika posługujacego
˛
si˛e innym kodem. Jego możliwości
przetrwania i wydania potomstwa w porównaniu do reszty populacji byłyby mniejsze, a tym samym szanse na rozpowszechnienie tego zmienionego kodu w populacji byłyby niewielkie. Komunikacja oparta na kodowaniu
i dekodowaniu jest wybitnie zachowawcza i niepodatna na zmiany. Dla odmiany, jeśli przyjmiemy model inferencyjny, zobaczymy, że przypisywanie
różnych reprezentacji znaczenia tej samej wypowiedzi przez nadawc˛e i odbiorc˛e nie wpływa ujemnie na ich dostosowanie, pod warunkiem, że odbiorca poprawnie wywnioskuje, co nadawca chciał poprzez swój komunikat
przekazać [Origgi, Sperber 2004]. Zatem dla poprawnej interpretacji komunikatu ważniejsze od reprezentacji jego dokładnego znaczenia jest inferencja znaczenia mówcy, dla której niezb˛edna jest zdolność reprezentowania
jego stanu mentalnego. Zdolność ta jest konieczna już na poziomie porozumiewania si˛e za pomoca˛ protoj˛ezyka, pozbawionego pełnej składni, który
to poziom był prawdopodobnie obecny w ewolucji komunikacji j˛ezykowej
[Bickerton 1995].
Inne argumenty na rzecz tezy o konieczności powstania zdolności do
mentalizacji przed wykształceniem j˛ezyka przytacza Gil Diesendruck [2004].
Porównuje on sposób nabywania słów przy wykształconej teorii umysłu i bez
niej, przy czym teori˛e umysłu rozumie nie jako zdolność reprezentowania
epistemicznych stanów mentalnych (czyli nie w znaczeniu ToMM), ale jako
zdolność do atrybucji jakichkolwiek stanów mentalnych innemu podmiotowi poznawczemu. Oba sposoby poznawania słów sa˛ możliwe, jednakże
własności i możliwości wykorzystania nabytego słownictwa znaczaco
˛ si˛e
różnia.
˛ Uczenie si˛e słów bez uprzednio posiadanych zdolności metalizacji
dotyczy niemowlat
˛ [Werker i in. 1998], dzieci autystycznych oraz niektórych gatunków zwierzat,
˛ np. papugi [Pepperberg, Wilcox 2000], które można nauczyć przyporzadkowywania
˛
nazwy do obiektu. Jednak według autora żadna z tych grup nie używa poznanych słów do celów komunikacji,
tj. do celowego wpływania na zmian˛e stanu mentalnego innego podmiotu. Z drugiej strony, jeśli uczenie si˛e słów jest poprzedzone wykształceniem
zdolności do mentalizacji, reprezentacje tych słów sa˛ wykształcone w inny
sposób, umożliwiajacy
˛ ich wykorzystanie w komunikacji, a nie tylko przypisywanie nazw obiektom. Diesendruck przedstawia również argumenty za
przewaga˛ ToM nad innymi mechanizmami nabywania leksykonu funkcjonalnego w komunikacji, m.in. mechanizmów uwagowych czy wykorzystania
wskazówek syntaktycznych. Jako że słowa nabyte bez ToM wydaja˛ si˛e nie
mieć wartości adaptacyjnej, autor postuluje, że również w procesie ewolucji
zdolności do mentalizacji musiała poprzedzić wykształcenie j˛ezyka, a nawet
protoj˛ezyka [Diesendruck 2004].
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Zwolennikiem tej propozycji jest również Jordan Zlatev [2000]. Swoja˛
koncepcj˛e nazywa hipoteza˛ mimetyczna˛ (mimethic hypothesis) i opiera o mimetyczna˛ teori˛e pochodzenia j˛ezyka zaproponowana˛ przez Merlina Donalda [1991, za: Donald 1997]. Zdolności mimetyczne, które poprzedzaja˛ wykształcenie j˛ezyka, Donald charakteryzuje jako umiej˛etność produkowania
świadomych i zapoczatkowanych
˛
przez podmiot intencjonalnych aktów reprezentujacych,
˛
które jednak nie sa˛ aktami lingwistycznymi. Według Zlateva
powstanie j˛ezyka poprzedzone rozwini˛eciem umiej˛etności reprezentowania
cudzych stanów mentalnych oraz swojego własnego stanu mentalnego (co
jest warunkiem samoświadomości), które sa˛ podstawa˛ zdolności mimetycznych.
(3) Wspólna podstawa j˛ezyka i zdolności do mentalizacji
Tecumsey Finch [2004] zajał
˛ si˛e poszukiwaniem wspólnej podstawy j˛ezyka i mentalizacji. Wspólnego prekursora zarówno zdolności do rekursji,
jak i reprezentowania innych umysłów upatruje w imitacji, czy, jak to nazywa, „cytowaniu” innych podmiotów. Kwestia˛ sporna˛ jest, czy cytowanie to
miało poczatkowo
˛
zachodzić w kanale głosowym [Finch 2004] czy ruchowym [Arbib 2004]. Niezależnie od tego hipoteza wczesnej reprezentacji sensomotorycznej, wynikajacej
˛ z rozwini˛ecia wzmożonej kontroli nad własnym
ciałem i umiej˛etności obserwowania zachowania innych osobników, znajduje potwierdzenie w badaniach neurobiologów. Pierwsze hipotezy naukowców zajmujacych
˛
si˛e neuronami lustrzanymi [Rizolatti, Arbib 1998] głosiły,
że rozpoznawanie czynności innych osobników za pomoca˛ neuronów lustrzanych zlokalizowanych w korze mózgowej mi˛edzy innymi w obszarach
powiazanych
˛
z j˛ezykiem leży u podstaw komunikacji gestowej, b˛edacej
˛ prekursorem komunikacji głosowej. Poczatkowo
˛
sadzono,
˛
że neurony te uaktywniaja˛ si˛e podczas wykonywania i obserwacji czynności o ściśle określonych parametrach ruchowych. Z dalszych badań wynika, iż spełniaja˛ one
jeszcze inna˛ funkcj˛e: odczytywanie intencji powodujacej
˛ wykonanie danej
czynności — zaobserwowano bowiem inny wzorzec aktywności spowodowany przez wykonywanie podobnych czynności, ale w innym celu [Rizzolatti i in. 2006]. Wyróżnia si˛e bowiem dwa typy neuronów lustrzanych: ściśle
przystajace
˛ (strictly congruent), aktywne podczas wykonywania i obserwacji ruchów o takich samych parametrach fizycznych oraz luźno przystajace
˛
(broadly congruent), aktywne przy wykonywaniu i obserwacji ruchów wynikłych z takich samych intencji [Iacoboni, Dapretto 2006]. Zatem luźno
przystajace
˛ neurony lustrzane mogłyby stanowić neuronalna˛ podstaw˛e reprezentowania stanów mentalnych.
Innym potencjalnym kandydatem na wspólna˛ podstaw˛e j˛ezyka i mentalizacji sa˛ funkcje wykonawcze [Astington, Jenkins 1999]. Jednak wydaje
si˛e, że jest to za szerokie poj˛ecie, w zwiazku
˛
z czym hipoteza ta nie daje
możliwości falsyfikacji. Bowiem funkcje wykonawcze sa˛ obecnie traktowane przez psychologów jako integralny czynnik wszystkich innych własności
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Wiek
0–9
miesiecy
9–18
miesi˛ecy
24
miesiace
˛
30
miesi˛ecy
48
miesi˛ecy
60
miesi˛ecy

Opanowanie j˛ezyka

6 - 40 słów
311 słów
574 słów
dalszy rozwój
słownictwa
dalszy rozwój
słownictwa

58
Teoria umysłu
(theory of mind, ToM)
Detektor intencjonalności (ID),
detektor kierunku patrzenia (EDD)
Mechanizm uwspólniania uwagi
(SAM)
Doskonalenie mechanizmu
teorii umysłu (ToMM)
Doskonalenie ToMM
Test fałszywego przekonania (FBT)
Test niejasnego kontekstu
(Opaque context test, OCT)

Tabela 1: Wiek rozwoju składowych ToM oraz nabywania kolejnych partii
słownictwa
umysłu. Ponadto, jak pokazuja˛ argumenty przytoczone w punkcie (1), mimo iż funkcje wykonawcze moga˛ być warunkiem koniecznym do powstania
j˛ezyka i zdolności do mentalizacji, nie stanowia˛ jednak warunku wystarczajacego.
˛
(4) Interakcyjna koewolucja j˛ezyka i zdolności mentalizacji
Z kolei przyj˛ecie takiego rozwiazania
˛
wymagałoby wskazania, które elementy ToM wpływaja˛ na wykształcenie jakich elementów j˛ezyka i odwrotnie. Jedna˛ z osób, które si˛e tego podj˛eły, jest Anne Reboul [2004]. W rozwoju ontogenetycznym poszczególne składowe teorii umysłu pojawiaja˛ si˛e
u dzieci w nast˛epujacym
˛
wieku i w nast˛epujacej
˛ kolejności [Reboul 2004,
na podstawie danych: Baron-Cohen 1995, Bloom 2000]: Na podstawie powyższych danych Reboul [2004] wysnuła wniosek, że jeżeli do opanowania
j˛ezyka w trakcie ontogenezy nie jest konieczne posiadanie w pełni wykształconej teorii umysłu, to było tak również w jego rozwoju filogenetycznym.
Nie znaczy to, że ToM nie odegrała w ewolucji j˛ezyka żadnej roli, a jedynie,
że być może całkowicie rozwini˛eta ToM, umożliwiajaca
˛ pozytywne przejście
testu fałszywego przekonania i testu niejasnego kontekstu była niezb˛edna
do jego powstania. Powyższa tabela pokazuje, że w poczatkowych
˛
stadiach
nabywania j˛ezyka nawet mechanizm uwspólniania uwagi nie jest jeszcze
w pełni wykształcony. Zatem odbywaja˛ si˛e one tylko na podstawie umiej˛etności interpretowania zachowania (behaviour-reading) a nie mindreading.
I to jest główny postulat Reboul: być może do nabycia i powstania j˛ezyka
wystarcza˛ umiej˛etności interpretacji zachowania, a zdolność do mentalizacji nie jest konieczna. SAM, jako pierwszy krok w mindreading, wykształca
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si˛e u dzieci dopiero później, już po poczatkach
˛
nabywania j˛ezyka. Zatem
Rebuol stawia nast˛epne pytanie: czy podstawa w postaci tych pierwszych
umiej˛etności lingwistycznych ugruntowanych w interpretowaniu zachowania jest potrzebna do powstania SAM i ToMM [Reboul 2004].
Jest jednak kilka argumentów świadczacych
˛
przeciw tej hipotezie: po
pierwsze, w serii eksperymentów wykonanych przez zespół Tomasello [2003]
z Instytutu Maxa Plancka w Lipsku udało si˛e poświadczyć, że wbrew poprzednim doniesieniom nasi najbliżsi krewni w świecie zwierzat,
˛ szympansy, jednak posiadaja˛ w pewnym stopniu wykształcony ToMM. Oczywiście
rozgorzała dyskusja na temat interpretacji uzyskanych wyników i konieczne sa˛ dalsze badania w celu ich poświadczenia. Drugim argumentem może
być fakt, że osoby pozbawione w dzieciństwie kontaktu z j˛ezykiem, które
nigdy go nie wykształciły, mimo to sa˛ w stanie rozwinać
˛ ToMM (przypadki
„dzikich dzieci” lub dzieci bestialsko poddawanych deprywacji, takich jak
Genie). Jednak ten argument od razu wzbudza kontrargument: takie dzieci
sa˛ w stanie przyswoić j˛ezyk do pewnego stopnia, konkretnie do poziomu
protoj˛ezyka [Bickerton 1990]. Odpowiada on systemowi komunikacji dwuletnich dzieci, u których rozpoczynaja˛ si˛e procesy wykształcania ToMM.
O tym, w jaki sposób j˛ezyk mógłby pomagać dzieciom w dalszym rozwoju teorii umysłu, pisze przekonujaco
˛ Ted Ruffman [2004]. Według niego,
przed nabyciem j˛ezyka wiedza o cudzych stanach mentalnych jest wiedza˛
niejawna˛ (implicit), przejawia si˛e głównie w zachowaniu i nie ma charakteru komunikowalnego. Dopiero rozwój j˛ezyka umożliwia rozwini˛ecie dost˛epnej świadomości i werbalnie komunikowalnej teorii umysłu opartej na
uprzednich niejawnych intuicjach. Na potwierdzenie tej koncepcji Ruffman
przytacza wyniki szeregu badań: całkowicie niewerbalne testy mierzace
˛ rozumienie cudzych stanów mentalnych np. za pomoca˛ monitorowania ruchów oczu wykazały, że dzieci poniżej 4 roku życia rozumieja˛ je poprawnie,
co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w sprawozdaniach słownych. Dopiero u dzieci 4-letnich poprawne sprawozdanie słowne pokrywa si˛e z pomiarem w teście niewerbalnym [Ruffman 2000]. Wyjaśnieniem takiej kolejności jest według Ruffmana relatywnie wolny proces indukcji, dzi˛eki któremu pobieranych jest wiele informacji społecznie istotnych, które nast˛epnie sa˛ porzadkowane
˛
dzi˛eki niejawnym procesom opartym na statystyce.
W nast˛epnej kolejności dzi˛eki poznanym znaczenia słów określajacych
˛
stany mentalne (wiedzieć, udawać, . . . ) może nastapić
˛
uporzadkowanie
˛
tej
wiedzy, co umożliwia świadome rozpoznawanie przyczyn i skutków stanów
mentalnych i wykorzystanie jej do przewidywania zachowania innych podmiotów.

Powyższa charakterystyka różnych dróg powstawania j˛ezyka i zdolności
do mentalizacji, jakkolwiek krótka i daleka od wyczerpujacej,
˛
pokazuje, że
za każda˛ z hipotez można przedstawić przekonujac
˛ a˛ ewidencj˛e empiryczna.
˛
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Co zatem możemy zrobić, żeby dowiedzieć si˛e, jak naprawd˛e przebiegał ten
proces w filogenezie człowieka? Po pierwsze napisz˛e, czego nie powinniśmy
robić. A wi˛ec:
• nieuprawnione jest przenoszenie wyników obserwacji rozwijajacych
˛
si˛e dzieci na ewoluujace
˛ hominidy. W XIX wieku w nauce o ewolucji powszechnie uznawane było prawo biogenetyczne Haeckle’a, które
mówiło, że ontogeneza w fazie zarodkowej jest rekapitulacja˛ filogenezy, ale już ładnych kilkadziesiat
˛ lat temu została ona zarzucona. Mimo tego, w odniesieniu do procesów poznawczych jest ono stosowane nadal, w dodatku z całkowicie nieuprawnionym rozszerzeniem na
rozwój postnatalny. Podstawowym argumentem na rzecz odrzucenia
takiego przenoszenia wyników jest fakt, że dzieci wychowywane sa˛
w całkowicie odmiennym środowisku, niż rozwijały si˛e hominidy. Zarówno stymulacja (społeczna, j˛ezykowa) jak i wymagania adaptacyjne
stawiane przez to środowisko sa˛ diametralnie różne.
• nieuprawnione jest również przenoszenie naszej wiedzy dotyczacej
˛
wykształcania własności poznawczych u innych naczelnych, nawet najbliżej z nami spokrewnionych szympansów, na naszych przodków. Należy zauważyć oczywisty, lecz cz˛esto omijany przez badaczy fakt, że
szympansy sa˛ odległym modelem ostatniego wspólnego przodka (LCA,
last common antecedent) ich i człowieka, który żył około 6-7 milionów
lat temu. Od tego czasu zarówno szympansy jak i ludzie podlegali
ewolucji i nie można zakładać, że szympansy zmieniły si˛e mniej niż
nasz gatunek. W rzeczy samej, ostatnie odkrycia w zakresie genetyki
pokazały, że genom szympansa ulegał wi˛ekszym zmianom niż ludzki od czasu rozdzielenie si˛e naszych linii rozwojowych [Bakewell i in
2007]. Zmiany w genomie niekoniecznie musza˛ si˛e w sposób proporcjonalny przekładać na zmiany fenotypowe (z powodu mutacji neutralnych, plejotropii, epistazy i innych), jednak wydaje si˛e, że po tym
odkryciu interpretacja danych dotyczacych
˛
szympansów w kontekście
ewolucji człowieka powinna ulec pewnej zmianie, a przynajmniej powinna zostać ponownie przemyślana, zwłaszcza przez badaczy specyficznie ludzkich cech nie majacych
˛
zaplecza biologicznego, którzy czasem nieostrożnie używaja˛ danych porównawczych do wyjaśniania procesów ewolucyjnych. Należy zwrócić uwag˛e na fakt, że równie uprawnione, byłoby wyjaśnianie ewolucji zdolności szympansów przez ich
odniesienie do zdolności ludzkich. W świetle tego, czego dowiedzieliśmy si˛e o różnicach genomu człowieka, szympansa i LCA jest to nawet
bardziej poprawne, gdyż LCA był genetycznie bardziej podobny do
człowieka niż szympansa.
Co w takim razie możemy zrobić? Na pewno należy zastanowić si˛e, jakie
przystosowania były faworyzowane przez dobór naturalny na poszczegól-
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nych etapach ewolucji umysłu. Owocna może być dyskusja, jakie funkcje j˛ezyka czy zdolności do mentalizacji były poddawane naciskom selekcyjnym,
to znaczy dzi˛eki czemu własności te stały si˛e adaptacyjnie korzystne. Czy
pierwsze zadania j˛ezyka były zwiazane
˛
z wymogami komunikacji w powi˛ekszajacych
˛
si˛e grupach społecznych, jak sadzi
˛ wi˛ekszość badaczy [m.in. Dunbar 1996, Wray 1998, Mithen 2005] czy też z doskonaleniem umiej˛etności
poznawczych, jak przekonuje Frederick Newmeyer [2004]. Od odpowiedzi
na to pytanie zależy, w jakim kierunku działał nacisk selekcji faworyzujacej
˛
dalsze kształcenie j˛ezyka. Nast˛epnie możemy zadać pytanie: jaki wpływ ten
kierunek mógł mieć na powstawanie ToM?
Możliwość wyjaśnienia zyskujemy dzi˛eki uwzgl˛ednieniu pośrednictwa
pewnego mechanizmu odgrywajacego
˛
rol˛e w ewolucji organizmów — kształtowania niszy ekologicznej [Odling-Smee i in. 2003]. Od dawna przeczuwano, że dobór naturalny nie jest jedynym mechanizmem działajacym
˛
w ewolucji: „Jestem przekonany, że dobór naturalny jest głównym ale nie jedynym
źródłem modyfikacji” [Darwin, K., 1859]. Koncepcja znaczacej
˛ roli, jaka˛ w
procesie ewolucji odgrywa kształtowanie środowiska przez organizmy przewijała si˛e na kartach prac kolejnych badaczy w XX wieku, żaden jednak nie
ujał
˛ jej tak przejrzyście i wyczerpujaco
˛ jak Odling-Smee i in. [2003], którzy już w latach osiemdziesiatych
˛
odkryli mechanizm konstruowania niszy
ekologicznej. Organizmy sa˛ nie tylko poddawane naciskom selekcyjnym ze
strony środowiska, lecz moga˛ aktywnie je modyfikować w taki sposób, że w
kolejnych pokoleniach (lub, przy raptownych modyfikacjach, już w tym samym pokoleniu) presja selekcyjna ulega zmianie faworyzujac
˛ przekazywanie dotad
˛ pomijanych cech (cech˛e rozumiem tu w kategoriach funkcjonalnych, nie zaś morfologicznych). Należy zauważyć, że środowisko w tym znaczeniu nie oznacza tylko zbioru obiektów fizycznie istniejacych
˛
na zewnatrz
˛
organizmu. W koncepcji mowa jest o modyfikowaniu niszy ekologicznej,
a zatem dokonywaniu zmian w funkcjach, jakie organizm spełnia podczas
swojej interakcji z otoczeniem. Przykładowo, jeśli uznamy, że ludzkie funkcjonowanie poznawcze dokonuje si˛e przynajmniej cz˛eściowo na podstawie
poj˛eć sformułowanych w j˛ezyku, można zakładać, że powstanie j˛ezyka w
znaczacy
˛ sposób zmieniło nisz˛e ekologiczna˛ organizmów, które zacz˛eły si˛e
nim posługiwać. Argumentem przemawiajacym
˛
za ta˛ hipoteza˛ może być fakt
wykonywania z różna˛ sprawnościa˛ testów mierzacych
˛
różne zdolności intelektualne przez użytkowników różnych j˛ezyków: np. osoby posługujace
˛ si˛e
j˛ezykiem Yucatec, kategoryzuja˛ obiekty raczej w oparciu o substancj˛e, z której si˛e składaja˛ niż o kształt, ponieważ j˛ezyk ten wiele obiektów nazywa właśnie w oparciu o materiał (tak jak w polskim: woda, błoto, styropian) [za:
Carrunthers 2002]. Jeśli sposób widzenia świata zmienia si˛e w zależności od
j˛ezyka, jakim si˛e posługujemy, to jak musiał si˛e on zmienić po powstaniu j˛ezyka? Kolejne etapy powstawania j˛ezyka niewatpliwie
˛
powodowały zmiany
w poznawczej niszy ekologicznej hominidów tym samym zmieniajac
˛ presj˛e
selekcyjna˛ działajac
˛ a˛ na inne cechy, w tym ToM.
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Takie czysto teoretyczne rozważania nie wnosza˛ jednak nic do naszej
wiedzy dotyczacej
˛ faktycznej drogi ewolucji cech ludzkiego umysłu. Wiemy,
że drogi wykształcania elementów ToM i j˛ezyka sa˛ różne u różnych organizmów. Możemy starać si˛e symulować je w sztucznych systemach. Podczas
tej symulacji istotna jest interakcja tych systemów ze swoim środowiskiem.
Pozostanie nam wybrać taka,
˛ która b˛edzie jednocześnie możliwa na gruncie poznanych różnorodnych zależności mi˛edzy zdolnościa˛ do mentalizacji
i rozwojem j˛ezyka (wybiórczo opisanych powyżej) oraz najbardziej zgodna
z odkryciami paleoantropologów specjalizujacych
˛
si˛e w śledzeniu kopalnych
dowodów ewolucji hominidów świadczacych
˛
zarówno o zmianach morfologicznych, jak i o modyfikacjach dokonywanych w ich niszy ekologicznej.
Ponieważ jednak w najbliższym czasie nie przewiduje si˛e końca odkryć paleoantropologicznych, jak również pełnego poznania współzależności mi˛edzy
rozwojem funkcji poznawczych, na jednoznaczne rozwiazanie
˛
nie ma co liczyć. . .
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Spór o nazywanie
Agnieszka D˛ebska
Uniwersytet Warszawski, MISH
[desarmesautograf.pl℄
Abstrakt. To, w jaki sposób dzieci ucza˛ si˛e znaczenia słów było do lat 90’
XX wieku wyjaśniane teoria˛ asocjacjonistyczna,
˛ zakładajac
˛ a˛ nauk˛e słów przez
ostensj˛e i koincydencj˛e czasowo-przestrzenna˛ pomi˛edzy nazwa˛ i jej desygnatem. Wyjaśnienie to było teoretycznie niezadowalajace,
˛ co wi˛ecej przewidywania tej teorii zostały podważone empirycznie. Obecnie ukazuje si˛e coraz wi˛ecej badań majacych
˛
na celu wytłumaczenie jak rzeczywiście dzieci nabywaja˛
kompetencj˛e j˛ezykowa˛ z uwzgl˛ednieniem innych ich zdolności poznawczych,
w tym wcale nie specyficznych dla nauki j˛ezyka. Praca porusza kluczowe znaczenie tzw. naiwnej teorii umysłu bioracej
˛ udział w procesie rozwoju semantyki. Liczne eksperymenty wykazały, że zrozumienie celu, który przyświeca danej
komunikacji pozwala na odnalezienie pola odniesienia dla słów, a co za tym
idzie prowadzi do efektywnego posługiwania si˛e j˛ezykiem.

Współcześnie nikt nie wierzy, że rodzimy si˛e jako tabula rasa, ale dla
zachowania naukowej uczciwości w opisie rozwoju człowieka wykorzystujemy „zasad˛e oszcz˛edności” Morgana: nie tłumaczyć zachowań jako skutków działania mechanizmów wyższego rz˛edu, gdy można je wyjaśnić przez
odwołanie do mniej skomplikowanych czynności poznawczych i intelektualnych. Ta zasada jest znakomicie wykorzystywana w etologii i była prawdopodobnie przyczyna˛ tak wielkiego poparcia naukowego dla karkołomnego
projektu behawiorystycznego. Nawet po wpływowej krytyce Chomsky’ego
z 1959 roku, podważajacej
˛ psychologi˛e skinnerowska˛ starano si˛e unikać wyjaśnień mentalistycznych w tłumaczeniu zachowań dzieci. Jednym z przykładów jest nauka znaczeń słów i szerzej — nauka j˛ezyka.
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Poznańskie Forum Kognitywistyczne

66

(Naiwna) Teoria Asocjacjonizmu
Teoria znana przynajmniej od XVII wieku do dzisiaj odpowiada potocznemu
wyobrażeniu (istniejacemu
˛
przynajmniej w kulturze zachodniej) na temat
tego jak dzieci ucza˛ si˛e j˛ezyka, a w szczególności znaczenia słów. Model
taki wyglada
˛ nast˛epujaco:
˛ opiekun uczy dziecko nazw. Dziecko słyszy słowo, jednocześnie widzi przedmiot, domyśla si˛e, że nowe słowo jest nazwa˛
przedmiotu i odtad
˛ zaczyna poprawnie go używać . Dlaczego jest to zła
teoria? Po pierwsze nie wyjaśnia, jak dzieci ucza˛ si˛e znaczeń słów, które sa˛
abstrakcyjnymi relacjami (tak jak „przyjaźń”), nie sa˛ spójne przestrzennie,
ale stanowia˛ jedna˛ całość („bikini”), sa˛ abstrakcyjnym zbiorem („rodzina”,
„społeczeństwo”), sa˛ czynnościa˛ symboliczna˛ („zabawa”) etc. Po drugie, zawiera pewne dyskusyjne założenia:
1. Dorośli biora˛ aktywny udział w nauczaniu słów dajac
˛ pozytywne (przez
definicje ostensywne) i negatywne wskazówki co do trafności nazywania.
2. Warunkiem koniecznym nauki znaczenia jest koincydencja czasowoprzestrzenna pomi˛edzy słowem a obiektem.
Ad1. O ile dzieci zwykle otrzymuja˛ informacj˛e zwrotna˛ dotyczac
˛ a˛ bł˛edów w nazywaniu przedmiotów (por. [Markman 1989, s. 190]) o tyle nauka
przez ostensj˛e (czyli wskazywanie dziecku przedmiotów) jest kwestia˛ wat˛
pliwa˛ gdy weźmiemy pod uwag˛e, że w niektórych społecznościach dzieci
w ogóle nie sa˛ UCZONE j˛ezyka. Przykładem może być plemi˛e żyjace
˛ w Nowej Gwinei ([Schieffelin 1985]; za: [Bloom 2000]) a mowa o j˛ezyku Kaluli,
w którym dorośli nie odzywaja˛ si˛e do dzieci zanim one same nie zaczna˛ mówić wychodzac
˛ (z jakże rozsadnego)
˛
założenia, że nie warto odzywać si˛e do
kogoś kto nie potrafi odpowiedzieć. Ponadto, nawet w kulturze zachodniej
wypowiedzenie słowa nie zawsze wiaże
˛ si˛e z jednoczesna˛ percepcja˛ obiektu przez dziecko: rzadko zdarza si˛e by opiekun nazywał czynności, które
w danym momencie wykonuje, albo wykonywał czynności o których mówi.
Dziecko jednak zdaje si˛e rozumieć i używać takich nazw poprawnie.
Ad2. Wyniki badań przeprowadzonych przez Dare Baldwin i jej zespół
w latach 90’ falsyfikuja˛ przewidywania teorii asocjacjonistycznej. W jednym
z eksperymentów [Baldwin 1991] osiemnastomiesi˛eczne dzieci bawia˛ si˛e
przedmiotem którego nazwy nie znaja˛ a inny, również nieznany jest umieszczony w wiadrze. Eksperymentator spoglada
˛ na przedmiot w wiadrze i mówi: To jest modi. W fazie testowej przed dzieckiem umieszczono kilka przedmiotów i polecono: znajdź modi. Dziecko wskazuje ten przedmiot na który
patrzył eksperymentator a nie ono samo w czasie gdy usłyszało słowo. W kolejnym badaniu [Baldwin 1993] eksperymentator ma przed soba˛ dwa pojemniki. Zaglada
˛ do pierwszego z nich i mówi: To jest modi. Potem wyjmuje
przedmiot z drugiego pojemnika i daje dziecku do zabawy. Po 10 sekundach,
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wyjmuje poprzedni przedmiot (ten, który został nazwany modi) i pozwala
dziecku bawić si˛e nim. W fazie testowej dziecko poprawnie rozpoznaje, która z rzeczy jest modi, mimo, że nie zaistniała koincydencja czasowa (10
sekund przerwy) pomi˛edzy usłyszeniem słowa a zobaczeniem przedmiotu.
W innym eksperymencie [Baldwin 1996] dzieci w wieku 15–20 ms pozostawiono w pokoju gdzie bawiły si˛e nowa,
˛ nieznana˛ zabawka.
˛ W tym samym czasie ktoś stojacy
˛ za parawanem (pozostajacy
˛ poza zasi˛egiem wzroku
dziecka) i symulujacy
˛ rozmow˛e przez telefon, wypowiadał głośno i wyraźnie
nazw˛e zabawki. Dzieci nie potrafiły potem poprawnie nazwać przedmiotu,
mimo, że percepcja obiektu i pojawienie si˛e słowa wystapiło
˛
jednocześnie.
Na problem innej natury zwrócił uwag˛e Quine [1960]. Wyobraźmy sobie
podróżnika, który ma opisać j˛ezyk nieznanego plemienia. Widzi on przebiegajacego
˛
po trawie królika i obserwujacego
˛
t˛e sytuacj˛e tubylca, który wola
„gavagai”. Teoretycznie istnieje nieskończona liczba możliwości interpretacji tego słowa: może to być na przykład nazwa trawy, słońca, dnia, może to
być okrzyk bojowy, może to w końcu być słowo oznaczajace
˛ królika. Małe
dziecko jest w podobnej sytuacji — istnieje nieskończenie wiele hipotez co
do tego co jest desygnatem wypowiedzianej przez dorosłego nazwy. Ten problem — nazwany problemem indukcji (por. [Markman 1989]) — wymaga
wyjaśnienia innego niż teoria asocjacji.

Jak to możliwe, że dzieci wiedza˛ do czego odnosza˛ si˛
e
słowa?
Żeby wyjaśnić dlaczego dzieci preferuja˛ pewne hipotezy znaczeniowe a inne
odrzucaja˛ rozsadnie
˛
jest przyjać
˛ istnienie pewnych ram w obr˛ebie których
musi ono dokonywać decyzji. Można być wi˛ec zwolennikiem wrodzonych,
badź
˛ wcześnie nabytych specyficznych ograniczeń j˛ezykowych (the linguistic constraints, [Markman 1989]). Takie aprioryczne reguły pozwalaja˛ zredukować ilość hipotez. I tak: dziecko widzac
˛ nowy przedmiot i słyszac
˛ nowe słowo uznaje je za nazw˛e całego przedmiotu (whole object principle)
a przedmiot za przedstawiciela danej kategorii (taxonomic principle) (co
mogłoby być wyjaśnieniem dla naszych (lub quine’owskiego bohatera) intuicji, ze „gavagai” w istocie oznaczało królika a nie np. włos z jego sierści).
Argumentem za istnieniem takich ograniczeń byłaby zgodność empiryczna z tym jak dzieci ucza˛ si˛e nowych nazw (w sytuacjach badawczych). Na
przykład Markman proponuje ograniczenie poj˛eciowe, które miałoby umożliwić dziecku efektywniejsze odrzucanie hipotez o znaczeniu słowa. Chodzi
o zasad˛
e wzajemnego wykluczania si˛
e znaczeń (mutual exclusivity principle). Mówi ona, że dziecko nie może mieć dwóch nazw na oznaczenie
jednego przedmiotu.11 (Markman powołuje si˛e na własne doświadczenia:
11

Problem w tym, że w naszym słowniku istnieja˛ nazwy kategorii nadrz˛ednych i podrz˛ednych. Markman twierdzi, że wyżej opisana zasada znika w toku rozwoju j˛ezykowego co
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opowiada, że kiedy jej córka dowiedziała si˛e, że jest wnuczka˛ odpowiedziała: „nie jestem wnuczka,
˛ jestem dziewczynka”).
˛ Przewidywania tej hipotezy
sprawdzono również eksperymentalnie [Markman & Wachtel 1988]. Pokazywano dzieciom (w wieku 3, 4 lat) dwa przedmioty: jeden znany drugi
nieznany, po czym wypowiadano nowa˛ nazw˛e. Dzieci istotnie cz˛eściej wskazywały nieznany przedmiot jako desygnat nazwy, czyli wykluczały, że jest to
druga nazwa znanego przedmiotu. Ponadto w serii badań nad nazywaniem
CZE˛ŚCI przedmiotu [Markman & Wachtel 1988] sprawdzano czy zasada
wzajemnego wykluczania si˛
e znaczeń pomoże dzieciom w przezwyci˛eżeniu zasady całego obiektu. Dzieci podzielono na dwie grupy: jednej z nich
pokazywano obrazki nieznanych przedmiotów i opowiadano o nich („To sa˛
płuca, płuca służa˛ do oddychania”). Druga grupa dzieci nie przechodziła
fazy zapoznawczej z przedmiotem. W fazie testowej obu grupom pokazywano inny obrazek przedstawiajacy
˛ również płuca i pytano: Co to jest tchawica? Ta cała rzecz (wskazywano płuca) czy tylko ta cz˛eść (wskazywano na
tchawic˛e)? Zgodnie z przewidywaniami dzieci, dla których był to nowy, nienazwany przedmiot twierdziły, że tchawica to nazwa CAŁEGO przedmiotu
(68% z nich). Natomiast 85% dzieci, które uczestniczyło w fazie zapoznawczej wykluczyło hipotez˛e, że nowe słowo jest kolejna˛ nazwa˛ znanego przedmiotu i stwierdziło (poprawnie) że tchawica jest nazwa˛ CZE˛ŚCI płuc a NIE
CAŁEGO przedmiotu.12

Scena wspólnej uwagi
Problem w tym, ze powyższe wyniki nie musza˛ być interpretowane tylko w
jeden sposób (ten, który byłby potwierdzeniem istnienia specyficznego ograniczenia poj˛eciowego).13 Paul Bloom w swojej ksiażce
˛
How Children learn
the meanings of words? (MIT Press 2000) proponuje zastapić
˛ t˛e szczególna˛
aprioryczna˛ zasad˛e leksykalna˛ — ogólnym, pragmatycznym rozumieniem
sytuacji komunikacyjnej. Schemat: „wiem, że to jest X, ktoś prosi mnie o
wskazanie Y, czyli pewnie nie chodzi mu o X” można zastosować, gdy wykorzystywany jest dowolny system konwencjonalnej komunikacji, niekoniecznie zwiazany
˛
z nazywaniem przedmiotów i uczeniem si˛e j˛ezyka. Ta myśl
przyświecała Diesendruck i Markson [2001], kiedy sprawdzały, czy 3 letnie
dzieci zdaja˛ sobie spraw˛e z intencji eksperymentatora w podobnym badaniu. Testujacy
˛ pokazał dzieciom dwa różne przedmioty i podał pewien nieznany fakt na temat jednego z nich („Moja siostra dała mi to”) a później
umożliwia dzieciom nauk˛e nazw klas opartych na inkluzji.
12
Analogiczne badania sprawdzały kiedy dzieci sa˛ skłonne uznać nowe słowo za nazw˛e
substancji z której zrobiony jest przedmiot. Wyniki również potwierdzały przewidywania
hipotezy o wzajemnym wykluczaniu si˛e znaczeń [Markman & Wachtel 1988].
13
Zwłaszcza, że wyjaśnienia Markman, dlaczego dzieci w pewnych przypadkach maja˛
dwie nazwy na ten sam przedmiot (chociażby w przypadku nazw własnych i nazw kategorii) nie sa˛ przekonujace.
˛
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poprosił o wskazanie przedmiotu, z którym „lubi si˛e bawić mój pies”. Dzieci
reagowały dokładnie tak jak w eksperymentach z badaniem słów — wskazywały istotnie cz˛eściej drugi przedmiot. Jak komentuje to Bloom [Bloom
2000, s. 69]: „(dzieci) rozumowały, że gdyby eksperymentator chciał odnieść si˛e do pierwszego przedmiotu zrobiłby to podajac
˛ fakt pierwotny, nie
przedstawiałby innego faktu”. Disendruck i Markson przewidywały, że jeśli
po prezentacji pierwszego przedmiotu („moja siostra mi to dała”) do pokoju wejdzie nowy rozmówca, który nie uczestniczył w procesie komunikacji,i zapyta dziecko: „Czy możesz mi podać to czym lubi bawić si˛e pies”
dziecko nie b˛edzie cz˛eściej wybierało jednego z przedmiotów. Przewidywania potwierdziły si˛e. Podsumowujac,
˛ do nauki znaczenia słów nie jest konieczne postulowanie apriorycznych ograniczeń j˛ezykowych a raczej branie
pod uwag˛
e kontekstu komunikacyjnego i intencji a także stanu wiedzy
współrozmówcy.

Naiwna Teoria Umysłu a nauka j˛
ezyka
Teza o tym, że traktujemy członków swojego gatunku jako istoty intencjonalne i uwzgl˛edniamy to w procesie komunikacji jest teza˛ banalna˛ w odniesieniu do ludzi dorosłych. To co nie jest banalne to stwierdzenie, ze jest
to umiej˛etność rozwijana bardzo wcześnie (co najmniej ok. 9 ms. życia),
być może majaca
˛ potencjał do rozwoju oparty na wrodzonej strukturze mózgu14 , a co wi˛ecej jest niezb˛edna do uczestniczenia w efektywnej komunikacji symbolicznej. Co rozumiem przez naiwna˛ teori˛
e umysłu? Jest to zdolność interpretowania potencjalnego badź
˛ aktualnego zachowania innych ludzi15 przez przypisywanie im „wewn˛etrznych” przyczyn (tych zachowań),
mam tu na myśli: przekonania, intencje, wiedz˛e, emocje, pragnienia16 .
Dzi˛eki przełomowym badaniom Renee Baillargeon [Onishi & Baillargeon 2005] wiemy, że juz 15 miesi˛eczne niemowl˛eta zachowuja˛ si˛e tak jakby
zdawały sobie spraw˛e ze stanu wiedzy innej osoby. Istnieja˛ też przekonujace
˛ dowody empiryczne [Meltzoff 1995] na to, ze 18- miesi˛eczne dzieci
rozpoznaja˛ intencje innych ludzi. W eksperymencie miały one powtórzyć
czynność, która przy prezentacji celowo została przerwana (np. eksperymentator próbował włożyć obr˛ecz na klocek ale zsuwała mu si˛e r˛eka). Dzieci naśladujac
˛ dorosłego nie popełniały bł˛edu, tylko wykonywały zadanie
realizujac
˛ cel eksperymentatora. Co wi˛ecej przeprowadzono wiele badań
14
Potwierdzeniem tej hipotezy może być też fakt, ze skupisko neuronów lustrzanych (czyli
tych, które uważa si˛e za neurofizjologiczny korelat „teorii umysłu”) znajduje si˛e w ośrodku
Broki (czyli w „ośrodku mowy”). Odkrycia tego dokonali Rizzolatti & Arbib [1998].
15
Lub w ogóle każdego przedmiotu, który sam jest źródłem swojego ruchu. Prowadzi si˛e
badania nad tym, czy dzieci b˛eda˛ rozumiały intencjonalność maszyny albo racjonalność kolorowych, animowanych figur geometrycznych.
16
Jest to szeroka definicja, która z pewnościa˛ nie jest wyznacznikiem posiadania „pełnej”
(„dorosłej”) teorii umysłu.
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sprawdzajacych
˛
zwiazek
˛
pomi˛edzy różnymi rodzajami intencjonalności dorosłego a nazywaniem (por. [Tomasello 2005]). Tomasello i Barton [1994]
wykazali, ze dzieci nie przypisuja˛ nowego czasownika do czynności, która została wykonana przypadkowo, tylko do intencjonalnej, niezależnie od
tego, która została zaprezentowana jako pierwsza. (Np. eksperymentator
oznajmia, ze chce coś zrobić, po czym wykonuje jakiś przypadkowy gest
np. potyka si˛e, krzywi a później wykonuje inna˛ — właściwa˛ — czynność).
W tym samym badaniu pokazano ponadto, że dziecko przypisywało nowy
rzeczownik do jednego spośród grupy obiektów kierujac
˛ si˛e tym, czego dorosły szukał, a nie kolejnościa˛ w jakiej widziało przedmioty po usłyszeniu
słowa (znalezienie przedmiotu było oznaczane uśmiechem). Inaczej badano
nazywanie rzeczowników zbiorowych: Bloom i Markson [1998] stwierdzili, że w przypadku kiedy dzieci maja przed soba˛ trzy grupy składajace
˛ si˛e z
trzech identycznych przedmiotów to w zależności od tego, czy zostały one
pieczołowicie ułożone na stole, albo niedbale rzucone, dzieci traktuja˛ cała˛
grup˛e jako oddzielna˛ całość, albo każdy z przedmiotów osobno. (To sa˛ fendle. Ile jest fendli? Dzieci odpowiadały „trzy” albo „dziewi˛eć” w zależności
od intencji twórcy prezentacji).

