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K. Kobos Czym zajmuje się aparat percepcyjny, kiedy nie ma czego spo-

strzegać? 66
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mechanizmów uwagowych w kontekście iluzji wypełnionego trwania

(filled-duration illusion) 73

A. Kuzio, Kognitywne aspekty seksualnych i aseksualnych trésci reklamo-
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Wstęp

Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to cykliczna konferencja, orga-
nizowana przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło
Kognitywistyczne, pod patronatem Instytutu Psychologii UAM, Instytutu Fi-
lozofii UAM i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Podstawowym ce-
lem PFK jest integracja środowiska młodych badaczy, studentów, doktoran-
tów i pracowników nauki zaangażowanych w rozwój nauk kognitywnych.

Zebrane w niniejszej książce artykuły są zapisem kwestii podejmowanych
przez uczestników czwartej już edycji Poznańskiego Forum Kognitywistycz-
nego (Poznań, 10 stycznia 2009 r.). Tematyka artykułów odzwierciedla z jed-
nej strony szerokie spektrum zainteresowań kognitywistów, z drugiej poka-
zuje, jak róże bywają płaszczyzny, na których spotykają się odmienne per-
spektywy i jak bardzo owocne są takie spotkania. Gorąco polecamy zawarte
w tej książce teksty. Zapraszamy także na kolejne nasze spotkanie — 5. Po-
znańskie Forum Kognitywistyczne.

Zachęcamy także do zapoznania się z wydanymi już dwoma tomami tek-
stów pokonferencyjnych a także z naszym przewodnikiem po studenckich
kołach naukowych, które zainteresowany czytelnik znajdzie na stronie in-
ternetowej PFK w zakładce „Nasze wydawnictwa”.

Z życzeniami owocnej współpracy

Komitet organizacyjny PFK
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PFK: Teksty Pokonferencyjne, 3 (2009), 5–12

Biologiczny naturalizm
a wolna wola (Searle’a
polemika z dualizmem
własności)

Paweł Bankiewicz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii

B pawel.bankiewiz�uj.edu.pl

Abstrakt. Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla budowanej przez Johna
Searle’a naturalistycznej ontologii jest problem wolnej woli. Pojawił się on już
w kontekście dokonanej przez niego analizy intencjonalnych stanów umysłu
[Searle 1985, rozdz. 10]. Wprowadzona tam formuła, wedle której świado-
mość jest wytwarzana przez i urzeczywistniania w (caused by and realised in)

biologicznej strukturze mózgu pozwoliła na charakterystykę zjawiska wolnej
woli w naturalistycznie opisanym świecie. Wskazana w powyższej formule ści-
sła zależność przyczynowa stanów mentalnych od neurobiologicznej struktury
mózgu stworzyła jednak niebezpieczeństwo przypisania wolnej woli jedynie
epifenomenalnego charakteru. Rozwiązanie alternatywne, jakim jest dualizm
własności dopuszczający częściową przyczynową autonomię stanów świado-
mych względem swego fizycznego podłoża wydaje się prima facie lepiej od-
dawać istotę zjawisk, które zwyklísmy określać jako wolna wola. Pomimo to,
Searle wskazując na szereg problemów do jakich prowadzi przyjęcie tego roz-
wiązania podtrzymał i rozwinął kluczową dla jego ontologii tezę o przyczy-
nowej redukcji stanów mentalnych. Poniższy tekst zawiera rekonstrukcję po-
dejmowanych przez Searle’a prób naturalizacji wolnej woli w kontekście jego
sporu z dualizmem własności.

Searle’a krytyka dualizmu własności

Jeden ze sposobów definiowania dualizmu własności polega na określe-
niu rodzaju i możliwości redukcji świadomości do stanów ciała. Klarownie

5



przedstawił to Searle w swojej polemice z tym stanowiskiem [por. Searle
1992, s. 111–126; Searle 2002]. Istotne są tu dwa rodzaje redukcji: przyczy-
nowa i ontologiczna. Pierwsza z nich polega na tym, że istnienie i własności
jednego zjawiska są zdeterminowane w całości przez przyczynowe oddzia-
ływania zjawiska innego, należącego do bardziej podstawowego poziomu.
Z kolei redukcja ontologiczna pozwala, zdaniem Searle’a, na „pokazanie, że
obiekty pewnego typu sprowadzają się jedynie do obiektów innego typu”
[Searle 1992, s. 113].

Dualizm własności charakteryzuje się brakiem zgody na obydwa rodzaje
redukcji. Świadomość w tym ujęciu dysponuje nieredukowalnymi ontolo-
gicznie własnościami jak np. subiektywną, pierwszoosobową perspektywą.
Ponadto, choć jest ona wytwarzana przez neurobiologiczne stany mózgu,
pewne zdarzenia mentalne zachodzą niezależnie od przyczynowych deter-
minacji swojego podłoża.

Podstawowy zarzut Searle’a wobec powyższego stanowiska dotyczy tezy
o niemożliwości redukcji przyczynowej świadomości. Takie ujęcie, jego zda-
niem, nadaje jej epifenomenalny charakter. W ujęciu skrajnym może prowa-
dzić to do tego, że „całe nasze świadome życie nie gra roli w jakimkolwiek
z naszych zachowań” [Searle 2002, s. 59]. Z kolei w świecie opisanym jako
przyczynowo otwarty, na zdeterminowany ciąg zdarzeń poziomu neurobio-
logicznego mogą nakładać się przyczynowe oddziaływania z poziomu świa-
domości. W ten sposób dane zachowanie, mając zbyt wiele uwarunkowań,
staje się przyczynowo naddeterminowane (causal overdeterminated).

Rozwiązaniem lepszym, zdaniem Searle’a, jest uznanie przyczynowego
zdeterminowania wszystkich naszych stanów świadomości procesami za-
chodzącymi w mózgu. Nie przekłada się to jednak na konieczność reduk-
cji ontologicznej. „Z faktu — zauważa on — że świadomość jest całkowicie
wyjaśnialna przyczynowo przez, dajmy na to, wyładowania neuronów, nie
wynika, że jest ona niczym innym jak wyładowaniami neuronów.” [Searle
2002, s. 60] Stanowisko to nazwane przez Searle’a „biologicznym naturali-
zmem” wydaje się lepiej pasować do naszego naukowego obrazu świata ja-
ko całości powiązanej szeregiem relacji przyczynowych. Czy jednak pozwala
ono uniknąć zarzutu przyczynowej niedomkniętości lub — alternatywnie —
przyczynowej naddeterminacji naszych działań?

Dwa rodzaje oddziaływań przyczynowych

Na możliwość pojawienia się tej ostatniej w rozwiązaniu Searle’a wskazał
Jaegwon Kim [Kim 1995]. Wynika ona z uznania świadomości za przyczy-
nowo redukowalną do stanów mózgu, ale jednocześnie dysponującą zdol-
nością oddziaływania np. na inne stany psychiczne. W ten sposób świadome
pragnienie zażycia tabletki przeciwbólowej pojawiające się jako efekt wcze-
śniejszego doznania bólu, jest wytwarzane również przez konfigurację neu-
robiologicznych stanów mózgu. Pragnienie zażycia tabletki ma więc tu dwie
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przyczyny: mentalną i fizyczną, choć — jak się wydaje — każda z nich jest
przyczyną wystarczającą dla jego pojawienia się. Co więcej, rozwiązanie Se-
arle’a nie jest też wolne od zarzutu naruszenia przyczynowej domkniętości
świata fizycznego. Wynika to z uznania przez niego możliwości przyczy-
nowego oddziaływania sfery mentalnej na fizyczną. „Oddziaływania zstę-
pujące — pisze Kim — implikują prima facie niepowodzenie przyczynowej
zamkniętości na poziomie niższym i w zasadzie niemożliwość [sformuło-
wania] pełnej teorii zjawisk niższego poziomu w jego własnych terminach”
[Kim 1995, s. 193–194].

Zarzuty powyższe wydają się wskazywać, że przyjęcie przez Searle’a re-
dukcji przyczynowej świadomości wcale nie rozwiązuje problemów z jaki-
mi boryka się dualizm własności. Odpowiadając na nie Searle zauważył, że
przyjęta przez Kima teoria przyczynowości jest w istocie tradycyjnym, wyja-
śniającym tylko niektóre interakcje rozwiązaniem Hume’a. Charakterystycz-
nym przykładem takich oddziaływań jest zderzenie kul bilardowych, gdzie
„związek przyczynowy jest zawsze relacją pomiędzy odrębnymi zdarzenia-
mi, a przyczyny muszą zawsze poprzedzać efekty” [Searle 1995a s. 218]. Ist-
nieją natomiast inne rodzaje oddziaływań, pozbawionych czasowej przerwy
między przyczyną i skutkiem. Ich przykładem może być stały stan wody wy-
tworzony przez określone zależności pomiędzy jej cząsteczkami na poziomie
atomowym. Brak czasowego opóźnienia pomiędzy przyczyną a skutkiem
wynika w tym przypadku z faktu bezpośredniego odzwierciedlania stanu
mikroskopowego przez własności makroskopowe. Tego rodzaju wertykalny
schemat oddziaływań przyczynowych obowiązuje — zdaniem Searle’a —
również w relacji sfery mentalnej do cielesnej. Świadomość jest więc efek-
tem stanów mózgu w taki sposób, w jaki stały stan wody zostaje wytworzo-
ny przez jej strukturę atomową. W takim ujęciu istnieje możliwość różnych,
choć spójnych pomiędzy sobą opisów oddziaływań. Zjawisko topnienia lo-
du wynikające z jego podgrzania, podobnie jak pojawianie się pod wpływem
bólu pragnienia zażycia tabletki przeciwbólowej może być wyjaśnione w tra-
dycyjnej, hume’owskiej teorii przyczynowości opisującej procesy zachodzą-
ce w czasie. Wyjaśnienie to nie wyklucza jednak opisów nie przebiegających
w czasie oddziaływań poszczególnych, wyodrębnionych w danym momen-
cie stanów świadomości wytwarzanej przez i urzeczywistnianej w (caused by

and realized in) strukturach neurobiologicznych mózgu. Nie ma tu nadde-
terminacji lecz różne perspektywy opisu. Co więcej Searle dopuszcza łącze-
nie opisów różnych poziomów w stwierdzeniach rodzaju: „Spowoduję bły-
skawicznie oddziaływanie zstępujące, np. przez próbę podniesienia mojego
ramienia, co — jak mi wiadomo — będzie przyczyną wydzielania acetylo-
choliny.” [Searle 1995a, s. 219]

Wprowadzone przez Searle’a różne perspektywy opisu oddziaływań przy-
czynowych nie rozwiązują jednak problemu możliwości ujęcia w jednym
schemacie teoretycznym przyczynowania ze strony mentalnej i fizycznej.
Wygłaszając w 1984 r. cykl Wykładów Reithowskich zauważył on, że wciąż
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nie wiadomo jak w fizycznym, zdeterminowanym przyczynowo świecie umie-
ścić niezależne odeń oddziaływania mentalne, tradycyjnie określane mia-
nem wolnej woli: „zjawiska umysłowe od ich początku opierają się na pro-
cesach neurofizjologicznych. Zatem, odpowiednio do opisu przyczynowego
oddziaływania, przebiegającego «z góry na dół» (oddziaływania mentalnego
— P.B.), przedstawić można inny jeszcze opis tego samego ciągu zdarzeń,
w którym oddziaływania przyczynowe mieszczą się całkowicie na poziomie
niższym, tzn. ograniczają się do neuronów i nerwowych pobudzeń w synap-
sach. Jak długo akceptujemy tę wizję zjawisk przyrodniczych, nie dostrze-
gamy, jak się zdaje, żadnego obszaru wolności woli, gdyż w tej wizji umysł

dlatego wpływa na przyrodę, że jest jej czę́scią. Zatem tak, jak cała reszta na-

tury, ma on cechy zdeterminowane na poziomie świata mikrofizyki.” [Searle
1995b, s. 84; podkr. P.B.]

Powyższy cytat pokazuje jasno, że jednym z głównych motywów zaprze-
czenia możliwości przyczynowej redukcji świadomości do stanów ciała jest
pragnienie zachowania zjawiska wolnej woli w naszym obrazie świata. Prze-
prowadzona przez Searle’a krytyka dualizmu własności z wyeksponowanym
problemem redukcji przyczynowej wydaje się więc tego rodzaju możliwości
nie dopuszczać. Paradoksalnie, Searle w wielu swych tekstach argumentu-
je za istnieniem zdolności oddziaływania świadomości nie uwarunkowanej
w sposób zupełny determinantami cielesnymi. Najciekawsza z tego punk-
tu widzenia wydaje jedna z ostatnich jego prac — Rationality in Action —
zawierającą próbę pogodzenia zaproponowanego wcześniej wertykalnego
modelu przyczynowania z postulatem wolnej woli.

Wolna wola w teorii działania Searle’a

Punktem wyj́scia jest tu rozróżnienie dwóch rodzajów zdarzeń mentalnych
o odmiennej charakterystyce jakościowej. „Istnieje — powiada Searle —
uderzająca i dramatyczna różnica pomiędzy jakościowym charakterem do-
świadczenia percepcyjnego, a jakościowym charakterem wolnego działa-
nia.” [Searle 2001, s. 275] Pasywna percepcja bodźców otoczenia (z wy-
jątkiem może pewnych figur Gestalt) nie daje możliwości wyboru, a aparat
percepcyjny wraz z odpowiednimi bodźcami można uznać za czynniki wy-
starczające dla pojawienia się doznania. Trudno natomiast mówić o warun-
kach wystarczających aktywności inicjowanej i kierowanej wolą. Nie należy
do nich na pewno powód czy racja dla określonego działania. Można mieć
mnóstwo ważnych powodów dla zrobienia czegoś i jednocześnie powstrzy-
mać się od tego. Inny warunek, jakim jest istnienie jaźni, bez której działanie
zamienia się w odruchy nie mające wiele wspólnego z wolną wolą, również
nie wystarcza dla uruchomienia jakiegokolwiek działania. Nie mniej ważne,
choć nie rozstrzygające dla naszych działań jest umieszczenie jaźni w zin-
tegrowanym polu świadomości zawierającym percepcje, pamięć, namysły
i plany pozwalające nadać naszym czynom określony sens.
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Wszystkie te elementy stanowią warunki konieczne, lecz nie wystarcza-
jące dla pojawienia się zainicjowanej wolą aktywności. Searle wyraża to
w postaci kluczowych dla jego teorii działania twierdzeń o lukach pomiędzy
poszczególnymi, składającymi się na działania stanami intencjonalnymi: „Po
pierwsze istnieje luka pomiędzy racją dla decyzji i decyzją, po drugie, luka
pomiędzy decyzją a jej wprowadzeniem w życie, i po trzecie luka pomię-
dzy rozpoczęciem działania a jego kontynuacją aż do ukończenia.” [Searle
2001, s. 275-276] Wskazane przez Searle’a luki są częścią naszego świa-
domego doświadczenia. Zgodnie jednak z uznaną przez niego możliwością
całkowitej redukcji przyczynowej stanów mentalnych, powinnísmy być zdol-
ni wskazać ich fizyczne odpowiedniki: „Luka jest realnym psychologicznym
zjawiskiem, lecz jeśli jest realnym zjawiskiem ma to znaczenie dla świata
i musi ona mieć neurobiologiczny korelat.” [Searle 2001, s. 281] Wydaje się
jednak, że o ile stan mózgu wytwarzający np. świadomość decyzji podnie-
sienia ręki powinien być wystarczającą przyczyną kolejnych neurobiologicz-
nych zdarzeń warunkujących przeprowadzenie powziętego zamiaru, taka
zależność nie pojawia się (z powodu istnienia wskazanych przez Searle’a
luk) w towarzyszącej temu zjawisku świadomości.

Próbując wyjaśnić ową niespójność pomiędzy zdarzeniami na poziomie
fizycznym i świadomym Searle sformułował dwie hipotezy.

Hipoteza 1 [Searle 2001, s. 281–286]

Można spróbować połączyć opis działania na poziomie świado-
mym, z całkowicie deterministyczną charakterystyką stanów mó-
zgu. Poczucie luk pomiędzy poszczególnymi jego etapami nie
miałoby tu żadnego neurobiologicznego korelatu. W tym roz-
wiązaniu zdarzenia mentalne byłyby więc jedynie epifenomena-
mi zdarzeń cielesnych, a poczucie wolności — złudzeniem.

Hipoteza ta, zdaniem Searle’a jest trudna do utrzymania w perspektywie
ewolucji biologicznej. Traktując bowiem tak pojętą świadomość jako wytwór
procesu ewolucji, musielibyśmy uznać, że „. . . niezwykle kunsztowny, złożo-
ny, czuły i — przede wszystkim — biologicznie kosztowny system podej-
mowania świadomych, racjonalnych decyzji przez ludzi i zwierzęta w rze-
czywistości mógłby nie mieć znaczenia dla życia i przetrwania organizmu.”
[Searle 2001, s. 286]

Hipoteza 2 [Searle 2001, s. 286 i n.]

Jako alternatywę Searle zaproponował hipotezę, wedle której
zdarzenia na poziomie neurobiologicznym, podobnie jak zda-
rzenia mentalne, nie stanowią warunku wystarczającego dla po-
jawienia się określonego działania. Wiąże się to — jego zda-
niem — z koniecznością zakwestionowania utrwalonego obrazu
świadomości, jako „własności powierzchniowej” odwołującego
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się do metafor oddziaływania „od podstawy ku górze” (bottom-

up), „z góry ku dołowi” (top-down) czy „poziomów opisu” (levels

of description). „Świadomości — zauważa autor Rationality in

Action — jest nie więcej na powierzchni mózgu, niż płynności na
powierzchni wody” [Searle 2001, s. 287]

Lepszym rozwiązaniem jest uznanie jej za własność systemową mózgu.
Pojawiające się tu rozumienie systemu, jako zespołu elementów współdzia-
łających w tworzeniu pewnej teleonomicznie zorientowanej całości, wydaje
się zgodne z klasycznym już ujęciem Bertalanffy’ego [por. Bertalanffy 1984].
Pozwala to na wyeksponowane przez Searle’a związków, które zachodzą po-
między wszystkimi częściami systemu w danym momencie. Jako analogię
proponuje on obraz pojedynczej cząsteczki w poruszającym się kole. Po-
zostając jednym z elementów wyznaczających własności i zachowanie się
koła jednocześnie jest ona w pewnym sensie „zmuszona” do poruszania się
zgodnie z jego ruchem zachodzącym w makroskali. "System, jako system —
powiada Searle — oddziałuje przyczynowo na każdy [jego] element, nawet
jeśli jest on utworzony z tych elementów.” [Searle 2001, s. 289] Jednak,
jak zauważa dalej, system świadomego mózgu w hipotezie 2 różni się pod
jednym, niezwykle istotnym względem od innych systemów. Nie sposób go
bowiem opisać deterministycznie, co wynika z ekstrapolacji luk towarzyszą-
cych naszemu poczuciu wolnego działania na jego całość.