Brak Naiwnej Teorii Umysłu a nauka j˛
ezyka
Autyzm dzieci˛ecy jest choroba,
˛ która˛ cz˛esto określa si˛e jako „brak naiwnej
teorii umysłu” [Tager-Flusberg 2000]. Niektórzy chorzy na autyzm nigdy nie
zaczynaja˛ mówić, jeśli zaś potrafia˛ si˛e porozumiewać to w wysoce nieskuteczny sposób, powtarzajac
˛ uporczywie to co usłysza˛ (echolalia), wygłaszajac
˛ długie monologi zamiast podejmować dialog. Ponadto cz˛eściej niż dzieci
zdrowe nazywaja˛ przedmioty całym zdaniem (które zostało wypowiedziane
podczas rozmowy o danej rzeczy) a nie pojedynczym słowem, nie rozumieja˛
ironii, metafory, przenośni etc. [Tager-Flusberg 2000]. Niekiedy ich zdolności j˛ezykowe pozwalaja˛ im na wygłaszanie rozbudowanych monologów, ale
wciaż
˛ maja˛ trudności z podejmowaniem dialogów, z naprzemiennościa˛ w
kontakcie. Nazwy, których używaja˛ sa˛ uwiazane
˛
sztywno do desygnatu, np.
przypisuja˛ słowo o kategorii ogólnej, rodzajowej (np. „pies”) tylko do jednego przedmiotu. Znamienne jest, że dzieci z autyzmem maja˛ trudności w
komunikacji niewerbalnej: nie używaja˛ gestów wskazujacych,
˛
nie używaja˛
mimiki, potakiwania, uśmiechu do podtrzymania konwersacji, w wykonywaniu zadań poznawczych nie biora˛ pod uwag˛e wskazówek wzrokowych,
nie traktuja˛ wzroku ani gestów jako czynników wyrażajacych
˛
jakaś
˛ intencjonalność [Pisula 2005].
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Wszystko brzmi, ale nie tak
samo — problem amuzji
Paulina Piotrowska
Sekcja Neuro-kognitywistyczna KNSP, KUL JP II

Abstrakt. „Porozmawiajmy o zainteresowaniach. Jaka˛ muzyk˛e lubisz?” Odpowiedź na to pytanie z pewnościa˛ nie sprawi problemu wi˛ekszości ludzi. Jest to
temat tak rozległy i, jak mniemam, przyjemny, że umożliwia płynna˛ wymian˛e
komunikatów mi˛edzy rozmówcami. Nie na darmo mówi si˛e, że muzyka jest
kluczem do nawiazania
˛
relacji z drugim człowiekiem. Czy jednak zawsze tak
jest? „Nie mam ulubionego rodzaju muzyki, wszystkie melodie sa˛ dla mnie
niezrozumiałe i powoduja,
˛ że si˛e stresuj˛e” — jak zareagowalibyśmy na tego
typu odpowiedź? Czy umiemy sobie wyobrazić, że istnieja˛ ludzie, którzy postrzegaja˛ muzyk˛e jako bezładny zlepek dźwi˛eków?

Czym jest amuzja?
Dawniej zaprzeczano istnieniu amuzji, uważano, że każdy może si˛e kształcić
muzycznie, jeśli tylko wykorzysta nadarzajac
˛ a˛ si˛e ku temu szans˛e. W zwiaz˛
ku z tym amuzja była postrzegana jako rezultat braku motywacji czy niewłaściwego ćwiczenia — dziś, powiedzielibyśmy, lenistwa [Peretz, 2006]. Takie
wytłumaczenie braku umiej˛etności zaangażowania si˛e w ćwiczenia muzyczne nie jest już respektowane — amuzja jest zaburzeniem percepcji muzyki,
powstałym na skutek lokalnego uszkodzenia mózgu. Pierwszy przypadek
amuzji został opisany ponad wiek temu, w 1878 roku [Grant-Allen, za: Stewart, 2004], ale dopiero od paru lat badania obejmujace
˛ to zaburzenie staja˛
si˛e coraz bardziej popularne i przynoszace
˛ wi˛ecej istotnych informacji.
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Amuzja (z gr. amousos — niemuzykalny) jest specyficznym zaburzeniem
z kr˛egu agnozji, odnoszacym
˛
si˛e wyłacznie
˛
do dysfunkcji w zakresie percepcji, pami˛eci, produkcji, czytania i pisania muzyki, które nie jest spowodowane uszkodzeniem słuchu ani deficytami intelektualnymi i motorycznymi
[Racette i in., za: Berkowska, Laskowska, Michalak, 2004]. Osoby cierpiace
˛
na „głuchot˛e melodii” — jak bywa czasem nazywana amuzja- funkcjonuja˛
podobnie do każdego, niedotkni˛etego tym zaburzeniem człowieka, wyst˛epuje u nich normalny iloraz inteligencji, lecz w przeciwieństwie do innych,
nie sa˛ w stanie rozpoznać czy nucić znanych melodii oraz nie posiadaja˛
wrażliwości muzycznej, potrzebnej do identyfikowania nut źle brzmiacych
˛
w melodiach.
Wyróżniamy amuzj˛e sensoryczna,
˛ zwiazan
˛ a˛ głównie z utrata˛ słuchu muzycznego oraz drugi rodzaj tego zaburzenia — amuzj˛e motoryczna,
˛ objawiajac
˛ a˛ si˛e utrata˛ umiej˛etności gry na instrumentach muzycznych. Jakie
jest źródło utraty zdolności muzycznych? Okazuje si˛e, że z amuzja˛ możemy si˛e urodzić (congenital amusia — amuzja wrodzona) lub nabyć ja˛ na
każdym etapie naszego życia (acquired amusia — amuzja nabyta). Dzieje
si˛e tak na skutek uszkodzenia mózgu zwiazanego
˛
z wylewami, wypadkami,
których nast˛epstwem jest uszkodzenie zwłaszcza płata skroniowego. Przykładem osoby z tego rodzaju amuzja˛ jest I.R., badana przez Isabelle Peretz.
Na skutek obustronnego uszkodzenia płatów skroniowych, w tym kory skroniowej, pacjentka nie potrafi ani odbierać muzyki ani przypomnieć sobie
żadnej kompozycji niezależnie, czy znała ja˛ kiedyś, czy jest to dla niej zupełnie nowy utwór. Nie potrafi rozróżnić dwóch melodii bez wzgl˛edu na to jak
bardzo si˛e różnia˛ [Weinberger, 2004]. Inna pacjentka˛ prof. Peretz jest cierpiaca
˛ na amuzj˛e wrodzona˛ Monika. Kobieta poddała si˛e badaniom w wieku czterdziestu lat, posiada wyższe wykształcenie. Nigdy nie stwierdzono u
niej choroby psychicznej czy neurologicznej. W wyniku badania rezonansem
magnetycznym nie wykryto widocznych nieprawidłowości anatomicznych,
zdiagnozowano jednak niezdolność do rozpoznawania lub odbierania muzyki, śpiewu i tańca. W przypadku amuzji wrodzonej, poczatek
˛ wrodzonych
nieprawidłowości muzycznych może wywodzić si˛e z trudności w zdolnościach potrzebnych do wykrywania zmian w „wysokościach dźwi˛eków muzycznych w melodii” [Berkowska, Laskowska, Michalak, 2004]. Przykładami osób z amuzja˛ wrodzona˛ sa,
˛ m.in. Che Guevara (posiadajacy
˛ wysokie
wykształcenie) oraz Milton Friedman (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii), którzy mimo pobierania lekcji muzyki w dzieciństwie, przez
całe życie cierpieli na „głuchot˛e melodii”. Wyniki badań wykazały, że amuzja wrodzona może dotykać nawet 4% ogólnej populacji [Peretz, 2006].
Czy ten rodzaj amuzji jest uwarunkowany genetycznie? Badania Drawna
[2001], przy użyciu „testu zniekształcajacego
˛
melodie”, przeprowadzone na
grupie jedno- i dwujajowych par bliźniat
˛ wykazały, że zdolności muzyczne
sa˛ w 80% dziedziczone. To, czy ten poziom dziedziczenia obejmuje również
amuzj˛e, zależy od tego, czy amuzja jest zaliczana do spektrum tych zdolno-
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ści (b˛edzie wtedy zajmowała pozycj˛e krańcowa),
˛ czy jest raczej traktowana
jako kategorycznie odmienne zjawisko.

Muzyka a j˛
ezyk
Zagadnieniami zwiazanymi
˛
z percepcja˛ muzyki zajmowano si˛e już w połowie XIX wieku. Jednym z najważniejszych rozważań podejmowanych w tym
czasie była lokalizacja ośrodków odpowiedzialnych za procesy przetwarzania muzyki. Gall [1825] był wśród pierwszych, którzy twierdzili, iż w mózgu wyst˛epuje „muzyczny organ”, specyficzny obszar, którego uszkodzenie byłoby przyczyna˛ zaburzeń odbioru muzyki (za: [Dalla Bella, Peretz,
1999]). Dzi˛eki obserwacjom, a później badaniom obrazowym pacjentów,
którzy w wyniku poważnych problemów zdrowotnych (udary, wylewy) doznali uszkodzenia mózgu, dowiedziono, że w mózgu nie ma jednego wyspecjalizowanego ośrodka przetwarzania muzyki. Odkrycie to sugeruje, że
przetwarzanie muzyki i zdolności muzyczne nie sa˛ domena˛ wyłacznie
˛
prawej półkuli, tak jak lewej przypisuje si˛e mow˛e. Przypadek Marice Ravela
[Springer, Deutsch, 2004], wybitnego kompozytora, wskazuje, że na skutek
urazu lewej półkuli (obszar skroniowo-ciemieniowy), przynajmniej niektóre
zdolności muzyczne moga˛ ulec zaburzeniu. Ravel u szczytu swojej kariery
zapadł na afazj˛e Wernickego (zaburzone zostaje rozumienie i powtarzanie
ze słuchu), czemu towarzyszyła utrata zdolności czytania nut i rozpoznawania napisanej muzyki, brak umiej˛etności grania na pianinie oraz pisania
muzyki (Weinberger, 2004). Mimo że wiele z jego zdolności muzycznych pozostało również nienaruszonych (umiej˛etność rozpoznawania melodii, wychwytywania najmniejszych bł˛edów w wykonywanych utworach), Ravel nie
mógł już spełniać si˛e zawodowo jako kompozytor. Przypadek kompozytora
jest przykładem wyst˛epowania zaburzeń w identyfikacji różnych aspektów
dźwi˛eków muzycznych i melodii w innych formach agnozji słuchowej i afazji. Na tej podstawie sformułowano hipotez˛e, że istnieja˛ wspólne, co nie znaczy takie same, mechanizmy mózgowe regulujace
˛ percepcje muzyki i mowy.
Fakt, że zaburzeniu uległa mowa i zdolności muzyczne, mógłby świadczyć
o wspólnym przetwarzaniu muzyki i mowy, warto jednak zauważyć, że spora cz˛eść zdolności muzycznych Ravela została nienaruszona — zatem j˛ezyk
i muzyka maja˛ również odmienne ośrodki przetwarzania.
Badania Łurii i współpracowników dostarczaja˛ danych sugerujacych
˛
odr˛ebność mózgowego podłoża amuzji i afazji (za: [Herzyk, 2005]). Opisywanym przez nich przykładem jest doświadczenie wybitnego rosyjskiego
kompozytora — Szebalina. W wieku 57 lat, na skutek udaru, m˛eżczyzna
doznał uszkodzenia lewej półkuli, co w konsekwencji sprawiło, że nie mógł
mówić i nie rozumiał j˛ezyka mówionego (gł˛ebokie zaburzenia w mówieniu
— afazja ruchowa), natomiast przez pozostałe 10 lat życia zachował zdolność pisania muzyki [Herzyk, 2005]. Mniej pospolita, ale również opisywa-
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na w literaturze jest dysocjacja odwrotna — wystapienie
˛
amuzji bez objawów afazji. Quensel i Pfeiffer [1922] opisali przypadek uszkodzenia mózgu
muzyka-amatora, na skutek czego nie zauważono objawów upośledzenia
mówienia czy rozumienia mowy, pacjent jednak nie był zdolny do rozpoznania melodii, śpiewania, nie potrafił gwizdać oraz grać na instrumentach
muzycznych (za: [Dalla Bella, Peretz, 1999]).
Te, oraz wiele innych, szczegółowo opisanych przypadków zaburzenia
funkcji mowy i muzyki, moga˛ świadczyć o tym, że muzyka i mowa sa˛ przetwarzane niezależnie [Springer, Deutsch, 2004]. Asymetria półkulowa w zakresie zdolności muzycznych oznacza, że wiodac
˛ a˛ rol˛e (ale nie całkowicie
dominujac
˛ a)
˛ w odbiorze melodii pełni półkula prawa (głównie płat skroniowy). Jest ona odpowiedzialna, m. in. za przetwarzanie wzorców wysokości dźwi˛eków, zapami˛etywanie tonów, rozpoznawanie melodii, ocen˛e barwy
i nasilenia dźwi˛eku. Sprawnie funkcjonujaca
˛ prawa półkula jest gwarantem sprawności przetwarzania informacji zawartych w melodiach na ogólnym („globalnym”) poziomie. Zawarte w melodiach informacje szczegółowe („lokalne”) przetwarzane sa˛ przez lewa˛ półkul˛e, zajmuje si˛e ona takimi
aspektami percepcji muzyki jak ocena czasu trwania, kolejność, sekwencja
czy rytm [Springer, Deutsch, 2004]. Podobna asymetria półkulowa wyst˛epuje w przypadku umiej˛etności j˛ezykowych. Obecnie przykłada si˛e wi˛eksza˛
wag˛e do cech wspólnych muzyki i j˛ezyka — funkcji komunikacyjnej oraz
składni, czyli zbioru reguł określajacych
˛
właściwe kombinacje elementów
(odpowiednio nut lub słów). Wykazano [Patel, za: Weinberger, 2004], że
w płacie czołowym istnieje obszar, który zajmuje si˛e składnia˛ zarówno muzyki, jak i j˛ezyka, natomiast pozostałe okolice mózgu odpowiadaja˛ za inne
aspekty przetwarzania i muzyki, i j˛ezyka.

Czy ludzie z amuzja˛ lubia˛ słuchać muzyki?
Niektórzy z cierpiacych
˛
na amuzj˛e twierdza,
˛ że słuchanie muzyki jest dla
nich jednoznaczne z hałasem lub hukiem i zadaja˛ sobie wiele trudu, by
przebywać z dala od miejsc, w których jest ona grana. Innym pacjentom
sprawia przyjemność. Muzyka składa si˛e z niezliczonych elementów dźwi˛ekowych i ci, którzy doceniaja˛ muzyk˛e, moga˛ czerpać przyjemność z barw
różnorodnych tonów, użytych jako kombinacje muzyczne w utworach instrumentalnych. Przyczyny takich różnic w docenianiu muzyki nie sa˛ jeszcze
jasne, ale takie rozgraniczenia mi˛edzy percepcyjnym, a emocjonalnym odbiorem dźwi˛eków sa˛ również spotykane u pacjentów neurologicznych [Stewart, 2004].
Badana przez Isabelle Peretz Monika przyznaje, że nie lubi słuchać muzyki, gdyż brzmi dla niej jak hałas i jest przyczyna˛ stresu. Niech˛eć w stosunku do słuchania muzyki może wynikać z tego, że wydaje si˛e ona nudna dla
słuchajacych,
˛
instrumenty muzyczne traca˛ swoje wyraziste cechy tembru,
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a słuchacze odbieraja˛ dźwi˛eki jakby docierały z dalekiej odległości [Peretz
i in., 2002].
Wiele ludzi przyznaje, że słucha muzyki „ponieważ wzbudza ona emocje”. Wiemy już, że osoby cierpiace
˛ na amuzj˛e utraciły zdolność do odbioru
muzyki jako specyficznego logicznego bodźca, nie sa˛ w stanie zrozumieć
melodii jako zintegrowanej całości. Dzi˛eki badaniom osób z amuzja,
˛ m.in.
wspomnianej pacjentki I.R, wiemy, że u osób z amuzja˛ cz˛esto zostaje zachowana zdolność emocjonalnego reagowania na muzyk˛e. Mimo obustronnego uszkodzenia płatów skroniowych i, w konsekwencji, braku umiej˛etności
rozróżniania melodii, u I.R. wyst˛epuja˛ normalne reakcje emocjonalne na słyszane melodie [Weinberger, 2004]. Zachowanie tej podstawowej zdolności
stanowi niemała˛ pomoc w identyfikacji utworów muzycznych. Zauważmy,
że w wyniku zaburzenia muzyka staje si˛e chaosem, gubi swój sens, nie jest
już j˛ezykiem, który dzi˛eki swej „gramatyce” pełni funkcj˛e komunikacyjna.
˛
W takim przypadku, rozpoznanie niektórych znanych wcześniej utworów
jest możliwe dzi˛eki wrażeniom emocjonalnym, jakie te utwory wywołuja˛
u słuchaczy. Okazuje si˛e, że płat skroniowy jest niezb˛edny do ”rozumienia”
melodii, ale nie do emocjonalnego reagowania na nia,
˛ które przebiega zarówno podkorowo, jak i z zaangażowaniem płatów czołowych [Weinberger,
2004].

Model rozpoznawania muzyki i bateria testów do diagnozy amuzji
Analizy przypadków osób dotkni˛etych zaburzeniem percepcji muzyki na
skutek uszkodzenia obszarów mózgu, pozwoliły stworzyć model rozpoznawania muzyki. Został on zaproponowany przez Peretz i Colthearta, a fakt,
że dotyczy mechanizmów zaangażowanych w proces percepcji i rozpoznawania muzyki sprawia, że staje si˛e on pomoca˛ w diagnozowaniu zaburzeń
odbioru i rozpoznawania muzyki [Berkowska, Laskowska. Michalak, 2004].
Model tworza˛ dwa komponenty przetwarzania informacji melodycznej
i rytmicznej. Pierwszy komponent buduja˛ trzy elementy: kontur, interwały i tonalność. Pierwszy element to inaczej kierunek melodii, na przykład
wznoszacy
˛ lub opadajacy
˛ (co ciekawe stwierdzono, że mechanizmy odpowiedzialne za przetwarzanie konturu muzyki i intonacji j˛ezyka sa˛ wspólne.
Interwały, niezb˛edne do rozpoznawania melodii, sa˛ odległościami mi˛edzy
dwoma dźwi˛ekami, tonalność zaś to zależność poszczególnych dźwi˛eków od
pewnego określonego centrum dźwi˛ekowego. Komponent drugi, dotyczacy
˛
rytmiki, składa si˛e z dwóch elementów — rytmu (organizacja nut w czasie)
i metrum (czynnik porzadkuj
˛
acy
˛ przebieg rytmiczny utworu przez jego podział na takty za pomoca˛ odpowiednio rozłożonych regularnych akcentów).
Zakończenie przetwarzania informacji na poziomie melodycznym i rytmicznym powoduje aktywizacje rozpoznania utworu muzycznego, co jest
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równoznaczne z rozpoznaniem melodii. Aby podać tytuł utworu, niezb˛edne
jest zaktywizowanie procesów j˛ezykowych. Dokonanie diagnozy amuzji nabytej i wrodzonej w kontekście przedstawionego modelu jest możliwe przy
użyciu metody badawczej proponowanej przez Isabelle Peretz.
The Montreal Battery of Evaluation of Amusia (MBEA) jest bateria˛ testów
składajac
˛ a˛ si˛e z sześciu testów pozwalajacych
˛
na przeanalizowanie każdego
z wcześniej wymienionych komponentów. Testy dotycza˛ kolejno organizacji
melodycznej, czasowej oraz sprawności pami˛eciowej. Pierwsza cz˛eść tworza˛
trzy typy manipulacji stosowane do zmiany tego samego tonu. Manipulacje
dotycza˛ odpowiednio skali, konturu oraz interwałów. Poszczególne typy melodycznych modyfikacji testowane sa˛ w dwóch próbach ćwiczeniowych oraz
trzydziestu eksperymentalnych. Każdy z nich obejmuje melodie właściwa˛
i porównawcza˛ oddzielona˛ od siebie dwusekundowa˛ przerwa˛ i poprzedzony jest dźwi˛ekiem próbnym służacym
˛
ogniskowaniu uwagi. W każdej próbie
badani maja˛ zdecydować czy sekwencja właściwa i porównawcza różnia˛ si˛e
od siebie czy pozostaja˛ bez zmian. Druga cz˛eść metody, dotyczaca
˛ organizacji czasowej, tworza˛ testy metryczne i rytmiczne. W testach rytmicznych
używa si˛e tych samych bodźców, analogicznie do organizacji melodycznej,
nast˛epuje natomiast zmiana wartości czasu trwania dwóch sasiaduj
˛
acych
˛
tonów (metrum i całkowita liczba dźwi˛eków zostaje zachowana). Ostatnia
cz˛eść baterii muzycznej — rozpoznawanie pami˛eciowe, polega na zestawieniu pi˛etnastu znanych z poprzednich cz˛eści testu utworów z pi˛etnastoma nowymi melodiami. Celem tego zabiegu jest ich wzajemne porównanie. [Berkowska, Laskowska, Michalak, 2004].
Przedstawiona bateria testów jest obecnie uważana za jedno z najlepszych narz˛edzi do badania zaburzeń percepcji muzyki [Peretz, Champod,
Hyde, 2003]. Dzi˛eki temu, że metoda ta została opracowana stosunkowo
niedawno i cały czas jest doskonalona przez jej autorów, znaleźć w niej
można odwołanie do najnowszych koncepcji z zakresu psychologii poznawczej, a głównie percepcji muzyki. Użyteczność tej metody objawia si˛e głównie w analizowaniu pojedynczych przypadków (choć możliwe jest również
badanie specjalnych grup), co jest obecnie umożliwione na szersza˛ skal˛e
(dzi˛eki udost˛epnieniu norm przez Internet). Bateria testów może być użyta
do badania rozwojowych nieprawidłowości w specyficznych dziedzinach, na
przykład uszkodzeń zwiazanych
˛
z rozwojem funkcji j˛ezykowych, jak również do ukazania zmian w zakresie odbioru muzyki po powrocie do zdrowia. Przewaga tej baterii testów nad innymi metodami przejawia si˛e w tym,
że odnosi si˛e ona do umiej˛etności zwykłych ludzi, dzi˛eki czemu jej użycie umożliwia odkrywanie tkwiacych
˛
u podstaw zaburzenia deficytów. Jakie
sa˛ wobec tego ograniczenia oraz wady tej metody? Pierwsza˛ sprawa˛ jest
ograniczenie zakresu jej stosowania. Wymienione wyżej testy odnosza˛ si˛e
do osób dorosłych o przeci˛etnych zdolnościach intelektualnych, jednak nie
znajduja˛ zastosowania w badaniu dzieci, gdyż procedura badawcza jest dla
nich zbyt długa. Dodatkowo poziom przeprowadzanych testów cz˛esto jest
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zbyt prosty dla profesjonalistów. Isabelle Peretz przyznaje, że MBEA jest narz˛edziem, które wymaga dalszego doskonalenia, dzi˛eki czemu jego zastosowanie obejmie znacznie wi˛ecej rodzajów nieprawidłowości zwiazanych
˛
z odbiorem muzyki. Obecnie metoda nie nadaje si˛e, m.in. do oceny emocjonalnego zrozumienia muzyki przez badanych, zrozumienia, w jaki sposób
radza˛ sobie oni z odnajdywaniem rytmu i harmonii w muzyce. Autorka widzi potrzeb˛e zmodyfikowania MBEA w takim celu, by narz˛edzie umożliwiło
badanie zdolności muzyków o różnym stopniu muzycznego wykształcenia
[Peretz, Champod, Hyde, 2003].

Podsumowanie
Amuzja jest bardzo ciekawym przykładem zaburzenia funkcji procesów poznawczych, nie jest jednak cz˛esto opisywana w literaturze dotyczacej
˛ agnozji słuchowej. Wśród ograniczeń opisu amuzji wymienia si˛e (za: [Herzyk,
2005]):
a) stosunkowo rzadkie i różnorodne raporty dotyczace
˛ struktury i podłoża tego zaburzenia;
b) dobór grupy osób badanych, cierpiacych
˛
z powodu tego zaburzenia;
trudności z ocena˛ zaburzeń percepcji i ekspresji muzyki wynikaja˛ z
faktu, że u osób bez wykształcenia muzycznego oraz majacych
˛
okazjonalny i rzadki kontakt z muzyka˛ odbiór utworów i próby śpiewania
moga˛ mieć niski poziom, nie spowodowany dysfunkcjami w mózgu;
c) nierozstrzygni˛eta kwestia dominacji półkulowej w percepcji bodźców
muzycznych.
Badania nad amuzja˛ sa˛ w dalszym ciagu
˛ badaniami otwartymi. Dzi˛eki
dotychczasowym osiagni˛
˛ eciom, naukowcy maja˛ już sporo wiedzy na temat
tego zaburzenia. Każde odkrycie pociaga
˛ jednak za soba˛ mnóstwo kolejnych pytań, na które można udzielić odpowiedzi jedynie prowadzac
˛ nast˛epne badania. Jak osoby z amuzja radza˛ sobie w tańcu? Czy podczas słuchania utworu kojarzonego kiedyś z ważnym wydarzeniem sa˛ w stanie przypomnieć sobie te elementy z przeszłości? I wreszcie — czy istnieje jakakolwiek
możliwość leczenia amuzji? Mam nadziej˛e, że nauka już niedługo pozwoli
nam na lepsze poznanie tego aspektu muzyczności mózgu.
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Z powrotem w świecie
dźwi˛
eków — fantasmagoria
czy rzeczywistość, czyli
o najnowszych badaniach
w neuronauce
Joanna Budzowska, Kamala Kuźmicka
UAM, II rok kognitywistyki
[jbudzowskagmail. om℄
[kamala.kuzmi kagmail. om℄
Abstrakt. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi tematyki
zwiazanej
˛
z przyszłościa˛ neuronauki i z nadzieja˛ jaka˛ niesie rozwój tej dziedziny w zakresie przywracania pacjentom utraconego zmysłu słuchu. Wychodzac
˛
od budowy neuronu i sieci neuronowych (poprzez analiz˛e wyników badań nad
struktura˛ obszarów czuciowych i innych), przejdziemy do zagadnień trudniejszych a zarazem ciekawszych — postaramy si˛e omówić najnowsze badania nad
komórkami macierzystymi w mózgu oraz przedstawimy nowe typy aparatów
słuchowych, które zostaja˛ podłaczone
˛
bezpośrednio do neuronów i umożliwiaja˛ odzyskanie zmysłu słuchu.
Artykuł adresowany jest do czytelników zarówno zaznajomionych z tematyka˛ neuronaukowa,
˛ a także laików, dla których temat ten jest zupełnie nowy.
Pragniemy, aby niniejsza praca stała si˛e bodźcem do dalszych poszukiwań i zagł˛ebiania tego zagadnienia samemu. Neronauka jest dziedzina,
˛ która rozwija
si˛e bardzo szybko i w połaczeniu
˛
z innymi dziedzinami (aby tylko wspomnieć
psychologi˛e, ekonomi˛e, socjologi˛e czy informatyk˛e) powoli umożliwia na wyjaśnienie wielu problemów, wcześniej nierozwiazywalnych.
˛
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Poznańskie Forum Kognitywistyczne

82

Budowa neuronu i sieci neuronowych — krótkie wprowadzenie dla laików
Typowy neuron składa si˛e z ciała komórki, jadra
˛
komórkowego i wypustek
nerwowych (neurytów). Neuryty moga˛ odprowadzać informacj˛e z neuronu (aksony) albo ja˛ do niego doprowadzać (dendryty). Populacj˛e neuronów charakteryzuje duża różnorodność rozmiarów, typów morfologicznych,
elektrofizjologicznych i molekularnych.
Neurony połaczone
˛
sa˛ ze soba˛ wzajemnie tworzac
˛ sieci, dzi˛eki którym
realizowane sa˛ różnorakie funkcje, poczynajac
˛ od inteligencji, emocji czy pami˛eci, a skończywszy na zdolnościach twórczych. Pojedynczy neuron przyjmuje pobudzenie od ogromnej liczby innych neuronów dochodzacej
˛ do tysiaca.
˛ Szacuje si˛e, że w mózgu człowieka jest około 1011 neuronów, które
oddziałuja˛ na siebie poprzez około 1015 połaczeń.
˛

Rysunek 4: Neuron.
Źródło: http://www.mind reators. om/Images/NB_Neuron.gif
W neuronach zachodza˛ pewne specyficzne tylko dla tych komórek procesy. Poprzez dendryty i synapsy przechodzi sygnał w postaci impulsów elektrycznych o amplitudzie ok. 100 mV i czasie trwanie ok. 1 ms, który nast˛epnie dostaje si˛e do jadra
˛
neuronu. Tam nast˛epuje proces obliczeniowy, po
którym generowany jest sygnał wynikowy. Sygnał wynikowy poprzez akson
przesyłany jest dalej do wejść innych neuronów w sieci.

Mapowanie mózgu
Mapowaniem mózgu określa si˛e zbiór technik pozwalajacych
˛
na zidentyfikowanie obszarów odpowiedzialnych za poszczególne zdolności poznaw-
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cze. Dzi˛eki badaniom takim jak fMRI czy PET możemy określić, które cz˛eści
mózgu (a nawet poszczególne neurony) biora˛ udział w danej czynności.
Ważne jest aby uświadomić sobie jak istotna˛ rol˛e odrywa ten zbiór technik w obecnych badaniach nad przywracaniem utraconych zmysłów. Zidentyfikowanie odpowiedniego obszaru jest równoznaczne z rozpocz˛eciem badań i prób przywrócenia badanemu wzroku, słuchu czy też innej funkcji
poznawczej. Niech za przykład posłuży nam zjawisko bólów fantomowych.
Aby lepiej zrozumieć zawiłość problemu przeanalizujmy rzeczywisty przypadek. Otóż pacjent x [Ramachandran, Blakeslee, 1999] po utracie r˛eki odczuwał ja˛ w trakcie gdy był dotykany przez badacza w policzek. Naukowcy
doszli do wnioski, posługujac
˛ si˛e wynikami skanu mózgu pacjenta, iż obszary odpowiedzialne wcześniej za percepcj˛e dotykowa˛ r˛eki, zostały zaadaptowane przez ośrodek dotykowy twarzy. Innymi słowy, jest możliwe przej˛ecie
niektórych funkcji przez inne obszary mózgu. Oznacza to możliwość modelowania połaczeń
˛
sieciowych jak i samych neuronów, tak aby pełniły one
inne zadania niż wykonywane wcześniej. Mogłoby znaleźć to zastosowanie
w korygowaniu uszkodzeń ośrodków percepcji zmysłowej.

Rysunek 5: Obraz mózgu.
Źródło: livefrom ern.web. ern. h/.../AM-everyday01.html

Przywracanie utraconych zmysłów
Wiedzac
˛ jak zbudowane sa˛ neurony, a także na czym polega i czemu służy
mapowanie mózgu możemy teraz przejść do omówienia centralnego zagadnienia tego artykułu. Czy możliwe jest odzyskanie utraconego zmysłu?
Dzi˛eki mapowaniu mózgu i badaniom anatomicznym możemy odtworzyć drog˛e, która˛ przechodzi informacja o bodźcu, od ośrodków sensepcyj-
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nych aż do mózgu. Niech za przykład posłuży nam zmysł słuchu. Receptorami słuchu sa˛ znajdujace
˛ si˛e w ślimaku komórki zmysłowe włosowate,
wewn˛etrzne i zewn˛etrzne.
Cz˛eść pierwsza drogi słuchowej jest utworzona przez komórki dwubiegunowe zwoju spiralnego, przy czym każda z komórek posiada po dwie
wypustki: obwodowa˛ i dośrodkowa.
˛ Wypustka obwodowa dochodzi do komórek włosowatych ślimaka, a dośrodkowa biegnie w nerwie ślimakowym
i nast˛epnie wnika do mózgowia na granicy mostu i rdzenia przedłużonego. Tutaj ulega ona przeważnie podziałowi na dwa odgał˛ezienia, z których
jedno kończy si˛e w jadrze
˛
ślimakowym brzusznym, a drugie w jadrze
˛
ślimakowym grzbietowym.
Kolejnym etapem drogi słuchowej sa˛ komórki jader
˛ ślimakowych: brzusznego i grzbietowego. Ich aksony biegna˛ przez ciało czworoboczne do wst˛egi bocznej, zarówno jednej jak i drugiej strony, przy czym liczba włókien
skrzyżowanych i nieskrzyżowanych jest w przybliżeniu taka sama. Włókna
drugiego neuronu kończa˛ si˛e w rożnych ośrodkach pnia mózgu, w jadrach
˛
wst˛egi bocznej oraz w jadrach
˛
ciała czworobocznego i jadrach
˛
oliwki górnej.

Rysunek 6: Droga słuchowa.
Źródło: http://fa ulty.washington.edu/ hudler/gif/aud5.gif
Rozpoczyna si˛e w nich przedostatnia cz˛eść, której obszar obejmuje od
jadra
˛
wzgórka dolne lub dalej przez ramie wzgórka dolnego do jadra
˛
ciała
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kolankowatego przyśrodkowego. Do ciała kolankowatego przyśrodkowego
dochodza˛ aksony komórek jadra
˛
wzgórka dolnego, tworzacy
˛ obszar dodatkowy drogi słuchowej. Ostatnim etapem sa˛ komórki jadra
˛
ciała kolankowatego przyśrodkowego oraz ich neuryty, które jako promienistość słuchowa
przez cz˛eść podsoczewkowa˛ torebki wewn˛etrznej, dochodza˛ do zakr˛etów
skroniowych poprzecznych .
Tak przedstawiona droga pokazuje nam w jaki sposób dźwi˛ek w postaci impulsów elektrycznych dochodzi do ośrodka słuchowego mózgu (kory
słuchowej I i II rz˛edu). Jedynie dzi˛eki znajomości poszczególnych komórek,
bioracych
˛
udział w przewodzeniu informacji możemy pomóc pacjentowi,
który nie słyszy badź
˛ ma zaburzenia słuchu.
Najcz˛estszym rodzajem zaburzeń słuchu jest zanikanie komórek włosowatych w ślimaku w uchu wewn˛etrznym. Nowoczesne aparaty pot˛eguja˛
dźwi˛ek, którego nie sa˛ w stanie wyłapać poszczególne komórki i przekazuja˛ dalej jako impuls elektryczny. Takie aparaty znajduja˛ zastosowanie przy
uszkodzeniach ucha zewn˛etrznego oraz kosteczek słuchowych.
Pacjenci z poważniejszymi uszkodzeniami, si˛egajacymi
˛
drogi neuronalnej sa˛ w o wiele gorszej sytuacji. Jednak i dla nich, dzi˛eki mapowaniu mózgu
oraz badaniom anatomicznym znaleziono rozwiazanie.
˛
Znajac
˛ dokładna˛ drog˛e impulsów możemy przyłaczyć
˛
aparat słuchowy
wprost do neuronu. Aparat taki otrzymuje dźwi˛ek z otoczenia, przetwarza go na impuls elektryczny i nast˛epnie przekazuje go dalej, do ośrodków
w układzie słuchowym pacjenta.
Aparaty tego typu sa˛ już wszczepiane pacjentom w USA. Także w Polsce,
w roku 1992 prof. dr. hab. med. Henryk Skarżyński, otochirurg audiolog,
dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził jako pierwszy w naszym kraju operacj˛e wszczepienia implantu ślimakowego 30-letniej
pacjentce. W późniejszych latach okazała si˛e ona pacjentka,
˛ która zrobiła
17
najwi˛ecej post˛epów w rehabilitacji (przy porównaniu w podobnymi przypadkami w USA).

Jak działaja˛ aparaty słuchowe?
Aparat współpracujacy
˛ bezpośrednio z wewn˛etrznym systemem słuchowym
składa si˛e zazwyczaj z dwóch cz˛eści: wewn˛etrznej, która wszczepiana jest
pod skór˛e w kości czaszki oraz cz˛eści zewn˛etrznej, która przetwarza sygnały
akustyczne w sygnały elektryczne i dalej przekazuje je do cz˛eści wewn˛etrznej. Elektroda cz˛eści wewn˛etrznej umieszczona w ślimaku bezpośrednio pobudza nerw słuchowy wywołujac
˛ wrażenia słuchowe.
Implant ślimakowy działa na podobnej zasadzie jak tradycyjne aparaty
— przetwarza fale dźwi˛ekowe w impulsy elektryczne. Po dotarciu sygnału
do mikrofonu procesora mowy ten analizuje dźwi˛ek i przetwarza go w ciag
˛
17

http://www.resmedi a.pl/zdart7001.html
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impulsów elektrycznych. Impulsy elektryczne przekazywane sa˛ przez skór˛e
do wewn˛etrznej cz˛eści systemu (implantu) za pomoca˛ transmitera. Implant
wysyła impulsy do wiazki
˛ elektrod umieszczonej w ślimaku. Nerw słuchowy
odbiera impulsy z elektrod implantu i przekazuje je do ośrodków słuchowych w mózgu, gdzie sa˛ rozpoznawane jako dźwi˛eki.
Innym, bardziej skomplikowanym aparatem działajacym
˛
w taki sposób
jest implant pniowy, który działa już konkretnie w pniu mózgu. Operacje
wszczepiania implantu pniowego wykonywane sa˛ jedynie w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, kiedy nerw słuchowy jest uciskany przez guz. Trwaja˛
badania nad rozszerzeniem tej techniki na inne zmysły, np. wzroku.

Jak nauka radzi sobie z uszkodzeniami neuronów?
Nowe aparaty słuchowe daja˛ szans˛e powrotu do świata zmysłów osobom
z uszkodzeniami zewn˛etrznych elementów ucha dzi˛eki omini˛eciu ich i bezpośrednim połaczeniu
˛
z neuronami słuchowymi. Ale co si˛e dzieje, gdy uszkodzone sa˛ same neurony? Czy istnieje jakakolwiek szansa rekonwalescencji?
Współczesna neuronauka przy pomocy biotechnologii odnalazła sposób
na wytworzenie nowych neuronów w mózgu dorosłego człowieka, mianowicie poprzez przemiany komórek macierzystych w uszkodzone neurony.
Do niedawna sadzono,
˛
że w samym układzie nerwowym nie istnieje samoistny mechanizm wytwarzania nowych komórek oraz, że tylko wszczepienie
komórek macierzystych z zewnatrz
˛ (czy to wyhodowanych u myszy18 czy
z ciała dorosłego człowieka [Berthod, i in., 2007]) może spowodować powstanie nowych neuronów. Obie predykcje okazały si˛e bł˛edne.
Neurogeneza˛ określa si˛e proces powstawania neuronów. W ciagu
˛ życia,
nowe komórki mózgowe tworzone sa˛ w dwóch małych obszarach mózgu
ssaka: w opuszce w˛echowej, która odbiera wrażenia w˛echowe i w centralnej cz˛eści hipokampu, która zaangażowana jest w tworzenie wspomnień
i uczenie si˛e.
Do niedawna nieznany był nam mechanizm przekształcania si˛e komórek macierzystych w komórki neuronalne lub w komórki pomocnicze neuronów (czyli komórki glejowe). Identyfikacja molekularnego mechanizmu,
który prowadzi do specjalizacji neuronalnych komórek macierzystych była
pierwszym krokiem w kierunku otrzymywania potrzebnych typów komórek
w celu zast˛epowania nimi uszkodzonych cz˛eści mózgu. Według wyników
badań opublikowanych w magazynie Nature [Carleton i in., 2003], decyzja
komórek macierzystych o przekształceniu si˛e w neurony jest kontrolowana przez czasteczk˛
˛
e sygnalna˛ Wnt3, która wydzielana jest przez sasiaduj
˛
ace
˛
z nimi astrocyty. Odkrycie to może mieć ogromne znaczenie w naprawianiu
uszkodzeń mechanicznych mózgu czy naprawie uszkodzeń spowodowanych
18

Znaleziono: Listopad 1, 2007,
http://www.s ien edaily. om/releases/2007/06/070606235430.htm
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Rysunek 7: Komórki nerwowe.
Źródło: http://www.greenspine. a/media/neuron_ ulture_800px.jpg
chorobami degeneratywnymi takimi jak choroba Parkinsona, wylew, epilepsja, choroba Alzheimera i depresja.
Z łatwościa˛ możemy sobie wyobrazić sytuacj˛e, gdy pacjent z uszkodzeniem neuronów słuchowych, wzrokowych czy tez innych zmysłów zostaje
poddany terapii komórkami macierzystym, pochodzacymi
˛
z jego własnego
mózgu. Oczywiście nie nastapi
˛ to za miesiac,
˛ ale wszystko wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Wizja samonaprawiajacego
˛
mózgu staje si˛e coraz
bardziej realna.