Czy jest to jednak możliwe do pogodzenia z naszą wiedzą o neurobiolo-
gii mózgu? Searle zauważa, że zdumiewająco wiele wyjaśnień konstruowa-
nych na gruncie tej nauki nie odwołuje się do poprzedzających dane zdarze-
nia warunków wystarczających. Jako przykład podaje eksperymenty Libeta,
w których rejestrowano elektryczną aktywność kory motorycznej (poten-
cjał gotowości: (readiness potential) wyprzedzającą ok. 350 ms świadome
podjęcie decyzji określonego ruchu. Pomimo deterministycznej interpretacji
tego zjawiska zaproponowanej przez Libeta Searle podkreśla, że pojawienie
się potencjału gotowości nie prowadziło w sposób konieczny do wywołania
ruchów ciała. Sam Libet przyznaje, iż „[p]otencjalnie dostępna dla świado-
mych funkcji jest możliwość zatrzymania lub blokowania końcowego postę-
pu procesu wolicjonarnego w taki sposób, że nie nastąpi rzeczywisty ruch
mięśni. Świadoma wola może więc wpływać na rezultat wolicjonarnego pro-
cesu nawet, jeśli ten ostatni został zapoczątkowany przez nieświadome pro-
cesy mózgowe.” [Libet 1999, s. 51–52; podkr. w oryg.]. Mylące więc wydają
się sformułowania Libeta, w których uznaje on pojawiające się potencjały
gotowości za inicjację działania odczuwanego przez podmiot jako wolne.
Wolna decyzja o wykonaniu ruchów podejmowana była przed pojawieniem
się readiness potentials, w kontekście świadomej akceptacji instrukcji opisu-
jących sposób uczestniczenia w eksperymentach.

W podobny sposób świadome decyzje wydają się poprzedzać szybkie
reakcje cielesne grających w tenis lub biorących udział w biegach sprin-
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terskich. „Biorąc z grubsza — zauważa Searle — podmiot gra w tenis lub
biegnie w wyścigu zgodnie w wolną wolą, a jeśli zamierza być w tym do-
bry, jego ciało musi być zdolne do poruszania się w kluczowych sytuacjach
zanim świadomie zda on sobie sprawę z bodźca wyzwalającego określony
ruch.” [Searle 2001, s. 292]

Przykłady powyższe nie wykluczają możliwości generowania realnie ist-
niejących luk w obrębie fizycznych elementów systemu świadomego mózgu.
Zaprzeczając tego rodzaju możliwości jesteśmy skazani — zdaniem Sear-
le’a — na uznanie wolnej woli jedynie za rodzaj złudzenia. Postulat wolnej
woli nie musi jednak pozostawać w sprzeczności z twierdzeniem o całko-
witym przyczynowym uwarunkowaniu stanów mentalnych neurobiologicz-
nymi zdarzeniami w obrębie mózgu. Wskazane powyżej luki nie pojawiają
się pomiędzy świadomością i jej podłożem, lecz pomiędzy poszczególnymi
następującymi po sobie w czasie stanami sytemu świadomego mózgu podej-
mującego decyzje i wprowadzającego je w życie. Stany te nie są przyczy-
nowo wystarczające dla zdeterminowania stanów po nich następujących.
Możliwość przej́scia pomiędzy nimi, czyli — innymi słowy — możliwość
przekroczenia wskazanych przez Searle’a luk, pojawia się dzięki decyzjom
w polu świadomości. Ponieważ wszelkie zdarzenia mentalne są tu jednym
z elementów systemu, oddziałują one przez to na pozostałe jego elementy,
również na neurobiologiczne procesy zachodzące w mózgu, determinując
w ten sposób określoną aktywność całego systemu.

Podsumowanie

Czy powyższe ujęcie pozwala na znaturalizowanie zjawiska wolnej woli
przy zachowaniu jej specyfiki? Wydaje się, że zaproponowana przez Sear-
le’a koncepcja świadomości jako własności systemowej pozwala uznać mózg
dysponujący świadomością za całość podejmującą decyzję i realizującą pla-
ny aktywności. Nie jest jednak jasne — jak zauważa on — w jaki sposób
owa całość może efektywnie oddziaływać na nasze zachowanie nie stano-
wiąc warunku wystarczającego dla jego zaistnienia. Co więcej, szereg jego
uwag zadaje się wskazywać, że odpowiedź na to pytanie należy już do nauk
szczegółowych. Dlatego też kończy swój wywód stwierdzeniem: „Nie próbo-
wałem rozstrzygnąć problemu wolnej woli, lecz jedynie wyrazić dokładnie
na czym ten problem polega i jakie są najbardziej prawdopodobne rodzaje
jego możliwych rozwiązań.” [Searle 2001, s. 298]
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Abstrakt. Teoria nieświadomego myślenia (Unconscious Thought Theory —
UTT) Apa Dijksterhuisa — wprowadzenie teoretyczne • Eksperymenty po-
twierdzające teorię nieświadomego myślenia • Replikacja eksperymentu Apa
Dijksterhuisa. (Procedura oryginalnego eksperymentu. Procedura własnego eks-
perymentu. Uzasadnienie procedury własnej replikacji eksperymentu. Wyniki
• Wnioski)

Teoria nieświadomego myślenia (Unconscious Thought Theory —
UTT) Apa Dijksterhuisa — wprowadzenie teoretyczne

Teoria nieświadomego myślenia [Dijksterhuis i Nordgren, 2006] jest sto-
sunkowo nowa, pierwsze publikacje jej dotyczące miały miejsce przed czte-
rema laty, w 2004 roku. Jeśli systematyczne badania ją potwierdzą będzie
to oznaczało prawdziwą rewolucję w tym jak rozumiemy myślenie: okaże
się bowiem, że złożone myślenie może zachodzić bez udziału świadomo-
ści, i takie nieświadomie myślenie jest niejednokrotnie dużo skuteczniejsze
niż świadome! Najważniejsze założenia teorii zostały sformułowane przez
Dijksterhuisa i Nordgrena [2006]. Oto one:

1. Istnieją dwa tryby myślenia: świadomy i nieświadomy. Obydwa tryby
mają inne charakterystyki, przez co znajdują użyteczne zastosowanie
w różnych warunkach.
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2. Świadome myślenie ma ograniczoną pojemność (capacity) ilości prze-
twarzanych informacji, natomiast nieświadome myślenie jest ograni-
czone w znacznie mniejszym stopniu. Oznacza to, że świadome my-
ślenie może analizować przy złożonych zadaniach tylko podzbiór in-
formacji.

3. Świadome myślenie działa „odgórnie” (top-down) a nieświadome „od-
dolnie” (bottom-up), co oznacza, że świadome myślenie jest w dużej
mierze warunkowane schematami (szczególnie stereotypami) i ocze-
kiwaniami. Natomiast nieświadome myślenie przepracowuje informa-
cje we względnie obiektywny sposób.

4. Nieświadomość w sposób naturalny ocenia (waży) istotność wszyst-
kich informacji. Świadomość zaburza ten naturalny proces, przecenia-
jąc lub niedoceniając pewne informacje.

5. Świadome myślenie może podążać za ścisłymi regułami i jest precy-
zyjne. Nieświadome myślenie daje przybliżone oceny/wyniki.