Podsumowanie
Niedawno całkowicie niemożliwe wydawało si˛e stworzenie szansy dla ludzi
z ubytkami w narzadach
˛
zmysłów. Różne techniki badania mózgu, takie jak
mapowanie i anatomiczne poznawanie struktury systemu słuchowego pomogły w stworzeniu aparatu, który umożliwia słyszenie pacjentom dotkni˛etym nawet bardzo poważnymi chorobami i ubytkami. Także ci, którzy nie
posiadaja˛ kluczowych neuronów wchodzacych
˛
w skład systemu słuchowego
moga˛ w przyszłości liczyć na samoodnawiajace
˛ si˛e komórki. Wiadome jest,
że proces ten b˛edzie długotrwały, ponieważ jest on bardzo złożony i wiaże
˛
si˛e m .in. z kwestia˛ przystosowania poszczególnych neuronów do funkcji
jaka˛ maja˛ pełnić. Już teraz implementacja aparatu ślimakowego badź
˛ pniowego to skomplikowany proces nie tylko dla lekarzy ale i dla pacjentów.
Musimy spojrzeć na niego nie tylko z perspektywy medycznej, ale także
psychologicznej. Pacjent po operacji wszczepienia implantu pniowego musi
na nowo nauczyć si˛e słyszeć.
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Rozwój neuronauki z pewnościa˛ b˛edzie wiazał
˛ si˛e jeszcze z bardziej nowoczesnymi metodami leczenia ubytków słuchu, ale już obecne osiagni˛
˛ ecia
w tej dziedzinie pozwalaja˛ pacjentom dotkni˛etym całkowita˛ głuchota˛ powrócić do świata dźwi˛eków.
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Zrozumieć Fodora: Obrazowa
eksplikacja wrodzoności
i ontologii w „Concepts. . . ”
Jerry’ego Fodora
Sławomir Wacewicz
UMK Toruń
Filozofia
Katedra Filologii Angielskiej
[swa ewi zkognitywistyka.net℄
Abstrakt. „Concepts. Where the Cognitive Science Went Wrong” Jerry’ego Fodora jest ksiażk
˛ a˛ cieszac
˛ a˛ si˛e dużym zainteresowaniem kognitywistów, mimo
jej nieempirycznego charakteru. Zainteresowanie to wynika z połaczenia
˛
statusu Fodora w naukach kognitywnych oraz radykalności jego tez zaprezentowanych w tej pozycji. „Concepts. . . ” jest ksiażk
˛ a˛ trudna,
˛ a przedstawione w niej
stanowisko jest niełatwe do intuicyjnego uchwycenia. Skutkuje to cz˛estym niezrozumieniem i zbyt pochopnym odrzuceniem jego koncepcji jako absurdalnej.
Poniższy tekst ma za zadanie zobrazowanie (w jak najbardziej przyst˛epny sposób) nakreślonej w „Concepts. . . ” pozycji Fodora wzgl˛edem wrodzoności i ontologii. Po krótkim przedstawieniu proponowanego przez Fodora atomizmu
poj˛eciowego oraz semantyki informacyjnej nast˛epuje zilustrowanie stanowiska tego autora w kwestii wrodzoności.
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Wst˛
ep
Jerry Alan Fodor jest postacia˛ o szczególnym znaczeniu dla nauk kognitywnych19 . Jego dorobek naukowy rozpoczyna si˛e w latach 1960-tych pracami o charakterze problemowym — w tym pracami stricte empirycznymi
— z dziedziny j˛ezykoznawstwa generatywnego [m.in. Fodor i Katz 1963]
oraz psycholingwistyki [m.in. Fodor, Garrett i Bever 1968]. W latach 1970tych oraz 1980-tych Fodor zasłynał
˛ jako wiodacy
˛ teoretyk rozwijajacych
˛
si˛e
nauk kognitywnych, które zawdzi˛eczaja˛ mu dwie ramowe koncepcje działania/budowy umysłu: j˛ezyk myśli (language of thought, mentalese — Fodor
1975) oraz koncepcj˛e cz˛eściowej modularności umysłu [Fodor 1983], oparte na syntezie bogatego materiału empirycznego. W tym okresie Fodor brał
także udział w ogólnoteoretycznych debatach, w których wypowiadał si˛e
po stronie funkcjonalizmu, psychologii potocznej, internalizmu oraz natywizmu. W późniejszych dekadach widoczne stało si˛e przesuni˛ecie zainteresowań Fodora w tym drugim kierunku, a wi˛ec w stron˛e poziomu „meta”,
polemik oraz rozważań natury filozoficznej.
„Concepts. Where the Cognitive Science Went Wrong” [Fodor 1998],
pozycja charakterystyczna dla tego okresu, jest warta uwagi po pierwsze
właśnie ze wzgl˛edu na status jej autora, po drugie, ze wzgl˛edu na radykalność jej tezy, widoczna˛ choćby w podtytule. Fodor rzuca wyzwanie całej
głównonurtowej kognitywistyce, ponieważ podaje w watpliwość
˛
centralne
dla niej założenie, iż poj˛ecia sa˛ strukturami złożonymi z bardziej podstawowych elementów, a nabywanie poj˛eć polega na ich „składaniu” z takich elementów. Jednak implikacje stanowiska Fodora sa˛ nawet szersze: jego teza
atomistyczna stoi także w sprzeczności z założeniami (mentalistycznie zorientowanych) filozofii analitycznej oraz semantyki leksykalnej [Fodor 1998,
s. 162–163].
W świetle powyższego nie dziwi fakt, że stanowisko fodorowskie, choć
wpływowe, jest niemal powszechnie odrzucane. Z drugiej strony, krytyka
Fodora sama budzi poważne watpliwości,
˛
gdyż cz˛esto przeprowadzana jest
w sposób powierzchowny i nieuwzgl˛edniajacy
˛ filozoficznego wyrafinowania
jego argumentacji. Krytyka ta zwykle bierze za cel inny, ale ściśle zwiazany
˛
z atomizmem20 aspekt doktryny Fodora — jego natywizm w kwestii poj˛eć.
19

Choć jest to powszechna opinia, trudno wyeliminować jej subiektywny charakter. Pewnym prowizorycznym świadectwem statusu Jerry’ego Fodora jest jego nieodłaczna
˛
obecność
w najcz˛eściej przywoływanych nieformalnych zestawieniach najbardziej wpływowych kognitywistów, m.in.
http://me hanism.u sd.edu/%7Ebill/resear h/ANAUT.html,
http:// arbon. udenver.edu/∼mryder/it _data/ ogs i.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_s ien e#Notable_resear hers
oraz jego dwóch ksiażek
˛
na liście najważniejszych publikacji w zakresie nauk kognitywnych
w dwudziestym wieku:
http://www. ogs i.umn.edu/OLD/ alendar/past_events/millennium/final.html
20
Atomizm poj˛eciowy jest zaś „naturalnym sprzymierzeńcem” semantyki informacyjnej
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Natywizm (nativism, innatism) to w tym wypadku teza o wrodzoności poj˛eć
prostych tj. odpowiadajacych
˛
słowom, a dokładniej leksemom j˛ezyka naturalnego. Natywizm poj˛eciowy wydaje si˛e być najbardziej problematycznym
aspektem programu Fodora: stwierdzenie, że poj˛ecia takie jak GAŹNIK czy
MODEM sa˛ „wrodzone” na pierwszy rzut oka wydaje si˛e niedorzeczne. Jak
stwierdzaja˛ Laurence i Margolis [2002, s. 26]:
Nie dziwi zatem, że Fodor ma bardzo nielicznych zwolenników.
Filozofowie, jak si˛e wydaje, uznaja˛ jego wnioski za tak niedorzeczne, iż stojaca
˛ za nimi argumentacja nie musi nawet być rozważona. . . Jak si˛e wkrótce okaże, uważamy, że takie reakcje sa˛
bardzo problematyczne — mi˛edzy innymi z tego wzgl˛edu, iż tego typu odpowiedzi promuja˛ powierzchowne rozumienie Fodora. Jest to niefortunne, ponieważ o ile wnioski Fodora sa˛ praktycznie powszechnie odrzucane, o tyle sposób jego argumentacji
pozostaje niezwykle wpływowy.
Stanowisko Jerry’ego Fodora w kwestii wrodzoności/nabywania poj˛eć
zaprezentowane w „Concepts. . . ” wydaje si˛e spójne i dobrze uzasadnione. Jest to zarazem stanowisko stosunkowo trudne do jasnego uchwycenia, z czego wynika wi˛ekszość wspomnianych wyżej problemów. Inna˛ konsekwencja˛ sa˛ także trudności z klasyfikacja˛ — niektórzy komentatorzy [np.
Cain 2002, ss. 73–80] mówia˛ o odejściu Fodora od natywizmu. W tym kontekście rysuje si˛e pilna potrzeba szczegółowej analizy myśli autora „Concepts. . . ”.
Celem dalszej cz˛eści mojego tekstu b˛edzie zaprezentowanie pozycji Fodora w kwestii wrodzoności/nabywania poj˛eć i przybliżenie go Czytelnikowi
— choć kosztem pewnych niezb˛ednych uproszczeń — w możliwie najprzyst˛epniejszy sposób.

Tradycyjne stanowiska filozoficzne w sprawie źródeł
wiedzy ludzkiej
W dużym uproszczeniu, w filozofii znajdujemy dwie tradycje teoretyczne
odnośnie źródeł ludzkiej wiedzy, w jej szerokim, ale mentalistycznym rozumieniu, tj. jako „zawartości każdego z poszczególnych ludzkich umysłów”.
Empiryzm — w jego najbardziej uproszczonej wersji — dopuszcza istnienie obiektywnej rzeczywistości, w której istnieja˛ byty cechujace
˛ si˛e pewnymi własnościami. Podmioty poznawcze, np. ludzie, postrzegaja˛ te własności za pomoca˛ swoich zmysłów; nast˛epnie abstrahuja˛ podstawowe własności
zmysłowe z postrzeżeń, otrzymujac
˛ w rezultacie ich reprezentacje mentalne.
[Fodor 1998, s. 156].
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Owe reprezentacje mentalne służa˛ potem jako podstawowe elementy, z których podmiot konstruuje poj˛ecia. Poj˛ecie KLAMKA wykorzystywane przez
Fodora jako przykład, KLAMKA (ang. DOORKNOB), według tej koncepcji
byłoby wi˛ec złożone z reprezentacji bardziej podstawowych własności zmysłowych (np. kształtów — bardziej podstawowych, niż „klamkowatość”).
Druga z tradycji, natywizm, b˛edacy
˛ historycznym spadkobierca˛ racjonalizmu, utrzymuje, że rodzimy si˛e z rozbudowana˛ wiedza.
˛ W jego radykalnych wersjach oznacza to, że wrodzona jest także treść poj˛eć. Rola środowiska jest bardzo ograniczona i sprowadza si˛e co najwyżej do przypomnienia
nam tego, co już wiemy (poprzez anamnez˛e). KLAMKA — w tym wiedza
o klamce, treść poj˛ecia klamki — jest wrodzona.
Poglad
˛ Fodora jest różny od (tak rozumianego) natywizmu przynajmniej
w jednym dość subtelnym, ale niezwykle istotnym punkcie. Dla Fodora,
wbrew potocznym intuicjom oraz rozumieniu wi˛
ekszości kognitywistów,
poj˛
ecia sa˛ czymś innym, niż ich (mentalistycznie rozumiana) treść21 .
Takie właśnie nieintuicyjne rozróżnienie na poj˛ecia i wiedz˛e to bezpośredni
efekt odrzucenia semantyki ról inferencyjnych na rzecz semantyki informacyjnej. Kwestia ta zasługuje na pewne przybliżenie.

Semantyka informacyjna i atomizm poj˛
eciowy Fodora
Głównonurtowa kognitywistyka uznaje poj˛ecia za tożsame z ich internalistycznie rozumiana˛ treścia,
˛ a wi˛ec pewna˛ wiedza:
˛ poj˛ecie to nic innego jak
pewien zasób wiedzy na temat desygnowanej przez nie kategorii. Dla przykładu, poj˛ecie DRZWI to pewien zasób wiedzy na temat drzwi. Podmiot poznawczy posiadajacy
˛ poj˛ecie DRZWI umie korzystać z tej wiedzy, a wi˛ec poprawnie używać słowa „drzwi”, używać drzwi, przeprowadzać wnioskowania typu „jeśli A jest drzwiami, to zazwyczaj A można zamknać
˛ i otworzyć”,
itd. Nie ma rozróżnienia na treść poj˛ecia i samo poj˛ecie — treść poj˛ecia jest
pewna˛ wiedza,
˛ a wi˛ec jest poj˛eciem.
Głównonurtowa kognitywistyka zakłada również, że poj˛ecia daje si˛e zdekomponować, tj. daje si˛e je złożyć z bardziej podstawowych elementów.
Elementami tymi moga˛ być inne poj˛ecia, ale moga˛ to być też składniki podpoj˛eciowe (subconceptual), takie jak cechy semantyczne; DRZWI mogłyby
składać si˛e z elementów takich jak „obiekt konkretny”, „ruchomy”, „daje si˛e
otworzyć”. Nabycie poj˛ecia DRZWI to wg tego typu teorii odwrócenie procesu dekompozycji. Jest to zatem złożenie takich cech w jedna˛ całość —
nauczenie si˛e, że taka wiazka
˛
cech tworzy łacznie
˛
poj˛ecie DRZWI.
21

Sytuacj˛e komplikuje fakt, że Fodor rozumie treść eksternalistycznie, a wi˛ec nie jako coś
wyłacznie
˛
mentalnego, ale (współ)konstytuowanego przez środowisko. Odnotowuj˛e ten fakt
dla ścisłości, jednak dalej w tekście b˛ed˛e mówił o treści w sensie bardziej kognitywistycznym,
a wi˛ec jako czymś mentalnym.
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Fodor poddaje jednak takie podejście starannej krytyce, której szczegółów nie b˛ed˛e tutaj przedstawiał. Proponowana˛ przez Fodora alternatywa˛ jest
semantyka informacyjna połaczona
˛
z atomizmem poj˛eciowym.
Atomizm poj˛eciowy to stanowisko według którego poj˛ecia proste — odpowiadajace
˛ pojedynczym leksemom — sa˛ niepodzielnymi jednostkami. Nie
sa˛ wi˛ec złożone z bardziej podstawowych składników, w tym z innych poj˛eć. Każde poj˛ecie jest samowystarczalnym i niezależnym atomem; każde
poj˛ecie istnieje i jest nabywane indywidualnie, niezależnie od innych poj˛eć
i w oderwaniu od jego relacji z nimi. W efekcie możliwe jest posiadanie
poj˛ecia KAWALER bez posiadania poj˛eć NIEŻONATY i ME˛ŻCZYZNA [Fodor
1998, s. 14], czy też posiadanie poj˛ecia ŚRODY bez poj˛ecia WTORKU [Fodor
1998, s. 74].
Treści poj˛eć — które dla Fodora sa˛ czym innym, niż same poj˛ecia — nie
sa˛ tożsame z pewnymi zasobami wiedzy, wi˛ec musza˛ być wyznaczane w inny
sposób. Według semantyki informacyjnej ten sposób wyznaczania treści jest
nomologiczny — treści sa˛ wyznaczane przez relacje nomiczne łacz
˛ ace
˛ poj˛ecia z odpowiednimi elementami świata. Dla przykładu, istniejace
˛ w świecie
drzwi regularnie powoduja˛ aktywacje (tokenings) poj˛ecia DRZWI u podmiotu poznawczego; regularność ta stanowi o znaczeniu poj˛ecia DRZWI. W dużym uproszczeniu, widok drzwi powoduje u nas aktywacj˛e poj˛ecia DRZWI.

Nabywanie poj˛
eć
Głównonurtowa kognitywistyka opiera si˛e na prostym modelu nabywania
poj˛eć, który został już wspomniany wyżej. Ponieważ poj˛ecia sa˛ pewnymi
zasobami wiedzy, nabycie poj˛ecia polega na przyswojeniu sobie tej wiedzy. Wiedza ta daje si˛e podzielić na poszczególne składniki, zaś nabycie
poj˛ecia DRZWI polega skonstruowaniu pojedynczego poj˛ecia z tych cech,
czyli na nauczeniu si˛e, że np. cechy „jest nieprzenikalny”, „daje si˛e otworzyć/zamknać”,
˛ itd. złożone w całość tworza˛ poj˛ecie DRZWI.
Jak przebiega nabywanie poj˛eć w koncepcji Jerry’ego Fodora? Nie może to być złożenie poj˛ecia z cech bardziej pierwotnych, ponieważ poj˛ecia sa˛
wg niego atomami. Jedyna składalność wyst˛epuje na poziomie całych poj˛eć prostych, tj. poj˛ecie BIAŁE DRZWI złożone jest z poj˛eć BIAŁE i DRZWI,
które sa˛ nie dajacymi
˛
si˛e dalej dekomponować atomami. Wydaje si˛e wi˛ec,
że jedyna˛ alternatywa˛ dla skonstruowania poj˛ecia jest posiadanie go jako
poj˛ecia wrodzonego. Innymi słowy, wydaje si˛e, że nieunikniona˛ konsekwencja˛ atomizmu poj˛eciowego jest natywizm w kwestii poj˛eć. DRZWI musi być
poj˛eciem wrodzonym.
W „Concepts. . . ” Fodor unika jednak mówienia o wrodzonym charakterze poj˛eć, zamiast tego mówi explicite o ich nabywaniu. Nabywanie poj˛eć
polega wg Fodora na podłaczeniu
˛
si˛e umysłu do/sczepieniu si˛e z (getting
locked to) odpowiednimi elementami świata. Dla przykładu nabycie poj˛ecia
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DRZWI polega na sczepieniu si˛e umysłu z egzemplarzami drzwi w świecie,
a dokładniej z egzemplarzami „drzwiowatości” w świecie.
Ten aspekt koncepcji Fodora jest jednym z najbardziej watpliwych.
˛
Tajemnicza relacja „getting locked to” — sczepiania si˛e umysłu z pewnymi
wybranymi własnościami w świecie wydaje si˛e bowiem pewnym wybiegiem
teoretycznym. Przede wszystkim trudno jest zrozumieć dokładne stanowisko Fodora wzgl˛edem wrodzoności poj˛eć: jak dokładnie przebiega granica
mi˛edzy tym, co nabyte, a wrodzone. W dalszej cz˛eści tekstu przedstawi˛e
trzy metafory, które w sposób możliwie najbardziej obrazowy przybliża˛ trzy
sposoby rozłożenia akcentów pomi˛edzy wrodzonościa,
˛ a tym, co nabyte.
Ostatnia˛ z nich wskazuj˛e jako trafnie charakteryzujac
˛ a˛ koncepcj˛e Fodora22 .

Metafora pierwsza — „foremki do ciasta”
To, z czym si˛e rodzimy to zestaw foremek do ciasta. Środowisko jest bezkształtna˛ masa˛ na podobieństwo ciasta. Proces nabywania poj˛eć to formowanie określonych kształtów w masie na pomoca˛ foremek. Środowisko dostarcza materiału empirycznego (ciasta), jednak otrzymane kształty zależa˛ wyłacznie
˛
od
kształtów foremek.

Według tej obrazowej metafory, fodorowskie „sczepianie si˛e” byłoby jak
kontakt foremek z ciastem, stanowiacy
˛ proces nabywania poj˛eć. Taka metafora przedstawiałaby jednak wersj˛e natywizmu silniejsza,
˛ niż stanowisko
Fodora. W tej wersji obiektywnie istniejacy
˛ świat jest czymś niezróżnicowanym, zatem kształt naszego poznania nie zależy od świata, lecz w całości od
wrodzonych poj˛eć.
Stanowisko to nie daje si˛e także pogodzić z realizmem metafizycznym,
gdyż przeczyłoby ono obiektywnemu istnieniu np. drzwi. Drzwi nie istniałyby w świecie zewn˛etrznym, lecz byłby powoływane do istnienia wyłacznie
˛
przez nasze umysły.
Co wi˛ecej, dla stanowiska tego powstaje problem d/D (doorknob/DOORKNOB), tj. problem z wyjaśnieniem dlaczego poj˛ecie np. DRZWI nabywany
przez kontakt z drzwiami, a nie przez kontakt z czymkolwiek innym (np.
„bita˛ śmietana˛ lub żyrafami” — [Fodor 1998, s. 139]); jeśli świat jest sam
z siebie niezróżnicowany, nasz umysł mógłby nabyć poj˛ecie DRZWI jako rezultat sczepienia si˛e z czymkolwiek.

Metafora druga — dopasowanie umysł-świat — dwa zestawy „klocków”
Wrodzone wyposażenie poznawcze człowieka porównać można do zestawu kloc22

Zaprezentowane metafory moga˛ wydać si˛e zabawne, nie sa˛ jednak bardziej humorystyczne od przykładów przytaczanych przez samego Fodora.
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ków Lego; świat natomiast jest drugim, komplementarnym zestawem. Wrodzone „klocki” w naszych umysłach pasuja˛ do elementów świata. Fodorowskie
„sczepianie si˛e” polegałoby na połaczeniu
˛
odpowiednich klocków, tj. wrodzonego „klocka” DRZWI w umyśle z „klockami” drzwi w świecie zewn˛etrznym, itd.

Takie wyjaśnienie jest nie do utrzymania z kilku wzgl˛edów. Po pierwsze,
sugeruje ono magiczne dopasowanie umysłu i świata (rodzaj „przedustawnej harmonii”). Po drugie, dziedziczy ona problemy radykalnego natywizmu, np. problem z wyjaśnieniem wrodzonego charakteru np. zaawansowanych poj˛eć technologicznych. Po trzecie, wyjaśnienie to zakłada istnienie
z góry świata z góry skategoryzowanego, w sposób niezależny od aktywności poznawczej podmiotów poznania. Umysły różne od ludzkich (np. potencjalne umysły maszyn) nie mogłyby istnieć nawet hipotetycznie, gdyż ich
wrodzone wyposażenie („klocki”) nie pasowałoby do świata.

Metafora trzecia — jeden zestaw „klocków”
Wrodzone wyposażenie człowieka to zestaw proto-poj˛eć — „klocków”, które
moga˛ sczepiać si˛e z pewnymi strukturami istniejacymi
˛
obiektywnie w świecie.
Świat zewn˛etrzny — taki, jaki jest przed kontaktem z naszymi umysłami —
składa si˛e z różnorodnych kształtów, z których cz˛eść pasuje (kontyngentnie) do
wrodzonego zestawu poznawczych „klocków”, a wi˛ec proto-poj˛eć.

Dla tej metafory kluczowe jest to, że obiektywnie istniejacy
˛ świat zewn˛etrzny nie jest ani zupełnie niezróżnicowany (metafora 1), ani z góry skategoryzowany (metafora 2). Proces nabywania poj˛eć polega na sczepianiu
si˛e elementów naszego wrodzonego wyposażenia poznawczego („klocków”)
z elementami cz˛eściowo tylko ustrukturyzowanego świata. „Drzwiowatość”
(w przykładzie Fodora „klamkowatość” — doorknobhood) jest realna,
˛ ale
zarazem zależna˛ od umysłu (mind-dependent) cecha˛ świata. Oznacza to, że
drzwi istnieja˛ realnie w świecie, jednak tylko jako rzeczy, które pasuja˛ do naszego wrodzonego proto-poj˛ecia („klocka”) DRZWI. Treść intencjonalna nie
leży ani po stronie świata, ani umysłu, lecz powstaje w procesie „sczepiania
si˛e” elementów umysłu i świata:
Zasadniczo pomysł jest taki: to, co sprawia, że jakaś rzecz jest
klamka˛ to po prostu bycie takim rodzajem przedmiotu, poprzez
kontakt z którym nasz typ umysłu łatwo nabywa poj˛ecie KLAMKA. I w druga˛ stron˛e: to, co czyni z czegoś poj˛ecie KLAMKA to po
prostu wyrażanie takiej cechy, z która˛ umysły naszego typu sczepiaja˛ si˛e na podstawie dobrych przykładów egzemplifikowanej
w świecie klamkowatości. [Fodor 1998, s. 149]
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Tak rozumiane stanowisko jest czymś różnym od radykalnego natywizmu poj˛eciowego, który twierdziłby, że wrodzone nam sa˛ „pełne” poj˛ecia
wyposażone w treść intencjonalna.
˛ Jest to połaczenie
˛
umiarkowanego natywizmu z bardziej abstrakcyjna,
˛ ogólnofilozoficzna˛ teza˛ nt. ontologii. Mimo
wszystko, poj˛ecia — w tym takie jak GAŹNIK, czy MODEM — sa˛ nadal w pewien sposób wrodzone, a mianowicie jako proto-poj˛ecia, czyli potencjalne
sposoby kategoryzowania świata przez umysł ludzki.

Podsumowanie
Propozycja Fodora jest z pewnościa˛ bardzo oryginalna. Charakter jego koncepcji pozostaje natywistyczny — poj˛ecie jest od poczatku
˛
w pewnej podstawowej formie obecne w systemie, zaś środowisko tylko je aktywuje. Zjawisko uczenia si˛e, kluczowe dla teorii empirystycznych, jest u Fodora nieobecne. Z drugiej strony, m.in. dzi˛eki postulowaniu specyficznej ontologii,
Fodorowi udaje si˛e uniknać
˛ absurdalnych konsekwencji zwiazanych
˛
z radykalna˛ wersja˛ natywizmu poj˛eciowego.
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Abstrakt. W artykule pragn˛e podjać
˛ zagadnienie wartości badawczej i oceny
metodologicznej tzw. eksperymentów myślowych w analitycznej filozofii umysłu. Dokonam krótkiego przegladu
˛ teorii ich dotyczacych
˛
(przypisujacych
˛
im
m.in. status badź
˛ argumentów, badź
˛ granicznego przypadku eksperymentu naukowego), zaproponuj˛e kryteria ich poprawności.

Postaram si˛e rozpatrzyć eksperymenty myślowe z perspektywy metodologicznej. Zbadam j˛ezyk dyskursu na temat świadomości, a w szczególności
na temat jej aspektu fenomenalnego. Interesuje mnie fakt, że do tego, czym
jest doświadczenie zmysłowe oraz świadomość staramy si˛e dojść na drodze
spekulacji myślowych. W filozofii analitycznej przybieraja˛ one cz˛esto charakter rozważań nad możliwościa˛ realizacji niekiedy zupełnie nieintuicyjnych scenariuszy; majacych
˛
unaocznić wybrane cechy przysługujace
˛ świadomości i prawidłowości jej dotyczace.
˛ Scenariusze owe służa˛ jako argumenty,
a nie tylko jako ilustracje prezentowanych tez. Czy można je zaliczyć w poczet eksperymentów, chociaż dość osobliwej odmiany, gdyż eksperymentów
wyłacznie
˛
myślowych?
W refleksji nad eksperymentami myślowymi nie można mieć pewności,
że ich klasa jest niepusta. Rozważam wi˛ec kryteria identyfikacji i poprawności tego typu doświadczeń jako hipotetycznych. Przy czym zauważam,
97
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że musi istnieć pewna swoboda rozgraniczenia cech definicyjnych i warunków skuteczności/powodzenia eksperymentów myślowych wobec tego, że
nie wiadomo do końca ani czym, ani czy — sa˛ i czy maja˛ racj˛e bytu. Niepodobna wi˛ec przedstawić zarazem wyczerpujacej
˛ definicji i przeprowadzić
zadowalajacego
˛
dowodu na rzecz ich zasadności.
1) Wartość metodologiczna eksperymentów myślowych.
Eksperymenty myślowe — symulacja kontrfaktycznych eksperymentów
fizycznych, które sa˛ możliwe tylko logicznie, lecz nomologicznie nie do zrealizowania czy wyimaginowany przebieg faktycznego eksperymentu, którego nie sposób przeprowadzić wyłacznie
˛
z przyczyny technicznych ograniczeń? Czym jest eksperyment myślowy? Argumentacja?
˛ (Por. [Norton]).
Rzeczywistym, choć granicznym, przypadkiem eksperymentu naukowego?
Czy ma wartość badawcza,
˛ argumentacyjna,
˛ czy jedynie perswazyjna?
˛ Można go zaklasyfikować jako szczególny typ eksperymentu behawioralnego —
opiera si˛e wszakże na ciagu
˛ zachowań czynności behawioralnych, jakimi sa˛
zachowania werbalne — pod wpływem których badany (ale zarazem badajacy)
˛ dochodzi do przekonania na temat zjawiska pozaj˛ezykowego, które
można by zweryfikować wyłacznie
˛
na podstawie świadectw zmysłowych.
1.1) Analiza wartości badawczej eksperymentów myślowych: heurystyczna czy poznawcza?
Znamienne, że nie sa˛ to eksperymenty dokonywane w obr˛ebie konkretnej teorii, lecz maja˛ położyć podwaliny pod kolejna˛ teori˛e.
1.1.1) Identyfikacja warunków poprawności metodologicznej eksperymentów myślowych jako narz˛
edzia badawczego wobec niemożności
ich empirycznej weryfikacji. Dyskusja nad Sorensena teoria˛ eksperymentów myślowych jako granicznego przypadku eksperymentów, które
nie wymagaja˛ wdrożenia w praktyce.
Eksperymenty myślowe dostarczaja˛ operacjonalistycznej deskrypcji zjawisk, deskrypcji, która jest na tyle wyczerpujaca
˛ i namacalna, że może wr˛ecz
pełnić funkcj˛e wyjaśnienia, a nie tylko opisu. Pod nieobecność danych obserwacyjnych, opis niedost˛epnego zmysłowo zjawiska musi zarazem zawierać jego wyjaśnienie. Pełni podwójna˛ funkcj˛e — deskrypcji tego, CZYM jest
omawiany fenomen, jak również dowodem na to, CZY faktycznie taki fenomen ma charakter realny a nie jest jedynie fikcja˛ powołana˛ do życia przez
teoretyków.
Rozważenia wymaga także zagadnienie poziomu ogólności eksperymentów myślowych — powinien istnieć tylko jeden, analogiczny do poziomu
opisu doświadczeń fizykalnych. Operacyjny charakter eksperymentów myślowych powinien uniemożliwiać ich uogólnienie, generalizacj˛e. Nawet uj˛ecie jego przebiegu w terminach, dowolnie, bardziej szczegółowych lub ogólnych nie powinno wpłynać
˛ na zmian˛e pułapu abstrakcji samego rozumowania tworzacego
˛
rdzeń eksperymentu. W szczególności, wynik rozumowania
powinien pozostać niezmieniony. Być może postulat o zafiksowanym poziomie ogólności eksperymentów myślowych dostarcza metody sprawdzianu
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ich poprawności. W tym celu należałoby powtórzyć go kilkakrotnie ze zmiana˛ poziomu ogólności zastosowanych terminów opisu. Jeśli „eksperyment
myślowy” nie jest terminem metaforycznym i odnosi si˛e do autentycznego narz˛edzia badawczego, nie powinien dawać si˛e ujać
˛ za pomoca˛ metaj˛ezyka. Nie ma metaeksperymentów. Eksperymenty powinny reprezentować
bezpośrednio rzeczywistość pozaj˛ezykowa.
˛ Formuła eksperymentu myślowego wykracza poza narracj˛e/ ramy fabularne — eksperymenty myślowe
zawieraja˛ komponent˛e wizualna.
˛ Dokonuja˛ prezentacji naocznej, z wykorzystaniem przynajmniej jednej modalności. Cechuja˛ si˛e wyobrażeniowa˛ natura.
˛ Eksperymenty myślowe maja˛ empiryczny charakter. Jednak nie zast˛epuja˛ percepcji. Ich analogia do spostrzegania napotyka ograniczenia, gdyż
eksperymenty dotycza˛ najcz˛eściej zjawisk pozaobserwacyjnych lub sytuacji
kontrfaktycznych, takich, których nie da si˛e sprawdzić doświadczalnie. Nie
sa˛ realizowane w rzeczywistości fizykalnej, pozamentalnej. Ich empiryczny charakter ma polegać na niemożności jednoznacznego przewidzenia ich
rezultatu na podstawie przyj˛etych założeń. Innymi słowy, ich przebieg pozostaje niewyreżyserowany/niezainscenizowany/niezaaranżowany i zachowuje walory odkrywcze/wartość poznawcza˛ dla autora projektu doświadczenia mentalnego. Wprawdzie eksperymenty myślowe posługuja˛ si˛e analogia,
˛ jednak nie w celach ściśle poj˛etej rekonstrukcji, a twórczo. Stosujac
˛
zaczerpni˛eta˛ skadin
˛ ad
˛ reguł˛e do rozpatrzenia jeszcze nieskodyfikowanego
za pomoca˛ zasad zjawiska, faktycznie przeprowadzamy zabieg, który można by z powodzeniem nazwać sformułowaniem metafory. Jednak rozpatrywana w eksperymencie myślowym sytuacja sama ma służyć jako model zjawiska, które sprawia trudności deskrypcyjne i eksplanacyjne, gdyż pozbawione jest bezpośrednich odpowiedników wśród znanych obserwowalnych
fenomenów. Rozumowanie, które opierałoby si˛e wyłacznie
˛
na odwzorowaniu jednego zjawiska na podobieństwo innego należałoby uznać za klasyczny przypadek wnioskowania przez analogi˛e i wykluczyć z klasy eksperymentów myślowych. Nawet jeśli eksperymenty traktuja˛ o zjawiskach, które
nie poddaja˛ si˛e uj˛eciu wyobrażeniowemu/obrazowemu, powinny respektować jednak bardzo rygorystyczne kryteria ich przedstawienia, tj. podejmować prób˛e ich naocznej reprezentacji. Eksperyment myślowy powinien być
sprawdzianem możliwości jego manipulacyjnego uj˛ecia również, a może —
przede wszystkim, problemu, który nie poddaje si˛e analizie z wykorzystaniem środków dost˛epnych wyobraźni.
W tym punkcie załamuje si˛e podobieństwo eksperymentów myślowych
do fizykalnych, gdyż charakter empiryczny świadczy o ich powodzeniu i, w
przeciwieństwie do eksperymentów fizykalnych, nie jest ich cecha˛ definicyjna˛ czy warunkiem koniecznym. Znacznie gł˛ebsza analogia zachodzi mi˛edzy
eksperymentami myślowymi i zabiegami demonstratywnymi przeprowadzanymi w naukach ścisłych. Próba reprezentacji naocznej, interpretacji nadaje
konkretne odniesienie formułom symbolicznym, które bez przekładu na bardziej konkretny system wizualizacji miałyby jedynie takie określenie, które
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jest zadane definicja˛ uwikłana,
˛ kontekstowa.
˛ Jedynie operacjonalizacja poj˛ecia pozwala na jego stosowanie, np. wykres funkcji w układzie współrz˛ednych umożliwia zrozumienie równań algebraicznych z kilkoma zmiennymi.
Być może dodatkowym kryterium przemawiajacym
˛
na rzecz poprawności tez postawionych na temat wybranego zjawiska mentalnego byłaby
zbieżność rezultatów uzyskanych za pomoca˛ wielu różnych dotyczacych
˛
go
eksperymentów myślowych.
3) Neurologiczne i kognitywistyczne zaplecze eksperymentów myślowych.
O ile eksperymenty myślowe maja˛ racj˛e bytu, nie należa˛ wyłacznie
˛
do
dziedziny spekulacji. Jakiego rodzaju zjawisko poznawcze zaangażowane
jest w ich genez˛e, oprócz wyższych funkcji mentalnych takich jak wnioskowanie? Nie moga˛ si˛e bowiem rzadzić
˛
jedynie regułami wnioskowania i spełniaja˛ dodatkowe kryteria. Mianowicie, powinny przebiegać zgodnie z mechanizmami odpowiedzialnymi za działanie takich władz mentalnych, jak
wyobraźnia. Empirycznego charakteru może im użyczyć osadzenie w kontekście funkcji kognitywnych. Chociaż eksperymentów myślowych niepodobna zrealizować w naturze, należy si˛e pokusić o prób˛e poddania badaniu
ich samych jako zjawiska empirycznego, na przykład, poprzez obserwacj˛e
pracy mózgu lub czasu reakcji podczas ich przeprowadzania. Pierwsze kroki w tym kierunku poczynili Roger Shepard i Stephen Kosslyn. Zdołali oni
ustalić, że manipulacje wykonywane w wyobraźni trwaja˛ krócej lub dłużej
w zależności od tego, jakie sa˛ różnice wielkości mi˛edzy rozpatrywanymi
obiektami jako spotykanymi w rzeczywistości pozamentalnej. Zarówno praca mózgu, jak i czas reakcji sa˛ uchwytne za pomoca˛ sprz˛etu naukowego i
podlegaja˛ pomiarom. Wzorcowymi operacjami umysłowymi, które mogłyby
uwiarygodnić eksperymenty myślowe jako narz˛edzie badawcze sa˛ rotacje
mentalne lub skaning umysłowy. Innym przejawem życia psychicznego, który pozwala wykryć niezmienniki ludzkiej zdolności ujmowania za pomoca˛
zmysłów, sa˛ marzenia senne. Zachowuja˛ one bowiem cechy percepcji, lecz
wykraczaja˛ poza granice racjonalności i sensowności przestrzegane standardowo na jawie. Jednym spośród tych, którzy uczynili sny przedmiotem
swych poszukiwań naukowych, jest Antti Revonsuo.
4) Rola eksperymentów myślowych we współczesnej analitycznej filozofii umysłu.
Wydaje si˛e, ze charakterystyka świadomości nie powinna sprawiać trudności jako że jest ona, na równi z współtworzacym
˛
ja˛ doświadczeniem zmysłowym, dost˛epna każdemu, bezpośrednio i z pierwszoosobowego punktu
widzenia. Niemniej jej dyskursywne uj˛ecie wymaga odwołania si˛e do wysoce nieprecyzyjnych terminów i opiera si˛e na ustaleniach eksperymentów myślowych (Gedankexperiment), nie zaś fizykalnych. Eksperymenty myślowe
zachowuja˛ zasadność, o ile dotycza˛ sfery mentalnej, która jest pozaobserwacyjna, chociaż pełni funkcj˛e racji w odniesieniu do obserwacji. Percepcja
daje podstawy metodologiczne do wysuwania twierdzeń na mocy świadectw
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zmysłowych.
Doznania świadome sa˛ podstawa˛ danych obserwacyjnych, lecz same nie
podlegaja˛ obserwacji z perspektywy trzecioosobowej. Znamienne, że wykorzystywane w obr˛ebie filozofii umysłu argumenty konstruktywne, jak choćby te na rzecz istnienia qualiów, odwołuja˛ si˛e do spekulacji filozoficznej.
Badacze zjawisk świadomych zazwyczaj powołuja˛ si˛e na uzasadnienia majace
˛ charakter eksperymentów myślowych. Tak dobrana linia argumentacji
nie powinna jednak dziwić. Jeśli bowiem chce si˛e bronić tezy o realności
przeżyć świadomych, dost˛epnych jedynie introspekcyjnie, nieporównywalnych z doznaniami innych istot świadomych, trudno dowodzić ich istnienia
w kategoriach intersubiektywnych.
Nasuwa si˛e jednak podejrzenie o braku asymetrii w wiarygodności eksperymentów wykorzystujacych
˛
podejścia z perspektywy pierwszo- lub trzecioosobowej (w nawiazaniu
˛
do koncepcji Shoemakera). Pierwszoosobowe
nie jest bardziej uprzywilejowane, gdyż uczestnikom eksperymentu utrzymanego w konwencji pierwszoosobowej trudno byłoby faktycznie zrekonstruować cudze doznania. Eksperymenty sformułowane w obu poetykach:
pierwszo- i trzecioosobowej, sa˛ równorz˛edne. W obu przypadkach, realizacja doświadczenia mentalnego dotyczacego
˛
zjawisk psychicznych wymaga pogodzenia uj˛ecia pierwszo- i trzecioosobowego. Funkcja eksperymentu
myślowego polega właśnie na próbie pogodzenia obu uj˛eć.
W świetle tej dwoistej perspektywy warto zadać sobie pytanie czy osoby
zaangażowane w przebieg eksperymentu myślowego sa˛ jego uczestnikami,
czy koordynatorami? Wydaje si˛e, że ich rola jest podwójna. Pełnia˛ obie funkcje.
Niektóre eksperymenty psychologiczne znajduja˛ si˛e na pograniczu eksperymentów myślowych i fizykalnych. Przebiegaja˛ bowiem według schematu, polegajacego
˛
na poproszenie grupy osób o przeprowadzenie jednakowego zabiegu myślowego.
Czy eksperymenty psychologiczne stosujace
˛ si˛e do funkcji poznawczych
nie sa˛ eksperymentami myślowymi przeprowadzonymi na wi˛ekszej liczbie
osób? Wykorzystuja˛ zatem, obok samego środka badawczego, jakim sa˛ eksperymenty myślowe, również narz˛edzia nauk społecznych, jak choćby kwestionariusz.
Jakkolwiek podana przeze mnie charakterystyka eksperymentów myślowych ma charakter idealizacji, sadz˛
˛ e, że dostarcza argumentów na rzecz
tezy o ich wyróżnionym statusie, sprawiajacym,
˛
iż eksperymenty myślowe
nie sa˛ jedynie ilustrowanymi lub fabularyzowanymi dowodami.
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Mary i j˛
ezyk nauki
o świadomości
Agnieszka Czoska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kognitywistyka III rok,
etnolingwistyka I rok
[agnieszka zoskawp.pl℄
Abstrakt. Jesteśmy przyzwyczajeni do dyskutowania eksperymentu myślowego Mary neurobiologa, jako głosu w sprawie naukowej istotności qualiów —
bezpośrednich stanów fenomenalnych świadomego podmiotu — oraz możliwości (czy też niemożliwości) ich trzecioosobowego badania. Możliwe jest jednak doszukanie si˛e w nim pewnych założeń dotyczacych
˛
nauki o świadomości,
które nie powinny być pomijane w dyskusjach o metodologii nauk kognitywnych.

Maria jest błyskotliwym naukowcem, który (. . . ) został zmuszony do badania świata z czarno-białego pokoju za pośrednictwem
czarno-białego monitora telewizyjnego. Specjalizuje si˛e ona w
neurofizjologii widzenia i zdobywa, załóżmy, wszystkie fizyczne
informacje, które można zdobyć na ten temat(. . . ) Co si˛e stanie,
gdy Maria wyjdzie z czarno-białego pomieszczenia lub dostanie
kolorowy monitor telewizyjny? (. . . ) Wydaje si˛e po prostu oczywiste, że dowie si˛e czegoś o świecie i przeżyciach wzrokowych
(. . . ) [Dennett 2007, s. 145]
Frank Jackson opisał ten eksperyment myślowy w artykule Epifenomenal Qualia z 1982r. Miał na celu wykazanie, że naukowe opisywanie stanów doznaniowych, czy świadomości w ogóle, nie może nam zaoferować
prawdziwego poznania ludzkiego umysłu, gdyż omija najistotniejsza˛ w tej
materii kwesti˛e qualiów. Daniel Dennett napisał, że eksperyment myślowy
103
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z Mary jest jednym z najpopularniejszych w obszarze nauki o świadomości,
ale także jednym z najmniej rozumianych zagadnień tego typu. [Dennett
2007, s. 145–175]
Jesteśmy przyzwyczajeni do dyskutowania eksperymentu myślowego Mary neurobiologa jako głosu w sprawie naukowej istotności qualiów — bezpośrednich stanów fenomenalnych świadomego podmiotu — oraz możliwości
(czy też niemożliwości) ich trzecioosobowego badania. Możliwe jest jednak
doszukanie si˛e w nim pewnych założeń dotyczacych
˛
nauki o świadomości,
które nie powinny być pomijane w dyskusjach o metodologii nauk kognitywnych. Celem artykułu jest omówienie jednego z nich — przekonania
o niewystarczalności trzecioosobowego opisu do poznania funkcjonowania
doznań. Pozwoli to na podejście do eksperymentu od strony konsekwencji
zawartych w nim intuicji dla naukowego opisu świadomości.
Mary nie tylko prowadzi badania za pośrednictwem czarno-białego monitora telewizyjnego. Z eksperymentów, czy obserwacji dowiaduje si˛e, jak
jest przetwarzana informacja wzrokowa, jak ludzie na nia˛ reaguja,
˛ do czego
służy. Jednak ciagle
˛ wydaje si˛e po prostu oczywiste, że dowie si˛e czegoś o (. . . )
przeżyciach wzrokowych gdy sama zobaczy coś kolorowego. To podmiot doznania wie, na czym polega doznawanie (np. czerwieni). Konieczne wydaje
si˛e wi˛ec przeanalizowanie, jeśli nie własnych wrażeń, to czyjegoś raportu
jakości doznań. Dopiero wówczas Mary b˛edzie dysponować kompletna˛ wiedza˛ na temat świadomości fenomenalnej. Opis ten musiałby być subiektywny i wywoływać rodzaj współodczuwania, aby można było twierdzić, że badaczka nie b˛edzie zaskoczona własnym barwnym doznaniem. Wielu kognitywistów skłania si˛e ku przekonaniu, że dopiero dysponujac
˛ takim opisem
b˛edziemy w stanie zrozumieć jak to jest być. . . . W tym celu postuluje si˛e
stworzenie nowego j˛ezyka opisu świadomości. [Nagel 2000, s. 66]
Artykuł ten jest krytyka˛ twierdzenia, że zagadnienie świadomości może
zostać rozwiazane
˛
dopiero wówczas, gdy b˛edziemy dysponować takim opisem, który b˛edzie uwzgl˛edniał terminologi˛e odnoszac
˛ a˛ si˛e bezpośrednio do
subiektywnych własności bycia świadomym podmiotem.

Jak to jest opisywac doznania?
Komunikowanie „jak to jest mieć wrażenie” wydaje si˛e nam być niezmiernie
skomplikowane, jeśli tylko poświ˛ecić mu nieco refleksji. Uznajemy, że aby
opowiedzieć o czymś prawdziwie, musimy zagł˛ebić si˛e w introspekcj˛e, opisywać drobiazgowo, stosujac
˛ porównania, posiłkujac
˛ si˛e też wyjaśnieniami
na wielu poziomach (od abstrakcji po fizjologi˛e), by odbiorca nie miał najmniejszej watpliwości
˛
co do naszego stanu. Przeci˛etny użytkownik j˛ezyka
zwykle nie potrzebuje gł˛ebokiej refleksji by stwierdzić, że opisywanie własnych stanów mentalnych nie jest satysfakcjonujace
˛ zwłaszcza, gdy sa˛ one
w jakiś sposób wyjatkowe
˛
— subiektywność, prywatność blokuje możliwość
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pełnego zrozumienia. Intuicja ta pozostaje niezwykle silna także w filozofii
umysłu oraz kognitywistyce, rozciagaj
˛ ac
˛ si˛e na wszelkie predykaty mentalistyczne.
Jednocześnie marzeniem ludzkości jest wynalezienie j˛ezyka, który pozwoliłby „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Poszukiwanie jak najlepszych sposobów ekspresji siebie jest charakterystyczne nie tylko dla poezji, ale i potocznych rozmów. Sfera mentalna jest ta,
˛ w której kwestia odpowiedniości
j˛ezyka staje si˛e szczególnie istotna — wydaje si˛e, że nie mamy innych codziennych sposobów na wglad
˛ w myśli i uczucia innych.
Czy w nauce, konstruujac
˛ j˛ezyk teorii, także mamy na celu wynalezienie
właściwych nazw badanych zjawisk?

Jak to b˛
edzie w „po naukowemu”?
Mary neuronaukowiec wie, jak zachowuja˛ si˛e jednostki ludzkie w obliczu
doznania każdego możliwego koloru, wie też, że w istocie nie stykaja˛ si˛e
one z kolorem, ale światłem o określonych długościach fali, które dopiero w
korze wzrokowej sa˛ interpretowane w kategoriach barw. Sama jednak nigdy
nie miała doznania barwnego — opisy fizjologiczne, czy funkcjonalistyczne
nie sa˛ w stanie go wywołać. Możemy albo zgodzić si˛e z zasadnicza˛ niewiedza˛ badaczki, albo dopytywać si˛e, czy jednak Mary może wie, jak to jest,
bo wśród jej trudnych lektur trafiła si˛e choć jedna operujaca
˛ nowym, wspaniałym j˛ezykiem nauki o świadomości. Obydwa sposoby poradzenia sobie z
tym dylematem sa˛ z perspektywy rzeczywistego neuronaukowca, czy wr˛ecz
kognitywisty, równie niezadowalajace.
˛
W konsekwencji pierwszego praca nad wyjaśnieniem świadomości fenomenalnej jest bezcelowa. Pozornie tylko problem ten dotyczy jedynie qualiów. Skoro stanowia˛ one podstaw˛e świadomości podmiotu, niemożność
ich naukowego badania uniemożliwia także badanie działania umysłu. Drugi pociagaj
˛ ac
˛ za soba˛ odejście od opisu qualiów w terminach nauk przyrodniczych, grozi utrata˛ przez fenomenologi˛e naukowego charakteru. J˛ezyk
nauki jest ściśle powiazanym
˛
z metodologia,
˛ umożliwiajac
˛ a˛ budowanie jak
najlepszych teorii i testowanie ich. Pracujac
˛ w obr˛ebie nauk przyrodniczych
nad zrozumieniem świadomości przyjmuje si˛e zasady empirycznej sprawdzalności i intersubiektywnej komunikowalności teorii. Z drugiej strony, nie
potrafimy właściwie znaleźć wyznaczników konstrukcji tego specjalnego j˛ezyka, który miałby w badaczach wywoływać badane fenomeny. Niekoniecznie jest tak, ze powyższe sposoby radzenia sobie z problemem Mary to jedyne dost˛epne rozwiazania.
˛
Próbujac
˛ odpowiedzieć sobie na pytanie o sensowność badania problemu świadomości fenomenalnej należałoby najpierw zapytać, co oznacza
naukowe zrozumienie tej kwestii. Na co dzień chcac
˛ rozumieć czyjś stan
skłaniamy si˛e ku odczuciu na własnej skórze, jak on si˛e czuje. Jednak dla
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naukowca „rozumieć” wiaże
˛ si˛e automatycznie z wyjaśnieniem danego stanu. Zrozumienie zjawiska w naukach przyrodniczych dotyczy odnalezienia
zwiazków
˛
i prawidłowości w obszarze przyczyn, przebiegu, skutków, budowy. [Weinberg 1994, s. 32–33] Dokładnie i tylko tego powinno si˛e wymagać
od nauki o świadomości, jeśli traktujemy ja˛ jak nauk˛e, a świadomość jako
zjawisko naturalne.
Opis ma być sposobem na intersubiektywne komunikowanie wyników
badań. Różne dziedziny nauki posługuja˛ si˛e j˛ezykami różniacymi
˛
si˛e w jakimś stopniu, zwłaszcza pod wzgl˛edem stosowanych terminów i ich definicji. Termin, jak nazwa w j˛ezyku potocznym, jest narz˛edziem konsolidacji
i utrwalania poj˛eć, jakie wyłaniaja˛ si˛e w miar˛e odkrywania prawidłowości
w eksplorowanej dziedzinie i odkrywania przedmiotów jej zainteresowania. Umożliwia też skrócenie opisów. Jest nieodzowny dla „zabezpieczenia”
poj˛eć [Cassirer 2004, s. 69], umożliwia operowanie wyobrażeniami niezależnie od tego, co dzieje si˛e z obiektami, a także kategoryzacj˛e i generalizacj˛e, a co za tym idzie, dalsze badania zjawisk, do jakich termin si˛e odnosi.
Konsolidacja wrażeń w sensowna˛ jednostk˛e jest wi˛ec zapośredniczona w j˛ezyku. Posługujac
˛ si˛e słowami, także terminami naukowymi, pomijamy duża˛
cz˛eść informacji zawartej w bezpośrednim doświadczeniu. Słowa jednak nie
odnosza˛ si˛e do rzeczywistości bezpośrednio, a funkcja˛ nazwy jest jedynie wybranie i zatrzymanie si˛e na pewnym aspekcie, a nie wyczerpujace
˛ odniesienie
[Cassirer 2004, s. 281].
Mimo wszystko, j˛ezyk nie ma aż takiej mocy, by pokryć niedostatek danych doświadczalnych. Skoro uznamy, że qualia należa˛ do porzadku
˛
zjawisk naturalnych, jedynym sposobem dowiedzenia si˛e, jak sa˛ wytwarzane w
mózgu/umyśle, do czego służa˛ i jak działaja,
˛ jest wypracowywanie i stosowanie metodologii badań empirycznych w kognitywistyce. Dopiero badajac
˛
gruntownie zagadnienie świadomości fenomenalnej b˛edziemy mieli prawo
stwierdzić, że jakieś jego aspekty sa˛ z pewnościa˛ poza możliwościami nauki. Co wi˛ecej, naukowcy nie musza,
˛ a nawet nie powinni, wczuwać si˛e w
badanych. Krótkowzroczność pozwalania sobie na współ(od)czucie qualiów
staje si˛e zrozumiała dopiero w dość abstrakcyjnych wyobrażeniach „co-bybyło-gdyby” badanie przeprowadzał system poznawczy zasadniczo różniacy
˛
si˛e od ludzkiego. Daniel Dennett posługuje si˛e ta˛ sugestia˛ gromadzac
˛ argumenty za postulowana˛ przez siebie heterofenomenologia.
˛ [Dennett 2007,
165 – 169, 191] Wystarczy jednak poszukać bliżej. Koncentracja na jakościowym poznawaniu qualiów zamkn˛ełaby drog˛e do badania świadomości
zwierzat,
˛ zwłaszcza posiadajacych
˛
odmienne od ludzkich narzady
˛ zmysłów.
A badania takie sa˛ konieczne, jeśli uznajemy świadomość za własność przynajmniej niektórych żyjacych
˛
na ziemi organizmów.

Poznańskie Forum Kognitywistyczne

107

Ale jak to jest rozumieć
Dalsze pytanie o to, czy faktycznie zrozumiemy świadomość wyjaśniajac
˛ ja˛
w taki sposób wydaje si˛e nieracjonalne. Jednak motywacja watpliwości
˛
jest
jasna. Rozumienie jest też fenomenem psychicznym, zwiazanym
˛
z „poczuciem, że si˛e pojmuje”. Dlaczego ciagle
˛ pojawia si˛e wrażenia pozostawania
explanatory gap? Przypuszczeniem, które nasuwa si˛e najcz˛eściej, jest niepełność danych. Mamy wrażenie niezrozumienia, gdyż faktycznie wiemy zbyt
mało i nie wyjaśniamy w pełni. Pojawiaja˛ si˛e zaraz także poglady,
˛ że nie
jesteśmy skłonni przyznać si˛e do tego, że człowiek ze swoja˛ świadomościa˛
może nie być istota˛ wyjatkow
˛
a.
˛ Kwestie te sa˛ szeroko dyskutowane. Może
być jednak i tak, że poczucie niezrozumienia ma podobny status, co sceptyczne poszukiwanie kolejnych kryteriów prawdziwości. Jeśli tak, nie jest
ono jedynie m˛eczacym
˛
zawracaniem głowy, ale bodźcem do zwi˛ekszania
kreatywności poszukiwań oraz dokładności i oryginalności wnioskowań. Jedyne, czego b˛edzie trzeba si˛e wystrzegać, to grz˛eźni˛ecie w utartych, nieudanych sposobach rozmienia trudnego problemu świadomości.
Fiksowanie si˛e na rozważaniu unikalności i prywatności qualiów jest nieproduktywne, powraca bowiem ciagle
˛ do twierdzenia, że wyjaśnienia neuronaukowe, czy funkcjonalistyczne pomijaja˛ „nieredukowalna˛ subiektywność” przez co blokuje przechodzenie nauki o świadomości do etapu naukowego w rozumieniu Kuhna. W rzeczywistości kognitywistyka opierajac
˛ si˛e
na metodologii nauk przyrodniczych wzbogaconej metodami humanistyki
(np. filozofii) pozwala na prowadzenie badań nad świadomościa˛ z pomini˛eciem kompleksu trudności problemu qualiów. Taki brak zahamowań nie
jest ignorancja,
˛ ale odwaga˛ uprawiania nauki. Pozwala uwolnić si˛e od potocznych mitów dotyczacych
˛
poznawania i rozumienia do gł˛ebi i zgodzić
si˛e na to, że wyjaśnienia naukowe maja˛ swoje ograniczenia, które strzega˛
naukowców przed zbyt szybkim wyciaganiem
˛
wniosków. Dzi˛eki temu możliwe jest spełnienie podstawowych postulatów funkcjonowania twierdzeń
naukowych: maja˛ one dostarczać wyjaśnienia, wskazywać na kolejne pola
badawcze, służyć przewidywaniu nast˛epstw i rozwijaniu techniki.
Uznawanie, że świadomość fenomenalna zostanie zbadana i wyjaśniona
przez dziedziny empiryczne, dzi˛eki eksperymentom behawioralnym i neuronauce nie jest uciekaniem od trudnego problemu świadomości. Poznawanie
układu poznawczego człowieka i innych organizmów jest zbieraniem danych, których brak jest dla nauki równie szkodliwy, jak niedostatek hipotez.
Prowadzenie badań pozwala także odkryć, gdzie tak naprawd˛e dana dziedzina cierpi na brak sposobu wyjaśniania obserwacji. Czysta manipulacja
j˛ezykiem jest niepotrzebna, zwłaszcza, że w przypadku braku adekwatnych
określeń terminologia naukowa jest w naturalny sposób wzbogacana i redefiniowana.
Nasze określenia i nazwy wzi˛ete z j˛ezyka potocznego sa˛ mimo
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tej przyrodzonej i nieuchronnej wady [nieprecyzyjności i nieadekwatności] kamieniami milowymi na drodze prowadzacej
˛ do
ogólnych poj˛eć naukowych. [Cassirer 2004, s. 281]
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Illokucyjny model opisu
systemu przekonań
Piotr Sobol-Kołodziejczyk
Uniwersytet Rzeszowski
[pi.kolowp.pl℄
Abstrakt. W artykule podejmuje si˛e prób˛e skonstruowania modelu, za pomoca˛ którego jest możliwa analiza struktury przekonań żywionych przez naturalne i sztuczne systemy poznawcze. Wychodzac
˛ od filozoficznych ustaleń leża˛
cych u podstaw logiki illokucyjnej dokonuje si˛e wyróżnienia przekonań typu I
(internal beliefs) oraz E (external beliefs) w celu ukazania wieloaspektowości
i wielopoziomowości analizowanego poj˛ecia. W drugiej cz˛eści artykułu uzupełnia si˛e standardowy aparat logiki illokucyjnej Vandervekena o formalizm
reguły domyślania oraz zasady domkni˛etego świata dla systemu przekonań
w celu realizacji zadania postawionego w tytule tego tekstu.

Preliminaria filozoficzne
Celem tego artykułu jest próba sformułowania modelu opisu systemu przekonań dla sztucznych i naturalnych systemów przetwarzajacych
˛
informacje.
Tytuł tekstu wskazuje, że ram˛e poj˛eciowa˛ prowadzonych analiz wyznacza
system logiki illokucyjnej. Zdaniem Johna T. Kearnsa, głównym celem badań prowadzonych w zgodzie z paradygmatem logiki illokucyjnej jest podanie zupełnego i niesprzecznego opisu struktury aktów mowy oraz relacji
zachodzacych
˛
pomi˛edzy poszczególnymi aktami. W świetle przytoczonego
stwierdzenia wydaje si˛e, że mi˛edzy formalnym systemem logiki illokucyjnej a teoria˛ badajac
˛ a˛ natur˛e aktów mowy zachodzi zwiazek
˛
rozważany zarówno w perspektywie genetycznej jak i eksplanacyjnej. Odwołanie si˛e do
109
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aspektu genetycznego pozwala sadzić,
˛
że teoria aktów mowy stanowi filozoficzna˛ podstaw˛e logiki illokucyjnej [Malinowski 1995] Natomiast wskazanie
na zależność eksplanacyjna˛ zezwala na założenie o wzajemnej determinacji rozstrzygni˛eć i wniosków formułowanych w ramach wymienionych wyżej
dziedzin wiedzy. W zwiazku
˛
z tym, podj˛eciem rozważań wyznaczonych tytułem artykułu należy (przynajmniej w zarysie) omówić podstawowe poj˛ecia
i kategorie teorii aktów mowy.
Podstawowym celem teorii aktów mowy jest wyjaśnienie zjawiska komunikowania si˛e. Mówiac
˛ inaczej, zadaniem teorii aktów mowy jest:
1. wskazanie warunków, które musza˛ być spełnione, aby proces komunikowania si˛e mógł być uznany za skuteczny oraz
2. deskrypcja elementów i struktur składajacych
˛
si˛e na ten proces.
Za Johnem Austinem [Austin 1962] można zatem stwierdzić, że proces komunikowania si˛e polega na realizacji aktów mowy. W uj˛eciu Austina akt
mowy jest definiowany jako jednostka leżaca
˛ u podstaw przetwarzania informacji. Wprowadzona definicja może być, rzecz jasna, nieinformujaca.
˛
W literaturze przedmiotu trudno jednak spotkać równościowa˛ definicj˛e terminu „akt mowy”; cz˛eściej podejmuje si˛e próby typologizacji tego poj˛ecia.
W zwiazku
˛
z tematyka˛ tego artykułu zakłada si˛e, że podstawowa struktura
aktu mowy jest reprezentowana przez schemat 11.

Rysunek 8: Podstawowa struktura aktu mowy
Krótko mówiac,
˛ akt mowy jest złożeniem aktu lokucyjnego, illokucyjnego i perlokucyjnego. Termin „akt lokucyjny” oznacza czynność wypowiadania słów z określonym sensem i określonym odniesieniem. Stad
˛ też, do
aktów lokucyjnych zalicza si˛e zazwyczaj stwierdzanie, orzekanie oraz odnoszenie si˛e [Malinowski 1995]. Z kolei akt illokucyjny jest złożeniem aktu lokucyjnego i operatora kontekstowego wyznaczajacego
˛
sposób realizacji
treści zdaniowej zawartej w akcie. Pozostajac
˛ przy terminologii Johna Searle’a [Searle 1987] można stwierdzić, że akt illokucyjny stanowi składowa˛
treści propozycjonalnej oraz mocy illokucyjnej. Na przykład, analiza zdań:
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1. Czy możesz wyjść z pokoju?
2. Jestem przekonany, że wyjdziesz z pokoju.
3. Watpi˛
˛ e, że wyjdziesz z pokoju
wskazuje, że każde z tych zdań posiada ta˛ sama˛ treść. Różnica mi˛edzy nimi
wiaże
˛ si˛e jedynie ze „sposobem”, w jaki zdania te zostały wypowiedziane.
Sposób ten określa, jaka czynność j˛ezykowa została zrealizowana w wypowiedzi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wyrażeniem prośby,
w drugim — przekonania, w trzecim — powatpiewania.
˛
Na podstawie przykładu wydaje si˛e wi˛ec być jasne, że do aktów illokucyjnych należa˛ m.in.
prośby, groźby, przekonania, obietnice, rozkazy. Natomiast akt perlokucyjny
można traktować jako akt illokucyjny ze skutkiem. Na przykład akt mowy
wyrażony w postaci wypowiedzi Czy możesz mi przynieść ksiażk˛
˛ e z mojego
pokoju? jest nie tylko aktem illokucyjnym, którego cel stanowi wypowiedzenie prośby. Akt ten jest również aktem perlokucyjnym, którego celem jest
spełnienie przez odbiorc˛e komunikatu prośby wyrażonej w illokucji.
W zwiazku
˛
z powyższymi uwagami należy zaznaczyć, że przedstawiona
typologia aktów mowy ma wyłacznie
˛
techniczny charakter. Z punktu widzenia problematyki wyznaczanej tytułem artykułu najbardziej doniosła wydaje
si˛e analiza struktury aktów illokucyjnych, ponieważ do nich właśnie zalicza
si˛e wypowiedzi o charakterze przekonań. W ramach teorii aktów mowy wypowiedzi przekonaniowe traktuje si˛e zazwyczaj jako asercje. Wynika stad,
˛
że wypowiedzi przekonaniowe moga˛ być opisywane w kategoriach semantyki warunków prawdziwościowych, ponieważ, jak postuluje Searle [Searle
1987], przekonania moga˛ być rozumiane jako raporty o treściach stanów
świata (np. Jestem przekonany, że Polska należy do Unii Europejskiej) lub
treściach stanów umysłowych (np. Jestem przekonany, że boli mnie głowa),
a przez to — sa˛ one zwykle prawdziwe lub fałszywe. Mówiac
˛ krótko, na
gruncie teorii aktów mowy przekonaniom przypisuje si˛e kwalifikacj˛e epistemologiczna.
˛ W pracach zwolenników tej teorii trudno jednak odnaleźć ontologiczna˛ charakterystyk˛e stanów przekonaniowych. Stwierdzenie to może
być traktowane jako zarzut wobec teorii aktów mowy. Wydaje si˛e bowiem,
że przekonania o treściach stanów świata i treściach stanów umysłowych
maja˛ inna˛ struktur˛e. Należy zatem założyć, że wypowiadanie przekonań o
świecie i treściach stanów psychicznych może być warunkowane różnymi
zasadami. Z tego wzgl˛edu w poniższych rozważaniach dokonuje si˛e podstawowej typologii wypowiedzi przekonaniowych w celu unikni˛ecia potencjalnych nieporozumień zwiazanych
˛
z dotychczasowym, dość swobodnym,
stosowaniem tego terminu.
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Typy wypowiedzi przekonaniowych
Definiujac
˛ poj˛ecie stanu przekonaniowego przyjmuje si˛e sugesti˛e Curtisa
Browna [Brown 1986] i twierdzi si˛e, że przekonania sa˛ wewn˛etrznymi stanami systemów przetwarzajacych
˛
informacje. Jako stany psychiczne, przekonania sa˛ zależne od faktów zachodzacych
˛
w świecie zewn˛etrznym wzgl˛edem systemu oraz od sieci innych przekonań żywionych przez system. Założenie o podwójnej determinacji stanów przekonaniowych pozwala sadzić,
˛
że
również zdolność generowania wypowiedzi przekonaniowych jest warunkowana zarówno czynnikami zewn˛etrznymi wzgl˛edem systemu, jak i struktura˛ samego systemu przetwarzajacego
˛
informacje. Szczegółowa analiza tych
warunków wymaga rozróżnienia kilku typów przekonań ze wzgl˛edu na różne własności strukturalne. Schemat 9 przedstawia typologi˛e wypowiedzi
przekonaniowych ze wzgl˛edu na budow˛e.

Rysunek 9: Struktura wypowiedzi przekonaniowych ze wzgl˛edu na budow˛e
Proste wypowiedzi przekonaniowe sa˛ zbudowane z intensjonalnego operatora Bel, zmiennej zdaniowej p reprezentujacej
˛ stany rzeczy lub sytuacje
ze świata zewn˛etrznego wobec systemu oraz zmiennej s reprezentujacej
˛ system przetwarzajacy
˛ informacje. Twierdzac,
˛ że dana wypowiedź przekonaniowa jest prosta zakłada si˛e, że w jej strukturze wyst˛epuje jeden i tylko
tylko jeden operator Bel oraz jedna i tylko zmienna zdaniowa p. Przyjmujac
˛ standardowa˛ składni˛e KRL (klasycznego rachunku logicznego) można
wykazać, że proste wypowiedzi przekonaniowe moga˛ być formułowane zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Wówczas:
1. formuła Bels (p) oznacza, że system s jest przekonany o/że p
2. formuła ¬Bels (p) oznacza, że system s nie jest przekonany o/że p
3. formuła Bels ¬(p) oznacza, że system s jest przekonany o/że nie p
W przypadku prostych wypowiedzi przekonaniowych zachodza˛ zatem
nast˛epujace
˛ zależności23 :
23

W tym miejscu opisuje si˛e wyłacznie
˛
zależności zachodzace
˛ dla prostych pozytywnych
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1. Bels (p) → Bels (p)
2. Bels (p) ∨ ¬Bels (p)
3. ¬(Bels (p) ∧ Bels ¬(p))
4. Bels (p) → Bels ¬¬(p))
5. (Bels (p) → ¬Bels (p)) → ¬Bels (p))
Z kolei złożone wypowiedzi przekonaniowe sa˛ zbudowane z intensjonalnego operatora Bel, zmiennych zdaniowych p, q, r . . . reprezentujacych
˛
stany rzeczy lub sytuacje ze świata zewn˛etrznego wobec systemu oraz zmiennej
s reprezentujacej
˛ system przetwarzajacy
˛ informacje. Wypowiedzi tego typu,
podobnie jak wypowiedzi proste, moga˛ reprezentować negatywne i pozytywne przekonania systemu na temat treści stanów świata. Reprezentacje te
sa˛ determinowane przez nast˛epujace
˛ zależności24 :
1. (Bels (p) ∧ Bels (q)) ↔ (Bels (q) ∧ Bels (p))
2. (Bels (p) ∨ Bels (q)) ↔ (Bels (q) ∨ Bels (p))
3. (Bels (p) → Bels (q)) ↔ (Bels ¬(q) ∧ ¬Bels (p))
4. ¬((Bels (p) ∧ Bels (q)) ↔ (¬Bels (p) ∨ ¬Bels (q))
5. ¬((Bels (p) ∨ Bels (q)) ↔ (¬Bels (p) ∧ ¬Bels (q))
6. (Bels (p) → Bels (q)) ∧ Bels (p))) → Bels (q)
Przedstawione zależności ukazuja˛ struktur˛e wypowiedzi przekonaniowych ze wzgl˛edu na charakterystyk˛e syntaktyczna.
˛ Wydaje si˛e jednak, że
struktura ta może być również opisana w sensie referencjalnym (semantycznym), co ilustruje schemat 10.
W przypadku wewn˛etrznych wypowiedzi przekonaniowych (typu I) można stwierdzić, że ich treść jest determinowana przez wewn˛etrzne stany systemu przetwarzajacego
˛
informacje. Mówiac
˛ inaczej, treść przekonań wewn˛etrznych jest warunkowana istnieniem innych stanów psychologicznych
w strukturze systemu. Na tej podstawie można założyć, że treści przekonań typu I sa˛ indywidualizowane zgodnie z internalistycznym podejściem
do badania umysłu i j˛ezyka. Rozważajac
˛ treść zdań:
1. Jestem przekonany, że mam ochot˛e wypić dwa piwa
wypowiedzi przekonaniowych. Analogiczne zależności można oczywiście wskazać dla wypowiedzi negatywnych.
24
Podane formuły stanowia˛ jedynie przykłady zależności zachodzacych
˛
pomi˛edzy złożonymi wypowiedziami przekonaniowymi. Inne zależności można skonstruować poprzez nadbudowanie operatora Bel nad zbiorem tautologii KRL.
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Rysunek 10: Referencjalna struktura wypowiedzi przekonaniowych
2. Jestem przekonany, że rozumiem treść twierdzenia Goedla o niezupełności arytmetyki Peano
3. Jestem przekonany, że boj˛e si˛e dużych czarnych psów
okazuje si˛e, że nadawanie znaczenia wypowiedziom o charakterze przekonań nie jest zależne od istnienia relacji pomi˛edzy systemem przetwarzaja˛
cym informacje a danymi pochodzacymi
˛
ze świata zewn˛etrznego wobec systemu. Dlatego też treść przekonań typu I nie poddaje si˛e opisowi ani w kategoriach warunków prawdziwościowych, ani za pomoca˛ schematu klasycznie
(fregowsko) rozumianej relacji referencji. Z racji trudno mówić o możliwości
weryfikacji wypowiedzi o wewn˛etrznych przekonaniach systemów przetwarzajacych
˛
informacje.
W zwiazku
˛
z przekonaniami wewn˛etrznymi (typu E) można zauważyć,
że sposób determinowania treści przekonań tego rodzaju jest asymetryczny
wzgl˛edem przekonań typu I. Rozważajac
˛ treść zdań:
1. Jestem przekonany, że dziś jest zimno
2. Jestem przekonany, że Jan nie zna praw algebry boole’owskiej
3. Jestem przekonany, że stolica˛ Szwecji jest Rzeszów lub Lublin
staje si˛e jasne, że treści zewn˛etrznych wypowiedzi przekonaniowych sa˛ indywidualizowane eksternalistycznie. Zatem znaczenie wypowiedzi przekonaniowych typu E jest zależne od istnienia relacji zachodzacej
˛ mi˛edzy systemem przetwarzajacym
˛
informacje a jego otoczeniem. Z semantycznego
punktu widzenia relacja ta ma, rzecz jasna, postać relacji referencji. Zatem
treść wypowiedzi przekonaniowych typu E może być weryfikowana zgodnie z zasada˛ dwuwartościowości. Ich prawdziwość/fałszywość jest warunkowana wyłacznie
˛
zgodnościa˛ ze stanem rzeczy zachodzacym
˛
w środowisku systemu przetwarzajacego
˛
informacje. Natomiast w interpretacji ontologicznej, relacja: system przetwarzajacy
˛ informacje — otoczenie systemu
może być rozumiana jako relacja przyczynowa. Wydaje si˛e, że w przypadku
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zewn˛etrznych wypowiedzi przekonaniowych relacja ta ma postać przyczynowania fizyczne — mentalne, ponieważ treści stanów świata wyznaczaja˛
treść przekonań systemu i określaja˛ ich kwalifikacj˛e epistemiczna.
˛
Przedstawiona struktura wypowiedzi przekonaniowych nie implikuje żadnych rozstrzygni˛eć metafizycznych w tym sensie, że może si˛e ona odnosić
zarówno do sztucznych i naturalnych systemów przetwarzania informacji.
Struktura ta może mieć zatem zastosowanie również w teorii badań nad
sztuczna˛ inteligencja.
˛ Jako, że badania te traktuje si˛e cz˛esto jako zalgorytmizowana˛ dziedzin˛e wiedzy, to jest oczywiste, że powyższe — filozoficzno
— kognitywistyczne rozważania winny być uzupełnione o formalny model
opisujacy
˛ struktur˛e przekonań. Zarys takiego modelu zawiera poniższa cz˛eść
artykułu.

Model wypowiedzi przekonaniowych w logice illokucyjnej
Punkt wyjścia dla analiz prowadzonych w tej cz˛eści artykułu stanowi illokucyjna logika przekonań Vandervekena [Vanderveken 2006]. Nadbudowujac
˛
operator Bel oraz operator możliwości nad zbiorem tautologii KRL można
sformułować system aksjomatyczny illokucyjnej logiki przekonań. Schematy
aksjomatów przedstawiaja˛ si˛e nast˛epujaco:
˛
(A1) (Bels (p) ∧ Bels (q)) → Bels (p ∧ q)
(A2) T aut Bels (p)25 → ¬els ¬p
(A3) Bels (p) → Bels ⋄ (p)
(A4) Bels (p) → Bels (q)) ↔ (Bels ¬(q) ∧ ¬Bels (p))
Natomiast regułami dowodzenia sa˛ Modus Ponens oraz Reguła Tautologiczności głoszaca:
˛ z twierdzenia A wnioskuj o tautologiczności A.
Nie podejmujac
˛ w tym miejscu próby dowodzenia twierdzeń charakterystycznych dla illokucyjnej logiki przekonań należy zauważyć, że aplikacja
tej logiki w ramy badań nad sztuczna˛ inteligencja˛ posiada nikła˛ moc eksplanacyjna.
˛ Jest tak, ponieważ system zaproponowany przez Vandervekena
implicite generuje statyczna˛ struktur˛e zbioru przekonań zawartych w systemie przetwarzajacym
˛
informacje. Oznacza to, że struktura ta nie może
być modyfikowana w sensie możliwości zmiany przekonań przez system.
Wydaje si˛e jednak, że założenie to jest zbyt mocne, ponieważ nawet potoczne doświadczenie poucza, że treść przekonań może podlegać modyfikacjom
pod wpływem nowych informacji asymilowanych przez system ze swego
otoczenia. Dlatego też, model illokucyjnej logiki przekonań powinien być
25

Formuł˛e t˛e czytamy: Jeśli jest tautologia,
˛ że s jest przekonany, że/o p.
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uzupełniony przez dwie reguły rozumowań niemonotonicznych [Malinowski 1999]:
(1) REGUŁA DOMYŚLANIA SIE˛
(A1) . . . (A4) : M (A1) . . . (A4)
(A1) . . . (A4)
Reguła ta głosi, że jeśli można niesprzecznie założyć obowiazywanie
˛
schematów aksjomatycznych (A1) . . . (A4), to schematy te obowiazuj
˛ a˛ w opisie
struktury systemu przekonań.
(2) REGUŁA STRUKTURY DOMYŚLNEJ
R{(A1) . . . (A4), t} : M R{(A1) . . . (A4), t}
R{(A1) . . . (A4), t}
Zatem, o ile w czasie t zbiór aksjomatów (A1) . . . (A4) pozostaje nie zmieniony, to można niesprzecznie założyć, że aksjomaty te obowiazuj
˛ a˛ w opisie
struktury systemu przekonań.
Przedstawione reguły pozwalaja˛ na psychologiczna˛ interpretacj˛e illokucyjnej logiki wypowiedzi przekonaniowych. Na mocy reguł domyślania si˛e
można bowiem twierdzić, że mimo możliwości modyfikacji treści przekonań, ich struktura, pojmowana jako struktura poznawcza, zasadniczo jest
statyczna. Zarówno reguła (1) oraz (2) pozwalaja˛ na przypuszczenie, że domyślnie zmienia si˛e niewiele treści stanów świata determinujacych
˛
struktur˛e
przekonań systemów przetwarzajacych
˛
informacje. Z racji, że założenie to
jest kontrowersyjne, może ono stanowić wst˛ep do dyskusji nad zasadnościa˛
stwierdzeń wygłoszonych w tym artykule.
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Samoświadomość — fenomen
czy przekleństwo
świadomości?
Aleksandra Pilarska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii
[alpilagmail. om℄
Abstrakt. Zagadnienia samoświadomości należa˛ do najbardziej skomplikowanych i prowokujacych
˛
problemów naukowych. Człowiek jest bowiem jedyna˛
istota,
˛ która˛ ewolucja wyposażyła w ów złożony aparat, dzi˛eki któremu jest
on zdolny do uczynienia własnych przeżyć przedmiotem obserwacji wyższego
rz˛edu oraz do poj˛eciowego odróżnienia siebie i własnego ciała od wszystkich
innych obiektów. Jakkolwiek problemy samoświadomości budza˛ szerokie zainteresowanie tak teoretyków, jak i badaczy różnych dziedzin, pozostaja˛ one
wciaż
˛ terenem ożywionych dyskusji i polemik. Mimo ponad 30 lat badań empirycznych w tym obszarze, owocujacych
˛
w wiele szczegółowych wyników,
podstawowe problemy nie znalazły rozwiazania.
˛
Wśród nich, kwestia,
˛ która
budzi najwi˛ecej kontrowersji pozostaje treść i zakres poj˛ecia samoświadomości oraz problem jej psychospołecznego funkcjonowania. Niniejszy artykuł jest
próba˛ zarysowania istniejacych
˛
niejasności i otwartych pytań.

Wprowadzenie
Zagadnienia samoświadomości należa˛ do najbardziej skomplikowanych i prowokujacych
˛
problemów naukowych. Człowiek jest bowiem jedyna˛ istota,
˛
która˛ ewolucja wyposażyła w ów złożony aparat, dzi˛eki któremu jest on
zdolny do uczynienia własnych przeżyć przedmiotem obserwacji wyższego
117
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rz˛edu oraz do poj˛eciowego odróżnienia siebie i własnego ciała od wszystkich
innych obiektów. Jakkolwiek problemy samoświadomości budza˛ szerokie
zainteresowanie tak teoretyków, jak i badaczy różnych dziedzin, pozostaja˛
one wciaż
˛ terenem ożywionych dyskusji i polemik. Mimo ponad 30 lat badań empirycznych w tym obszarze, owocujacych
˛
w wiele szczegółowych wyników, podstawowe problemy nie znalazły rozwiazania.
˛
Wśród nich, kwestia,
˛ która budzi najwi˛ecej kontrowersji pozostaje treść i zakres poj˛ecia samoświadomości oraz problem jej psychospołecznego funkcjonowania. Niniejszy artykuł jest próba˛ zarysowania istniejacych
˛
niejasności i otwartych
pytań.
Szczegółowym celem artykułu jest [1] przedstawienie różnych sposobów
rozumienia poj˛ecia samoświadomości jako stanu autokoncentracji, dyspozycji osobowościowej, procesu przetwarzania informacji o własnej osobie oraz
metafunkcji psychicznej, [2] wskazanie na trudności teoretyczne i metodologiczne w przywołanych konceptualizacjach, [3] omówienie „paradoksu
samoświadomości” zwiazanego
˛
z niejednoznaczna˛ rola˛ świadomości siebie
w procesach psychospołecznego funkcjonowania wraz z propozycjami jego
rozstrzygania.

Poj˛
ecie samoświadomości
Samoświadomość jako stan
Utożsamianie samoświadomości z autokoncentracja˛ jest zwiazane
˛
ze stosowana˛ w badaniach nad samoświadomościa˛ procedura˛ eksperymentalna,
˛
a dokładniej wywoływaniem stanu samoświadomości za pomoca˛ lustra czy
magnetowidu. Przedstawicielami tego stanowiska sa˛ Duval i Wicklund [1972;
1975], którzy koncentracj˛e uwagi na własnej osobie określaja˛ mianem samoświadomości przedmiotowej. Zgodnie z ich założeniami, uwaga jednostki może być skoncentrowana albo na jakimś fragmencie świata zewn˛etrznego, albo na sobie samym, ściślej na tym aspekcie własnej osoby, który ze
wzgl˛edu na sytuacj˛e, w której aktualnie znajduje si˛e osoba, jest najbardziej
istotny (za: [Zaborowski, 1989]). Autokoncentracja ulega zmianom w czasie — widok własnego odbicia w lustrze czy obecność innych nasila koncentracj˛e uwagi na sobie, zaś znalezienie si˛e w nowej sytuacji, a także nagłe
bodźce kieruja˛ uwag˛e na obiekty z otoczenia.
Wiazanie
˛
samoświadomości z autokoncentracja˛ pojawia si˛e także w pracach Carvera i Scheiera [1980]. W tej opartej na założeniach cybernetycznych koncepcji, samoświadomość łaczy
˛ si˛e z mechanizmem sprz˛eżenia zwrotnego. Mechanizm sprz˛eżeń zwrotnych sprzyja redukcji rozbieżności mi˛edzy
stanem jednostki a jej standardami i odpowiada za samoregulacj˛e zachowania człowieka. Do analizy procesów samoświadomości autorzy wprowadzaja˛ także poj˛ecie schematów „ja”, które zwi˛ekszaja˛ szybkość i trafność ko-
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dowania informacji na swój temat (za: [Zaborowski, 1989]; [Fleckhammer,
2004]).
Sytuacyjna samoświadomość może przyjmować dwie formy — prywatna,
˛ zwiazan
˛ a˛ z kierowaniem uwagi na stany wewn˛etrzne oraz publiczna,
˛
charakteryzowana˛ przez koncentracj˛e na tych cechach własnej osoby, które prezentowane sa˛ innym. Oba typy samoświadomości łaczy
˛
si˛e z innymi
behawioralnymi efektami oraz różnymi, leżacymi
˛
u ich podłoża psychologicznymi mechanizmami ([Buss, 1980]; [Forming i in. 1982] — za: [Govern, Marsch, 2001]). Czym sa˛ i jaka jest specyfika owych psychologicznych
mechanizmów — tego zwolennicy modelu dwuczynnikowego niestety nie
precyzuja˛ (por. [Wicklund, Gollwitzer 1987] — za: [Kiropoulos, Klimidis,
2006]).

Samoświadomość jako dyspozycja/cecha osobowości
Badania inspirowane teoria˛ Wicklunda i Duvala dowiodły istnienia różnic
indywidualnych w obszarze tendencji do koncentrowania uwagi badź
˛ to na
„ja” badź
˛ na środowisku zewn˛etrznym i stanowia˛ podstaw˛e opracowanej
przez Fenigsteina, Scheiera i Bussa [1975] Skali samoświadomości (SCS).
Mimo jednak niesłabnacej
˛ popularności narz˛edzia, okazuje si˛e, że jego wiarygodność jest watpliwa
˛
— wbrew temu, czego można by oczekiwać, pozostaje ono podatne zarówno na wpływy osobowościowe, jak i sytuacyjne.
Samoświadomość rozumiana jako trwała dyspozycja jednostki (składnik
osobowości) może, podobnie jak stan autokoncentracji, przyjmować postać
tendencji do koncentracji na własnych myślach czy przeżyciach (samoświadomość prywatna) lub świadomości siebie jako obiektu społecznego (samoświadomość publiczna). Uznaje si˛e przy tym, że oba typy pozostaja˛ niezależne wzgl˛edem siebie ([Carter, Glass, 1976] — za: [Knapp, Deluty 1987]).
Podstawowa trudność badań na gruncie dwuczynnikowej teorii samoświadomości wynika z braku wskaźników, które wiarygodnie rozróżniałyby
prywatna˛ i publiczna˛ świadomość siebie. Powszechne wśród badaczy (np.
[Baldwin, Holmes, 1987], [Gibbons, Wicklund, 1982], [Govern, Marsch,
1997]; [Scheier, Carver, 1980]) jest wnioskowanie, iż u osób badanych ujawniła si˛e dyspozycja lub wystapił
˛ stan prywatnej czy też publicznej samoświadomości, gdyż ich reakcje sa˛ w teorii powiazane
˛
z tym właśnie typem świadomości siebie (za: [Govern, Marsch 2001]).

Samoświadomość jako proces
W tym uj˛eciu samoświadomość jest zjawiskiem niezależnym od koncentracji
uwagi i procesów porównawczych. Poglad
˛ ten podzielaja˛ Hull i Levy [1979],
według których samoświadomość odpowiada specyficznej formie kodowania, które ma miejsce w obecności bodźców odnoszacych
˛
si˛e do „ja”. Za kodowanie informacji na własny temat odpowiada reaktywność „ja” na pewne
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aspekty otoczenia, przebiega wi˛ec ono automatycznie i bez udziału świadomości. Istotna rola w modelu Hulla i Levy’ego przypada potrzebie pozytywnej autoprezentacji, co znajduje swój wyraz w szczególnej wrażliwości „ja”
na ewaluatywne aspekty informacji (za: [Zaborowski, 1989]).
Inny sposób rozumienia samoświadomości, choć także akcentujacy
˛ jej
procesualność i dynamiczność prezentuje Zaborowski [1989; 1994; 2001].
Definiuje on świadomość siebie jako proces kodowania (którego podłożem
jest uwaga), przetwarzania (które odwołuje si˛e do pami˛eci i spostrzegania)
oraz opartego na myśleniu abstrakcyjno-poj˛eciowym integrowania informacji o sobie w poznawcza˛ reprezentacj˛e własnej osoby. Proces ten może, choć
nie musi być wywołany koncentracja˛ uwagi na własnej osobie.