6. Świadome myślenie jest bardziej konwergencyjne (ograniczające ilość
rozwiązań), natomiast nieświadome myślenie jest bardziej dywergen-
cyjne (rozszerzające ilość rozwiązań)

Pierwsza zasada. Wyżej wymienione założenia niejednokrotnie nawzajem
się implikują. Badacze definiując świadome i nieświadome myślenie odwo-
łują się do zdrowego rozsądku i wiedzy potocznej. Świadome myślenie jest
to „nakierowany na obiekt lub zadanie proces myślowy, który występuje gdy
obiekt lub zadanie jest w obszarze świadomej uwagi” (conscious thought is

object-relevant or task-relevant cognitive or affective thought processes that

occur while the object or task is the focus of one’s conscious attention) [Dijk-
sterhuis i Nordgren, 2006]. Natomiast nieświadome myślenie to ten sam
proces tyle, że świadoma uwaga jest skierowana gdzie indziej. Kluczem do
rozróżnienia obydwu procesów jest to gdzie skierowana jest uwaga. Tak
więc istnienie nieświadomego myślenia jest w dużym stopniu hipotetyczne i
wnioskować można o nim na podstawie jego skutków. Badacze nie definiują
neuropsychicznych podstaw obydwu procesów, niemniej ze względu na to
że teoria jest stosunkowa nowa nie wydaję się to na tym etapie absolutnie
konieczne.
Druga zasada związana jest ze znanym od bardzo dawna faktem (np. [Mil-
ler, 1956]), że ludzka pamięć robocza jest w stanie przechowywać i opero-
wać na tylko około 7 elementach (plus minus 2). W zależności od kontekstu
świadomość może przepracowywać od 10 do 60 bitów informacji na se-
kundę, podczas gdy przypuszczalne możliwości całego ludzkiego umysłu to
około 11 mld bitów (na podstawie [Dijksterhuis i Nordgren, 2006]). Du-
żo większe możliwości nieświadomego myślenia są założone hipotetycznie
i wynikają z wyników eksperymentów (o czym później).
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Trzecia zasada wynika wprost z drugiej. Jeśli świadome myślenie ma ogra-
niczone możliwości przetwarzania informacji, musi siłą rzeczy korzystać
ze schematów poznawczych i stereotypów. Dowiedziono, że ludzie częściej
z nich korzystają w warunkach ograniczonej możliwości przetwarzania in-
formacji np. gdy muszą wykonywać jeszcze inne równoległe zadanie [Dijk-
sterhuis i van Knippenberg, 1995].

W badaniu Dijksterhuisa i Bosa (w druku, na podstawie [Dijksterhuis
i Nordgren, 2006]) badani wysłuchiwali informacji o różnych zachowaniach
marokańskiego mężczyzny. Następnie część osób miała „świadomie” pomy-
śleć nad wrażeniem jakie wywiera w nich dana osoba, a część osób była pod-
dawana dystrakcji (a więc w założeniu myślała nieświadomie). Ci pierwsi
następnie łatwiej przywoływali informacje zgodne ze stereotypem i oceniali
osobę w sposób bardziej stereotypowy.

Innym fenomenem związanym z odgórnym i oddolnym przetwarzaniem
informacji jest tak zwane „przed-decyzyjne zniekształcenie” (predecisional

distortion). Kiedy członkowie ławy przysięgłych mają przeanalizować dużo
informacji decydując o tym czy oskarżony jest winny czy niewinny, najra-
cjonalniejszą strategią wydaje się zebranie wszystkich istotnych informacji
i następnie wydanie sądu. Tymczasem coś takiego rzadko ma miejsce. Jak
pokazuje eksperyment Carlsona i Russo [2001] ludzie formułują na podsta-
wie pierwszych informacji „przed-decyzję” (prejudgment), a następnie inter-
pretują napływające dane zgodnie z uformowanym już schematem.

Konkluzja jest taka, że myśląc świadomie trudno jest uniknąć „przeska-
kiwania” od pierwszych przesłanek do końcowych wniosków i takie myśle-
nie jest w dużej mierze dostosowywaniem napływających informacji do już
uformowanych oczekiwań. Przetwarzanie „odgórne” znaczy więc tyle, że
osoba mająca pewne oczekiwania wyszukuje spośród wszystkich informacji
te które potwierdzają jej oczekiwania i nie docenia lub pomija informacje,
które im zaprzeczają. Przetwarzanie „oddolne” oznacza, że osoba analizu-
je najpierw wszystkie dane i dopiero na tej podstawie formułuje względnie
obiektywne wnioski. Proces ten jest przedstawiony na rys. 1.

Z zasady drugiej i trzeciej wynika zasada czwarta. Jeśli mamy wybrać
jeden produkt spośród czterech dostępnych, a każdy jest opisany dwunasto-
ma cechami nie będziemy w stanie świadomie przeanalizować wszystkich
danych ze względu na ograniczone możliwości świadomości w przetwa-
rzaniu informacji. Część informacji siłą rzeczy pominiemy, części nadamy
nadmiernie duże znaczenie. Dodatkowo pierwsze napływające informacje
o każdym produkcie wywołają w nas pewne nastawienie pod kątem którego
będziemy oceniali dalsze napływające informacje. Nieświadomość jest wol-
na od tych ograniczeń. I istotnie — w eksperymencie w którym badani mu-
sieli wybrać najlepszy samochód spośród czterech prezentowanych (każdy
miał 12 cech; [Dijksterhuis i inni, 2006]) osoby myślące świadomie wybie-
rały najlepszy samochód na poziomie przypadku, a osoby poddawane dys-
trakcji (myślące nieświadomie?) w 58% dokonywały najlepszego wyboru!
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Rysunek 1: Porównanie odgórnego i oddolnego sposobu przetwarzania in-
formacji (opracowanie własne na podstawie [Dijksterhuis i Nordgren, 2006]

Do tej pory wymieniane były tylko ograniczenia świadomego myślenia.
Tymczasem nieświadome myślenie również je posiada o czym mówi zasada

piąta. Świadomość może stosować się do ścisłych zasad np. matematycz-
nych, stąd w nieświadomości nie będziemy w stanie pomnożyć 28 razy 32.
Taki proces jest wielostopniowy i wymaga świadomej uwagi i przestrzeganie
ścisłych algorytmów.

I wreszcie szósta zasada dotyczy nieco innego obszaru, mianowicie kre-
atywności. W eksperymentach [Dijksterhuis i Meuers, 2006] dowiedziono,
że osoby myślące nieświadomie są w stanie wygenerować bardziej kreatyw-
ne zastosowania jakiegoś przedmiotu (w cytowanych badaniach: cegły), jak
również łatwiej przypominają sobie nazwy małych miejscowości (a więc ła-
twiej wydobywają z pamięci rzadziej używane informacje), wreszcie wymy-
ślają nazwy (w badaniach nazwy makaronu) mniej podobne do podanych
jako przykłady. Stąd zakłada się, że nieświadome myślenie zwiększa praw-
dopodobieństwo wygenerowania twórczych i nietypowych pomysłów.

Eksperymenty potwierdzające teorię nieświadomego myślenia

Jak do tej pory ukazały się 4 publikacje opisujące łącznie 11 eksperymen-
tów ([Dijksterhuis, 2004]; [Dijksterhuis i van Olden, 2006]; [Dijksterhuis
i Meurs, 2006]; [Dijksterhuis i inni, 2006]) w paradygmacie Teorii Nieświa-
domego Myślenia oraz jedna praca teoretyczna ([Dijksterhuis i Nordgren,
2006]; streszczona powyżej).

Wszystkie eksperymenty miały podobną strukturę: badanym prezento-
wano określone zadanie (problem). Następnie losowo wybrana grupa ba-
danych przystępowała do jego rozwiązywania otrzymując polecenie świa-
domego przeanalizowania problemu, druga grupa była poddana przez taki
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sam czas dystrakcji (np. rozwiązywała anagramy) uniemożliwiającej świa-
dome myślenie. W założeniu badaczy, osoby te, choć świadomie nie mogły
myśleć nad zadaniem, „myślały” o nim nieświadomie, tj. w ich umysłach
pierwotny problem był analizowany poza świadomością, co następnie przy-
czyniało się do lepszego rozwiązania określonego problemu w stosunku do
osób które cały czas rozwiązywały ten problem świadomie.

Należy zaznaczyć, że czas dystrakcji był równy czasowi w jakim grupa
myśląca świadomie analizowała problem, a także to, że grupa myśląca nie-
świadomie nie miała po okresie dystrakcji czasu na dalsze rozważanie pro-
blemu, lecz musiała natychmiast przystąpić do podawania rozwiązania (tak
więc nie mogła przemyśleć problemu świadomie). Poza tym, co istotne oso-
by nieświadomie myślące były informowane, że zajmą się prezentowanym
zadaniem później.

W większości eksperymentów była jeszcze trzecia grupa: badanych, któ-
rzy od razu podawali rozwiązanie, bez okresu na namysł, czy to „świadomy”
czy „nieświadomy”.

Ogólny schemat eksperymentów jest zaprezentowany na rys. 2.

Rysunek 2: Ogólny schemat eksperymentów nad nieświadomym myśleniem

Zadania jakie były stawiane przed badanymi były następujące:

• wybór najlepszej spośród prezentowanych alternatyw (np. hipotetycz-
ne mieszkania, samochody), które były opisane kilkunastoma cecha-
mi,

• ocena każdej z prezentowanych alternatyw (np. hipotetyczne miesz-
kania, samochody),

• generowanie kreatywnych rozwiązań (nazw makaronu, nietypowych
zastosowań cegły),
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• przypominanie sobie miejscowości na określoną literę,

• badania terenowe polegające na ocenie poziomu satysfakcji z kupio-
nych produktów, która była następnie korelowana z ilością czasu jaki
badani przeznaczali na myślenie o określonym produkcie.

Dokładne streszczenie wszystkich eksperymentów znajduje się w [Bu-
dzicz, 2008]. Wszystkie eksperymenty potwierdzały w mniejszym lub więk-
szym stopniu przewagę nieświadomego myślenia nad świadomym.