Samoświadomość jako metafunkcja
Ten sposób konceptualizacji poj˛ecia samoświadomości jest reprezentowany
przez tych autorów, którzy świadomość samego siebie uważaja˛ za najwyższa˛
instancj˛e życia psychicznego, odpowiadajac
˛ a˛ za integralność wewn˛etrzna˛
jednostki i regulacj˛e jej stosunków z otoczeniem. Należy do nich Armstrong
[1989], w którego koncepcji pojawia si˛e, utożsamiane z samoświadomościa˛
poj˛ecie świadomości introspekcyjnej. Armstrong wyróżnia dwa jej typy —
świadomość introspekcyjna˛ odruchowa˛ i uważna˛ (celowa),
˛ która obejmuje
introspekcyjna˛ świadomość introspekcyjnej świadomości. Samoświadomość
łaczy
˛
si˛e ze świadomościa˛ „ja” — pośredniczy w interpretacji odbieranych
informacji jako przynależnych do „ja” oraz ich organizacji. Ponadto świadomość introspekcyjna pośredniczy w procesach pami˛eciowych, zapewniajac
˛
jednostce poczucie ciagłości
˛
w czasie ([za: Zaborowski, 1989]).
Zwiazek
˛
samoświadomości z poczuciem integralności i tożsamości akcentował także Fromm [1993] piszac
˛ o świadomości humanistycznej i pozytywnej wolności, czyli świadomości własnego „ja” i jego afirmacji w kontekście całego życia jednostki. Świadomość humanistyczna wiaże
˛ si˛e z akceptacja˛ własnej drogi życiowej, wolna˛ aktywnościa˛ „ja” i autonomia˛ moralna.
˛ Charakteryzuje jednostk˛e, która twórczo realizuje swoje pragnienia,
kierujac
˛ si˛e wartościami, do których doszła droga˛ refleksji nad własnymi doświadczeniami. Zgodnie z pogladami
˛
Fromma, wartości, b˛edace
˛ produktem
spontanicznej aktywności „ja”, tworza˛ podstaw˛e jego integralności.
W podobnym duchu wypowiada si˛e Rogers [2002], który do opisu samoświadomości używa metafory piramidy procesów życiowych, w której
świadomość siebie stanowi szczytowy poziom. Tutaj powstaja:
˛ „(. . . ) nowe kierunki rozwoju ludzkiego (. . . ) tutaj dokonuje si˛e wyborów i tworzy
spontaniczne formy” [Rogers 2002, s. 141]. Samoświadomość w koncepcji Rogersa jest najwyższa˛ funkcja˛ człowieka, umożliwiajac
˛ a˛ mu osiagni˛
˛ ecie
pełni autonomii i podmiotowości. Osoba taka daży
˛ do wewn˛etrznej integracji, spójności, nie uciekajac
˛ si˛e do mechanizmów obronnych, podejmuje
twórczy wysiłek realizacji własnego, jednostkowego życia.
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W przywołanych konceptualizacjach, mimo podkreślania roli samoświadomości w samopoznaniu i rozwijaniu własnej podmiotowości zaniedbane
zostały niestety analizy szczegółowych funkcji samoświadomości i mechanizmu jej wpływu na dobrostan jednostki. Ustalenia autorów nie doczekały
si˛e w wi˛ekszości przypadków empirycznej weryfikacji.

Rola samoświadomości — paradoks samoświadomości
Samoświadomość wyraża zdolność do dokonania najprostszego rozróżnienia mi˛edzy soba˛ a społecznym i fizycznym otoczeniem oraz do stawania si˛e
przedmiotem własnej uwagi. Jedna˛ z podstawowych jej funkcji jest wi˛ec samopoznanie i formowanie tożsamości. Poczucie własnej wartości, wewn˛etrznej treści, spójności czy ciagłości
˛
to rezultaty przebiegajacych
˛
na podłożu samoświadomości procesów gromadzenia, przetwarzania i integrowania treści na swój temat [Zaborowski, 2001]. Autoanaliza i autorefleksja stanowi
niekwestionowany fundament tożsamości, bezrefleksyjność zaś wydaje si˛e
najwi˛ekszym jej zagrożeniem.
Znaczenie samoświadomości dla dobrostanu jednostki, w tym szczególnie dla procesu formowania tożsamości akcentowali psycholodzy wszystkich niemal orientacji. Dla teoretyków nurtu humanistycznego, z Rogersem
[2002] i Frommem [1993] na czele, samoświadomość stanowi podstaw˛e
refleksji o własnej osobie. Pośredniczac
˛ w interpretacji odbieranych informacji jako przynależnych do Ja, dokonuje ich organizacji i integracji, warunkujac
˛ tym samym poczucie integralności, spójności, ciagłości
˛
w czasie
oraz autonomii. W podejściu poznawczym, samoświadomość wraz z procesami rejestrowania, kategoryzowania, wyjaśniania oraz syntezowania doświadczeń stanowi konieczny warunek rozwoju autoschematów ([Markus,
1977]; [Nasby, 1996] — za: [Nasby, 1997]). W uj˛eciu psychodynamicznym
z kolei, percepcja autoidentyfikacji i ciagłości
˛
własnego istnienia jest filarem
świadomego poczucia jednostkowej tożsamości [Erikson, 1997].
Rezultaty badań empirycznych, choć nielicznych, dostarczaja˛ potwierdzenia zwiazków
˛
samoświadomości z procesami tożsamościowymi, wskazujac,
˛ że osoby o wysokiej samoświadomości ([Nasby, 1985] — za: [Fromson,
2006]; [Carver, Scheier 1981]; [1985] — za: [Campbell, Trapnell, 1999]):
• bardziej efektywnie przetwarzaja˛ informacje odnoszace
˛ si˛e do Ja;
• posiadaja˛ bardziej wyartykułowane schematy Ja i wyrazistsze poczucie Ja
• maja˛ silniejsze poczucie wewn˛etrznej spójności i lepiej rozumieja˛ samych siebie.
• dysponuja˛ bardziej adekwatna˛ samowiedza;
˛
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Warto podkreślić, że trafna, zróżnicowana i klarowna samowiedza stanowi kluczowy czynnik psychologicznego wzrostu i dojrzałości [Campbell,
Trapnell, 1999]. Wielokrotnie dowiedziono również dezadaptacyjnego wpływu bezrefleksyjności na psychologiczny dobrostan (np. [Langer, 1993]). Zasadnym wydaje si˛e wi˛ec oczekiwać, że samoświadomość łaczy
˛ si˛e z przystosowaniem i zdrowiem psychicznym. Tymczasem, paradoksalnie, wyniki badań wskazuja,
˛ że bycie świadomym siebie nie tylko stanowi doświadczenie
nieprzyjemne, ale też okazuje si˛e być wyróżnikiem wielu stanów psychopatologicznych.
Na grunt psychologii zagadnienie awersyjności stanu koncentracji na sobie przeniósł Wicklund [1975]. Pod wpływem jego teorii oraz badań ja˛ weryfikujacych
˛
z jednej strony upowszechnił si˛e poglad
˛ o negatywnym charakterze świadomości siebie (np. [Duval i Wicklund, 1972]; [Csikszentmyhalyi i Figurski, 1982] — za: [Zaborowski, 1994]), z drugiej zaś rozpocz˛eła si˛e trwajaca
˛ nieprzerwanie od lat 70tych dyskusja dotyczaca
˛ zwiazków
˛
samoświadomości ze stanami emocjonalnymi i psychologicznym przystosowaniem. W dyskusji tej doniesieniom Wicklunda sprzeciwiaja˛ si˛e m.in. Hull
i Levy [1979], Buss [1980], a także Carver i Scheier [1980], dowodzac,
˛ że
przykre przeżycia emocjonalne nie pojawiaja˛ si˛e zawsze w procesie autokoncentracji, a jedynie w przypadku stwierdzenia niemożliwej do zredukowania rozbieżności mi˛edzy standardami jednostki a jej aktualnym stanem (za:
[Zaborowski, 1989]). W jeszcze silniejszej opozycji staja˛ Hall [1992] oraz
Trudeau i Reich [1995], twierdzac,
˛ że koncentracja na swych wewn˛etrznych
przeżyciach przyczynia si˛e do psychologicznego dobrostanu (za: [Fleckhammer, 2004]). Do podobnych wniosków skłaniaja˛ doniesienia Mullera i Sulsa
[1982] oraz Nezleka [2002], z których wynika, że wysoki poziom samoświadomości może być buforem przeciwko negatywnym skutkom stresujacych
˛
wydarzeń życiowych oraz istotnie przyczynia si˛e do satysfakcji z życia społecznego (za: [Keung Fai Wu, Watkins 2006]). Jednocześnie, wyniki badań
innych autorów [Ingram 1990]; [Wood i in. 1990] nad zwiazkami
˛
autokoncentracji z niepokojem, negatywnym nastrojem czy nadużywaniem substancji psychoaktywnych, uzasadniaja˛ traktowanie samoświadomości jako
doświadczenia nieprzyjemnego (za: [Fleckhammer, 2004]). Skrajnym wyrazem stanowiska akcentujacego
˛
awersyjność samoświadomości jest traktowanie jej jako niespecyficznej cechy psychopatologicznej ([Ingram 1990] —
za: [Panayiotou, Kokkinos, 2006]).
Rezultaty badań własnych autorki zdaja˛ si˛e również przemawiać na rzecz
awersyjności koncentracji na sobie i zasadności twierdzeń Wicklunda i jego zwolenników. Pozwalaja˛ one bowiem uznać za specyficzny dla osób depresyjnych (pochodzacych
˛
zarówno z grupy klinicznej, jak i nieklinicznej)
istotnie wyższy poziom samoświadomości. Do podobnych wniosków skłaniaja˛ wyniki szeregu innych badań ([Ingram, 1992] — za: [Ingram, Wisnicki, 1999]; [Just, Alloy, 1997]; [Kuehner, Weber, 1999]; [Nolen-Hoeksema,
2000]; [Spasojevic, Alloy, 2001] — za: [Moberly, Watkins, 2006]). Uzasad-
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niaja˛ one traktowanie wysokiego poziomu koncentracji na sobie jako czynnika:
• zwi˛ekszajacego
˛
podatność na depresj˛e;
• wpływajacego
˛
na zaostrzanie si˛e i utrzymywanie symptomów depresji.
Co wi˛ecej, także u osób zdrowych, sytuacyjnie wzbudzona autokoncentracja odpowiada za wzrost nastroju dysforycznego, negatywnych myśli i trudności w procesach radzenia sobie (np. [Lyubomirsky, Nolen-Hoeksema, 1995];
[Watkins, Baracaia, 2002] — za: [Moberly, Watkins, 2006]).
Paradoks samoświadomości, opisywany cz˛esto wyrażeniem „smutniejszy
lecz madrzejszy”
˛
stanowi prowokujac
˛ a˛ badaczy i teoretyków psychologii zagadk˛e. Najbardziej popularnym, i jak może si˛e wydawać jedynym, sposobem
jego rozstrzygania jest podział samoświadomości na „dobra”
˛ i „zła”.
˛
W zalewie różnych modeli samoświadomości uwag˛e badaczy przykuwa tylko kilka, w tym m.in. model samoświadomości Burnkranta i Page’a
[1984], w którym refleksyjność reprezentuje pozytywny biegun świadomości siebie, odpowiadajac
˛ m.in. za bogactwo i zróżnicowanie autoschematów, zaś świadomość stanów wewn˛etrznych odpowiada za dezadaptacyjne
jej przejawy, w tym nasilanie stanów depresyjnych. Inna˛ propozycja˛ jest model samoświadomości Andersona, Bohona i Berrigana [1999], w którym autoopresja łaczy
˛
si˛e z negatywnym doświadczaniem siebie i wzrostem przykrych emocji, natomiast zrównoważona samoświadomość jest pozytywnie
zabarwionym koncentrowaniem uwagi na sobie, motywowanym głównie
ciekawościa˛ poznawcza˛ (za: [Keung Fai Wu, Watkins, 2006]). Jeszcze innego podziału dokonali Martin i Debus [1999], postulujac
˛ istnienie ruminowania self, zwiazanego
˛
z nieprzystosowawczym, globalnym myśleniem
i ocenianiem siebie, charakterystycznym dla depresji, podczas gdy monitorowanie specyficznych aspektów self konstytuuje adaptacyjny proces samoregulacji. Najcz˛eściej weryfikowanym w badaniach empirycznych jest model
Campbell i Trapnella [1999], którzy ruminacyjna˛ samoświadomość, motywowana˛ l˛ekiem i skojarzona˛ z neurotyzmem, przeciwstawiaja˛ refleksyjnej,
sprzyjajacej
˛ przystosowaniu i zwiazanej
˛
z otwartościa˛ na doświadczenie.
Jakkolwiek zasadnymi mogłyby si˛e wydawać przytoczone modele, krytyczna analiza podważa ich teoretyczna˛ podbudow˛e i ogranicza użyteczność
w wyjaśnianiu zjawisk samoświadomości. Nie dość bowiem, że u podstaw
wyróżnionych rodzajów świadomości siebie leża˛ różne kryteria — motywacyjne w przypadku ruminacyjnej i refleksyjnej samoświadomości, treściowe
przy ruminowania self i monitorowania specyficznych aspektów self, a emocjonalne w odniesieniu do autoopresji i zrównoważonej świadomości siebie,
niejasny pozostaje ich status i stabilność w czasie. Dla przykładu, refleksyjność traktowana jest jako cecha osobowości, podczas gdy świadomość
stanów zewn˛etrznych jako stan [Keung Fai Wu, Watkins, 2006]. Co wi˛ecej,
wszystkie powyższe modele stanowia˛ rezultat analizy statystycznej (opartej
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na analizie czynnikowej) danych pochodzacych
˛
z badań przy użyciu tego samego narz˛edzia — najpowszechniej stosowanej metody pomiaru samoświadomości — Skali Samoświadomości Fenigsteina, Scheiera i Bussa [1975].
Pozbawione oparcia w zewn˛etrznym kryterium, postulowane tu rodzaje samoświadomości moga˛ być równie dobrze statystycznymi artefaktami [np.
Bernstein i in., 1986].
Rodzima˛ propozycja˛ uj˛ecia samoświadomości i alternatywa˛ wobec modeli wyrosłych na gruncie teorii samoświadomości Feningsteina, Scheiera
i Bussa jest koncepcja Zaborowskiego [1989; 1994; 2001]. Wyróżnia on
cztery formy przetwarzania informacji o własnej osobie, które pojawiaja˛
si˛e kolejno w cyklu życia człowieka. Wśród nich, samoświadomość obronna współwyst˛epujaca
˛ z kompulsywna˛ koncentracja˛ na sobie, egocentryzacja˛
pragnień i działań, nieadekwatna˛ samoocena˛ i nierealnymi aspiracjami towarzyszyć ma zmienności nastrojów, skłonności do depresji i złego samopoczucia. Samoświadomość refleksyjna zaś, stanowiac
˛ najwyższa˛ form˛e samoświadomości oraz funkcjonujac
˛ na podłożu poj˛eć i sadów
˛
ogólnych, sprzyjać
winna samookreśleniu oraz efektywnej regulacji i kontroli zachowania. Ponownie jednak okazuje si˛e, że zaproponowane rozróżnienie form samoświadomości nie rozwiazuje
˛
problemu. Pacjenci depresyjni bowiem także na wymiarze refleksyjnej samoświadomości osiagaj
˛ a˛ wyniki wyższe niż osoby, które nie zdradzaja˛ symptomów depresji. Dla tych ostatnich charakterystyczne
wydaje si˛e być globalne obniżenie samoświadomości [Pilarska, 2007].

Podsumowanie
Przytoczone wyżej teoretyczne i empiryczne doniesienia skłaniaja˛ do wniosku, że w dziedzinie samoświadomości, mimo niewatpliwego
˛
post˛epu, rysuja˛ si˛e wciaż
˛ ważne kontrowersje, a podstawowe pytanie o wpływ samoświadomości na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka pozostaje otwarte.
Wskazane niejasności, dotyczace
˛ z jednej strony doniosłego znaczenia samoświadomości w procesie formowania tożsamości, z drugiej zaś jej w˛ezłowej roli w procesie depresyjnym, nie doczekały si˛e wyczerpujacego
˛
rozwia˛
zania. Bogatego materiału badawczego nie wyjaśnia adekwatnie żadna ze
współczesnych koncepcji, jednocześnie wobec każdej wysuwane sa˛ zarzuty natury teoretycznej i metodologicznej. Problematyczna˛ pozostaje wciaż
˛
zarówno kwestia postulowanej wielowymiarowości samoświadomości, jak
i charakteru jej wpływu na funkcjonowanie jednostki. Wielość sprzecznych
doniesień skłania do poszukiwania nowych konceptualizacji, które umożliwiałyby rozwikłanie aktualnego dylematu. Próba weryfikacji i integracji dotychczasowych ustaleń w spójna˛ koncepcj˛e stanowi niewatpliwe
˛
wyzwanie
dla współczesnych teoretyków i badaczy. Wyzwanie to trudno zignorować
— wszak w rozważaniach nad człowiekiem, jego istota˛ i zwiazkami
˛
ze światem nie sposób pominać
˛ kwestii sposobu i treści doświadczania siebie.
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Od kontroli ruchu do wolnej
woli — bład
˛ 350 milisekund
Marcin Treder
Uniwersytet Gdański, III rok filozofii
[kelebearinteria.pl℄
Abstrakt. W krótkim artykule, bazujac
˛ głównie na pracach Daniela C. Dennetta i Shauna Gallaghera, udowadniam, że słynny eksperyment Benjamina
Libeta pomimo powszechnych do niego odwołań, nie tylko nie stanowi argumentu za nieistnieniem wolnej woli, ale w ogóle tego problemu nie dotyczy.
„Can we find any flaws in the reasoning that has led this
distinguished group of neuroscientists to this dire conclusion?”
(Daniel C. Dennett, Freedom Evolves)

Bład
˛ interpretacji?
Eksperyment Benjamina Libeta wykazujacy
˛ trzystu pi˛ećdziesi˛eciu milisekundowa˛ różnic˛e mi˛edzy fizycznymi zmianami w mózgu rozpoczynajacymi
˛
proces prowadzacy
˛ do ruchu dłonia,
˛ a świadomym aktem decyzyjnym, wzbudził prawdziwa˛ burz˛e dyskusji. Nic dziwnego. Autor eksperymentu zinterpretował wyniki jako zaprzeczajace
˛ istnieniu wolnej woli. Taki wniosek musiał odbić si˛e szerokim echem nie tylko w dyskursie naukowym, ale i powszechnym. Czy rzeczywiście jednak, badania te maja˛ takie znaczenie jakie
przypisał im Libet? Czy podj˛ecie decyzji np. o napisaniu tego artykułu, można wyjaśnić odwołujac
˛ si˛e jedynie do nieuświadamianych procesów mózgowych? I wreszcie: czy planowanie przyszłości i podj˛ecie zwiazanych
˛
z nia˛
decyzji jest tym samym co decyzja o ruchu dłoni?
127
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W poniższym artykule postaram si˛e udowodnić, że Libet posłużył si˛e
zbyt daleko idacym
˛
uproszczeniem poj˛ecia wolnej woli. Nawet jeśli wolna
wola nie istnieje, to ten eksperyment tego nie udowadnia. Przywołujac,
˛ być
może mniej znane w Polsce, rozważania S. Gallaghera i D. Dennetta, b˛ed˛e
dażył
˛ do przełamania libetiańskiej czarnej legendy corpus delicti rozważań
o wolności.

Przebieg eksperymentu
Zanim zajmiemy si˛e wyciaganymi
˛
z eksperymentu wnioskami warto przypomnieć, na czym on właściwie polegał. Osoba badana, której mózg był stale
monitorowany przez elektrody (Libet posłużył si˛e metodologia˛ EEG), miała
podjać
˛ spontaniczna˛ decyzj˛e o ruchu dłoni, zapami˛etać czas owej decyzji
i zakomunikować go. Szczególna˛ trudnościa˛ dla badanego musiała wi˛ec być
spontaniczność połaczona
˛
z obserwowaniem tarczy zegara (należy dodać:
zegara szczególnego w którym pełen obrót wokół tarczy nast˛epował co 2,65
sekundy, by czas świadomego podj˛ecia decyzji ustalić z duża˛ precyzja).
˛ Możemy sobie jedynie wyobrazić jak duża była pokusa myśli: „rusz˛e dłonia˛
gdy wskazówka b˛edzie na samym dole tarczy” — co de facto byłoby już
oczekiwana˛ decyzja.
˛ Przyjmijmy jednak, że badany został przed tym ostrzeżony i w pełnym skupieniu oczekiwał nagłej ch˛eci ruchu. Druga˛ znaczac
˛ a˛
trudnościa˛ jest wartość badawcza subiektywnego odczucia decyzji i aktu jej
komunikacji. Trudność nie do omini˛ecia. Libet był świadomy ograniczenia
introspekcji, uważał jednak, że jej zastosowanie jest niezb˛edne w badaniu
zależności umysł — mózg [Libet 1987, s. 785]. Eksperyment opiera si˛e także na założeniu możliwości czasowego określenie punktu podj˛ecia decyzji
z dwóch perspektyw: subiektywnego odczucia komunikowanego przez badanego (na podstawie introspekcji) i obiektywnego badania zmian zachodzacych
˛
w mózgu. Co wi˛ecej musiał zakładać, że obie te perspektywy sa˛
w pewnym sensie równorz˛ednym opisem tego samego procesu.
Przejdźmy jednak do samego przebiegu eksperymentu. Co si˛e okazało:
50 milisekund przed ruchem dłonia˛ pojawia si˛e aktywność nerwów ruchowych prowadzacych
˛
od kory ruchowej do nadgarstka. Aktywność t˛e poprzedza kilkaset (do 800) milisekund potencjału gotowości (ang. readiness potential — RP) mózgu. I wreszcie: aktywność neuronalna prowadzaca
˛ do
ruchu dłoni pojawia si˛e średnio 350 milisekund przed świadomym aktem
decyzyjnym komunikowanym przez badanego.
Według Libeta powyższe wyniki świadcza˛ o tym, że akty wolicjonalne sa˛
„inicjowane przez nieuświadamiane procesy mózgowe, zanim pojawia si˛e
świadoma intencja działania” [Libet 1985]. Wolna, świadoma decyzja jest
wi˛ec procesem późniejszym niż nieuświadamiane działanie mózgu. Co oznacza tyle, co: wolna wola jest mitem, interpretacja˛ działań, na które wpływu
nie mamy, lub mamy niewielki.
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Wolna wola?
Libet w opisanym eksperymencie, co sam przyznał [Libet 1999], użył pewnej
operacyjnej definicji wolnej woli, która˛ określił jako zgodna˛ z powszechna˛
opinia˛ o zjawisku. Owa˛ powszechna˛ opinia˛ jest, jak wskazuje S. Gallagher
[Gallagher 2006, s. 112], rozumienie wolnej woli, jako kontroli motorycznej. Łatwo zrozumiemy to dość dziwacznie brzmiace
˛ twierdzenie, pami˛etajac
˛ na czym de facto polega akt decyzyjny w eksperymencie Libeta. Z perspektywy doznań badanego jest to spowodowany przez świadome pragnienie ruch dłonia.
˛ Pytanie, jakie mógłby zadać sobie przed eksperymentem
Benjamin Libet (zważywszy na uzyskana˛ odpowiedź) brzmi: czy świadome
stany mentalne moga˛ być przyczynami ruchów cielesnych?
Warto zauważyć, że problem przyczynowości aktów psychicznych ma
w filozofii długa˛ tradycj˛e. Kartezjusz głowił si˛e nad zwiazkiem
˛
przyczynowym mi˛edzy dwoma różnymi substancjami: res cogitans i res extensa — dusza˛ (rzecza˛ myślac
˛ a)
˛ i ciałem (rzecza˛ rozciagł
˛ a).
˛ Francuski filozof, jak wskazuje za Jamesem Gallagher [Gallagher 2006, s. 109], jako pierwszy przypisał układowi nerwowemu zdolność do samodzielnego (tj. bez interwencji
duszy) wykonywania skomplikowanych działań, które dziś określilibyśmy
jako inteligentne. Niestety poglad
˛ ten dotyczył jedynie pozbawionych pierwiastka duchowego zwierzat.
˛ Posiadajacy
˛ dusz˛e ludzie, w przeciwieństwie
do zwierzat,
˛ zdolni sa˛ wg. Kartezjusza do wolnych działań. Tam gdzie dusza (dziś powiedzielibyśmy umysł, a upraszczajac:
˛ świadomy stan mentalny) wpływa na ciało, powodujac
˛ działanie — działamy w sposób wolny. Na
pytanie: czy świadome stany mentalne moga˛ być przyczynami ruchów cielesnych? — Kartezjusz odpowiedziałby zapewne: tak, jeśli mówimy o wolnych
aktach ludzkich (tj precyzyjnie: stany mentalne moga˛ powodować ruchy cielesne, przy czym ruchy cielesne nie musza˛ być przez nie powodowane — np.
refleks).
Inaczej problem ten rozwiazuj
˛ a˛ epifenomenaliści. Uznaja˛ oni, że stany
mentalne sa˛ niefizycznymi właściwościami mózgu spowodowanymi przez
jego stany fizyczne. Przyczynowość działa jednak w tym uj˛eciu tylko w jedna˛ stron˛e tj. o ile stany fizyczne sa˛ przyczyna˛ stanów mentalnych, to te
drugie nie maja˛ żadnego wpływu na pierwsze [Ravenscroft 2005, s. 19].
Epifenomenaliści, wi˛ec na pytanie: czy świadome stany mentalne moga˛ być
przyczynami ruchów cielesnych? — odpowiadaja:
˛ nie. I tak odnośnie eksperymentu Libeta: ruch r˛eka˛ powodowany jest przez fizyczny stan mózgu,
a wtórnie uświadamiany w postaci stanu mentalnego — przekonania o podj˛eciu decyzji. Przekonanie to nie ma jednak „mocy sprawczej” — nie miało
wpływu na podj˛ecie decyzji, pozbawione możliwości przyczynowania jest
jedynie swoista˛ racjonalizacja˛ nieuświadamianych działań mózgu. Wygla˛
dałoby, wi˛ec na to, że eksperyment Libeta potwierdza stanowisko epifenomenalistyczne tj. odmawia świadomości możliwości wpływania na stany fizyczne. Libet jednak interpretuje uzyskane przez siebie wyniki w nieco inny
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sposób tj. twierdzi, że pozostaje nam 150 milisekund w których mamy prawo veta — free won’t [Libet 1985]) — możemy świadomie zmienić podj˛eta˛
nieświadomie decyzj˛e. Przypisuje wi˛ec świadomości zdolność wpływania na
stany fizyczne. Według Dennetta ta propozycja jest dość absurdalna i opiera
si˛e na ukrytym założeniu istnienia Teatru Kartezjańskiego — centrum dowodzenia, które oczekuje na dane od rozumu praktycznego podejmujacego
˛
decyzj˛e i rozważa czy zakrzyknać
˛ „veto!” [Dennett 2003, s.236]. To właśnie pojmowanie świadomego ‘Ja’ w sposób kartezjański, prowadzi według
Dennetta do bł˛ednej interpretacji eksperymentu Libeta.
Dennett uważa, że Libet postrzega ’Ja’ (świadomość) jako znajdujace
˛ si˛e
gdzieś tj. w pewnym jednym, konkretnym miejscu — zakłada przecież, że
badany (pewne ’Ja’) zakomunikuje świadomość podj˛ecia decyzji. Proponuje
trzy możliwości [Dennett 2003, s. 232–233]:
1. ‘Ja’ znajduje si˛e w rozumie praktycznym (gdzie podejmuje wolne decyzje) i oczekuje na dane wizualne (w tym przypadku obraz zegara),
które zanim dotra˛ staja˛ si˛e przeterminowane.
2. ‘Ja’ znajduje si˛e w korze wzrokowej i czeka na przesłanie danych decyzyjnych z rozumu praktycznego.
3. ‘Ja’ znajduje si˛e w centrum dowodzenia i oczekuje na dane zarówno
decyzyjne, jak i wzrokowe.
Cóż te nieco dziwaczne hipotezy maja˛ sugerować? Dennett uważa, że
podstawowym bł˛edem Libeta było założenie, że świadome ‘Ja’ jest swoistym jednostkowym bytem istniejacym
˛
w przestrzeni. Tymczasem ‘Ja’ nie
jest punktem na „neuronalnej p˛etli” (neural loop) — ‘Ja’ jest p˛etla˛ — nie
można, wi˛ec wyznaczyć dokładnego czasu podj˛ecia decyzji [Dennett 2003,
s. 242].
Przyznam, że interpretacje eksperymentu zarówno Libeta, jak i Dennetta nie przekonuja˛ mnie. Libet, postulujac
˛ istnienie „free won’t”, pozostawia
pewna˛ eksplanacyjna˛ dziur˛e — nie wyjaśnia dlaczego prawo veta nie jest
uwarunkowane nieuświadamianymi procesami mózgowymi. Czym różni si˛e
decyzja o działaniu, od decyzji o działania zaniechaniu? T˛e trudność zdaje si˛e autor eksperymentu pomijać. Dennett tymczasem, skupiwszy si˛e na
tropieniu śladów dualizmu nie zauważa problemu interpretacyjnego dużo
prostszego — zwiazanego
˛
z operacyjna˛ definicja˛ wolnej woli.
Co już ustaliliśmy, pytaniem, na jakie Libet zdaje si˛e szukać odpowiedzi,
jest: czy świadome stany mentalne moga˛ być przyczynami ruchów cielesnych? Jeśli podnosz˛e r˛ek˛e to czy przyczyna leży w pragnieniu podniesienia
r˛eki, czy fizycznym stanie mózgu aktywujacym
˛
na drodze impulsu nerwowego mi˛eśnie? Libet, podobnie jak epifenomenaliści, stwierdziłby, że prawidłowa˛ odpowiedzia˛ jest ta druga. Rozważmy jednak bardziej złożony przykład
niż podniesienie r˛eki. Załóżmy, że jestem bardzo głodny i decyduj˛e si˛e coś
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zjeść. Nast˛epuje sekwencja działań: id˛e do kuchni, otwieram lodówk˛e, wyciagam
˛
z niej sałatk˛e, jem. Przykład rozważa si˛e zwykle na dwa sposoby
[Gallagher 2006, s. 113–114]: według tzw. teorii refleksyjnej (ang. reflective theory): moje działania sa˛ niejako wyznaczone przez intencj˛e (chc˛e coś
zjeść); według tzw. teorii percepcyjnej (ang. perceptual theory): sekwencja
działań podlega kontroli świadomości tj. jestem świadomy swojego pragnienia, wiem jak je zaspokoić, czego szukam w lodówce, i kontroli percepcyjnej
tzn. kontroli skuteczności działań ze wzgl˛edu na cel.
Te, jak si˛e wydaj˛e, zbliżone do siebie teorie wyjaśniajace
˛ działanie, moga˛
zostać zastapione
˛
przez przyczynowy opis fizyczny [Gallagher 2006, s. 115].
Głód jest pewnym stanem fizycznym, podobnie potrzeba jego zaspokojenia,
również czynności wykonywane dla osiagni˛
˛ ecia celu, opisać możemy w j˛ezyku fizykalnym. Co wi˛ecej, jak pisze Gallagher [Gallagher 2006, s. 114–115]
informacje percepcyjne o których mówi teoria percepcyjna sa˛ w wi˛ekszości
nieuświadamiane. Kiedy id˛e do kuchni w mojej świadomości nie pojawiaja˛ si˛e reprezentacj˛e odpowiadajace
˛ procesowi chodzenia (napi˛ecie mi˛eśni
etc.). Krytyk takiego uj˛ecia mógłby (wykorzystujac
˛ teori˛e refleksyjna)
˛ powiedzieć, że przyczyna˛ mojego spaceru do kuchni jest pragnienie zaspokojenia głodu, pragnienie natomiast jest niewatpliwie
˛
czymś fizycznym. Czy
krytyka taka byłaby uzasadniona? Uważam, że nie. Po pierwsze pragnienie
zaspokojenia głodu, może zostać zredukowane do kategorii fizycznych. Po
drugie nie ma koniecznego zwiazku
˛
mi˛edzy przyczyna˛ działania, a jego uzasadnieniem. Jak pisze Gallagher [Gallagher 2006, s. 114] — zwierz˛eta moga˛ działać celowo bez zrozumienia, ludzie natomiast moga˛ mieć doskonałe
uzasadnienia działania, które powodowane jest przez stany nieuświadamiane. Wracamy, wi˛ec do eksperymentu Libeta — wydaje si˛e, że rzeczywiście,
tym co eksperyment wykazał, jest nieświadomość pewnych aspektów kontroli motorycznej i ich wtórna racjonalizacja w kategoriach przyczynowych.
Pewne działania powodowane sa˛ zdarzeniami mózgowymi, które w stosunku do naszej świadomości, sa˛ wcześniejsze. Być może w tym sensie interpretuje eksperyment Libeta Daniel Dennett — ponieważ ‘Ja’ nie znajduje si˛e
w pewnej cz˛eści mózgu, a de facto jest mózgiem – nie możemy wyznaczyć
czasu podj˛ecia decyzji i żadać
˛
od podmiotu jego komunikacji (b˛edzie to tylko owa wtórna racjonalizacja). Wydaje si˛e, że wszystko, jak do tej pory jest
jak najbardziej w porzadku.
˛
Problem zaczyna si˛e jednak, gdy owa˛ kontrol˛e motoryczna˛ zrównuje si˛e z poj˛eciem wolnej woli. To w tym punkcie, co
już wcześniej sygnalizowałem leży interpretacyjny problem eksperymentu.
Gallagher twierdzi nawet, że próby wyjaśnienia wolnej woli w terminologii ruchów ciała sa˛ tak dziwaczne jak odpowiedź na pytanie „czy chcesz si˛e
przejechać moim samochodem?” w terminologii budowy auta [Gallagher
2006, s. 116] i proponuje rozważyć nast˛epujacy
˛ przykład: „w czasie T+150
milisekund jadro
˛
migdałowate (amygdala) w moim mózgu zostaje aktywowane i zanim wiem dlaczego, w czasie T+200 milisekund odskakuje kilka
jardów dalej. Cały ciag
˛ ruchów może zostać opisany w terminach czysto nie-
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świadomego procesu percepcji, aktywności neuronalnej, mi˛eśniowej i teorii
ewolucji, dla wyjaśnienia dlaczego system działa tak a nie inaczej. Oczywiście moje zachowanie pobudza świadomość tego co si˛e dzieje i w czasie
T+1000 milisekund widz˛e, że to co ruszało si˛e w trawie to mała bezbronna
jaszczurka. (. . . ) W czasie T+5000 milisekund, po obserwacji jakiego rodzaju jest jaszczurka, decyduj˛e si˛e złapać ja˛ do mojej kolekcji jaszczurek.
W czasie T+5150 milisekund robi˛e krok do tyłu i w akcie wolnego wyboru
łapi˛e jaszczurk˛e” [Gallagher 2006, s. 120]. Zgodnie z tym co twierdzi Libet
już pierwsze działanie zawierałoby si˛e w powszechnym rozumieniu wolnej
woli (odpowiednie szybkie veto teoretycznie mogłoby je zatrzymać) . . . choć
ci˛eżko mówić w tym przypadku nawet o decyzji działania. Wolnym wyborem jest dopiero rozważna decyzja o złapaniu jaszczurki. Oczywiście można
utrzymywać, że decyzja ta jest zależna od ruchów ciała w danym czasie. Byłoby to jednak zupełnie absurdalne. To wolny akt wyboru złapania jaszczurki
podporzadkowuje
˛
sobie każde nast˛epne ruchy cielesne. Podobnie rozważać
możemy akt decyzyjny napisania tego artykułu. Podj˛eta przeze mnie decyzja
nie jest prostym aktem fizycznym (np. podniesienie r˛eki), a raczej złożonym
faktem, na który składaja˛ si˛e rozmaite czynniki: osobiste (np. zainteresowania, doświadczenia, pami˛eć, wiedza), społeczne (prestiż), kulturowe (miejsce nauki w kulturze zachodu) etc. Ponadto wszystkie te czynniki zostały
poddane pod rozwag˛e, dołacza
˛
si˛e także czynników obiektywnych połaczo˛
na z problemem możliwości. . . Uważam, że to właśnie do takich złożonych
aktów decyzyjnych odnosimy si˛e myślac
˛ o wolnej woli i tylko nich poj˛ecie
wolnej woli może dotyczyć. Dlatego operacyjna definicja wolnej woli, która˛
przyjał
˛ Libet, jest zbyt dużym uproszczeniem. Decyzj˛e o napisaniu artykułu ci˛eżko zmierzyć w milisekundach jako pojedynczy akt aktywujacy
˛ ruchy
cielesne. Problem, którego najwyraźniej nie zauważył Libet, precyzuje Gallagher piszac:
˛ „Kwestia wolnej woli nie dotyczy ruchów ciała, ale działań
intencjonalnych” [Gallagher 2006, s. 120]. Akty, które rozważać możemy
jako wolne sa˛ dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż badany w
eksperymencie ruch nadgarstka — dlatego interpretacj˛e badań jaka˛ przedstawił Libet, uważam za bł˛edna.
˛ Libet — myślac,
˛ że bada wolna˛ wol˛e —
badał pewna˛ form˛e kontroli motorycznej.

Zakończenie
Gallagher precyzuje poj˛ecie wolnej woli jako refleksj˛e sytuacyjna˛ — świadome poddanie pod rozwag˛e rozmaitych czynników i podj˛ecie decyzji, które
nie ma miejsca bezpośrednio w mózgu. Wolna wola w jego uj˛eciu jest czymś
co spełnia si˛e w świecie, pośród ludzi i wśród rzeczy, w sytuacjach zmuszajacych
˛
do zastanowienia si˛e i podj˛ecia decyzji [Gallagher 2006, s. 123]. To
stanowisko wydaja˛ mi si˛e nie w pełni zadowalajace.
˛
Wydaje si˛e, że poglad
˛ Gallaghera nie tylko nie wyklucza nieistnienia
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wolnej woli, ale właściwie jest jedynie propozycja˛ sposobu jej badania. Wyobraźmy sobie (dobrym skojarzeniem b˛edzie tu demon Laplace’a), że dost˛epna jest o mnie absolutna wiedza — nie tylko na poziomie opisu fizycznego (łacznie
˛
z zawartościa˛ pami˛eci), ale i wychowania, preferencji etc. — czy
możliwe b˛edzie przewidzenie nie tylko decyzji o napisaniu tego artykułu, ale
właściwie każdej mojej decyzji? Uważam, że nie jest to nieprawdopodobne.
Wydawałoby si˛e, wi˛ec, że wolna wola nie istnieje. Daniel Dennett uważa, że
rzeczywiście klasycznie pojmowana wolna wola (jako niezdeterminowany
akt decyzyjny) jest pustym poj˛eciem. Ponadto twierdzi, że każdy postulat
świadomej woli implikuje dualizm, którego unikni˛ecie wymaga pozostania
na poziomie woli nieświadomej [Dennett 2003, s. 242–243]. Co uważam za
poglad
˛ cokolwiek niezrozumiały i pozostajacy
˛ pod wpływem mylacej
˛ definicji wolnej woli, która˛ posługiwał si˛e Libet.
Wiedza całościowa, która˛ podałem jako przykład, leży (póki co) poza poznawczymi granicami człowieka. W życiu codziennym tymczasem podejmujemy decyzje, które traktujemy jako wolne, bo nie docieramy do czynników
je determinujacych.
˛
Przyjmuj˛e wi˛ec, że poj˛ecie wolnej woli odnosi si˛e do
naszej ograniczonej wiedzy o działaniach intencjonalnych. Prawda wydaje
si˛e leżeć pomi˛edzy stanowiskiem Dennetta, a Gallaghera.
Podsumowujac:
˛ głośny eksperyment Libeta nie wydaje si˛e odnosić do
wolnej woli, a wi˛ec nie udowadnia jej nieistnienia. Interpretacja Libeta opiera si˛e o bł˛edna˛ konceptualizacj˛e poj˛ecia.
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Czy ludzie przeceniaja˛
zdarzenia o niskim
prawdopodobieństwie?
Trafność planów badawczych
stosowanych w psychologii
poznawczej
Olga Kowalczuk
Uniwersytet Warszawski, kierunek Psychologia
[olgkpo zta.onet.pl℄
Abstrakt. Post˛epowanie badawcze powinno być trafne wewn˛etrznie i zewn˛etrznie. Pierwszy postulat oznacza, że procedura badawcza ma umożliwić ocen˛e sformułowanej przez badacza hipotezy. Drugi postulat określa możliwość
uogólnienia wniosków z badanej próby na populacj˛e i z warunków laboratoryjnych na realne sytuacje życiowe. Niniejszy artykuł zawiera rozważania
metodologiczne nad zwiazkiem
˛
obu rodzajów trafności. Problem omówi˛e na
przykładzie dwóch metod stosowanych przez psychologów poznawczych do
uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Czy ludzie przeceniaja˛ zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie?”. Pierwsza procedura wykorzystuje liczbowy opis
prawdopodobieństw i charakteryzuje si˛e wysokim poziomem trafności wewn˛etrznej. Druga metoda opiera si˛e na bezpośrednim kontakcie osób badanych ze zdarzeniami o określonym prawdopodobieństwie, co sprzyja trafności
zewn˛etrznej.
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Poniższe rozważania maja˛ uzasadnić tez˛e, że próba podniesienia poziomu
trafności zewn˛etrznej procesu badawczego może doprowadzić do obniżenia trafności wewn˛etrznej. Jako, że trafność wewn˛etrzna jest warunkiem
koniecznym, niewystarczajacym,
˛
trafności zewn˛etrznej, obniżenie poziomu
trafności wewn˛etrznej wtórnie obniża poziom — zewn˛etrznej. Za przykład
wymienionego zjawiska posłuża˛ badania psychologiczne nad określaniem
wagi zdarzeń o różnym prawdopodobieństwie.
W pierwszej cz˛eści niniejszego artykułu przybliż˛e problem badawczy
oceny ważności zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie. W drugiej cz˛eści —
omówi˛e, na jego podstawie, zagadnienie trafności metodologicznej. W celu
sprecyzowania przykładowego problemu badawczego przedstawi˛e poj˛ecie
oczekiwanej użyteczności. Stanowi ono prób˛e matematycznego opisu wartości jakie ludzie przypisuja˛ różnym działaniom. Właśnie rozważania nad
oczekiwana˛ użytecznościa˛ doprowadziły do sformułowania pytania o wag˛e
jaka˛ ludzie przykładaja˛ do zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie. Odpowiedzi na nie poszukiwano za pomoca˛ metod badawczych prezentujacych
˛
dane w różnych formach: w postaci opisu lub bezpośredniego doświadczenia. Pierwsza procedura pozwala, na podstawie otrzymanego rezultatu badawczego, jednoznacznie orzec o prawdziwości testowanej hipotezy. Druga
metoda stawia osoby badane w kontekście podobnym do warunków naturalnych. W ten sposób procedura z zastosowaniem opisu charakteryzuje si˛e
wysoka˛ trafnościa˛ wewn˛etrzna,
˛ zaś metoda bezpośredniego konfrontowania
osób badanych ze zdarzeniami stanowi propozycj˛e jak podwyższyć trafność
zewn˛etrzna.
˛

Wartość oczekiwana vs. oczekiwana użyteczność
Kiedy lekarz decyduje czy zaszczepić dziecko przeciw wściekliźnie, znajac
˛ prawdopodobieństwo wystapienia
˛
powikłań, jak i prawdopodobieństwo
rozwini˛ecia si˛e choroby, podejmuje decyzj˛e w warunkach ryzyka. Poj˛ecie decyzji w warunkach ryzyka określa sytuacje, gdy decydent dokonuje wyboru
mi˛edzy podj˛eciem kilku działań o różnych rezultatach, których prawdopodobieństwo zajścia jest mu znane.
Wynik działań decydenta można opisać matematycznie za pomoca˛ wartości oczekiwanej:
EV = Σpi + xi
gdzie xi oznacza obiektywna˛ wartość zdarzenia, np. określona˛ sum˛e pieni˛edzy, zaś
pi — prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia.
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Przeanalizujmy powyższy wzór na przykładzie. Decydent może stanać
˛
przed wyborem jednego z dwóch działań. Może wziać
˛ udział w loterii, w
której wygra 4 zł z prawdopodobieństwem 0, 8, a nic nie wygra z prawdopodobieństwem 0, 2 lub zdecydować si˛e na 3 zł. Wartość oczekiwana udziału
w loterii wynosi 3, 2 zł, wi˛ec jest wyższa od pewnej wypłaty w wysokości
3 zł Racjonalny decydent powinien zdecydować si˛e na udział w loterii.
Daniel Bernoulli wprowadził termin oczekiwanej użyteczności, stanowiacej
˛ psychologiczny odpowiednik wartości oczekiwanej. Oczekiwana użyteczność określa subiektywna˛ wartość jaka˛ dla decydenta ma wynik podj˛etego działania:
EU = Σpi ∗ u(xi )
gdzie u(xi ) jest wartościa˛ subiektywnej użyteczności zajścia danego zdarzenia.
Na przykład w kontekście loterii wylosowanie 4 zł z prawdopodobieństwem
0, 8 może mieć wartość 4 jednostek użyteczności, zaś wylosowanie 0 zł
z prawdopodobieństwem 0, 2 może mieć wartość −1, 5 jednostek użyteczności, wtedy oczekiwana użyteczność wzi˛ecia udziału w loterii wyniesie:
4 ∗ 0, 8 + (−1, 5) ∗ 0, 2 = 2, 9 jednostek użyteczności i b˛edzie mniej atrakcyjna˛ alternatywa˛ niż przyj˛ecie kwoty 3 zł, jeśli tej decydent przypisze wartość
3 jednostek użyteczności.
Wartość oczekiwana jest matematycznym oszacowaniem stopnia w jakim korzystne jest podj˛ecie określonego działania, w zależności od obiektywnej wartości rezultatów i rozkładu prawdopodobieństwa. Oczekiwana
użyteczność jest psychologicznym odpowiednikiem wartości oczekiwanej,
zamiast przypisywać rezultatom podj˛etych akcji ich obiektywna˛ wartość,
przypisuje im subiektywna˛ użyteczność.