Replikacja eksperymentu Apa Dijksterhuisa

Procedura oryginalnego eksperymentu [Dijksterhuis i inni, 2006]

Każdy badany pracował w kabinie. Komputer losowo przydzielał badanych
do jednej z 4 grup: w zależności od trybu myślenia (świadomy, nieświa-
domy) i trudności zadania (łatwe, trudne). Wszyscy uczestnicy czytali in-
formację o 4 hipotetycznych samochodach. W zależności od grupy (łatwa,
trudna), samochody były opisane 4 bądź 12 cechami, przy czym jeden sa-
mochód miał 75% cech pozytywnych, dwa 50% cech pozytywnych i jeden
25% cech pozytywnych (pozostałe stanowiły cechy negatywne).

Uczestnicy w trybie świadomego myślenia byli poproszenie o pomyśle-
nie o najlepszym samochodzie przez 4 minuty zanim dokonają wyboru. Co
ważne — ci badani nie dysponowali dostępem do informacji o samocho-
dach. Natomiast uczestnicy w trybie nieświadomego myślenia przez 4 minu-
ty rozwiązywali anagramy. Po upływie tego czasu minut proszono badanych
z obydwu grup o wskazanie najlepszego samochodu.

Drugi eksperyment przebiegał tak samo, ale zamiast prosić o wskaza-
nie najlepszego samochodu, proszono o ocenę każdego na skali 〈−25; +25〉
(przy pomocy multimedialnego suwaka). Zmienną zależną była różnica po-
między oceną najlepszego samochodu a najgorszego.

Procedura własnego eksperymentu

W przeprowadzonej przeze mnie replikacji wprowadzono nieznaczne mo-
dyfikacje:

1. Została wyeliminowana zmienna niezależna „trudność”. Wszyscy będą
analizowali samochody opisane 12 cechami.

2. Procedura dla badanych z nieświadomego trybu myślenia nie uległa
zmianie.

3. Została zachowana grupa świadomie myśląca nie dysponująca w cza-
sie myślenia informacjami o cechach samochodów.
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4. Została dodana trzecia grupa: osoby myślące świadomie, ale posiada-
jące cały czas do dyspozycji listę z cechami każdego z samochodów.

5. Nie uległy zmianie nazwy hipotetycznych samochodów i ich cechy (zo-
stały oczywíscie przetłumaczone).

6. Badani zostali poproszeni o wybranie najlepszego ich zdaniem samo-
chodu. Gdy to zrobili zostali poproszeni o ocenę każdego samochodu
na skali 1–10. W oryginalnych badaniach, te dwie zmienne zależne
(wybór najlepszego samochodu i ocena) były testowane w osobnych
eksperymentach.

7. Zmienną zależną był tak samo jak w oryginalnym eksperymencie pro-
cent badanych wskazujących obiektywnie najlepszy samochód, a także
różnica pomiędzy oceną najlepszego i najgorszego samochodu.

Uzasadnienie procedury własnej replikacji eksperymentu

Eksperyment był po części replikacją dokładną (część dotycząca trybu nie-
świadomego myślenia), a po części replikacją z modyfikacją (część dotyczą-
ca świadomego myślenia). Uzasadnienie jest następujące:

1. Nieświadome myślenie jest zjawiskiem póki co potwierdzonym przez
tylko jednego badacza (i jego zespół), dlatego istotne wydaje się spraw-
dzenie czy inny badacz przeprowadzający taki sam eksperyment uzy-
ska podobne wyniki (w oryginalnym eksperymencie około 60% nie-
świadomie myślących wybrała obiektywnie najlepszy samochód). Jak
podaje Wojciszke [2006, s. 45–46] nawet w fizyce zdarzają się eks-
perymenty, które „wychodzą” tylko jednemu badaczowi i nikt inny
nie potrafi ich powtórzyć. Po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że ba-
dacz nieświadomie wprowadza do eksperymentu takie elementy, które
działają na korzyść hipotezy o istnieniu danego zjawiska.

2. Dijksterhuis na łamach swoich artykułów wielokrotnie zalecał, by po-
wierzyć dokonywanie złożonych wyborów nieświadomości. Mówiąc
potocznie: nie myśleć o problemie i poczekać gdy najlepsze rozwiąza-
nie nagle „pojawi” się w głowie. Łatwo wyobrazić sobie konsekwen-
cje, jeśli jednak ta teoria się nie potwierdzi. Wydaje się, że jego suge-
stia jest póki co za daleko idąca. Badani myślący świadomie pracowali
w stosunkowo nienaturalnych warunkach tzn. musieli opierać się na
swojej pamięci, co przy 48 elementach do zapamiętania wydaje się
być trudne. Można zaproponować alternatywną hipotezę: to pamięć
zawodzi badanych, a nie myślenie jako takie. Być może również inne
czynniki wpływały na wyniki eksperymentu np. lęk w związku z sytu-
acją bycia ocenianym, wybór na przekór, postawa „tu musi być jakís
podstęp” itp., na które to czynniki myślący nieświadomie byli odporni.

19



Mój eksperyment pozwoli na sprawdzenie na ile poprawia się jakość wy-
boru gdy badani mogą korzystać z pamięci zewnętrznej (w oryginalnym
eksperymencie około 24% wybrało obiektywnie najlepszy samochód) i czy
nieświadome myślenie jest pomimo tego ciągle lepsze.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 68 osób. Badani byli rekrutowani spośród studen-
tów pierwszego i drugiego roku psychologii i kognitywistyki na Uniwersyte-
cie im. A. Mickiewicza.

Jeśli chodzi o wybór najlepszego samochodu różnicę w zależności od
trybu myślenia przedstawia Tabela 1.

Tabela 1: Liczebność wyborów przy założeniu, że wybór jest zmienną
o dwóch wartościach (najlepszy samochód; inny)

Poszczególne tryby myślenia nie różnią się w istotny sposób, jeśli cho-
dzi o wybór najlepszego samochodu. Jest widoczna umiarkowana tenden-
cja polegająca na tym, że osoby myślące świadomie z informacjami częściej
dokonują najlepszego wyboru (np. w porównaniu do świadomie myślących
bez informacji: χ2 = 2, 05, df = 1, p = 0, 15).

Jako zmienną zależną uwzględniałem również (tak jak w oryginalnym
eksperymencie) różnicę w ocenie najlepszego i najgorszego samochodu. Wy-
niki prezentuje Tabela 2.

Różnica między trybem myślenia z informacjami a pozostałymi dwoma
trybami jest istotna statystycznie (t = 2, 43, df = 45, p < 0, 05 i t = 2, 03,
df = 44, p = 0, 05).

Osoby z nieświadomego trybu myślenia nie różniły się w stosunku do
osób z trybu świadomego myślenia bez informacji.

20



Tabela 2: Różnica w ocenie najlepszego i najgorszego samochodu w zależ-
ności od trybu myślenia

Wnioski

1. Mój eksperyment nie potwierdził hipotezy Dijksterhuisa mówiącej, że
nieświadome myślenie jest lepsze od świadomego. Osoby myślące nie-
świadomie i myślące świadomie (ale bez dostępu do informacji) tak
samo często wybierały najlepszy samochód. Mogło by to skłaniać do
wniosku, że nieświadome myślenie ma podobną „moc” obliczeniową
jak świadome myślenie. Uwzględniwszy jednak fakt, że mając cały
czas wszystkie informacje przed oczami osoby myślące świadomie czę-
ściej wybierały najlepszy samochód, można z dużym prawdopodobień-
stwem założyć, że umiarkowane wyniki osób myślących świadomie
w oryginalnym eksperymencie Dijksterhuisa wynikały w dużej części
z zapominania bądź przeinaczania informacji (co przy względnie szyb-
ko eksponowanych 48 jednostkach informacji wydaje się naturalne).

2. Sam fakt istnienia nieświadomego myślenia nie został wykluczony.
Osoby poddawane dystrakcji i nie mogące świadomie myśleć nie różni-
ły się (istotnie) jeśli chodzi o częstotliwość najlepszego wyboru w sto-
sunku do osób myślących świadomie, również tych mających cały czas
dostępne wszystkie informacje. Choć mój eksperyment nie wskazuje
na przewagę nieświadomego myślenia, to jednak warto zwrócić uwa-
gę na to, że brak świadomego myślenia (a więc hipotetyczne nieświa-
dome myślenie) daje takie same efekty jak wytężone myślenie z do-
stępem do wszystkich informacji!

Dijksterhuis ogłosił światu, że nieświadome myślenie jest, według jego
badań, lepsze niż świadome. Nawet gdyby nie udało się utrzymać tej
hipotezy, ale okazywałoby się, że nieświadome myślenie jest porów-
nywalnie skuteczne jak świadome, byłaby to i tak duża sensacja, albo-
wiem w zachodniej filozofii humanistycznej świadome myślenie jest
tym co najbardziej odróżnia człowieka od reszty natury. Gdyby dowie-
dziono, że poza naszą świadomością istnieją równie wydajne procesy

21



mentalne, można by uznać to, metaforycznie mówiąc, za kolejne „ode-
branie” człowiekowi jego poczucia własnej wyjątkowości (w tę serię
wpisywał się niewątpliwie przewrót kopernikański i teoria Darwina).