Oczekiwana użyteczność zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie, a metoda badawcza: opis vs. bezpośrednie doświadczenie
W sytuacji loterii subiektywna wartość przypisywana wynikom losowania
może różnić si˛e od nominalnej wartości pieniadza
˛
(−1, 5 jednostki użyteczności vs. 0 zł). Wracajac
˛ do przykładu lekarza jako decydenta w kwestii zaszczepienia pacjenta w kontekście ryzyka wystapienia
˛
skutków ubocznych,
można postawić pytanie o subiektywna˛ użyteczność (oczywiście ujemna)
˛
wystapienia
˛
powikłań, których obiektywne prawdopodobieństwo jest zazwyczaj niskie.
Kahneman i Tversky stwierdzili, że ludzie przeceniaja˛ zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie. Stosujac
˛ metod˛e liczbowego opisu loterii: wypłat i prawdopodobieństw, analogiczna˛ do przedstawionego przykładu, uzy-
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skali wyniki świadczace
˛ o przypisywaniu opcjom mało prawdopodobnym
wyższej subiektywnej użyteczności (w wartościach absolutnych) niż wskazywałaby na to ich wartość monetarna. Osoby badane przez Kahnemana i
Tverskyego, postawione w sytuacji opisanego powyżej wyboru były skłonne przyjać
˛ kwot˛e 3 zł, mimo wyższej wartości oczekiwanej udziału w loterii.
Świadczy to o tym, że kwota 0 zł, która˛ mogli wylosować z prawdopodobieństwem 0, 2 miała wi˛eksza˛ absolutna˛ użyteczność niż jej wartość monetarna.
Na przykład mogła mieć wartość −1, 5 jednostek użyteczności. [Kahneman
i Tversky 1979]
Hertwig, Barron, Weber i Erev uzyskali wyniki sprzeczne z powyższymi.
Badanie przeprowadzili z użyciem specjalnego oprogramowania komputerowego. Osobom badanym zaproponowali wybór udziału w jednej z dwóch
loterii. Przed podj˛eciem decyzji osoba badana mogła, naciskajac
˛ na przycisk,
dowolna˛ ilość razy losować wygrana˛ z dowolnej loterii, a na ekranie komputera pojawiał si˛e rezultat losowania. W sytuacji analogicznej do opisanej powyżej osoba badana losowała z dwóch rozkładów prawdopodobieństw: jednego z wartościa˛ 3 zł o prawdopodobieństwie jeden i z drugiego rozkładu:
z wartościami 4 zł z prawdopodobieństwem 0, 8 i 0 zł z prawdopodobieństwem 0,2. Osoba badana nie otrzymywała żadnej informacji o rozkładach
explicite. Cała jej wiedza pochodziła z informacji zwrotnej jaka˛ otrzymywała
każdorazowo po dokonaniu losowania. Mogła losować dowolna˛ ilość razy
i zmieniać loterie. Sama podejmowała decyzj˛e w którym momencie chce
zakończyć próbne losowania i podjać
˛ ostateczna˛ decyzj˛e o wyborze loterii. Hertwig i in. postawili hipotez˛e o zaniżaniu siły wpływu zdarzeń mało
prawdopodobnych, a wyniki ich badań potwierdziły ja.
˛ W ich badaniu ludzie
skonfrontowani z opisanymi powyżej danymi (4zł∗0, 8 vs. 3zł∗1, 0) preferowali udział w loterii. Małe prawdopodobieństwo wylosowania kwoty 0 zł
miało mniejszy wpływ na ich decyzje niż na decyzje badanych w eksperymencie Kahnemana i Tversky’ego [Hertwig, Barron, Weber i Erev 2004].
Sumujac,
˛ Kahneman i Tversky zaprezentowali osobom badanym dane
o rozkładach prawdopodobieństw posługujac
˛ si˛e liczbami. Uzyskali wyniki
świadczace
˛ o zawyżaniu absolutnej użyteczności zdarzeń mało prawdopodobnych. Hertwig i in. przedstawili uczestnikom badania informacje o rozkładach prawdopodobieństw w postaci bezpośredniego doświadczenia. Na
podstawie uzyskanego rezultatu badawczego wnioskowali o skłonności do
zaniżania siły wpływu zdarzeń rzadkich.

Trafność badania psychologicznego
Brzeziński wymienia trafność procedury jako jedno z kluczowych kryteriów
oceny poprawności planów badawczych.
Trafność wewn˛etrzna określa adekwatność procedury do testowanej hipotezy. Trafne badanie psychologiczne umożliwia odrzucenie albo akcepta-
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cj˛e testowanej hipotezy.
Trafność zewn˛etrzna planu badawczego uprawnia badacza do uogólniania rezultatu badawczego z próby na populacj˛e, której reprezentacj˛e stanowiła próba oraz do zgeneralizowania treści potwierdzonej hipotezy z sytuacji badania na realne sytuacje życiowe.
Trafność wewn˛etrzna jest warunkiem koniecznym, niewystarczajacym
˛
trafności zewn˛etrznej. Nie ma sensu zastanawiać si˛e nad możliwościa˛ generalizacji testowanej hipotezy za pomoca˛ danego planu badawczego, jeśli ten
plan, na skutek bł˛edów, w rzeczywistości jej nie testował [Brzeziński 2004].

Trafność wewn˛
etrzna
Przykładem procedury o wysokiej trafności wewn˛etrznej jest badanie Kahnemana i Tversky’ego nad przecenianiem użyteczności zdarzeń o niskim
prawdopodobieństwie. Osoby badane zostały skonfrontowane z szeregiem
teoretycznych sytuacji decyzyjnych, z których jedna została opisana powyżej. W każdej sytuacji prezentowano dane dotyczace
˛ dwóch loterii. Wartości
możliwe do wylosowania i prawdopodobieństwa przedstawiono w postaci
liczbowej. Zaprezentowane zadania odzwierciedlały różnorodność sytuacji
decyzyjnych, obejmowały za równo loterie o dodatniej (zysk) jak i ujemnej
wartości oczekiwanej (strata) oraz różne rozkłady prawdopodobieństwa.
Procedura bezpośredniego kontaktu z danymi, zastosowana przez Hertwig i in. jest nietrafna wewn˛etrznie z trzech powodów. Po pierwsze: nie
można jednoznacznie stwierdzić, który element modelu teoretycznego testuje. Zgodnie z modelem teoretycznym uczestnicy badania musieli samodzielnie oszacować prawdopodobieństwo uzyskania danej wypłaty w loterii
(pi ), a nast˛epnie określić subiektywna˛ użyteczność poszczególnych wyników (u(xi )), by wybrać loteri˛e o wyższej oczekiwanej użyteczności (EU =
Σpi ∗ u(xi )). W zwiazku
˛
z brakiem rozdzielenia poszczególnych faz kalkulowania wyniku, nie wiadomo czy niedocenianie wpływu zdarzenia o niskim
prawdopodobieństwie wynikało z przypisania mu niższej wartości absolutnej użyteczności, niż w grupie badanych, której przedstawiono opis liczbowy, co byłoby zgodne z postawiona˛ hipoteza,
˛ czy też wynikało z bł˛ednego
oszacowania prawdopodobieństw zdarzeń. Badani z grupy, której przedstawiono opis liczbowy otrzymali informacje o prawdopodobieństwach explicite.
Drugim zarzutem w stosunku do metody próbnego udziału w loteriach
jest brak możliwości kontroli danych, które otrzymała osoba badana. Biorac
˛ udział w loterii, w celu dokonania trafnego wyboru, w rzeczywistości
zapoznawała si˛e z losowymi wynikami z testowanego rozkładu. Oczywiście
rozkład wyników, który obserwowała na ekranie komputera mógł nie być
reprezentatywny dla rozkładu wyników loterii z której pochodził, czyli poszczególne wartości mogły pojawiać si˛e na ekranie z inna˛ cz˛estotliwościa˛
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niż w rozkładzie teoretycznym. Na przykład wartość, która w założonym
domyślnie rozkładzie wyst˛epowała rzadko (miała niskie prawdopodobieństwo), mogła w ogóle nie zostać wylosowana przez uczestnika badania lub
mógł ja˛ wylosować wiele razy, znacznie cz˛eściej niż wynikałoby to z przypisanego jej prawdopodobieństwa. W rezultacie, w wielu przypadkach, badany szacował oczekiwana˛ użyteczność loterii obserwujac
˛ rozkład niezgodny
z założonym przez badaczy, a jego wybór był klasyfikowany, tak jakby zapoznał si˛e z właściwym rozkładem. W szczególności, w przypadku wartości
wyst˛epujacych
˛
z małym prawdopodobieństwem, osoba badana mogła ich
w ogóle nie zobaczyć, co mogło być przyczyna˛ uzyskania rezultatu, który
badacze zinterpretowali jako zaniżanie wpływu wartości o niskim prawdopodobieństwie. W rzeczywistości, jeśli te wartości si˛e nie pojawiły, to nie
można mówić o zaniżaniu siły ich wpływu, osoba badana mogła po prostu
być nieświadoma ich istnienia.
Trzeci argument przeciwko procedurze bezpośredniego konfrontowania
badanego z danymi odnosi si˛e do specyfiki ludzkiego umysłu. Szacowanie
prawdopodobieństwa zdarzeń (pi ) odbywa si˛e w pami˛eci operacyjnej. Pojemność pami˛eci operacyjnej wynosi od 5 do 9 elementów. Jeśli osoba badana obserwowała wi˛eksza˛ liczb˛e zdarzeń, to w praktyce nie była w stanie wykorzystać tej wiedzy. W ten sposób mógł wystapić
˛ efekt świeżości, co
oznacza, że zdarzenia późniejsze, bliższe momentowi określania oczekiwanej użyteczności, miały wi˛ekszy wpływ na ostateczne szacowanie. W konsekwencji osoba badana mogła podejmować decyzj˛e korzystajac
˛ jedynie z kilku ostatnich wyników losowania, wi˛ec wnioskujac
˛ na podstawie małej próby
losowo wybranej z rozkładu. Małe próby, cz˛eściej niż duże, sa˛ niereprezentatywne dla populacji wyników z której pochodza.
˛ [Fox i Hadar 2006]
Podsumowujac,
˛ metoda przedstawiania danych o rozkładach za pomoca˛ próbnych losowań jest nietrafna wewn˛etrznie ponieważ nie daje możliwości odrzucenia albo przyj˛ecia testowanej hipotezy. Omówiona procedura
badawcza nie wyklucza alternatywnych, nie uwzgl˛ednionych w hipotezie,
przyczyn uzyskanego rezultatu badawczego, a wi˛ec w rzeczywistości nie testuje postawionej hipotezy.

Trafność zewn˛
etrzna
Jeśli badanie jest trafne zewn˛etrznie, to uprawnione jest m.in. uogólnienie wyników uzyskanych w warunkach laboratoryjnych na realne sytuacje
życiowe. Skoro uznaliśmy badanie Kahnemana i Tversky’ego za trafne wewn˛etrznie, warunek konieczny trafności zewn˛etrznej, to możemy zastanowić si˛e, czy uzyskany rezultat badawczy, świadczacy
˛ o zawyżaniu wpływu
zdarzeń rzadkich na oczekiwana˛ użyteczność, generalizuje si˛e na warunki
naturalne. Na przykład chcemy wiedzieć czy lekarz przyłoży duża˛ wag˛e do
małego prawdopodobieństwa wystapienia
˛
skutków ubocznych i zrezygnuje
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ze szczepienia pacjenta, jak wynikałoby z badań Kahnemana i Tversky’ego.
Jeśli lekarz nabywał wiedz˛e o statystykach powikłań z podr˛eczników, to uzyskał dane o rozkładach prawdopodobieństwa w formie opisu liczbowego,
czyli analogicznej do to tej jaka˛ zaprezentowali badanym Kahneman i Tversky. Wtedy uzasadnione jest przewidywanie decyzji lekarza na podstawie
tezy o zawyżaniu absolutnej użyteczności zdarzeń mało prawdopodobnych.
Jeżeli jednak lekarz nabył informacje o statystykach powikłań po szczepieniu z własnej praktyki klinicznej, to uzyskał dane w formie analogicznej
do prezentowanej badanym w procedurze Hertwig i in. Zjawisko uzyskiwania danych z codziennego doświadczenia jest bardzo cz˛este, zwłaszcza u doświadczonych praktyków lub w kwestiach, w których nie sa˛ dost˛epne statystyczne opracowania problemu. Wskazówka˛ jak badać proces decyzyjny,
w sytuacjach gdy dane pochodza˛ z praktyki, jest metoda z zastosowaniem
próbnych losowań. Oczywiście brak spełnienia warunku trafności wewn˛etrznej powoduje, że nie ma sensu rozważanie stopnia w jakim uzasadnione jest
generalizowanie jej na warunki naturalne. Procedur˛e z zastosowaniem bezpośredniego kontaktu osób badanych z danymi o rozkładach prawdopodobieństw warto potraktować jako inspiracj˛e do dalszych poszukiwań trafnych
metod umożliwiajacych
˛
odpowiedź na pytania o sposób podejmowania decyzji w warunkach naturalnych.
Hipoteza testowana metoda˛ prezentacji liczb może być uogólniona na
sytuacje życiowe, w których ludzie dostaja˛ informacje o prawdopodobieństwach w postaci gotowych statystyk. Metoda konfrontacji badanych z losowymi danymi jest sugestia˛ jak tworzyć procedury do badania procesu
podejmowania decyzji w warunkach uzyskiwania informacji o rozkładach
prawdopodobieństwa z osobniczego doświadczenia.

Podsumowanie
Próba podniesienia poziomu trafności zewn˛etrznej może doprowadzić do
obniżenia trafności wewn˛etrznej. By odpowiedzieć na pytanie: „Czy ludzie
przeceniaja˛ zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie?” Kahneman i Tversky przeprowadzili badanie trafne wewn˛etrznie, czyli odpowiednie do testowanej hipotezy . Metoda była też trafna zewn˛etrznie, czyli m.in. warunki
laboratoryjne odpowiadały realiom życiowym w dostatecznym stopniu by
na podstawie rezultatu badawczego przewidywać rzeczywiste zachowania
ludzi, gdy otrzymuja˛ informacj˛e o prawdopodobieństwie w postaci liczbowej. Jednak możliwości generalizowania tezy Kahnemana i Tversky’ego były ograniczone. Nadal nie było odpowiedzi na pytanie o wag˛e jaka˛ ludzie
przykładaja˛ do zdarzeń mało prawdopodobnych, gdy informacje o rozkładzie prawdopodobieństwa uzyskuja˛ w procesie nabywania doświadczenia.
Hertwig i in. zastosowali metod˛e bezpośredniego konfrontowania badanych
z wartościami wylosowanymi z poszczególnych rozkładów. Metoda ta mia-
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ła, w założeniu autorów, wyróżniać si˛e wysoka˛ trafnościa˛ zewn˛etrzna.
˛ Rzeczywiście zapewniała osobom badanym warunki zbliżone do rzeczywistego kontekstu podejmowania decyzji. Jednak wykazywała niska˛ trafność wewn˛etrzna,
˛ czyli nie dawała podstaw do wnioskowania o postawionej przez
badaczy hipotezie, co w konsekwencji dawało niska˛ trafność zewn˛etrzna.
˛
Trafność wewn˛etrzna stanowi warunek konieczny trafności zewn˛etrznej.
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Fox C. R., Hadar L. 2006, “Decisions from experience” = sampling error
+ prospect theory: Reconsidering Hertwig, Barron, Weber & Erev (2004),
Judgement and Decision Making, I (2), s. 159-161.
Hertwig R., Barron G., Weber E. U., Erev I. 2004, Decisions from experience
and the effect of rare events in risky choice, Psychological Science, XV (8),
s. 534-539.
Kahneman D., Tversky A., 1979, Prospect theory: An analysis of decision
under risk, Econometrica, XLVII (1), s. 263-291.

PFK: Teksty Pokonferencyjne, 2 (2007), 143–150

O bł˛
edach w niektórych
wyjaśnieniach odwołujacych
˛
si˛
e do ewolucji
Adam Kupś
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kognitywistyka III rok,
psychologia II rok
[teoxwp.pl℄
Abstrakt. Praca stanowi prób˛e dokonania analizy podstawowych bł˛edów dotyczacych
˛
zagadnienia ewolucji i doboru naturalnego pojawiajacych
˛
si˛e w różnych opracowaniach filozoficznych i popularnonaukowych. Wyróżniono tu 3
rodzaje bł˛edów: bład
˛ redukcjonizmu genetyczno-ewolucyjnego, bład
˛ ontologizowania doboru naturalnego oraz bład
˛ teleologizowania doboru naturalnego.
Analiza odwołuje si˛e do terminów ewolucjonizmu syntetycznego, a jej celem
jest ochrona opisu zjawiska ewolucji przed nadużyciami, czasem zniekształcajacymi
˛
nawet podstawowe idee kryjace
˛ si˛e w teorii Darwina.

Wst˛
ep
Teoria Karola Darwina, wielkiego przyrodnika XIX wieku, wywarła ogromny
wpływ na myśl naukowa˛ nast˛epnych pokoleń badaczy. Krytykowana przez
wielu, z równie wielu powodów, ostała si˛e „pot˛eżnemu ostrzałowi”. Co wi˛ecej, zmodyfikowana i wzbogacona o doniesienia genetyki, stała si˛e podstawa˛
wyjaśniania zjawisk w wi˛ekszości nauk dotyczacych
˛
zachowań organizmów
od biologii do psychologii (nie tylko ewolucyjnej), a także nauk poznawczych. Celem niniejszej pracy, przy zachowaniu czci dla Darwina i jego nast˛epców, jest zgłoszenie pewnej watpliwości
˛
do badaczy opierajacych
˛
swe
143
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wyjaśnienia na teorii doboru naturalnego26 . Zbyt pobieżna analiza faktów
filogenetycznych i ontogenetycznych może prowadzić do wyjaśnień ad hoc,
które w swej istocie maja˛ niska wartość eksplanacyjna.
˛ Co gorsza jednak
cz˛eść wyjaśnień nazywanych ewolucyjnymi (tzn. odwołujacymi
˛
si˛e do teorii
ewolucji), okazuje si˛e wypaczać podstawowy sens kryjacy
˛ si˛e za współczesna˛ wersja˛ teorii. W zwiazku
˛
z tym, w pracy tej uj˛ete w formie skrótowej
zostało zagadnienie ewolucjonizmu syntetycznego, a także omówiono podstawowe rodzaje bł˛edów, którymi obarczone sa˛ niektóre publikacje. Bł˛edy
te maja˛ badź
˛ charakter redukcjonistyczny, badź
˛ wynikaja˛ z braku statystycznego podejścia do zagadnienia ewolucji, które na gruncie genetyki wydaje
si˛e być koniecznym.

Ewolucjonizm syntetyczny
O ile teoria Darwina była znaczacym
˛
wkładem w rozwój myśli naukowej,
który w pewnym sensie zrewolucjonizował podejście do historii życia na
Ziemi, a przy tym również podejście do człowieka, jako organizmu pośród
innych organizmów, o tyle w swoim czasie wzgl˛ednie daleko było jej jeszcze
do postaci, które przybiera ona w dzisiejszych czasach. Istotnym uzupełnieniem teorii powstawania gatunków okazała si˛e dziedzina troch˛e młodsza,
która co prawda swoje źródła ma już w pracach mnicha Grzegorza Mendla, a która pełny swój wyraz osiagn˛
˛ eła w XX wieku — chodzi tu oczywiście
o genetyk˛e. Za prekursora takiego uj˛ecia teorii ewolucji uważa si˛e A. Weismanna [Łastowski 1987, s. 57–59], a tak zintegrowana˛ dziedzin˛e określa
si˛e mianem ewolucjonizmu syntetycznego [Łastowski 1987, s. 57–59]. Pełny wyraz to syntetyczne uj˛ecie zyskało dzi˛eki badaniom T.H. Morgana i Th.
Dobzhansky’ego prowadzonych na chromosomach Drosophilii melongaster
(muszki owocówki), a eksplikowane w postaci chromosomowej teorii dziedziczenia, której podstaw˛e stanowiły właśnie te badania [Łastowski 1987,
s. 57–59]. Naturalnie genetyka znacznie rozwin˛eła si˛e od tamtych czasów
i ponadto wyłoniły si˛e inne dziedziny „podbudowujace”
˛ i rozwijajace
˛ ewolucjonizm, analiza przedstawiona w tej pracy ograniczona zostanie jednak do
poj˛eć eksplikowanych w oparciu o wyżej wymieniona˛ teori˛e. Artykuł jedynie w stopniu ogólnym odwołuje si˛e do zagadnień mutacji (w tym mutacji
punktowej, czy chromosomowej), zjawiska crossing-over (a wi˛ec zamiany
fragmentów mi˛edzy chromosomami), zagadnienia genów i alleli (wariantów danego genu). Terminy powyższe cz˛esto używane sa˛ przez autorów i naukowców z wielu dziedzin, niejednokrotnie skutecznie argumentujacych
˛
na
rzecz swoich racji i znakomicie tłumaczacych
˛
określone zjawiska; czasami
jednak, jak si˛e wydaje, niektórzy badacze zdaja˛ si˛e nadużywać wyjaśnień
ewolucyjnych lub co najmniej korzystaja˛ z nich w dość niezobowiazuj
˛ acej
˛
26
Jest to tylko element teorii ewolucji, jednak na potrzeby niniejszej pracy w zupełności
wystarczy. [Łastowski 1987, s. 39]
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formie — o czym b˛edzie mowa poniżej.
Świadomość wspomnianych problemów skłania do lokalizowania nadużyć w trzech stworzonych na użytek tego wywodu klasach. Nadmienić jednak należy, że nie jest to podział logiczny, co oznacza, że cz˛eść problemów
umieszczonych w jednej kategorii z pewna˛ doza˛ prawdopodobieństwa, b˛edzie mogła znaleźć si˛e w innej. Oczywiście istnieć może wi˛ecej klas, jednak
ich wykrycie wymaga przeprowadzenia dalszych analiz — w zwiazku
˛
z czym
artykuł stanowić b˛edzie jedynie prób˛e usystematyzowania najcz˛eściej pojawiajacych
˛
si˛e bł˛edów. Wyśledzenie tych bł˛edów dlatego jest tak istotne, że
teoretycznie scharakteryzowane zjawisko ewolucji, opisywane na różnych
poziomach (genetycznym, biologicznym, społecznym, etc.), stanowi pot˛eżne narz˛edzie (uprawomocniajace
˛ nawet najbardziej złożone i wartościowe
teorie), które powinno być chronione przed zniekształceniami.
Źródeł owych zniekształceń doszukiwać si˛e można, co zabrzmi być może paradoksalnie, w dość szerokim rozpowszechnieniu wspominanej teorii.
Otóż, mimo, iż teoria ewolucji w obecnym kształcie ma wielu przeciwników,
wydaje si˛e być dość mocno spopularyzowanym zagadnieniem. Wynika to po
cz˛eści z jej doniosłości, a po cz˛eści z prostoty, z jaka˛ da si˛e ja˛ analizować na
najbardziej ogólnym poziomie. Stanowi to przyczyn˛e cz˛esto wielu nieporozumień, o charakterze merytorycznym, które dość cz˛esto wynikaja˛ z nazbyt
pobieżnego studium tego obszaru wiedzy.
Trzy wspomniane wyżej klasy bł˛edów określono nast˛epujaco:
˛ 1) bład
˛ redukcjonizmu genetyczno-ewolucyjnego; 2) bład
˛ ontologizowania zjawiska
doboru naturalnego; 3) bład
˛ teleologizowania zjawiska doboru naturalnego.

Bład
˛ redukcjonizmu genetyczno-ewolucyjnego
Klasa ta stanowi najmniej metateoretyczny watek
˛
w bieżacych
˛
rozważaniach. Jednak redukcjonizm genetyczny jest na tyle rozpowszechnionym
i niejednorodnym stanowiskiem wielu badaczy27 , że wymaga pewnego omówienia, również w kontekście tego opracowania. Na wst˛epie należy nadmienić, że nie każdy opis zjawiska dotyczacego
˛
organizmów żywych, w kategoriach genetyczno-ewolucyjnych jest z gruntu redukcjonizmem. Istnieje
wiele szczegółowych opracowań zjawisk ze świata zwierz˛ecego i roślinnego dotyczacych
˛
wyst˛epowania określonych chorób, cech morfologicznych
i fizjologicznych, etc., które sa˛ wyjaśniane bardzo skutecznie i wyczerpuja˛
co28 . Problemy zaczynaja˛ si˛e, gdy owe narz˛edzia zaczynaja˛ być stosowane
27

Najbardziej chyba znanym przedstawicielem tego nurtu jest Richard Dawkins autor takich publikacji jak Samolubny gen, Fenotyp rozszerzony, Ślepy zegarmistrz. Inni przedstawiciele to George C. Williams, Matt Ridley.
28
A przy tym nie jest to proces łatwy i wymaga udziału specjalistów z wielu dziedzin,
takich jak biologia molekularna, chemia, informatyka i innych.
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do holistycznego wyjaśniania bardziej złożonych zjawisk, takich jak psychika ludzka, rozwój płciowości, zachowania społeczne u ludzi i naczelnych,
etc., którymi w szczególności epatuja˛ takie dziedziny jak psychologia ewolucyjna, socjobiologia, ale też i inne gał˛ezie nauk społecznych. Watek
˛
ten
wymaga jednak kolejnego dookreślenia. Na obecnym etapie rozwoju wiedzy (zwłaszcza biologicznej, neurologicznej) o wspomnianych zjawiskach
niefortunnie jest sprowadzać na przykład wyższe funkcje psychiczne do postaci „elementu przetargowego” w „transakcji ewolucyjnej”, a przynajmniej
nie w tak trywialny sposób. Z drugiej jednak strony nie jest całkiem bezwartościowy opis genetyczno-ewolucyjny, gdy jest poparty odpowiednimi,
„unaukowionymi”29 , odniesieniami do innych dziedzin. Powstaje jednak pytanie czy można wtedy mówić o redukcjonizmie i holizmie, zakładanymi
powyżej. Tłumaczenie określonych zjawisk psychicznych w duchu psychologii ewolucyjnej, (a wi˛ec na przykład nastawień kobiet i m˛eżczyzn co do
wzajemnej relacji), z jednej strony dostarcza mało informacji (jedynie określone stereotypy dotyczace
˛ preferencji, bez informacji jak można je zmodyfikować — bo i jak można przekształcić utrwalone fizjologiczne wzorce),
z drugiej strony jest trudne do zweryfikowania i dość podatne na interpretacje samych badaczy (każdy badacz sam może narzucić kształt warunków,
w których ewoluowały relacje mi˛edzypłciowe) . Ponadto, tego rodzaju wyjaśnienia cz˛esto nie sa˛ poparte żadnymi badaniami, a jedynie daleko posuni˛etymi analogiami wywodzacymi
˛
si˛e cz˛esto z mikrobiologii, choć nie tylko.
Na sam koniec warto wspomnieć tu o krzyżujacych
˛
si˛e zakresach „działań”
mi˛edzy psychologia˛ ewolucyjna,
˛ a innymi gał˛eziami psychologii (jak psychologia społeczna, psychologia rozwojowa), które wydaja˛ si˛e czasem stać
w opozycji do siebie.

Bład
˛ ontologizowania doboru naturalnego
Cz˛esto w trakcie analizy genezy jakiegoś zjawiska badacze odnosza˛ si˛e do
poj˛ecia doboru naturalnego. Zdarza si˛e jednak, że zapominaja˛ oni o statystycznym charakterze tego zjawiska, co prowadzi do utożsamienia poj˛ecia
doboru naturalnego z jakaś
˛ wyższa˛ koniecznościa˛ lub siła˛ oddziaływujaca
˛
na organizmy. Aby zapobiec takiemu ujmowaniu sprawy należy odnieść si˛e
do kluczowych terminów obowiazuj
˛ acych
˛
w genetyce. Wszelkie innowacje
w materiale genetycznym organizmu pojawiaja˛ si˛e w wyniku mutacji, które powodowane sa˛ różnorakimi czynnikami — biologicznymi i fizycznymi.
Ponadto określone geny, pojawiaja˛ si˛e w różnych konfiguracjach w organizmach potomnych dzi˛eki zjawiskom crossing-over i rekombinacji — co w po29
Wydźwi˛eku tego terminu może jawić si˛e jako graniczacy
˛ z naiwnościa.
˛ Z tego powodu odnotowuje si˛e, że chodzi tu o taki rodzaj odniesień jaki powstał na przykład mi˛edzy
badaczami psychologii poznawczej i j˛ezykoznawstwa, co zaowocowało wyłonieniem si˛e j˛ezykoznawstwa kognitywnego.
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łaczeniu
˛
z faktem istnienia różnych alleli powoduje, że organizmy potomne różnia˛ si˛e od swoich przodków, ale też mi˛edzy soba.
˛ Ponieważ jednak
zjawiska rekombinacji i crossing-over sprowadzaja˛ si˛e do losowania ze zbioru już dost˛epnych elementów, z których w filogenezie, każdy pr˛edzej czy
później si˛e pojawi30 i choć to interesujace
˛ zjawisko prowadzi do kumulacji
pozytywnych cech i wygaszania negatywnych [Łastowski 1987, s. 64] omówione zostanie jedynie zjawisko mutacji, które bezpośrednio prowadzi do
wyłonienia si˛e nowych cech. Mutacja b˛edaca
˛ wynikiem oddziaływania warunków zewn˛etrznych na DNA jest zjawiskiem losowym. Równie ci˛eżko jak
przewidzieć wystapienie
˛
mutacji, trudno scharakteryzować jest warunki zewn˛etrzne, które t˛e mutacj˛e wywołuja˛31 . Być może, to właśnie ogrom skali
ewolucyjnej skłania autorów prac do ontologizowania doboru naturalnego.
Jednak chcac
˛ w celach naukowych wykorzystać możliwości eksplanacyjne
jakie daje teoria ewolucji, należy pami˛etać o statystyce. To właśnie jej prawa
charakteryzuja˛ dobór naturalny. To co zwykło nazywać si˛e efektem działania
doboru naturalnego to po prostu efekt ekspresji zmutowanych genów, rozprzestrzeniajacych
˛
si˛e z określona˛ cz˛estotliwościa.
˛ O ile zmiana spowodowa32
na przypadkowa˛ mutacja˛ w jakiś sposób ułatwi organizmowi przekazanie
genów jego lub jego krewnych — jak chce zgodnie z teoria˛ doboru krewniaczego socjobiologia33 , o tyle zwi˛ekszy si˛e procentowy udział tego zbioru
cech w populacji; co wi˛ecej jeśli ta przypadkowa zmiana, nie tylko zwi˛ekszy
szanse na reprodukcje, ale też zwi˛ekszy ogólna˛ szanse określonemu typowi
organizmów na przetrwanie, znajdzie to swoje odzwierciedlenie w matematycznym opisie udziału populacji, do której należał organizm, w stosunku do
innych populacji. Przy tej okazji warto jeszcze raz odnotować, że warunki
powodujace
˛ mutacj˛e nie sa˛ doborem naturalnym.
Dobór naturalny to pewien opis w skali ekologicznej historii danych populacji. Podstawowa˛ sił˛e nap˛edowa˛ zmian w budowie i zachowaniach organizmów stanowia˛ mutacje. Mutacje z kolei sa˛ efektem oddziaływań warunków zewn˛etrznych (dodajmy: wzgl˛edem materiału genetycznego, a nie
samych w sobie organizmów). Problem mieszania si˛e tych poj˛eć, w szczególności zagadnienia doboru naturalnego i warunków zewn˛etrznych, może
mieć swoje źródła w niedookreśleniu tego drugiego poj˛ecia. Zastanowić si˛e
bowiem należy co dokładnie kryje si˛e pod poj˛eciem „warunków”. Nie jest
to jedynie problem historyczny, w którym ma si˛e orzec jak kształtował si˛e
30

Oczywiście poza ściśle genetycznymi zasadami ekspresji określonych cech istnieja˛ biologiczne reguły ekspresji genów, co jednak nie ma znaczenia dla powyższej argumentacji.
31
Nawet zakładajac
˛ stanowisko deterministyczne, przyjmuje si˛e tu, że aktualnie niewykonalne jest przeprowadzenie stosownych obliczeń charakteryzujacych
˛
warunki oddziałujace
˛
na DNA organizmów w skali ewolucyjnej zarówno w przyszłości jak i przeszłości (jakkolwiek
istnieja˛ dyscypliny, które z wi˛ekszym lub mniejszym przybliżeniem staraja˛ si˛e tego dokonać).
32
Dodanie w tym kontekście słowa „przypadkowa” przy słowie „mutacja” jest redundantne. Jest to parafraza słów A. Wiśniewskiego, który w jednym ze swoich wykładów zawarł
stwierdzenie, że „brak redundancji nie zawsze sprzyja jasności wywodu”.
33
Nota bene dość redukcjonistycznie podchodzaca
˛ do relacji społecznych mi˛edzy ludźmi.
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klimat na Ziemi na przestrzeni milionów lat. Pytanie to może okazać si˛e
bardziej metateoretyczne — a mianowicie: czy warunkami ma si˛e też określać wytwory cywilizacyjne w szczególności kulturowe i technologicznoinformatyczne? I czy z drugiej strony mianem warunków należy określić
molekularne mechanizmy epigentyczne i środowisko komórkowe? W przypadku twierdzacej
˛ odpowiedzi na te pytania zdecydowanie umieszcza si˛e
człowieka pośród wszystkich innych organizmów podlegajacych
˛
prawom
ewolucji. Odpowiedź przeczac
˛ a˛ otwiera drog˛e do zawiłych polemik. Wracajac
˛ jednak do sedna, należy podsumować, że nieważne jak zdefiniowane,
warunki stanowia˛ „motor”, który w efekcie wprowadza zmiany b˛edace
˛ nast˛epnie na pewnym poziomie opisu traktowane jako dobór pewnych grup
organizmów, czy może raczej klas genotypów, do dalszego trwania.

Bład
˛ teleologizowania doboru naturalnego
Ostatni rodzaj bł˛edu omawiany w tej pracy, także prowadzi na „teoretyczne manowce”. Jednocześnie jest bardzo ludzki, gdyż wydaje si˛e wynikać
z czysto humanistycznego spojrzenia na natur˛e procesów i obiektów w przyrodzie, nazywanego przez Daniela Dennetta nastawieniem intencjonalnym
[Dennett 1996, s. 39–54]. Z tego rodzaju bł˛edem można spotkać si˛e, gdy
sugerowane jest, że taka to a taka cecha lub funkcja wyewoluowały (lub
zanikły) w filogenezie w określonym celu. Na przykład: umysł ludzki wyewoluował, aby ułatwić gatunkowi homo sapiens radzenie sobie w świecie
lub płeć wyewoluowała, aby zwi˛ekszyć możliwości mieszania si˛e materiału
genetycznego, wzgl˛ednie po to by chronić gatunek przed pasożytami — sa˛
to wyjaśnienia cz˛esto pojawiajace
˛ si˛e w pracach psychologów ewolucyjnych,
choć nie tylko. Bład
˛ popełnia si˛e również wtedy, gdy twierdzi si˛e, że paznokcie i włosy u ludzi zanikły, gdyż nie były one już potrzebne. W każdym z tych
przykładów orzeka si˛e domyślnie pewna˛ własność tych procesów, mianowicie maja˛ one przynieść określony zysk organizmom, których dotycza.
˛ Z drugiej strony czasem wspomina si˛e również o negatywnej stronie określonych
zmian — bład
˛ taki zauważa Pinker, piszac
˛ o mózgu człowieka, który nie jest
dostosowany do obecnie panujacych
˛
warunków społeczno-przyrodniczych,
gdyż powstał w warunkach zbieracko-łowieckiego trybu życia [Pinker 2002,
s. 52]. Z pozoru dość ci˛eżko wychwycić ten rodzaj bł˛edu, wystarczy odnieść si˛e jednak do terminów wyeksplikowanych w poprzednim paragrafie,
aby dość szybko poddać go identyfikacji. Otóż należy sobie przypomnieć, że
dobór naturalny ma charakter statystyczny oraz, że mutacje maja˛ charakter losowy. W zwiazku
˛
z tym pojawienie si˛e zmian ma, co prawda, zwiazek
˛
z danymi warunkami, jednak jest to zwiazek
˛
przypadkowy, który dopiero po
wystapieniu
˛
mutacji, może okazać si˛e w jakiś sposób przydatne, tj. określone innowacje, na przykład strukturalne, pojawiajace
˛ si˛e jako efekty ekspresji zmutowanych genów daja˛ możliwość bardziej efektywnego reagowania
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z zastanymi warunkami środowiska naturalnego (i dodać można: społecznego). Jest to jednak ewaluacja elementów spośród zbioru elementów już
istniejacych,
˛
a nie ze zbioru elementów możliwych. Dokonanie ewaluacji
drugiego rodzaju jest w zasadzie bezcelowe. Przede wszystkim dlatego, że,
pomijajac
˛ przypadki manipulowania genami sztucznie34 , które nie pozostana˛ aktualnie poddane analizie, nie jest wcale pewne, czy określona cecha
czy struktura (na przykład oko, które nie b˛edzie ulegało uszkodzeniu w trakcie czytania), kiedykolwiek pojawi si˛e w filogenezie. Po wtóre, niefortunnie
jest mieszać dwa poziomy opisu, tj. poziom obejmujacy
˛ klasyfikacje i zasad˛e działania poszczególnych elementów (dokonywany przez przedstawicieli dyscyplin szczegółowych), z opisem dokonywanym przez ewolucjonistów
— to, że jakaś struktura prawidłowo spełnia swoja˛ funkcj˛e, nie znaczy, że
funkcja ta odgrywa pozytywna˛ rol˛e (na przykład wtedy, gdy organizmy nie
posiadajace
˛ tej funkcji sa˛ lepiej przystosowane do aktualnych warunków,
niż te które ja˛ posiadaja).
˛ Ponad wszystko należy jednak pami˛etać, że to czy
dane cechy si˛e utrwala˛ czy nie, nie zależy od ch˛eci organizmu (od tego, że
„uzna”, iż dana cecha może si˛e przydać innym pokoleniom) czy też może jakiejś wyższej siły (kierujacej
˛ si˛e analogicznymi pobudkami), ale od tego czy
organizm o określonym genotypie si˛e rozmnoży, a nie ściśle od tego, czy dana funkcja jest efektywnie realizowana. Zwrócić jeszcze raz uwag˛e należy,
że w przebiegu rozwoju gatunkowego określone cechy pojawiaja˛ si˛e losowo35 . To czy nowo powstała cecha zwi˛ekszy możliwości przystosowawcze
organizmu, zależy od panujacych
˛
warunków. Jeśli okaże si˛e, że w istocie,
organizm łatwiej radzi sobie z otaczajacymi
˛
warunkami, czyli również łatwiej jest mu si˛e rozmnożyć, to dana cecha zostanie przekazana dalej, jeśli
przeciwnie — organizm odniesie straty z powodu wystapienia
˛
owej cechy,
umrze wraz z nia.
˛ Co najważniejsze, należy podkreślić, że mimo, iż mówi si˛e
o warunkach jako o czynnikach powodujacych
˛
mutacje i z drugiej strony o
warunkach jako o czynnikach selekcjonujacych
˛
ze wzgl˛edu na skutki mutacji nie istnieje prosta zależność mi˛edzy tymi dwoma uj˛eciami warunków —
mutacja nie jest prosta˛ odpowiedzia,
˛ która spełnia wymagania organizmu,
postawione ze wzgl˛edu na panujace
˛ warunki.