3. Choć nie ujawniły się statystycznie istotne różnice w wyborze najlep-
szego samochodu, ujawniły się takie różnice w przypadku oceny. I tak:
osoby myślące świadomie i mające dostęp do informacji bardziej róż-
nicowały pomiędzy najlepszym i najgorszym samochodem niż osoby
z dwóch pozostałych grup, pomiędzy którymi z kolei nie było różnicy.
Osoby myślące nieświadomie niżej oceniały najlepszy samochód niż
osoby z dwóch pozostałych trybów, niżej oceniały również najgorszy
samochód w porównaniu do osób myślących świadomie bez informa-
cji.

4. W moim eksperymencie wyniki różniły się w pewnym stopniu od wyni-
ków uzyskanych przez Dijksterhuisa. Nie sposób wskazać jednoznacz-
nie przyczyny tej różnicy. Możliwe wyjaśnienia są następujące: nie-
co inne warunki przeprowadzania eksperymentu (w oryginalnym eks-
perymencie badani pracowali w indywidualnych kabinach); różnice
w grupie badanej (np. różnice w inteligencji, inne proporcje czynni-
ków, które jak mogą moderować wyniki np. płci, osób posiadających
prawo jazdy itp.); nieco inna instrukcja; bliżej nieokreślone różnice
kulturowe pomiędzy studentami holenderskimi a polskimi, które mo-
gły powodować inne wartościowanie poszczególnych cech samocho-
dów; wyższa motywacja holenderskich badanych związana z otrzy-
mywaną gratyfikacją (pieniądze lub punkty zaliczeniowe). Oczywíscie
różnicę można również tłumaczyć niezamierzonym tworzeniem takich
warunków eksperymentalnych przez Dijksterhuisa, które potwierdzają
jego hipotezę.

5. Mój eksperyment studzi nieco optymizm wynikający z pierwszych ba-
dań nad nieświadomym myśleniem. Tym niemniej samo zjawisko nie-
świadomego myślenia jest prawdopodobnie warte dalszej obserwacji,
w szczególności jeśli uwzględni się fakt, że jest ono porównywalne
ze świadomym myśleniem, a być może pod pewnymi względami (np.
badani wykazywali bardziej zdystansowane oceny) nawet lepsze.

Mój eksperyment wskazuje również, że oryginalne eksperymenty Dijk-
sterhuisa dawały takie a nie inne wyniki w dużej mierze dzięki specyficz-
nym warunkom eksperymentalnym (np. myślenie bez dostępu do informa-
cji) prawdopodobnie ograniczającym trafność wewnętrzną i zewnętrzną.

Replikację służą temu by dzięki zwiększeniu obydwu rodzajów trafności
wyciągać lepsze wnioski o naturze człowieka i w takim sensie uważam swój
eksperyment za wartościowy i udany.
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Abstrakt. Kognitywistyka dzięki swej domenie jaką są procesy poznawcze oraz
metodom pochodzącym z wielu dyscyplin ma ogromne możliwości zastoso-
wań. Obserwując kierunki rozwoju stosowanych badań kognitywistycznych jak
np. pomiar ruchu gałek ocznych w badaniach nad użytecznością stron inter-
netowych [Kasperski, Słonimska 2008], można powiedzieć, że wraz z rozwo-
jem technologii internetowych, rośnie liczba zastosowań nauk poznawczych.
Sądzę tak dlatego, że ogromna ilość wniosków badawczych dotyczących po-
znania opiera się na podej́sciu badawczym, które traktuje umysł jako system
przetwarzania informacji symbolicznej. Sposób interakcji z komputerem i wir-
tualną rzeczywistością to przyswajanie informacji wzrokowej i współtowarzy-
szące mu procesy uwagi, rozpoznawania i wnioskowania. Wypracowany przez
kognitywistykę model umysłu jako systemu przetwarzającego informację do-
skonale nadaje się do wyjaśnienia ograniczeń poznania w sytuacji odbioru tre-
ści z ekranu komputera. Na przykładzie opracowywania skutecznych metod
zdalnego nauczania, chciałbym pokazać, że wraz z poszerzaniem się wirtual-
nej rzeczywistości rośnie liczba możliwych zastosowań kognitywistyki.

Z perspektywy praktyka w dziedzinie tworzenia, testowania i wdraża-
nia e-learningu, zauważam, że brakuje solidnych podstawy teoretycznej po-
rządkującej proces tworzenia scenariuszy zdalnego nauczania. Jako kogni-
tywista widzę w tym szansę dla wykorzystania osiągnięć z dziedziny nauk
o poznaniu. W pracy przedstawiam prace z zakresu badań nad procesami
poznawczymi towarzyszącymi uczeniu się oraz rozwiązania z pogranicza
psychologii poznawczej i Sztucznej Inteligencji. W pierwszej części omó-
wię mechanizmy poznawcze dotyczące uczenia się. Dotyczą one różnych
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form uczenia się, więc mają fundamentalne znaczenie także dla metody-
ki e-learningu. Postaram się wykazać, jak wyniki badań nad poszczególny-
mi procesami poznawczymi zastosować do tworzenia treści dla platform e-
learningowych. Jako kierunki badań w tym kontekście proponuję przyjąć
odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, w jakich warunkach proces przy-
swajania informacji może wywołać aktywność uczącego się. Odpowiedź na
te pytanie będzie wkładem do rozwiązania drugiego, szerszego problemu —
w jakich warunkach proces uczenia się będzie efektywny. O związku między
aktywnością uczącego się a efektywnością procesu przyswajania wiedzy po-
zwalają twierdzić badania nad elaboracją materiału do zapamiętania [Stein,
Bransford 1979].

Elaboracja to opracowanie materiału, polegające na dodaniu do infor-
macji czegoś, czego w niej oryginalnie nie było [Nęcka, Orzechowski, Szy-
mura 2006]. Chodzi tu o wszystkie aktywnie podejmowane przez uczącego
się strategie opracowania materiału jak porządkowanie i grupowanie czy
wizualizację materiału werbalnego [Ledzińska 2000]. Technologie dostęp-
ne na wielu platformach wspomagają częściowe personalizowanie materia-
łu np. poprzez umiejscowienie przez użytkownika zakładek w tych miej-
scach kursu, które są interesujące lub wymagają powtórzenia. Zasadne by-
łoby również zastosowanie w kursach także dostępnego w każdej chwili
notatnika czy prostego narzędzia do rysowania map myśli. Wśród innych
czynników wpływających na efektywne zapamiętywanie i w konsekwencji
uczenie się, można wymienić liczbę powtórzeń, którym towarzyszy pogłę-
bienie przetwarzania, rozłożenie powtórek w czasie, organizacja materiału
na podstawie posiadanej wiedzy czy zgodność kontekstu zapamiętywania
i odtwarzania. Zainteresowanych szerszym opracowaniem procedur ekspe-
rymentalnych odsyłam do literatury. Ze względu zaś na aplikacyjny charak-
ter artykułu, przedstawię najważniejsze wnioski z badań.

Wyniki badań nad rozłożeniem powtórek w czasie [Travis 1973], wska-
zały na ciekawe prawidłowości. Badacz manipulował przerwą pomiędzy
pierwszym a ponownym uczeniem się materiału w przedziale od 30 s do
48 godz. W efekcie wykazał, że do bezbłędnego odpamiętania listy słów
wystarczają średnio 4 powtórzenia w trakcie ponownego uczenia się, jeśli
odstęp w czasie wynosi od 10 min. do 24 godzin. Są to wyniki, które dzięki
zgodności czasowych warunków uczenia się, dają się świetnie zastosować
do konstrukcji kursów e-learningowych.

Chciałbym zając się teraz szerzej wpływem organizacji materiału na efek-
tywność przyswajania wiedzy. Ellis [Ellis 1992] wskazuje cztery następujące
implikacje z badań kognitywistycznych dla projektantów e-edukacji:

• materiał powinien być podzielony (chunked) na małe, ale posiadające
znaczenie jednostki,

• stosowanie technik mnemonicznych opartych na stosowaniu animacji,
ilustracji, map myśli, diagramów, stymulacji multimodalnej itp.,
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• stosowanie materiału zachęcającego osobę uczącą się do aktywnego
przyswajania informacji poprzez pisanie, rysowanie czy układanie tre-
ści związanych z programem nauczania,

• stosowanie wizualizacji (np. w postaci mapy myśli), prezentującą re-
lację w jakiej znajdują się najistotniejsze pojęcia.

Badania nad wpływem uprzedniej wiedzy jednostki na organizację ma-
teriału [Bower, Clark, Lesgold, Winzenz 1969] niosą wnioski dla samego
procesu tworzenia kursów komputerowych. Aby ich efektywność była jak
najwyższa, autorzy kursów powinni orientować się w poziomie wiedzy koń-
cowych odbiorców. Nowy materiał będzie zrozumiały wówczas, gdy posia-
damy umysłowe kategorie do których możemy włączyć nową wiedzę. Dla-
tego tak istotne jest badanie potrzeb i luk kompetencyjnych przed rozpo-
częciem projektowania. Pozwoli to także na rozwiązanie problemu wysokie-
go zróżnicowania wiedzy wyj́sciowej użytkowników. Problem ten ujawnia
się szczególnie w kursach, których docelowym odbiorcą jest osoba doro-
sła. Podobnie jak w przypadku tworzenia dużych serwisów internetowych,
napisanie scenariusza kursu e-learning jest tylko etapem szerszego procesu
projektowania. Jeśli zaniedbany zostanie etap pierwszy, tzn. zbadanie wyj-
ściowego poziomu wiedzy i zdefiniowanie celów kursu, nawet najbardziej
zachęcające treści multimedialne nie podwyższą jakości szkolenia. Na tej
podstawie twierdzę, że rozwiązania dedykowane przynoszą lepsze rezulta-
ty.