Podsumowanie
Analiza przeprowadzona w tej pracy odwołuje si˛e do teorii ewolucjonizmu
syntetycznego. Wykrywanie nadużyć, pojawiajacych
˛
si˛e w różnorodnych pracach naukowych i popularnonaukowych, podyktowane jest dbałościa˛ o za34

Metodami inżynierii genetycznej.
W tym sensie, że mutacje sa˛ losowe. Nie znaczy to jednak, że istnieje pełna dowolność
pojawienia si˛e danych elementów. Naturalnie pozostaja˛ one w pewnym zwiazku
˛
z elementami, które pojawiły si˛e wcześniej, tak jak mutacje pozostaja˛ w zwiazku
˛
z reszta˛ materiału
genetycznego, „pośród” którego si˛e pojawiły.
35
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chowanie eksplanacyjnych możliwości teorii stworzonej przez Darwina. Bł˛edy wymienione w tej pracy wynikaja˛ ze zbyt powierzchownej rozumienia
dorobku badaczy ewolucjonistów. Bład
˛ pierwszego rodzaju to typowy redukcjonizm starajacy
˛ si˛e sprowadzać zjawiska wyższego poziomu do zjawisk niższego poziomu, bez dokładnej analizy cz˛eści zjawisk. Bł˛edy drugiego i trzeciego rodzaju wynikały z braku statystycznej refleksji nad zagadnieniem doboru naturalnego. Należy pami˛etać, że artykuł ten stanowi jedynie
zarys, który wymaga dalszego rozwini˛ecia o bardziej szczegółowa˛ analiz˛e
metodologiczna. Ponadto pogł˛ebionej refleksji wymaga zagadnienie wspomniane w tej pracy, a szerzej nie omawiane, czyli relacja mi˛edzy osiagni˛
˛ eciami inżynierii genetycznej, a sformułowanymi w tej pracy tezami.
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Charakterystyka poj˛
ecia
kolektywu „rozproszonego”.
Główne założenia poznania
rozproszonego a sposób
opisywania procesów
poznawczych w określonym
kontekście
Jacek Podgórski
Wyższa Szkoła Zarzadzania
˛
Środowiskiem w Tucholi — pracownik
naukowo-dydaktyczny
[lands apeo2.pl℄
Abstrakt. Zdaniem antropologii poznawczej jak i całego enaktywnego paradygmatu procesy poznawcze, zachodzace
˛ w określonej wspólnocie, możliwe sa˛
do zaobserwowania w sposób bardziej rzeczywisty (tj. namacalny) tylko i wyłacznie
˛
z perspektywy obserwatora bezpośredniego (uczestnika). Dzieje si˛e
tak, gdyż nauki kognitywne zakładaja˛ różnorodność procesów poznawczych,
o charakterze historycznym i kulturowym, które w nast˛epstwie nie moga˛ być
zredukowane do właściwości oderwanej jednostki, pojedynczego podmiotu36 .
36

Przez poj˛ecie „podmiot”, w uj˛eciu dystrybucji, należy rozumieć aktora, czyli uczestnika
konkretnej społeczności nadajacej
˛ określone funkcje i kreujacej
˛ wspólne cele, Ów podmiot
zawsze egzystujace
˛ w kontekście społeczno-kulturowym i nie może być badany bez uwzgl˛ednienia historii.
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Czy taka postawa badawcza i wynikajace
˛ założenia teoretyczna˛ sa˛ wystarczajac
˛ a˛ forma˛ do udowodnienia celowości i autonomiczności danej grupy? Czy
możliwa jest adekwatna analiza działań poznawczych kolektywu fundujacego
˛
nowa˛ wiedz˛e? Na te jak i wiele innych pytań stara si˛e odpowiedzieć koncepcja
rozproszonego poznania, która˛ chciałbym przybliżyć.

Poj˛
ecie rozproszonego poznania
Dla całego dyskursu, kraż
˛ acego
˛
wokół poj˛ecia rozproszenia badź
˛ też dystrybucji reprezentacji, najważniejszymi terminami sa:
˛ rozproszona treść (cz˛esto też określana współdzielona),
˛ otoczenie materialne i artefakt poznawczy. Podczas dalszych rozważań postaram si˛e przybliżyć w skrócie każde
z powyższych poj˛eć, gdyż stanowia˛ one nierozłaczn
˛ a˛ cz˛eść poruszonej sfery
problemowej.
Poznanie rozproszone (z ang. distributed cognition). Twórca˛ owej koncepcji i metodologii, mieszczacej
˛ si˛e w spektrum rozważań szeroko poj˛etej
ergonomii i antropologii kognitywnej, jest etnograf Edwin Hutchins. Hutchins swoje wyniki badawcze opracowywał na zorganizowanych grupach
społecznych — systemach postawionych wobec określonego problemu —
egzystujacych
˛
droga˛ relacji poznawczych [Hollan, Hutchins, Kirsch, 2000] .
Poznanie rozproszone — wg definicji Hutchinsa poszukuje zrozumienia
organizacji systemu poznawczego, poprzez scharakteryzowanie jego procesów poznawczych i zrekonstruowanie modelu przetwarzania reprezentacji
o różnej formie. Istotne jest zbadanie zwiazku
˛
mi˛edzy jednostkami poprzez
poddanie ich klasyfikacji, odpowiadajac
˛ tym samym na pytanie czy dany
proces można zaliczyć do działania poznawczego tj. generujacego
˛
wiedz˛e?
Do zbadania działań rozproszonych używa si˛e dość skomplikowanych
i złożonych metod badawczych, polegajacych
˛
na szczegółowej analizie np.
nagrań wideo i audio (odzwierciedlajacych
˛
prawdziwe wydarzenia z życia
np. marynarzy na frachtowcu [Hutchins 1996, s. 49-116]), stanów urza˛
dzeń pomiarowych, symulacji sztucznych sieci neuronowych etc. Na przestrzeni ostatniej dekady antropolodzy kognitywni, badajac
˛ rozległe systemy
społeczne i instytucjonalne, usystematyzowali trzy typy poznania rozproszonego [Hollan, Hutchins, Kirsch, 2000; s. 3], sa˛ to:
1. Umysł we wspólnocie (Mind in Society).
2. Wspólnota umysłu (The Society of Mind).
3. Rozproszenie czynności poznawczych w czasie (Distributing cognition
in time).
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Umysł we wspólnocie
Procesy poznawcze, w tym sensie, moga˛ zostać rozprowadzone mi˛edzy członków grupy społecznej. Powstaje wi˛ec pytanie: Jak procesy poznawcze moga˛
być zaimplementowane indywidualnym członkom wi˛ekszej grupy? Propozycja
odpowiedzi jest nast˛epujaca:
˛ należy zdefiniować poj˛ecie pami˛eci (jako zdolności do zapami˛etywanie wrażeń zmysłowych, skojarzeń i informacje, organizacja schematów zachowawczych), organizacji (jako pewnej konstrukcji,
platformy funkcjonujacej
˛ w przestrzeni kulturowej, sferze wartości jak i formie fizycznej, zapisanej), interakcji i napi˛ecia w komunikacji (z ang. tension,
różnice potencjałów w procesach werbalnych, m.in. przy podejmowaniu decyzji, w określonym spektrum czasowym) [Rogers 2006; s. 181–202]. Wymienione terminy sa˛ charakterystyczne dla wszystkich form rozproszenia
oraz ściśle wiaż
˛ a˛ si˛e z przedmiotem poznawczym i sfera˛ otoczenia materialnego.

Wspólnota umysłu
Procesy poznawcze moga˛ być rozproszone w sensie koordynacji mi˛edzy
wewn˛etrznymi (internal-material) i zewn˛etrznymi (external-environmental)
strukturami. Ten typ rozproszenia opiera si˛e na metaforze zaproponowanej
przez Marvina Minskiego [Minsky, 1988]. Podobnie jak w przypadku pojedynczej osoby, j˛ezyk grupy społecznej bazuje na procesach decyzyjnych.
Powstaja˛ pytania: Co dzieje si˛e wewnatrz
˛ umysłu? Jaka˛ rol˛e pełni j˛ezyk grupy
społecznej w kształtowaniu si˛e umysłu? Minsky twierdzi, iż aby wytłumaczyć
fenomen inteligencji, trzeba rozwinać
˛ duży system ekspercki o charakterze
instytucjonalnym, złożony z agentów (podmiotów) b˛edacych
˛
w różnych połaczeniach
˛
i konfiguracjach. Gotowy konstrukt należy „przetestować”, stawiajac
˛ konkretne problemy i zadania. Jest to tradycyjna strategia zarzadza˛
nia rozwojem procesów decyzyjnych w różnych okolicznościach. Na podstawie rozważań psychologa rozwojowego Lwa Vygostkiego [Vygotsky, 1986].
Na tym etapie moich rozważań można wyróżnić dwa typy procesów, które
tworza˛ tzw. „rusztowanie” funkcji rozwojowych danego podmiotu (scaffolded mind) [Clark, 1997; s. 35–51], sa˛ to:
a) procesy inter-psychologiczne, które dotycza˛ wyłacznie
˛
inteligentnych
podmiotów,
b) procesy intra-psychologiczne, które dotycza˛ wyłacznie
˛
artefaktów37 .
37
Poj˛ecie „artefaktu” (przedmiot lub zdarzenie, b˛edace
˛ sztucznym wytworem) może być
rozpatrywane z wielu perspektyw, najcz˛eściej rozumiane jest w odniesieniu do psychologii,
jako zmienna˛ powstajac
˛ a˛ w wyniku badań empirycznych, zniekształcajaca
˛ przedmiot badań,
lub też w antropologicznym sensie, jako przejaw funkcjonowania kultury czy też społeczności. Ucieleśniony paradygmat wraz z antropologicznym spojrzeniem klasyfikuje tego typu
przedmioty jako ekstensje (rozszerzenia) umysłu zarówno pojedynczych podmiotów jak i
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Wymienione działania (cz˛esto określane jako wyższego poziomu) porzadkuj
˛
a˛ wewn˛etrzne funkcje do postaci inteligentnej i autonomicznej struktury. Natomiast same relacje mi˛edzy podmiotami i przedmiotami regulowane sa˛ droga˛ poj˛ecia praktyki kulturowej, wypracowanej historycznie. W ramach takiej charakterystyki podmiot staje si˛e jednostka˛ mogac
˛ a˛ w pełni wykorzystać swoje „wyposażenie” biologicznie i umysłowe, a tym samym adoptować si˛e do zmiennych warunków świata zewn˛etrznego.

Rozproszenie czynności poznawczych w czasie
W tym uj˛eciu procesy poznawcze moga˛ zostać rozprowadzone na członkach określonej współdziałajacej
˛ grupy podmiotów, ze szczególna˛ uwaga˛ na
ukształtowanie działań w spektrum czasowym. Widoczny jest tutaj szczególny nacisk na ergonomi˛e czasowa˛ [Kirsh, Maglio, 1992], np. wcześniejsze
wydarzenia oddziaływaja˛ na późniejsze, wtedy i tylko wtedy, jeśli sa˛ odpowiednio szybko rozpocz˛ete.
Istota trzeciej i ostatniej gał˛ezi poznania rozproszonego znajduje si˛e w odpowiedzi na pytanie Jak zaplanować działania w skali czasowej pomi˛edzy
członków lub elementy tworzace
˛ form˛e jakiejkolwiek autonomicznej struktury,
a zarazem inteligentnej?
Podsumowujac,
˛ koncepcja „poznania rozproszonego” w swych założeniach próbuje ukazać prawdziwe oblicze dynamiki poznawczej wi˛ekszej grupy wiedzo twórczych podmiotów. Jest to pewien model ilustrujacy
˛ jak mogłyby wygladać
˛
czynności poznawcze odnoszace
˛ si˛e do trzech różnych płaszczyzn (wewn˛etrznych struktur, podmiotów i przedmiotów). Poznanie rozproszone jako element ucieleśnionego paradygmatu38 , stara si˛e określić mechanik˛e procesów poznawczych o charakterze globalnym (odnoszacych
˛
si˛e
do jednostki jak i grupy, makrostruktur), jak i bardziej szczególnych działań
(pojedynczych podmiotów lub nawet neuronów, mikrostruktury). Czas jest
jednym z najważniejszych kryteriów adekwatności działań, ponieważ szybkie i sprawne funkcjonowanie jest najbardziej oczekiwana˛ forma˛ pracy organizmu w obliczu napływu informacji zewn˛etrznych. Poznanie rozproszone
ma za zadanie zbudować model stosowany dla potrzeb zaistniałej sytuacji,
grupy „aktorów” w sieci relacji semantycznych. Artefakt w takim sensie staje si˛e narz˛edziem
wzmacniajacym
˛
(amplifikujacym)
˛
zdolności mentalne lub stanowi pewna˛ form˛e pami˛eci zewn˛etrzne, np. współcześnie najbardziej znana˛ forma˛ artefaktu poznawczego jest zwykły telefon komórkowy z terminarzem i notatnikiem.
38
Poprzez poj˛ecie ucieleśnionego paradygmatu rozumiem stanowisko tzw. minimalnego
kartezjanizmu, którego zwolennikiem jest m.in. Andy Clark [Clark 1997; 1998; Clark, Chalmers, 1998]. Niniejsza propozycja głosi trzy postulaty: usytuowanie (człowiek jest istota
funkcjonujaca
˛ zawsze w jakimś kontekście kulturowym b˛edacym
˛
źródłem wielu informacji),
rozproszenie (człowiek rozdziela czynności poznawcze na pozostałych członków wspólnoty w
obliczu postawionych zadań, tym samym kształtuje własne zdolności kognitywne itd.) i ucieleśnienie (mózg jest organem nadrz˛ednym i stanowi punkt wyznaczajacy
˛ granice poznawcze,
zatem podmiot jest istota˛ zależna˛ od procesów biologicznych itd.).
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mogacy
˛ si˛e łatwo przekształcić (być elastycznym) oraz ilustrujacy
˛ przepływ
informacji. Umysł w tym przypadku jest cz˛eścia˛ otoczenia, wielowymiarowego obszaru, gdzie wyst˛epuja˛ artefakty poznawcze. Umysł realizuje si˛e
w interakcji (komunikacji) mi˛edzy inteligentnymi podmiotami (agentami).
Podstawowe pytanie i problem, które stara si˛e zgł˛ebić i rozwikłać poznanie rozproszone: Czy dany proces można zaliczyć do działania poznawczego
tj. generujacego
˛
wiedz˛e?
Dzi˛eki odkrywczym wnioskom m.in. Hutchinsa można mówić o swoistej
rewolucji na polu badań psychologii społecznej i rozwojowej. Antropologia
poznawcza uświadamia nam m.in. iż procesy kulturowe czy też mentalne
musza być rozpatrywane w określonym kontekście historycznym. Ważna
jest także konieczność uwzgl˛ednienia spektrum czasowego jako kategorii
doboru nie tylko informacji (jakości itd.), ale metod działania. Człowiek
jest istota˛ grupowa˛ funkcjonujac
˛ a˛ droga˛ wymiany informacji, rozwijajac
˛ a˛ si˛e
i uczac
˛ a˛ na wielu poziomach. Zatem nie należy rozdzielać sfery cielesnej od
mentalnej, gdyż zawsze jest si˛e osadzonym w konkretnym otoczeniu zdolnym do dostarczenia informacji i generowania nowych. Prace antropologów
poznawczych stanowia˛ inspiracj˛e m.in. dla tzw. neuromarketingu (nowej
dyscypliny ułatwiajacej
˛ dobór efektywnych zespołów marketingowych, rozpoznawanie klientów, budowanie wizerunku itd.).

Poj˛
ecie rozproszonej treści (shared content)
Aby dopełnić moich rozważań i podkreślić mój oryginalny wkład do koncepcji ucieleśnienia i rozproszonego poznania, chciałbym przejść do charakterystyki poj˛ecia rozproszonej treści. Jest to niezwykle ważny aspekt w moich rozważaniach, gdyż stanowi on zapewne przyczynek do dalszej dyskusji
na temat emergentnych właściwości grup społecznych oraz szeroko poj˛etej
ergonomii poznawczej (m.in. amplifikacji droga artefaktów poznawczych,
o której wcześniej już powiedziałem). Pojecie rozproszonego dost˛epu [Rogers, Ellis, 1994; s. 119–128] lub też współdzielonej treści jest stosunkowo
starym określeniem mówiacym
˛
o podziale pracy na konkretne czynnościami w środowisku materialnym i mentalnym (komputacja do reprezentacji,
jakby określili to funkcjonaliści). Jest to rozdzielenie stanów odwzorowujacych,
˛
reprezentacji (zawierajacych
˛
złożone dane lub proste informacje),
pomi˛edzy media (członków określonej grupy). Owy podział odnosi si˛e do:
a) reprezentacji roznoszonych / przekazywanych droga˛ szeroko poj˛etego
działania, z struktur wewn˛etrznych (internal) do zewn˛etrznych (external), jest to idea eksternalizmu aktywnego lub inaczej zwanego koncepcja˛ rozszerzonego umysłu [Clark, Chalmers; 1998, s. 7-19],
b) medium, czyli np. ciała (uniwersalnego nośnika informacji), jako składnika struktury poznawczej w sensie globalnym oraz źródło informacji
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[Kirch, Maglio; 1992],
c) wewn˛etrznego moduł pami˛eci (pojedynczego podmiotu), nośnik (vessel) [Clark, 1998; s. 35–52],
d) zewn˛etrznego moduł pami˛eci (nośnik tradycyjny lub elektroniczny).
Natomiast odnoszenie si˛e (implementowanie treści), mi˛edzy reprezentacjami a danym medium, odbywa si˛e droga˛ komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Efektem jest intencjonalny system rozproszony o wspólnych celach a zarazem spójnej strukturze, mogacy
˛ dynamicznie przenosić na otoczenie poszczególne procesy obliczeniowe (off-load cognitive work). Umysł
pojedynczego podmiotu staje si˛e, wi˛ec „silnikiem” asocjacyjnym” to znaczy
zaczyna adoptować si˛e do warunków otoczenia, uczyć si˛e i tworzyć proste
schematy odwzorowujace
˛ działania w rzeczywistości (twierdzac
˛ za Rodneyem Brooksem — „świat jawi si˛e nam, jako najlepszy model”, zakotwiczony
w nas samych).
W tym punkcie rozważań nasuwa si˛e jedna dość istotna kwestia problemowa. A mianowicie czy możliwa jest adekwatna identyfikacja problemów i dobór osiagalnych
˛
metod działania w obliczu różnorodnych źródeł
informacji? Cz˛esto specjaliści od ergonomii lub zażadania
˛
zasobami ludzkimi maja˛ dylemat czy działać „szybko i tanio” lub „wolno i drogo”? Jest
to fundamentalna kwestia dla poj˛eci kolektywu rozproszonego. Zatem, aby
wywód był kompletny, należy jeszcze zdefiniować poj˛ecie otoczenia materialnego i artefaktu poznawczego.

Środowisko a funkcje poznawcze
Ta cz˛eść moich rozważań stanowi zasadniczo uzupełnienie teorii poznania
rozproszonego, a zarazem stanowi integralna˛ cz˛eść ucieleśnionych i enaktywnych koncepcji filozoficznych [Clark, 1997; s. 87]. Dla dopełnienia teorii
działania i organizacji inteligentnych systemów konieczne jest wyjaśnienie
takich centralnych poj˛eć jak otoczenie materialne czy artefakt poznawczy.
Sa˛ to poj˛ecia niezwykle istotne z tego wzgl˛edu, że wyznaczaja˛ i określaja˛
miejsce i charakter powstawania i przetwarzania procesów poznawczych na
trzech uprzednio wskazanych poziomach.
Otoczenie materialne — z ang. the material environment — w uj˛eciu
etnografii poznawczej, jest to przestrzeń materialna [Perry i inni 2003], w
której egzystuja˛ i wyst˛epuja˛ podmioty i przedmioty poznawcze. Środowisko cz˛esto jest używane jako rozszerzenie pami˛eci, poprzez przeniesienie
pracy systemu poznawczego na zewn˛etrzne struktury, np. maszyny wyr˛ecza˛ naukowca, gdyż obliczaja˛ równania matematyczne. Otoczenie może być
czymś wi˛ecej niż tylko pami˛ecia˛ — może być procesem. Nie jest to wyłacznie
˛
zespół czynników (ożywionych i nieożywionych) otaczajacych
˛
organizmy
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żywe. Przy tych założeniach jest ono usytuowane w materialnym świecie.
W taki sposób staje si˛e pewnym medium do działań poznawczych — procesów obliczeniowych (nie w sensie funkcjonalizmu). W ramach otoczenia
przedmiotowego można wyróżnić nast˛epujace
˛ typy przedmiotów poznawczych [Clark; 1998a]:
a) wewn˛etrzne przedmioty poznawcze, czyli reguły (internal cognitive artifacts),
b) zewn˛etrzne przedmioty poznawcze, czyli obiekty (external cognitive
artifacts).
Przestrzenie, w których wyst˛epuja˛ artefakty poznawcze, np. biura, kokpity samolotów, stanowia˛ świetne pole do analiz działań inteligentnych podmiotów w środowisku materialnym. Zatem świat jawi si˛e sam w sobie jako
bardzo złożony i ogromny przedmiot poznawczy (twierdzac
˛ za Hutchinsem
[Hutchins, Hazlehurst, 2002]).
Artefakt poznawczy (z ang. cognitive artifact), czyli przedmiot czy też
obiekt (z łac. obiectum) stanowi jedno z podstawowych poj˛eć ontologii, w j˛ezyku potocznym określany jako „coś” lub „cokolwiek”. Nie należy go mylić
z przedmiotem poznania, gdyż w filozofii umysłu i kognitywistyce istnieje wiele klas przedmiotów (m.in.: intencjonalny, potencjalny, abstrakcyjny).
Artefakt poznawczy, czy też po prostu „przedmiot poznawczy”, wg definicji wypracowanej przez antropologów kognitywnych, jest to obiekt fizyczny
stworzony przez człowieka. Ma on za zadanie pomagać, rozszerzać horyzonty, wzmacniać (poprawiać — amplifikować) zdolności poznawcze [Clark,
Chalmers, 1998], choć istnieja˛ tutaj pewne delikatne kwestie sporne. Współcześnie wiele przedmiotów bazuje na wiekowym wynalazku zapisu informacji jako rozszerzeniu pami˛eci. Wszelkie wynalezione systemy zapisu informacji zmieniły i przyspieszyły tryb pracy inteligentnych systemów, a co
najważniejsze nadal to robia.
˛ Weźmy przykład systemu tabliczkowego w starożytności (wiek określa si˛e na około trzy tysiace
˛ lat) wynalezionego, zmodernizował on w gł˛eboki stopniu myślenie człowieka, jest to jeden z okazów
najpierwotniejszego artefaktu poznawczego.
Współczesne koncepcje ucieleśnienia (a konkretnie usytuowanego poznania i uczenia si˛e) uświadamiaja˛ nam jeden istotny fakt, a mianowicie,
aby podmiot mógł funkcjonować potrzebuje organizacji przestrzeni. Chodzi oczywiście o inteligentne użycia przestrzeni, ponieważ wszystkie typy
przedmiotów i podmiotów osadzone sa˛ w otoczeniu. Artefakty poznawcze
sa˛ zawsze wcielone (dosłownie „zanurzone”, z ang. embedded) w ogromnym systemie kulturowo-społecznych powiazań.
˛
Egzystuja˛ dzi˛eki organizacji określonych funkcji. Jak zauważyli Michael Cole i David Griffin [Cole, Griffin; 1980], ów typ przedmiotów kształtuje zdolności poznajacego
˛
(funkcje), reorganizujac
˛ cechy podmiotu do postaci systemu funkcjonalnego
w sposób cz˛esto nieświadomy [Mataric’ 1997].
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Przykładem przedmiotu rozszerzajacego
˛
czynności poznawcze może być
jakiekolwiek urzadzenie
˛
pomiarowe (termometr, barometr, liniał, zegar ze
stoperem). Nie należy postrzegać artefaktów poznawczych jako odr˛ebna˛ kategori˛e przedmiotów o określonym zastosowaniu, a raczej uważać je za pewien element procesów poznawczych (realizowanych w określonej sytuacji)
[Clark 1997; s. 77]. Efektem działania artefaktów sa˛ zdolności funkcjonalne,
skomplikowanego systemu poznawczego, koordynowane z innymi strukturami poznawczymi.

Założenia intencjonalnego modelu rozproszonej wspólnoty
Grupa samoorganizujacych
˛
si˛e agentów — stanowiaca
˛ model rozproszonej
wspólnoty — może być scharakteryzowana wg nast˛epujacych
˛
warunków.
Wspólnota lub też kolektyw musi składać si˛e z podmiotów o dynamicznej
budowie (to znaczy podlegać procesom samoregulacji i samoorganizacji,
mówiac
˛ j˛ezykiem fizykalistycznym), zatem jedynym sposobem na adekwatna analiz˛e procesów poznawczych jest założenie, iż członkowie takiej grupy
funkcjonuja˛ na zasadzie sprz˛eżenia kauzalnego [Clark, 1998; s. 163—166].
Natomiast jeśli chodzi o działania decyzyjne czy też motorycznea musza˛
dać
˛ si˛e zdefiniowana wg założeń teorii koordynacji, np. Kevina Crowstona
[Crowston 2003].
Zdaniem Crowstona dwa procesy informacyjne moga˛ używać tego samego źródła lud odnosić si˛e do tego samego celu (być nakierowane, czyli
w pewnym sensie sa˛ intencjonalne) — jest to równoległe przetwarzania,
albo jedne proces może być prerekwizytem do rozpocz˛ecia nowego — mamy tutaj wtedy do czynienia z sekwencja.
˛ Dzi˛eki czemu na bazie operacji
informacyjnych kształtuje si˛e pewna struktura pracy lub też praktyki. Z czasem powstaja˛ wyspecjalizowane komórki (eksperci), gdyż wiedza naturalnym sposobem akumuluje si˛e.
Zatem pojedynczy system może zarzadzać
˛
zewn˛etrznymi mediami (nośnikami informacji) w celu komunikacji mi˛edzy pozostałymi „aktorami w
grze” jaka˛ jest np. społeczeństwo. Dzi˛eki czemu tworzy si˛e w świadomości wspólnoty tzw. mentalna mapa kolektywna, zawierajaca
˛ „ślady” (traces)
i wskaźniki naznaczajacych
˛
(stigmergy) działań wypracowane w spektrum
czasowy, pomocne przy wyznaczaniu priorytetów (np. w sieci konekcjonistycznej mowa jest o tzw. siłach na wyjściach sztucznych sieci neuronowych)
i efektywniejszych schematów zachowawczych (przypisywanie konkretnym
sytuacjom całych stanów i ustawień systemu). Przykładem innego rozproszonego systemu kolektywnego może być współdziałajacy
˛ zbiór sieci konekcjonistycznych, gdzie produktem działań moga˛ być schematy stanów napi˛eć
(jest to już pewna forma wiedzy wg Crowstona).
Informacje np. w sieci globalnej, sa˛ rozproszone selektywnie to znaczy,
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iż sa˛ dobierane wg kryteriów: użyteczności, świeżości, koherencji budowy /
struktury (prosta lub złożona), wyrazistości w odbiorze, przesłania autorytarnego / konformistycznego w stosunku do podmiotu.
Intencjonalność takiego modelu wynika z odniesienia do stanu otoczenia — tzw. sytuacyjna perspektywa — musi wi˛ec zachodzić zjawisko tzw.
p˛etli percepcyjno-motorycznej, przy uwzgl˛ednieniu ewolucji i adaptacji do
stanu faktycznego środowiska (np. zmienne warunki pogodowe) i podmiotu (np. stany fizjologiczne organizmu sa˛ zmienne) [Kirsh, 1999; s. 1–11].
Należy pami˛etać, iż każda nowo wygenerowana wiedza podlega kategoryzacji przed dopuszczeniem do użytku. Jeśli pomija si˛e zastosowanie zasady
konsekwentnego przewidywania zdarzeń (Jeśli X to wtedy Y), zawartej w
istocie kazualnego spr˛eżenia zwrotnego, może dojść do poważnych niekonsekwencji i pomyłek w funkcjonowaniu.

Moim celem było, patrzac
˛ poprzez pryzmat rozproszonej koncepcji, sformułować dość krótka aczkolwiek treściwa˛ charakterystyk˛e fenomenu zorganizowanej wspólnoty. Wielu antropologów poznawczych, jak i filozofów
umysłu stanowiacych
˛
grono zwolenników ucieleśnionego paradygmatu stara si˛e wskazać ta˛ intuicj˛e, iż zawsze funkcjonujemy w grupie nakierowanej
na konkretne zadania. Fenomenem jest tutaj kreowanie nowych dziedzin
i gał˛ezi wiedzy w postaci zmian społecznych jak i bardziej elementarnych
np. neuronalnych stanów. Jest to generowanie nowych jakości w sposób cz˛eści spontaniczny, ale przede wszystkim uporzadkowany
˛
i emergentny. Myśl˛e,
iż niniejsza próba spełnia wymogi wst˛epu do dalszej dyskusji, jak i dostarcza
nowych wskazówek w badaniach.
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Sekrety pami˛
eci. Pami˛
eć
ukryta a skuteczność reklamy
Justyna Maculewicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicz, kognitywistyka
[ma ulkapo zta.onet.pl℄
Abstrakt. Celem poniższej pracy jest przedstawienie przebiegu rozwoju podejścia do reklamy. Przechodzac
˛ od poczatkowych
˛
modeli sekwencyjnego przetwarzana informacji oraz teorii perswazji b˛ed˛e starała si˛e ukazać istotna˛ w reklamie rol˛e pami˛eci ukrytej.

Z pami˛
etnika twórców reklamy
Koncepcja sekwencyjnego procesu przetwarzania informacji o produkcie była podstawa˛ pierwszych modeli działania reklamy. Dwoma podstawowymi
modelami były:
ACCA = uświadomienie sobie (awareness) — zrozumienie (comprehension)
— przekonanie (conviction) — działanie (action).
AIDA = uświadomienie sobie (awareness) — zainteresowanie (interest) —
decyzja (decision) — działanie (action).
Podstawa˛ tych modeli jest założenie, że wybór dokonywany przez konsumenta przebiega w określonym porzadku:
˛
od uświadomienia sobie, poprzez
perswazj˛e, do działania.
Od samego poczatku
˛
uważano zatem, że reklama powinna osia˛
gać dwa cele. Po pierwsze, podobnie jak sprzedawca, musi przedstawić odbiorcy argumenty perswazyjne, pod których wpływem
162
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b˛edzie on chciał kupić dany produkt czy usług˛e. Po drugie, aby
osiagn
˛ ać
˛ ów cel perswazyjny, reklama musi przyciagn
˛ ać
˛ uwag˛e
odbiorcy i zaszczepić w jego umyśle pewne informacje. [Heath
2000, s. 27]
Świat reklamy od poczatku
˛
zdawał sobie spraw˛e z trudności jaka˛ jest
przebicie si˛e przez natłok informacji.
Reklam jest dzisiaj tak wiele, że ludzie czytaja˛ je bardzo niedbale. Trzeba zatem przyciagn
˛ ać
˛ ich uwag˛e wspaniałymi obietnicami oraz kunsztowna˛ retoryka˛ — czasami niezwykle finezyjna,
˛
kiedy indziej zaś wzruszajac
˛ a.
˛ (Samuel Johnson)
Telewizja, która pojawiła si˛e po II wojnie światowej, miała być antidotum na problemy zwiazane
˛
z przyciaganiem
˛
uwagi potencjalnego klienta.
Nowy środek przekazu miał zmuszać ich do gł˛ebokiego, jak sadzili
˛
twórcy
reklam, przetwarzania informacji płynacych
˛
ze spotów reklamowych, których nowa˛ siła˛ (w porównaniu z prasa)
˛ był dźwi˛ek i ruch.
W porównaniu z prasa˛ telewizja jest środkiem przekazu sprzyjajacym
˛
płytkiemu przetwarzaniu informacji. (Herbert E. Krugman).
W połowie lat 60. XX wieku, kiedy uważano, iż płytkie przetwarzanie jest
znacznie mniej skuteczne od gł˛ebokiego, słowa Krugmana wywołały konsternacje środowiska reklamowego. Pod znakiem zapytania stan˛eła wielkość
i możliwości środka przekazu jakim jest telewizja.
Zaprzeczajac
˛ dotychczasowym teoriom na temat reklamy wykazał, że
ogladanie
˛
telewizji słabiej niż czytanie prasy przyciaga
˛ uwag˛e odbiorcy oraz,
że z każdym kolejnym obejrzeniem spotu aktywność mózgowa odbiorcy maleje.
Eksperymenty Krugmana wykazały, że ludzie moga˛ zapami˛etywać wi˛ecej informacji dotyczacych
˛
reklam, które ogladali
˛
w rozluźnionym, biernym stanie umysłu, niż dotyczacych
˛
reklam zmuszajacych
˛
ich do wysiłku i do zachowania aktywnego stanu umysłu. [Heath 2000, s. 29]
W tamtym czasie zgrabnym wyjaśnieniem propozycji Krugmana była
teoria lateralizacji półkul mózgowych.
Dalsze badania wykazały jednoznacznie, że czytanie i mówienie to funkcje lewej półkuli mózgowej, a spostrzeganie obrazów
jest funkcja˛ półkuli prawej. Prasa jest zatem środkiem przekazu, który aktywizuje lewa˛ półkul˛e, a telewizja to przede wszystkim medium półkuli prawej. Rozwijajac
˛ ten watek,
˛
chciałbym
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dodać, że przetwarzanie gł˛ebokie jest funkcja lewej półkuli mózgowej, a przetwarzanie płytkie zachodzi przede wszystkim w
półkuli prawej. [Krugman w: Heath 2000, s. 33]
Dzisiaj wiemy, że mózg nie działa w ten sposób i, że ta teoria nie wyjaśnia
odkryć Krugmana. Wiemy również, że mimo, iż wyjaśnienie nie było do
końca trafne to same spostrzeżenia otworzyły nowe drogi dla skutecznej
reklamy.
W latach 90. XX wieku zakwestionowano hierarchiczna˛ sekwencj˛e teorii AIDA czy ACCA. Jednak tkwiace
˛ u ich podłoża przekonanie, że reklama
działa poprzez argumenty perswazyjne przetrwało i cieszy si˛e nadal wielka˛
popularnościa˛ wśród twórców reklam.
Kolejna˛ teoria,
˛ sformułowana˛ przez Tima Amblera, jest model MAC (2000).
Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów memory (pami˛eć), affect (afekt, oddziaływanie emocjonalne), cognition (poznanie). Zgodnie z ta˛ teoria˛ pami˛eć i poznanie nie moga˛ wpływać na odbiorc˛e bez udziału
czynnika afektywnego.
Teoria Amblera wydaje si˛e trafna˛ wi˛ekszości specjalistów od reklamy.
Jednak w latach 70. XX wieku byłaby niedopuszczalna, gdyż wi˛ekszość reklam była tworzona w kategoriach czysto racjonalnych. Późniejsze docenienie czynnika afektywnego doprowadziło do wielkich sukcesów marek tj.
Marlboro, czy Castrol.
Spostrzegana atrakcyjność reklamy rzeczywiście jest bardzo ważnym czynnikiem, ale nie jedynym potrzebnym do jej skutecznego wpływu na odbiorc˛e. Dlatego skupienie si˛e tylko na czynniku afektywnym jest zbytnim uproszczeniem teorii reklamy.

Wybory na podstawie intuicji
Mimo, iż staramy si˛e instynktownie uzasadnić nasze zachowanie, a nasze
wybory były poparte informacjami na temat produktu to, jak dowodził Krugman, reklamom telewizyjnym nie poświ˛ecamy zbyt wiele uwagi.
„Prawdopodobnie nie wierzymy, iż moglibyśmy dowiedzieć si˛e z reklam
czegoś naprawd˛e istotnego.” [Heath 2000] W pracach autorstwa Richard’a
Petty i John’a Cacioppo [1996] znajdujemy potwierdzenie tego pogladu.
˛
Twierdza,
˛ iż wnikliwe rozważanie wszystkich komunikatów jakie do nas docieraja˛ nie miałaby sensu, gdyż cz˛esto dotycza˛ błahych kwestii, zatem nie
warto tracić czasu i energii na ich wnikliwa˛ analiz˛e.
Kiedy musimy dokonać wyboru produktu stajemy przed bardzo trudnym
zadaniem. W wyborze konkretnej marki danego produktu przeszkadza nam
ich mnogość, zbieżność cen i informacji na opakowaniach. Mimo, iż chcielibyśmy naszego wyboru dokonać w sposób racjonalny, nie jest to możliwe.
Byłby to proces zbyt czasochłonny. Najłatwiejszym zadaniem wydaje si˛e odwołać do instynktu czy intuicji.
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Współczesna reklama zawdzi˛ecza swoja˛ skuteczność (. . . ) temu,
że (. . . ) zdajemy si˛e na intuicj˛e. [Heath 2000, s. 50]
Wyjaśnienia tego fenomenu za pomoca˛ poj˛ecia markera somatycznego
podejmuje si˛e Damasio:
Markery somatyczne to specjalne rodzaje uczuć generowanych
na podstawie wtórnych emocji, które zostały połaczone
˛
w procesie uczenia si˛e z przewidywalnymi przyszłymi skutkami pewnych scenariuszy rozwoju wypadków. Gdy negatywny marker somatyczny zostaje zestawiony z określonym przyszłym skutkiem
danego działania, staje si˛e sygnałem ostrzegawczym. Kiedy natomiast dokona si˛e takie zestawienie z markerem pozytywnym,
staje si˛e on bodźcem zach˛ety. [Damasio 1999, s. 200]

Marki w naszych umysłach
Codziennie docieraja˛ do nas setki informacji na temat rzeczy b˛edacych
˛
w naszym otoczeniu. W każdej chwili dostarczana jest nam wiedza o markach.
Kolory, elementy graficzne logo, fragmenty opakowania. Wszystko to w jakiś
sposób na nas oddziałuje. W jaki sposób te informacje sa˛ dla nas dost˛epne?
Jak je przetwarzamy?
Poglad,
˛ że wi˛ecej niż maleńka czastka
˛
dost˛epnych przekazów reklamowych może stać si˛e przedmiotem świadomej uwagi i przetwarzania, jest przejawem arogancji i braku realizmu (. . . ). Reklama może działać i prawdopodobnie działa bez udziału zaawansowanych funkcji racjonalnego myślenia. [Hedges w: Heath 2000, s. 63]
Reklama, która odbierana jest przy płytkim przetwarzaniu, nie
tylko nie jest wszechpot˛eżna, ale najprawdopodobniej jest mało
efektywna i niemal na pewno działa słabiej niż reklama, która
angażuje nas na wyższym poziomie świadomości. [Sutherland,
Sylvester w: Heath 2000, s. 62]
W psychologii wyróżniono i opisano dwa główne rodzaje przetwarzania informacji, która do nas dociera ze środowiska — aktywne oraz automatyczne. Te dwa typy przetwarzania określaja˛
krańce kontinuum. [Underwood 1996]
W środku tego kontinuum znajduje si˛e trzeci typ przetwarzania, zwany przetwarzaniem powierzchownym. [Heath 2000, s. 59]
Aktywne przetwarzanie informacji charakteryzuje si˛e tym, iż „odbiorca
przekazu zwraca baczna˛ uwag˛e na zawarte w nim argumenty, stara si˛e je
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zrozumieć i ocenić (. . . ), a nast˛epnie łaczy
˛
wszystkie informacje w spójna,
˛
przemyślana˛ całość” [Petty, Cacioppo w: Heath 2000, s. 55]
Taki rodzaj uczenia si˛e ma na celu nie tylko zarejestrowanie informacji, ale także ich zrozumienie, kategoryzacj˛e i odniesienie do wiedzy, która˛
przyswoiliśmy sobie w przeszłości.
Automatyczne przetwarzanie informacji, stojac
˛ na drugim końcu wspomnianego kontinuum, odznacza si˛e tym, iż „sa˛ to procesy bardzo szybkie.
Sa˛ nieuniknione — zachodza˛ niezależnie od tego, czy dany bodziec znajduje si˛e w polu uwagi. Nie zakłócaja˛ wykonywania innych zadań, czyli nie
wymagaja˛ uwagi. Sa˛ niedost˛epne naszej świadomości.” [Eysenck, Keane w:
Heath 2000, s. 58]
Ze wzgl˛edu na to, iż oba opisane skrajne modele przetwarzania informacji nie wystarczaja˛ do opisu procesów myślowych jakie przeprowadzamy,
psychologowie proponuja˛ pewien pośredni typ przetwarzania ogólnie nazwany powierzchownym przetwarzaniem informacji.
Przetwarzanie powierzchowne to aktywność poznawcza zachodzaca
˛ przy niewielkim stopniu koncentracji uwagi. W odróżnieniu od przetwarzania automatycznego, procesy przetwarzania
powierzchownego sa˛ dost˛epne świadomości, jednak na bardzo
niskim poziomie [Heath 2000, s. 50].
W jaki wi˛ec sposób zdobywamy wiedz˛e o markach, czyli informacje na
temat marek, a nie przekonania? Odpowiedzia˛ może stać si˛e analiza sposobów przetwarzania informacji z perspektywy przechowywania informacji
o markach. Rozważyć trzeba, który sposób przetwarzania prowadzi do skuteczniejszego zapami˛etania informacji, a później do skorzystania z nich podczas wyboru produktu. W jaki sposób informacje o markach przenoszone sa˛
do pami˛eci długotrwałej? Ważnym jest również odpowiedzenie na pytanie,
który rodzaj pami˛eci długotrwałej, jawna czy ukryta, lepiej przydaje si˛e do
tłumaczenia zjawisk zwiazanych
˛
z oddziaływaniem reklamy.
(. . . ) jedna z najbardziej wpływowych teorii pami˛eci, jakie sformułowano w ostatnich latach — koneksjonizm — odrzuciła poglad,
˛ że wspomnienie jest zaktywizowanym obrazem wydarzenia z przeszłości. Modele sieci koneksjonistycznych (neuronowych) opieraja˛ si˛e na założeniu, że mózg przechowuje sieci wspomnień poprzez wzmacnianie połaczeń
˛
mi˛edzy różnymi neuronami, które uczestnicza˛ w kodowaniu danego doświadczenia.
(. . . ) Engramy to przejściowe lub trwałe zmiany mózgu, b˛edace
˛
nast˛epstwem kodowania zdarzeń. Według przedstawicieli neuronauk mózg koduje dane zdarzenie, wzmacniajac
˛ połaczenia
˛
mi˛edzy grupami neuronów, które uczestnicza˛ w kodowaniu tego
doświadczenia. Typowe zdarzenie codzienne składa si˛e licznych
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obrazów, dźwi˛eków, działań i słów. Te aspekty danego zdarzenia sa˛ analizowane w różnych obszarach mózgu. Wskutek tego
mi˛edzy neuronami znajdujacymi
˛
si˛e w różnych cz˛eściach mózgu
tworza˛ si˛e silniejsze niż dotad
˛ połaczenia.
˛
Ów nowy wzorzec połaczeń
˛
to zapis danego zdarzenia w mózgu — engram. [Schacter
1996]
Z teorii Schactera wynika, że wspomnienia nie sa˛ całościowe oraz, że
nie powstaja˛ od podstaw. Do konkretnych danych w naszym umyśle możemy dojść wieloma drogami. Wiele różnych bodźców może doprowadzić
do zaktywizowania wiedzy dotyczacej
˛ np. marki. Za każdym razem kiedy
używamy danej ścieżki z sieci koneksjonistycznej staje si˛e ona bardziej wyraźna i z wi˛ekszym prawdopodobieństwem b˛edzie wykorzystana w przyszłości. Warto w tym momencie przypomnieć teori˛e markera somatycznego zaproponowana˛ przez Damasio, która może służyć jako uzupełnieniem
teorii Schactera. Uaktywniane ścieżki koneksjonistyczne moga˛ wywoływać
pewne uczucia (markery somatyczne) służace
˛ za wskaźnik dobroci. Takie
spojrzenie na przechowywanie wspomnień b˛edzie sprzyjało teoriom reklamy dotyczacym
˛
wyższości automatycznego oraz powierzchniowego przetwarzania informacji. Zwracajac
˛ uwag˛e na możliwość dochodzenia do konkretnych śladów pami˛eciowych na wiele sposobów widzimy, że tym bardziej
gdy informacja b˛edzie przetwarzana płytko może dojść do nieświadomego
połaczenia
˛
ze śladem pami˛eciowym i zaktywizowania połaczenia
˛
bodźca z
produktem, a w nast˛epstwie zakupu. Ponadto, kiedy wyborowi b˛eda˛ towarzyszyły pozytywne uczucia, mocniejsze b˛edziemy mieć wrażenie dobrego
wyboru.