Dla trwałego wyniku nauczania znaczenie ma także zgodność kontek-
stów zapamiętywania i odtwarzania. Jeśli taka zgodność występuje, po-
prawność odtworzenia może wzrosnąć nawet o połowę [Godden, Baddeley
1975]. Jak pokazały dalsze badania [Smith, Vela 2001] efekt ten występuje
wówczas, gdy jego elementy są włączane w strukturę zapamiętywanego ma-
teriału. Sądzę, że w przypadku kursów e-learning efekt zgodności kontekstu
można uzyskać prościej niż w przypadku tradycyjnych metod nauczania.
Moim zdaniem, bardzo dobrym obszarem do wykorzystania e-learningu jest
nauka obsługi komputera. Zarówno nabywanie wiedzy, jak i wykorzystanie
jej zachodzi w podobnym kontekście. Zastosowany model dydaktyczny na-
zywany jest 3P — popatrz, przećwicz, praktykuj. Na początku wykonanie
akcji jest prezentowane z odpowiednią informacją. Następnie użytkownicy
sami wykonują jakąś akcję, otrzymując na każdym etapie informacje o jako-
ści jej wykonania. Na koniec mogą wykonać w obrębie kursu całe zadanie.
Kursy e-learningowe bardzo często tworzone są do przeszkolenia dużej ilo-
ści pracowników w zakresie stosowania nowego oprogramowania w danej
firmie. Obsługa komputera jest dzisiaj wielce pożądaną i przydatną umie-
jętnością. Tego typu kursy mogą być adresowane także dla ludzi starszych
czy bezrobotnych. Istnieje wiele programów (np. Adobe Captivate, DimDim
i in.) służących do nagrywania tego, co dzieje się na ekranie komputera.
W najnowszym pakiecie CS4 firmy Adobe udostępniono także narzędzie
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Acrobat Connect Pro pozwalające na udostępnianie poprzez Internet akcji
wykonywanej przez nauczyciela na pulpicie swojego komputera.

Niezwykle interesującą koncepcją, wyrosłą na gruncie nauk poznaw-
czych jest Johna Swellera teoria obciążenia poznawczego [Sweller 1988].
Zdaniem Swellera nasza pamięć długotrwała jest złożona ze schematów —
złożonych struktur pozwalających interpretować informacje i rozwiązywać
zadania. Zanim jednak schemat zostanie nabyty czynności do wykonania
muszą być przetworzone w pamięci krótkotrwałej. Pamięć ta ma ograniczo-
ną pojemność 7 ± 2 elementów [Miller 1956] i jest podatna na zakłócenia
ze strony napływających informacji. Co ciekawe, pamięć krótkotrwała jest
mniej podatna na zakłócenia jeżeli informacja dostarczana jest z różnych
zmysłów. Sweller twierdzi nawet, że odbiór informacji wizualnej i słucho-
wej pozwala na powiększenie pojemności pamięci krótkotrwałej. Warunek
— informacje te muszą się uzupełniać, a nie powtarzać.

To krótkie podsumowanie dorobku psychologii kognitywnej pokazuje za-
ledwie część interesujących badań, które mają nie tylko duże znaczenie po-
znawcze, ale również aplikacyjne. Warto jeszcze zapoznać się z artykułem
Roberta Layera, który opracował cztery zasady tworzenia prezentacji multi-
medialnych[Layer 2007]. Publikacja ta poszerza kontekst badawczy o sytu-
acje związane z interakcją człowieka i komputera. Zasada interaktywnego
wykładu i korzystania z multimediów nie wymaga szerszego komentarza.
Interesująca jest natomiast zasada hierarchicznej organizacji treści i multi-
medialnych case’ów. Zgodnie z nimi materiał powinien tworzyć sieć, która
zachęca użytkownika do eksploracji, lecz w taki sposób, aby układ całości
był logicznym ciągiem. Oprócz tego, omawiane w kursie problemy powin-
ny być wizualizowane przykładami z życia codziennego, przedstawianymi
np. w postaci animacji czy filmów. Dodatkową wskazówką dla projektan-
tów kursów może być także wystąpienie Stephena M. Kosslyna, który także
przedstawił cztery zasady dotyczące organizowania treści multimedialnej:

• W grafice (np. wykresach, schematach) nie zawieraj nigdy więcej in-
formacji niż jest to konieczne.

• Wyróżniaj najważniejsze informacje. Ludzki mózg to „detektor róż-
nic”. Jeśli w polu widzenia zauważy element, który jest odmienny od
pozostałych natychmiast skieruje na niego uwagę.

• Jeśli prezentujesz na ekranie tekst, umieszczaj maksymalnie cztery
punkty zawierające najważniejsze myśli danej wypowiedzi.

• Przedstawiaj podobnie te elementy, które należą do jednej grupy. Jeśli
elementy są do siebie podobne lub znajdują się blisko siebie, to pojmu-
jemy je, jako należące do jednej grupy. Zasada ta wywodzi się jeszcze
z eksperymentów szkoły Gestalt.
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Ograniczenia publikacji nie pozwalają na opisanie wszystkich badań nad
procesami poznawczymi interesujących dla praktyków e-learningu. Kogni-
tywistyka jest multidyscyplinarna, więc ograniczanie jej dorobku jedynie do
osiągnięć psychologii poznawczej byłoby zbyt wąskim spojrzeniem na moż-
liwości tej dziedziny. Chciałbym zatem zwrócić uwagę na ciekawe dla e-
learningu rozwiązania z dziedziny Sztucznej Inteligencji. Chodzi o rozwią-
zania informatyczne klasy ITS (Inteligent tutoring System). Są to systemy
wspomagające edukację, które dobierają trudność zadań w zależności od
wyników uzyskiwanych przez ucznia w kolejnych próbach. Wieloletnie ba-
dania nad tym jak ludzie uczą się, rozwiązują i stosują w praktyce wiedzę
z matematyki pozwoliły firmie Carnegie Learning stworzyć system eduka-
cyjny Cognitive Tutor, który z powodzeniem jest wykorzystywany do nauki
matematyki na różnych poziomach nauczania w USA. Laboratoria z Cogni-

tive Tutorem zajmują 40% czasu zajęć. Program umożliwia generowanie ra-
portów dla nauczyciela nie tylko z informacja ile zadań wykonał uczeń, ale
w jakim stopniu radzi sobie z danymi aspektami każdego zadania. Umożli-
wia to dostosowanie programu do poziomu grupy. Natomiast architektura
kognitywna ACT-R [Anderson 1991] będąca analogiem działania ludzkiego
umysłu pozwala dostosować zadania i wskazówki do tego jak uczeń sobie
z nim radzi.

Poznanie nie ogranicza się jednak do kategoryzacji, wyciągania wnio-
sków, świadomych analiz itd. Badając działanie umysłu nie można ignoro-
wać emocji. W naturalnych interakcjach między ludźmi zasadniczą rolę od-
grywa sprzężenie zwrotne pozwalające na wzajemne dostosowanie komu-
nikatów i zachowań. Naturalny feedback ma znaczenie w tradycyjnych for-
mach nauczania. Nauczyciel mógł dostosować wymagania na podstawie ob-
serwacji postępów i zaangażowania uczniów. Czy w e-learningu także jest to
możliwe? Wśród sposobów na wirtualne stymulowanie emocji wymienia się
głównie wszelkiego komunikatory lub też aplikacje angażujące nasze emo-
cje i motywację (np. gry). Badacze ze Sri Lanki [Ekanayake, Karunarathna,
Hewagamage 2005] przedstawili teoretyczne podstawy do zbudowania ar-
chitektury kognitywnej dedykowanej do afektywnego e-learningu. Główną
ideą badaczy jest skonstruowanie systemu komputerowego nauczania, który
dostosowuje serwowany materiał w zależności od profilu osobowości, emo-
cji i stylu przyswajania wiedzy osoby uczącej się. Profil ten konstruowany
jest na podstawie zebrania informacji z pomiaru przewodnictwa elektrycz-
nego skóry. Innym źródłem danych byłby model osobowości konstruowany
w oparciu o system probabilistyczny i psychologiczną pięcioczynnikową teo-
rię osobowości. Z drugiej strony źródłem wiedzy o aktualnych preferencjach
i ograniczeniach użytkownika są dane, które on sam wprowadza za pomo-
cą klawiatury, wykonywanych akcji, zaznaczanych checkbox’ów itp. Mate-
riał dydaktyczny jest przygotowany w formatach Macromedia Flash DOM
i SCORM, czyli zgodnie ze standardami e-learningu. Gdy informacje o użyt-
kowniku trafiają do modułu decyzyjnego, dobierany jest odpowiedni zestaw
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materiału.
Ten krótki przegląd badań nad procesami poznawczymi towarzyszącymi

uczeniu się jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania o warunki efek-
tywnego uczenia się z użyciem technologii komputerowych i interneto-
wych. Wskazuję w nim na doniosłą rolę jaką pełnią badania nad zapamię-
tywaniem, schematami poznawczymi, pamięcią krótkotrwałą czy emocjami
dla tworzenia programów, które pozwolą skutecznie przyswajać wiedzę. Po-
trzeba jeszcze wielu badań, aby stworzyć kompletną architekturę umysłu,
ale rozwój elektronicznej edukacji już teraz wymaga empirycznie wypraco-
wanej i obliczeniowo zweryfikowanej koncepcji poznania. Wspólny wysiłek
kognitywistów może przyspieszyć realizację tego celu.
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117–136