Siła pami˛
eci ukrytej
Pami˛eć ukryta różni si˛e od pami˛eci jawnej niemożnościa˛ świadomego przywoływania wspomnień. (. . . ) ujawnia si˛e wtedy, gdy
poziom wykonania zadania wzrasta, mimo że nie ma świadomych wspomnień. [Eysenck, Keane w: Heath 2000, s. 69]
Dlaczego brak świadomości wspomnień może pomagać w przypominaniu? W jaki sposób przypominamy sobie coś czego nie jesteśmy świadomi?
Schacter wraz z Tulvingiem w 1980 roku przeprowadzili badania, w których zastosowali test pośredni i bezpośredni pami˛eci. Doszli wtedy do bardzo zaskakujacych
˛
wniosków.
Testy pami˛eci przeprowadziliśmy po upływie godziny lub tygodnia od przestudiowania listy słów przez osoby badane. Oczywiście po tygodniu pami˛eć świadoma była znaczne mniej dokładna
niż po godzinie, jednak wpływ poprzedzania poznawczego na
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wyniki uzyskiwane przez badanych w teście uzupełniania słów
okazał si˛e równie silny w obu przypadkach. To odkrycie prowadzi do fascynujacego
˛
wniosku: to jakiś inny mechanizm niż świadome wspomnienie uprzedniego kontaktu z danym słowem jest
odpowiedzialny za efekt poprzedzania w teście uzupełnień słów.
[Schacter 1996].
Wiemy już, że pami˛eć ukryta odznacza si˛e duża˛ trwałościa.
˛ Jednak brak
nam informacji na temat uwagi potrzebnej do funkcjonowania pami˛eci ukrytej. Przez co nie wiemy czy to ten rodzaj pami˛eci jest bliski mechanizmowi zachodzacemu
˛
na niskim poziomie świadomości i uwagi sugerowanemu
przez Krugmana i Hedges’a.
Jacoby, Toth i Yonas przeprowadzili w 1993 badania podobne do badań
Schactera i Tulvinga. Zastosowali dodatkowo warunek pełnej uwagi oraz
warunek uwagi podzielonej. Wyniki okazały si˛e jeszcze bardziej zaskakujace
˛
niż u ich poprzedników.
(. . . ) koncentracja uwagi w trakcie uczenia si˛e może mieć decydujace
˛ znaczenie dla późniejszego świadomego odtwarzania
zapami˛etanych treści, ale nie wywiera wpływu na pami˛eć ukryta.
˛ [Eysenck, Keane w: Heath 2000, s. 72]

Model płytkiego przetwarzania
Na podstawie osiagni˛
˛ eć naukowych psychologów w dziedzinie pami˛eci, uczenia si˛e, uwagi i świadomości Heath stworzył model płytkiego przetwarzania
obejmujacy
˛ cały proces wyboru marki.
Wydaje si˛e, że wytworzenie u odbiorców skojarzeń z marka˛ stanowi klucz do skutecznego wykorzystania płytkiego przetwarzania informacji. [Heath 2000, s. 106]
Kształt, konsystencja, smak cz˛esto sa˛ elementami, które — wyst˛epujac
˛
w separacji — potrafia˛ wzbudzić asocjacje z marka.
˛ Agencje reklamowe wymyślaja˛ również postaci (gwiazdy), urzadzenia,
˛
dobieraja˛ odpowiednia˛ muzyk˛e, aby te, przedstawiały pożadane
˛
cechy marki i stanowiły medium w
wyborze konkretnego produktu. „Marlboro jest chyba najsłynniejszym przykładem skojarzenia z marka,
˛ które uosabia wartości ważne i motywujace,
˛
w tym przypadku wolność i niezależność.” [Heath 2000, s. 112]

To, że nie pami˛
etamy reklamy, nie znaczy, że nie jest
ona skuteczna
„Myślenie kosztuje a konsumenci sa˛ oszcz˛edni.” [Ohme 2007]
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Rysunek 11: Model płytkiego przetwarzania (na podstawie [Heath 2000,
s. 107])
Skoro przez wi˛ekszość czasu konsument przetwarza informacje o produktach w sposób płytki, znaczy to, że odwołanie si˛e do pami˛eci ukrytej
b˛edzie bardziej skuteczne niż do pami˛eci jawnej. Wykorzystujac
˛ taki sposób
przetwarzania twórcy reklam powinni „(. . . )kierować cała˛ energi˛e na optymalna˛ integracje z komunikatów z marka˛ i produktem.” [Ohme 2006] Jak
podkreśla R. K. Ohme: „W utajonym zapami˛etywaniu reklam chodzi o to,
by wprowadzić do mózgu informacje o konkurencyjnej przewadze lub odmienności naszej marki oraz aby to uwiarygodnić i zenergetyzować.” [Ohme
2006]
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Czy wiem dlaczego to mi si˛
e
podoba? Nieuświadamiany
wpływ afektu i nastroju na
procesy oceniania
Marta Siedlecka
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
[marta_siedle kao2.pl℄
Abstrakt. Ludzie nieustannie wartościuja˛ obiekty w swoim otoczeniu. Cz˛esto
nie sa˛ świadomi wpływu, jaki na ich oceny wywieraja˛ bodźce lub stany afektywne (afekt, nastrój). Artykuł prezentuje ‘efekt asymilacji’ oceny do afektu
oraz ‘infuzji afektu’, ich możliwe mechanizmy i warunki wyst˛epowania, oraz
badania dotyczace
˛ interakcji zachodzacych
˛
mi˛edzy nastrojem a afektem podczas procesów oceniania.

Człowiek nieustannie wartościuje obiekty w swoim otoczeniu [Kolańczyk 2004a], [Zajonc 1985]. R. Zajonc, w artykule zatytułowanym „Uczucia
a myślenie: nie trzeba si˛e domyślać, by wiedzieć, co si˛e woli”, pisał: „Chyba
wszelkie nasze spostrzeżenia zawieraja˛ pewna˛ doz˛e emocji. Nie patrzymy
po prostu na «dom»: widzimy «miły dom», «okropny dom» badź
˛ «pretensjonalny dom».” [Zajonc 1985, s. 31]. Zajonc uważa, że wartościowanie to
może wynikać z wpływu bodźców afektywnych na poczucie preferencji lub
awersji, i że ten wpływ działa jeszcze przed poznawczym opracowaniem i
ocena˛ sytuacji. Zajonc i Murphy [Murphy i Zajonc 1994] prowadzili badania w paradygmacie poprzedzania afektywnego, które polegały na prezentacji osobom badanym chińskich ideogramów z prośba˛ o ocenienie jak bardzo im si˛e one podobaja.
˛ Ideogramy były poprzedzane prezentacjami twarzy — uśmiechni˛etych lub rozgniewanych. Twarze te pojawiały si˛e na 4 ms
171
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lub 1000 ms przed prezentacja˛ ideogramu. Czas 4 ms oznacza prezentacj˛e
podprogowa,
˛ jest on zbyt krótki by osoba badana mogła uświadomić sobie
obecność bodźca. Jednak te subliminalne prezentacje miały wpływ na oceny
dotyczace
˛ prezentowanych po nich ideogramów. Na podstawie tych badań
sformułowano tez˛e, że nawet podprogowo działajaca
˛ stymulacja może wywoływać afektywne reakcje oraz, że najprostsze cechy afektywne bodźca
takie, jak jego wartość pozytywna lub negatywna, moga˛ być przetwarzane nieświadomie i łatwiej niż inne jego charakterystyki [Murphy i Zajonc
1994], [Zajonc 1985]. Reakcja afektywna definiowana jest przez Murphy
i Zajonca [1994] jako „wyrażanie preferencji” w przeciwieństwie do reakcji
poznawczej, dotyczacej
˛ sadów
˛
(rozpoznawane, identyfikacja cech, kategoryzacja), natomiast dokładniejsza definicja przyjmowana w tym nurcie mówi o chwilowej (wzbudzonej przed poznawczym opracowaniem sytuacji),
pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi organizmu na jakaś
˛ zmian˛e w otoczeniu lub samym podmiocie [Kolańczyk 2004b]. Wywołuje ona odczucie
przyjemności/przykrości lub tendencj˛e do/od obiektu. Afekt wiaże
˛ si˛e także z pobudzeniem fizjologicznym (zob. np. [Cacioppo, Berntson i Gardner
1999], [Kolańczyk 2004b]).
Bodźce afektywne moga˛ modyfikować oceny w różny sposób. Wpływ
afektu na preferencje zależy bowiem od świadomości jego źródła, a przede
wszystkim od świadomości jego działania [Murphy i Zajonc 1994], [Murphy,
Monahan i Zajonc 1995], [Kolańczyk 2004b]. Moga˛ wystapić
˛ tu dwa efekty:
asymilacji i kontrastu. Asymilacja oceny do afektu pojawia si˛e, gdy subliminalne poprzedzanie neutralnego obiektu bodźcem afektywnym wpływa na
wartościowanie tego obiektu zgodnie z kierunkiem wzbudzanego afektu.
Przy prezentacji optymalnej zjawisko to nie zachodzi lub wyst˛epuje efekt
kontrastu, wyjaśniany jako pewnego rodzaju reakcja sprzeciwu badanych
wobec postrzeganych prób wpływu na ich preferencje lub kontrastowe porównywanie dostrzeżonych bodźców, kiedy np. neutralny bodziec wydaje
si˛e bardziej pozytywny, wtedy, gdy wystapił
˛ po prezentacji twarzy wyrażajacej
˛ złość, niż wtedy, gdy poprzedzony był zdj˛eciem twarzy uśmiechni˛etej
[Murphy i Zajonc 1994], [Strack, Schwarz, Bless, Kubler i Wanke 1993].

Efekt asymilacji
W jaki sposób dochodzi do asymilacji oceny do afektu? Może być ona, według Murphy i Zajonca [1994], wynikiem tego, że nieuświadomiony afekt
jest rozproszony, nieukierunkowany a jego pochodzenie nie jest określone
i niejako „rozlewa si˛e” on na niezwiazane
˛
z nim bodźce. Kolańczyk [2003]
twierdzi, że przedświadome wpływy afektu zachodza˛ dzi˛eki wczesnemu zaangażowaniu mechanizmów uwagi: pobudzeniowego i orientacyjnego. Ujmuje ona zjawisko asymilacji w kontekście nieco zmodyfikowanej teorii Posnera, zakładajacej
˛ działanie trzech systemów uwagi: orientacyjnego, po-
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budzeniowego oraz wykonawczego. Mechanizm wykonawczy uwagi wiaże
˛
si˛e ze świadomym, kontrolowanym przetwarzaniem, orientacyjny i pobudzeniowy natomiast, odgrywaja˛ rol˛e w przedświadomej selekcji informacji.
Mechanizm orientacyjny jest mechanizmem przenoszenia uwagi, reaguja˛
cym na zmiany w polu percepcyjnym — działa wtedy automatycznie, wła˛
czajac
˛ uwag˛e wykonawcza,
˛ gdy wykryte cechy fizyczne moga˛ wiazać
˛
si˛e
z zagrożeniem, może być jednak również kierowany dowolnie za pośrednictwem mechanizmu wykonawczego. Mechanizm pobudzeniowy, wiaże
˛ si˛e,
według Kolańczyk, z chwilowym pobudzeniem pozytywnym lub negatywnym, obejmujacym
˛
odpowiednie systemy aktywacyjne układu siatkowatego
[Derryberry i Tucker 1999, za: Kolańczyk 2004a]. Jeśli pobudzenie jest dostatecznie silne, zostaje uruchomiony mechanizm wykonawczy.
Z teorii Kolańczyk wynikaja˛ warunki, w których powinien ujawnić si˛e
asymilacyjny wpływ afektu. Dzieje si˛e tak wówczas, gdy człowiek nie ma dost˛epu do innych, wyraźnych wskazówek do ustosunkowania si˛e do obiektu
oraz wtedy, gdy jego uwaga pochłoni˛eta jest przez konkurencyjna˛ czynność
[Kolańczyk 2004b]. Dopóki mechanizm wykonawczy skierowany jest na inne zadania a bodźce afektywne angażuja˛ tylko orientacyjny mechanizm, ich
obecność i wpływ pozostaje nieuświadomiony, a w konsekwencji zwiaza˛
ny z obiektem znajdujacym
˛
si˛e w centrum uwagi. Hipotez˛e t˛e potwierdzono w eksperymentach nad poprzedzaniem optymalnym przy uwadze przeciażonej
˛
[Kolańczyk 2004b], a także w przypadku bodźców zdegradowanych, umieszczonych peryferycznie, przy skupieniu uwagi na konkurencyjnym obiekcie [Fila-Jankowska, Kolańczyk i Sterczyński 2004]. W innych badaniach [Pawłowska-Fusiara i Jankowska 2003] oprócz poprzedzania podprogowego i nadprogowego, wprowadzono warunek, w którym twarz wyrażajaca
˛ emocj˛e współwyst˛epowała z bodźcem ocenianym, pozostajac
˛ jednak poza centrum uwagi badanego. Uzyskano wyniki świadczace
˛ o wpływie
afektu pochodzacego
˛
z bodźców afektywnych prezentowanych równocześnie z heksagramami (z Chińskiej Ksi˛egi Przemian I Ching) na późniejsze
wybory badanych. W kolejnym badaniu stwierdzono wpływ emocjonalnych
twarzy położonych peryferycznie na wybory heksagramów umieszczonych
na tym samym plakacie (ale nie w jego centrum), przy braku takiego efektu
dla twarzy położonych centralnie (efekt ten zanikał, przy nieograniczonym
czasie ogladania
˛
plakatu i uświadomieniu sobie szczegółów peryferyjnych).

Nastrój
Procesy oceniania moga˛ być modyfikowane nie tylko przez chwilowy stan
afektywny. Badania wskazuja˛ na to, że wpływ bodźców afektywnych może
być zapośredniczany przez nastrój [Leonciuk 2002, za: Kolańczyk 2003];
[Kolańczyk i Pawłowska- Fusiara 2001]. Podczas gdy afekt oznacza krótkotrwała˛ zmian˛e pobudzenia, która jest odpowiedzia˛ na zmian˛e w otocze-
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niu, nastrój charakteryzuje długa, niezmienna aktywacja, cz˛esto jest on bezprzedmiotowy, nieukierunkowany.
Różne przypadki wpływu nastroju na procesy poznawcze zintegrował
Joseph Forgas w Modelu Infuzji Afektu [Forgas i Vargas 2005]. Infuzja afektu rozumiana jest tu jako „proces, w którym informacja niosaca
˛ ładunek
emocjonalny wywiera wpływ na procesy poznawcze oraz oceniajace
˛ i zostaje przez nie wchłoni˛eta, ingerujac
˛ w przemyślenia danej osoby i modyfikujac
˛ ich wynik końcowy” [Forgas i Vargas 2005, s. 447] Infuzja ujawnia si˛e
głównie w warunkach otwartego, konstrukcyjnego przetwarzania informacji, czyli używajac
˛ terminologii Forgasa, wtedy, gdy przetwarzamy „heurystycznie” lub „rzeczowo”. Strategii heurystycznej używamy, gdy nie mamy
motywacji do uzyskania konkretnej odpowiedzi, a chcemy wygenerować reakcj˛e szybko i kosztem najmniejszego wysiłku. Mamy wtedy skłonność do
szukania rozwiazań
˛
skrótowych, odwołujac
˛ si˛e do ograniczonego zakresu
informacji. Takie oceny moga˛ si˛e opierać na wnioskach wyciaganych
˛
na podstawie dominujacego
˛
stanu afektywnego, tzn. osoby daż
˛ ace
˛ do szybkiej oceny moga˛ potraktować swój nastrój jako informacj˛e o swoich ewaluacyjnych
reakcjach na przedmiot [Schwarz i Clore, 1988, za: Forgas, 1995]. Strategia przetwarzania rzeczowego wymaga gł˛ebszego przetwarzania, zinterpretowania nowej informacji i powiazania
˛
jej z dotychczasowymi strukturami
wiedzy. Używamy jej gdy przedmiot oceny jest skomplikowany, nowy, lub
nietypowy a my dysponujemy odpowiednimi zdolnościami poznawczymi
i zmotywowani jesteśmy do szczegółowego przetwarzania informacji. Wtedy nastrój działa poprzez torowanie afektywne, tzn. ułatwianie dost˛epu do
zwiazanych
˛
z nim kategorii poznawczych. Badania pokazuja,
˛ że ludzie selektywnie przetwarzaja˛ informacje zgodne z nastrojem i szybciej generuja˛
zgodne z nastrojem oceny [Forgas i Bower 1987].

Wpływ nastroju na efekt asymilacji
Kolańczyk wraz z zespołem przeprowadziła seri˛e badań nad zwiazkami
˛
mi˛edzy nastrojem a wpływem nieuświadamianego afektu na preferencje [Kolańczyk 2003], [Kolańczyk 2004c]. Założono, że afekt i nastrój b˛eda˛ modyfikować ocen˛e niezależnie od siebie oraz, że ich wpływ zależy od ich siły- jeśli
b˛eda˛ si˛e one równoważyć, wystapi
˛ efekt sumowania badź
˛ interakcji, w przeciwnym razie któryś z czynników zadecyduje o kierunku oceny [Kolańczyk
2004c]. Siła ta w przypadku nastroju rośnie wraz z czasem i intensywnościa˛
przetwarzania, w przypadku afektu natomiast, z jego jednoznaczna˛ wartościa˛ (tzn. np. wtedy, gdy oceniany obiekt sam w sobie jest neutralny i nie
wzbudza żadnych reakcji afektywnych). Działanie poprzedzania afektywnego i nastroju badano w odniesieniu do wcześniej wyselekcjonowanych
pozytywnych, neutralnych i negatywnych heksagramów. Uzyskano efekty
wpływu nastroju na ocenianie przy heksagramach pozytywnych i negatyw-
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nych [Leonciuk, 2002, za: Kolańczyk, 2003]. Oceny heksagramów neutralnych podatne były tylko na wpływ poprzedzania. Główny wpływ nastroju
na sady
˛ dotyczace
˛ heksagramów nie neutralnych poprzedzanych afektywnie oraz wszystkich heksagramów poprzedzanych bodźcami neutralnymi,
może świadczyć o jego dominacji w przypadku braku jasnych sygnałów preferencji.
Interakcyjny wpływ nastroju i nieuświadamianych bodźców afektywnych
na procesy oceniania moga˛ być też ujmowane w zupełnie inny, choć dość
spekulatywny sposób. W badaniach Kolańczyk [2004b] stwierdzono wi˛ekszy efekt poprzedzania pozytywnego w warunku uwagi ekstensywnej, a negatywnego w warunku przeciażonej
˛
uwagi. Autorka przypisuje te zmiany
poprawie nastroju towarzyszacej
˛ ekstensyfikacji uwagi i obniżeniu go przy
jej przeciażaniu.
˛
Natomiast u Winkielmana [Winkielman i in. 1997] poprzedzanie było najbardziej efektywne, gdy afektywny znak bodźca poprzedzaja˛
cego zgodny był z oczekiwaniami badanych co do wzbudzanego w nich nastroju. Wyjaśnienia tych efektów można by szukać w zjawisku wpływu oczekiwań na sposób poszukiwania wskazówek do oceny. Istnieje wiele danych
świadczacych
˛
o uprzywilejowaniu przeduwagowego przetwarzania bodźców negatywnych u osób l˛ekowych [Mogg i Bradley 1999], [Ohman 2005],
co może być wynikiem działania systemu oczekiwań powodujacego
˛
reagowanie ewaluatora znaczenia (przeduwagowo, automatycznie wartościuja˛
cego bodźce) na informacje pasujace
˛ do aktywnych w˛ezłów w tym systemie
[Ohman 2005]. Model Ohmana dotyczy systemów wykrywania zagrożenia
a specjalna wrażliwość na zagrażajace
˛ bodźce wydaje si˛e wiazać
˛
si˛e raczej
z cecha˛ niż stanem, jednakże pami˛eciowe reprezentacje nastrojów mogłyby
stymulować odpowiednie obszary pami˛eci dotyczace
˛ epizodów emocjonalnych i nastawiać ewaluator znaczenia na wykrywanie zwiazanych
˛
z nimi
bodźców.

Badania własne
Autorka przeprowadziła badania pilotażowe dotyczace
˛ wpływu peryferycznych bodźców afektywnych i nastroju na oceny heksagramów. Na ekranie
komputera prezentowano badanym plansze, w których centrum znajdował
si˛e oceniany bodziec (heksagram z Chińskiej Ksi˛egi Przemian I Ching) a zdj˛ecia twarzy wyrażajacych
˛
radość, złość, twarzy neutralnych oraz wymieszanych (naprzemiennie ułożone twarze wyrażajace
˛ radość i złość) tworzyły
„ramk˛e”. Wi˛ekszość badanych nie była świadoma wyst˛epowania tych bodźców, ponieważ ich uwaga skupiona była na heksagramie znajdujacym
˛
si˛e
w centrum uwagi. Nie uzyskano istotnych statystycznie wyników świadcza˛
cych o wpływie peryferycznych bodźców afektywnych na oceny heksagramów. Może być to wynikiem zbyt małej próby badawczej (15 osób) lub
bł˛edów technicznych. Wyniki uzyskiwane przez Zajonca nie zawsze udaje
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si˛e replikować, w gr˛e wchodzi wiele zmiennych, takich jak np. l˛ek, nastrój
czy nawet oczekiwania co do nastroju [Kolańczyk 2004b]. W opisywanym
badaniu kontrolowano nastrój badanych, i mimo, iż nie ujawnił si˛e wpływ
bodźców afektywnych na oceny heksagramów, nastrój korelował z ocenami
ale tylko w warunku prezentacji twarzy neutralnych (r = 0, 55, p < 0, 05)
i wymieszanych (r = 0, 49, p = 0, 06).
Wyniki te można zinterpretować zgodnie z teoria˛ Forgasa [Forgas, Vargas 2005]. Przy ocenianiu heksagramów prezentowanych z twarzami neutralnymi, czyli braku przesłanek do oceny, osoby badane korzystaja˛ z uczuć
płynacych
˛
z nastroju, czyli wnioskuja˛ na podstawie dominujacego
˛
stanu
afektywnego [Schwarz i Clore 1988, za: Forgas, Vargas 2005]. Natomiast
pojawienie si˛e wymieszanych twarzy wyrażajacych
˛
emocje powoduje automatyczne wzbudzenie afektu (choć nie jest to jednoznacznie pozytywny lub
negatywny afekt), który przyciaga
˛ uwag˛e bardziej niż wtedy, gdyby peryferycznie pojawiły si˛e twarze neutralne [Fila-Jankowska i in. 2004]. Zaangażowane zostaja˛ procesy zwiazane
˛
z gł˛ebszym przetwarzaniem a nastrój
wpływa na nie poprzez sterowanie dost˛epnościa˛ pami˛eciowa.
˛
Rezultaty te moga˛ jednak również świadczyć o tym, że w pewnych warunkach stosunkowo łatwo można uzyskać efekty zwiazane
˛
z wpływem nastroju na oceny, natomiast wzbudzenie afektu i spowodowanie, że ocena
zostanie do niego zasymilowania jest nieco trudniejszym zadaniem.
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Pawłowska-Fusiara M. i Jankowska A. 2003, Afektywne podstawy dokonywania wyboru, Studia Psychologiczne, 4, s. 237–255.
Schwarz N. i Clore G.L. 1988, How do I feel about it? The informative
function of affective states, Affect, cognition and social behavior, Toronto:
Hogrefe, s. 44–62.
Strack F., Schwarz N., Bless H., Kubler A. i Wanke M. 1993, Awareness of
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Mózg w muzeum czyli
neuroestetyka
Natalia Zimna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
psychologia
filozofia (specjalność komunikacja społeczna)
[uldikinteria.pl℄
Abstrakt. Skad
˛ si˛e biora˛ przeżycia estetyczne? Jaka˛ rol˛e ma spełniać sztuka?
Neuroestetyka poszukuje odpowiedzi na te pytania patrzac
˛ z nowej perspektywy — perspektywy mózgu. Każde dzieło sztuki, aby nam si˛e podobało, powinno spełniać przynajmniej jedno z ośmiu zasad sformułowanych przez Ramachandrana. Wyrażenie „podobać si˛e” zostaje poddane rewizji — podobać
si˛e to pobudzać układ nagrody (dopaminergiczny) znajdujacy
˛ si˛e w układzie
limbicznym. Dzieła sztuki moga˛ oddziaływać na odpowiednie obszary mózgu
wywołujac
˛ wrażenie przyjemności. Zatem: sztuka może uzależniać.

Słowo estetyka, wg Słownika wyrazów obcych [Tokarski, 1980. s. 200]
pochodzi od greckiego słowa. aisthetikos czyli odczuwajacy.
˛ Jest to nauka
o społecznych i psychologicznych źródłach powstania sztuki i pogladów
˛
na
sztuk˛e, o społecznej funkcji sztuki i prawidłach jej rozwoju, o kryteriach
oceniania przedmiotów ze wzgl˛edu na ich pi˛ekno oraz o rozwoju historycznym tych kryteriów. A neuroestetyka jest to próba zrozumienia, co i dlaczego naszym mózgom wydaje si˛e pi˛ekne. Neuroestetyka opiera si˛e na wiedzy
o działaniu układu wzrokowego, słuchowego i pozostałych układów zmysłowych: artysta prowadzi eksperymenty naukowe, majace
˛ na celu ujawnienie
sposobu działania układu nerwowego: kolor, segmentacja, dynamika, ruch,
złudzenia, wszystkie te elementy były i sa˛ eksplorowane przez sztuk˛e. Neuronauka szuka powiazania
˛
mi˛edzy dajacymi
˛
si˛e obiektywnie mierzyć stana179
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mi neurofizjologicznymi i subiektywnymi stanami wewn˛etrznymi. Wszystko, czego możemy doświadczyć jest jedynie wynikiem interpretacji dokonanej przez mózg. Sztuka zatem nie mogła mieć na celu przedstawienia świata, bo świata nie można przedstawić — można jedynie przedstawić swoje
odczuwanie świata. Jednym ze sposobów badania zwiazku
˛
mi˛edzy percepcja˛ a odczuwanymi wrażeniami jest badanie reakcji mózgowych na sztuk˛e.
Nie można jednak w pełni zredukować świata kultury do indywidualnego
umysłu. Zjawiska fizyczne sa˛ niezb˛edne do powstania zjawisk umysłowych,
ale nie stanowia˛ ich pełnego wyjaśnienia. Sens mieści si˛e w relacjach, w skojarzeniach wywoływanych przez dany bodziec. Nie można wi˛ec sprowadzić
sztuki tylko do pobudzeń mózgu. Neuroestetyka nie zastapi
˛ wi˛ec tradycyjnych teorii estetyki. Tworzenie i przyjemność obcowania ze sztuka˛ jest możliwe tylko dzi˛eki istnieniu wspólnych wszystkim ludziom struktur mózgu,
odpowiedzialnych za percepcj˛e, w szczególności w sztukach plastycznych
za proces widzenia. Sztuka, jak napisał Paul Klee, nie reprezentuje świata
widzialnego ale unaocznia jego cechy, ujawnia wi˛ec prawa widzenia. Cele
badań w dziedzinie neuroestetyki to [za: Duch, s. 3]:
1. Badanie procesów twórczych w sztukach plastycznych, zrozumienie
działania mózgu w czasie takich procesów.
2. Podkreślanie centralnej roli, jaka˛ pełnia˛ badania nad mózgiem dla zrozumienia natury ludzkiej, przejawiajacej
˛ si˛e nie tylko w sztuce czy
muzyce, lecz również moralności, zachowaniach społecznych i antyspołecznych, moralności, religii i innych dziedzinach wpływajacych
˛
na
życie codzienne.
3. Zainteresowanie neurobiologów badaniem sztuki jako metody badania organizacji przetwarzania informacji przez mózg.
4. Badanie praw percepcji, którym podlega tworzenie sztuki, zarówno na
etapie tworzenia jak i ogladania.
˛
5. Zrozumienie sztuki w świetle zadań, stojacych
˛
przed układem wzrokowym, lub ogólnie stojacych
˛
przed mózgiem, to jest gromadzenia wiedzy o świecie i sposobach jego poznawania.
Pi˛ekno i wielkość sztuki — pisał John Constable — polega na oderwaniu si˛e od szczegółów i uchwyceniu abstrakcyjnej idei w doskonalszy sposób
niż zrobiła to natura. Różne elementy wizualnej percepcji przetwarzane sa˛
przez odmienne obszary mózgu. Dotyczy to kształtu, koloru i ruchu, ale
również takich złożonych funkcji jak rozpoznawanie twarzy. Portrety były
jedna˛ z najważniejszych gał˛ezi malarstwa. Nic dziwnego, skoro wykazano
[Sergent, Ohta, MacDonald, 1992, za: Duch, s. 4], że aktywność mózgu
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w przypadku rozpoznawania twarzy jest znacznie wi˛eksza niż w przypadku rozpoznawania innych obiektów. Co wi˛ecej, zauważono jakościowe różnice w aktywności prawej półkuli mózgowej w przypadku rozpoznawania
twarzy i innych obiektów. Półkula ta wydaje si˛e być szczególnie ważna dla
procesu identyfikacji twarzy – jej uszkodzenie stwierdza si˛e w przypadku pacjentów z prozopagnozja.
˛ Pozostałe kanały przetwarzania informacji wzrokowej również zostały zauważone przez artystów. Podkreślanie roli koloru
było widoczne u impresjonistów i wysun˛eło si˛e na pierwszy plan u fowistów — z francuskiego termin fauve oznaczał dziki. Po raz pierwszy termin
fowizm użyty został w 1905 przez krytyka L. Vauxcellesa, w znaczeniu pejoratywnym, na określenie prac malarskich na wystawie, utrzymanych w jaskrawych („dzikich") barwach. Główna˛ inspiracja˛ była sztuka P. Gauguina
i V. van Gogha, także ludów Afryki i Oceanii. „Dzicy" stosowali czyste, jasne barwy, zarzucali naturalizm i perspektyw˛e, nacisk kładli na emocjonalne oddziaływanie obrazu, w którym najważniejsza była ekspresyjna barwna
plama. Unikali symbolicznych treści, wszelkiej anegdoty, skupiajac
˛ si˛e na
kompozycji kolorystycznej. Przykładem jest obraz Henri Matisse „Czytajaca
˛
dziewczyna” (rys. 12).

Rysunek 12: Henri Matisse „Czytajaca
˛
dziewczyna”.
http://en yklopedia.interia.pl/haslo?hid=74717

Źródło:

Sztuka kinetyczna rezygnuje z koloru zachowujac
˛ sama˛ form˛e i ruch,
stymulujac
˛ obszary reagujace
˛ na ruch - przykładem może być obraz Marcela
Duchampa „Akt schodzacy
˛ po schodach” (rys. 13).
Im bardziej dzieło jest realistyczne, tym mniej ciekawe i bardziej banalne wydaje si˛e być dla układu nerwowego. Silnie reagujemy na bodziec
wyolbrzymiony, na przykład na przedmiot nienaturalnie zmieniony. Mózg
przechowuje informacje na temat typowości obiektu i dopiero znaczne od-
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Rysunek 13: Marcel Duchamp „Akt schodzacy
˛ po schodach”. Źródło:
http://en yklopedia.interia.pl/haslo?hid=134591
chylenie od średniej percepcyjnej znaczaco
˛ go pobudza. Przykładem może
być sztuka dadaistyczna. W sztukach plastycznych charakterystyczne dla dadaizmu były kompozycje z przypadkowo dobranych przedmiotów, ch˛etnie
stosowano technik˛e kolażu, obrazy tworzono na zasadzie przypadku, żartu, zaskoczenia. Znów za przykład może posłużyć obraz Marcela Duchampa
„L.H.O.O.Q., lub Mona Lisa z wasami”
˛
(rys. 14).
Pojawia si˛e zatem pytanie, czy istnieja˛ reguły sztuki pozwalajace
˛ zrozumieć dlaczego pewne reprezentacje graficzne wydaja˛ nam si˛e pi˛ekne i interesujace?
˛
Ramachandran wyróżnił osiem zasad, których obecność jest istotna w dziełach sztuki [za: Duch, s. 4]:
1. Uwypuklanie elementów, różnic, widoczne w sztuce pierwotnej i karykaturach, wynikajace
˛ z zasady „wzmacniania różnic”.
2. Izolowanie pojedynczych modułów wzrokowych (kształt, kolor, kinestetyka), sprzyjajace
˛ wi˛ekszemu skupieniu uwagi.
3. Grupowanie percepcyjne (Gestalt) pozwalajace
˛ na segmentacj˛e obiektów od tła i abstrakcyjne relacje podobieństwa.
4. Wzmacnianie wrażenia przez kontrast, lini˛e, rysunek, kolor.
5. Unikanie nienaturalnych punktów widzenia i przypadkowych koincydencji konturów.
6. Wyzwania dla percepcji, nieoczywiste grupowanie, wywołujace
˛ zaciekawienie.
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Rysunek 14: Marcel Duchamp „L.H.O.O.Q., lub Mona Lisa z wasami”.
˛
Źródło: http://en yklopedia.interia.pl/haslo?hid=132601
7. Aluzje i metafory zwi˛ekszaja˛ zainteresowanie, silnie pobudzajac
˛ kor˛e
skojarzeniowa˛ i złożone procesy myślenia.
8. Symetria jest atrakcyjna, gdyż wzmaga synchronizacj˛e pomi˛edzy procesami w obu półkulach mózgu, prowadzi wi˛ec do silniejszego pobudzenia.
Artyści (wg Ramachandrana i Hirsteina, za: [Przybysz, Markiewicz, 2005,
s. 38) podczas tworzenia dzieł nieświadomie wykorzystuja˛ różne zasady
percepcji i fizjologii wyzwalajac
˛ stan przyjemności w mózgu. Pobudzenie
wywołuja˛ nie tylko bodźce emocjonalne, ale każdy nowy bodziec, na który
si˛e wystawiamy lub zostajemy wystawieni. Różnica polega na tym, że nowy,
ale nieistotny, pozbawiony znaczenia bodziec wywołuje krótkotrwały stan
pobudzenia, które niemal natychmiast znika, natomiast w obecności bodźców emocjonalnych długo si˛e utrzymuje [LeDoux, 2000].
Za stan przyjemności lub nieprzyjemności odpowiada układ limbiczny.
W nim znajduja˛ si˛e układ nagrody i układ kary. Układ nagrody to ściśle określony układ ośrodków i szlaków neuronalnych, których pobudzenie przez
odpowiednie neuroprzekaźniki (dopamina) wywołuje reakcje wskazujace
˛
na subiektywne przyjemne odczuwanie tej stymulacji (czyli dażenie
˛
do ponowienia bodźca). Układ nagrody to: ciało migdałowate, przegroda, kora
w˛echowa, jadra
˛
podstawy, jadra
˛
śródmózgowia i nakrywki. Struktura zwana jadrem
˛
przegrody jest cz˛eścia˛ dopaminowego układu limbicznego, łaczy
˛
pierwotne ośrodki nagrody i przyjemności z wyższa˛ kora˛ mózgowa,
˛ która
dokonuje interpretacji i wyzwala odczuwane emocje. Układ nagrody ściśle
wiaże
˛ si˛e z uzależnieniami.
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Po zadziałaniu bodźca wzrokowego i zamianie impulsu świetlnego na
elektryczny w siatkówce, informacja o przedmiocie jest przesyłana nerwem
wzrokowym do ciała kolankowatego bocznego ulokowanego we wzgórzu, a
stamtad
˛ do pierwszorz˛edowej kory wzrokowej (V1) umiejscowionej w płacie potylicznym. W polu V1 informacja wzrokowa zostaje przetworzona do
postaci tzw. pierwotnego widzenia — prymitywnej, nieświadomej reprezentacji sceny wzrokowej. Aby można było rozpoznać przedmiot, informacja
o nim musi być w mózgu analizowana dalej. Obszar V1 sortuje informacje
i przesyła je do różnych warstw wzgórza i kory wzrokowej. Obszar V2 reaguje na orientacj˛e linii, daje duża˛ ostrość widzenia, bez koloru, obszar V3
reaguje na kształty, obszar V4 rozpoznaje przedmioty i kolory, a obszar V5
zarzadza
˛
odbiorem ruchu, gł˛ebi i przestrzennej organizacji.
Artyści nieświadomie eksperymentuja˛ w izolowaniu silnych stymulacji
dla wybranych modułów kory wzrokowej. Dzi˛eki tej zdolności do pobudzania jednych i wyciszania innych ścieżek neuronalnych możliwe sa˛ różne rodzaje malarstwa (kinestetyczne, kolorystyczne). Poszczególne rodzaje sztuki
malarskiej aktywizuja˛ odmienne obszary kory, wiemy to na podstawie badań
Zekiego i Kawabaty. (za: [Przybysz, Markiewicz ,2005, s. 39]):
pejzaże — pobudzaja˛ te obszary kory, które uczestnicza˛ w rozpoznawaniu
typowych scen widzianych w świecie — przyśrodkowy zakr˛et potylicznoskroniowy i obszar okołohipokampalny
portrety — aktywuja˛ strefy zwiazane
˛
z percepcja˛ twarzy — zakr˛et wrzecionowaty i ciało migdałowate
martwe natury — pobudzaja˛ obszar odpowiedzialny za kojarzenie elementów widzianej sceny, a wi˛ec boczny i przyśrodkowy zakr˛et potyliczny

Im bardziej obraz nam si˛e podoba, tym wi˛eksza jest aktywność obszarów, które uczestnicza˛ w działaniu układu nagrody: zakr˛etu potylicznego,
zakr˛etu wrzecionowatego i lewej bruzdy obr˛eczy. Gdy dany obraz zostaje
uznany za brzydki zwi˛eksza si˛e aktywność kory oczodołowej i kory motorycznej. Być może jest to przygotowanie do ucieczki od brzydkiego obiektu
percepcji. Vartanian i Goel (za: [Przybysz, Markiewicz, 2005, s. 39]) wykazali, że im mniej podoba nam si˛e obraz, tym bardziej maleje aktywność
prawego jadra
˛
ogoniastego — mniejsza aktywność tego obszaru ujawnia si˛e
przy depresji.
Jak widać rozwój neuroestetyki może pogł˛ebić nasza˛ znajomość rozumienia dzieł sztuki. Pokazuje szersza˛ perspektyw˛e spojrzenia na sztuk˛e, nie
tylko z tradycyjnego punktu widzenia. Pozwala wyjść poza filozoficzne koncepcje przydatności sztuki — jako czegoś, co rozjaśnia egzystencj˛e, stanowi
swoista˛ metafizyk˛e i pomaga w orientacji w świecie.
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http://www.fizyka.umk.pl/publi ations/kmk/07-Neuroestetyka.pdf.
LeDoux J.,2000, Mózg emocjonalny, Media Rodzina of Poznań.
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