Miller G. A. (1956), The magic number seven plus or minus two: some limits
on our capacity to process information, Psychological Review, 63, 81–97
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Wstęp

Sposób, w jaki dzielimy reprezentację świata zewnętrznego na porcje umoż-
liwiające kognitywne przetwarzanie jest jednym z najbardziej interesujących
problemów kognitywistyki. Proces ten, kategoryzacja, może być widziany
jako jedna z podstawowych funkcji poznawczych:

„Świat składa się z nieskończonej liczby możliwych do rozróżnie-
nia bodźców. Jedną z podstawowych funkcji wszystkich organi-
zmów jest dzielenie otoczenia i klasyfikowanie go, dzięki czemu
nieidentyczne bodźce mogą być traktowane jako równoważne.”
[Rosch et al. 1976 s. 383]

31



Istnieje wiele teorii mających opisywać charakter kategorii i procesu ka-
tegoryzacji. Tutaj skoncentrujemy się na jednej z najbardziej rozpowszech-
nionych, a mianowicie teorii prototypu.

Celem tego artykułu nie jest rozważenie słabych i mocnych stron teorii
prototypu jako teorii pojęć. Psychologiczna zasadność tej teorii została wiele
razy eksperymentalnie uzasadniona, zarówno w założycielskich badaniach
Eleonory Rosch [m. in. Rosch 1975], jak i później. Skoncentrujemy się tutaj
raczej na dyskusji wokół związku teorii prototypu i teorii zbiorów rozmy-
tych.

Wielu autorów [zob. m.in. Fodor i Lepore 1996, Osherson i Smith 1991]
zgadza się co do stwierdzenia, że teoria pojęć powinna wyjaśniać po pierw-
sze, w jaki sposób pojęcia funkcjonują jako kategorie oraz po drugie, w jaki
sposób kombinują się one ze sobą dając naszemu skończonemu umysłowi
nieskończoną zdolność konceptualną.

Jeśli chodzi o pierwsze wymaganie, teoria prototypu sprawdza się dość
dobrze. Proponuje ciekawe ujęcie funkcjonowania kategorii konceptualnych.
Problemy z teorią tą zaczynają się, kiedy chce się wyjaśnić tworzenie i funk-
cjonowanie pojęć złożonych.

W dalszym ciągu artykułu przyjrzymy się kilku z tych problemów i spró-
bujemy rozważyć, czy są one spowodowane przez samą teorię prototypu,
czy też przez jej błędną formalizację.

Teoria prototypu

Teoria prototypu pojawiła się w pracach Eleonory Rosch na początku lat
70. XX wieku. Jej pojawienie się, nazywane czasem nawet rewolucją, moż-
na postrzegać jako pierwszą próbę zastąpienia arystotelesowskiego modelu
warunków koniecznych i wystarczających modelem kategoryzacji gradual-
nej.

Zainspirowana koncepcją podobieństwa rodzinnego Wittgensteina, teo-
ria Rosch reprezentuje podej́scie probabilistyczne i dopuszcza możliwość, że
istnieją obiekty mniej lub bardziej reprezentatywne dla danej kategorii.

W dużym skrócie, propozycja Rosch polega na stwierdzeniu, że dla każ-
dej kategorii istnieją egzemplarze centralne (bardziej typowe) i peryferycz-
ne (mniej typowe). Przej́scie między jednymi a drugimi jest płynne. Stopień
typowości danego egzemplarza jest tożsamy z wartością jego funkcji przyna-
leżności do danej kategorii, co zostanie następnie zakwestionowane [Kamp
i Partee, 1995]. Aby przekonać się czy dany obiekt należy do kategorii, po-
równujemy go z prototypem tej kategorii.

Początkowo pojęcie prototypu kategorii opisywało najbardziej wyrazisty
bodziec, pozwalający zidentyfikować kategorię. Następnie Rosch zaczęła na-
zywać prototypem centralny, najbardziej reprezentatywny dla kategorii eg-
zemplarz. Jak zobaczymy, takie rozumienie prototypu może prowadzić do
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pewnych problemów i obecnie proponuje się rozumieć prototyp jako roz-
myty zbiór najbardziej reprezentatywnych egzemplarzy.

Logika rozmyta

Teoria zbiorów rozmytych została po raz pierwszy opisana przez Lotfi Zade-
ha w 1965 roku. Z założenia miała ona formalizować reprezentację wiedzy
niepewnej lub aproksymatywnej, tak, by mogła ona zostać przetworzona
przez systemy sztucznej inteligencji. Pojęcie podzbioru rozmytego (nazywa-
nego często zbiorem rozmytym) pozwala na gradację przynależności ele-
mentów to klasy.

W przeciwieństwie do logiki dwuwartościowej, logika rozmyta dopusz-
cza możliwość, że zdanie jest częściowo prawdziwe bądź częściowo fałszy-
we. Relację między logiką dwuwartościową a logiką rozmytą można widzieć
w sposób analogiczny do relacji między modelem warunków koniecznych
i wystarczających a teorią prototypu.

Przyjrzyjmy się kilku podstawowym definicjom, które będą potrzebne
w dalszym ciągu artykułu. Na początku zdefiniujmy podzbiór rozmyty:

Definicja 1 Niech X będzie zbiorem odniesienia. Podzbiór rozmyty A zbioru

X jest definiowany przez funkcję przynależności, która każdemu elementowi x
zbioru X przypisuje stopień fA(x), zawierający się w domkniętym przedziale

liczb rzeczywistych od 0 do 1, z jakim x należy do A:

fA X → [0, 1]

Rozważmy teraz operacje na podzbiorach rozmytych. Są one generaliza-
cjami klasycznych operacji teorii mnogości (na tej samej zasadzie, co pojęcie
podzbioru rozmytego jest generalizacją klasycznego pojęcia podzbioru). W
dalszym ciągu będziemy potrzebować definicji trzech podstawowych opera-
cji: iloczynu, sumy i dopełnienia podzbiorów rozmytych:

Definicja 2 Iloczynem dwóch podzbiorów rozmytych A i B zbioru X jest pod-

zbiór rozmyty A ∩ B zbioru X, okreslony funkcją przynależności:

∀x ∈ X fA∩B(x) = min(fA(x), fB(x))

Definicja 3 Sumą dwóch podzbiorów rozmytych A i B zbioru X jest podzbiór

rozmyty A ∪ B zbioru X, okreslony funkcją przynależności:

∀x ∈ X fA∪B(x) = max(fA(x), fB(x)).

Definicja 4 Dopełnieniem podzbioru rozmytego A zbioru X jest podzbiór roz-

myty Ac zbioru X, okréslony funkcją przynależności:

∀x ∈ X fAc(x) = 1 − fA(x).
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Integracja teorii prototypu i teorii zbiorów rozmytych

W miarę jak teoria prototypu stawała się coraz bardziej popularna, zwięk-
szała się potrzeba jej formalizacji. Jedną z pierwszych prób tego typu była
próba powiązania teorii prototypu z teorią zbiorów rozmytych. Wydaje się
to naturalne, zważywszy, że obie teorie pojawiły w podobnym czasie, obie
stały się bardzo popularne i obie starały się przedstawić „rozmyte” aspekty
kategoryzacji.

Jak wspomniano we wstępie, teoria pojęć powinna wyjaśniać, w jaki spo-
sób z pojęć prostych budowane są pojęcia złożone. Prowadzi to do założenia
pokrewnego zasadzie kompozycjonalności, przyjmowanej w semantyce. Za-
sada kompozycjonalności mówi, że sens wyrażenia złożonego jest funkcją
sensów jego składników i sposobu ich kombinacji. Wydaje się więc, że dla
pojęć złożonych również powinno być możliwe ustalenie tego rodzaju rela-
cji między pojęciem złożonym a pojęciami prostymi, wchodzącymi w jego
skład.

Problemy z kompozycjonalnością pojęć rozmytych

W artykule z 1981 roku, Osherson i Smith podnoszą kilka fundamentalnych
kwestii w dyskusji na temat unifikacji teorii prototypu z teorią zbiorów roz-
mytych.

Zanim przejdziemy do ich argumentów, które rozpoczęły dyskusję na te-
mat kompozycjonalności pojęć rozmytych, przyjrzyjmy się ich definicji pro-
totypu. Definicja ta, wbrew temu co sugerują autorzy, nie jest zupełnie stan-
dardowa i neutralna.

Osherson i Smith charakteryzują teorię prototypu w następujący sposób:
pojęcie jest mentalną reprezentacją czwórki uporządkowanej 〈A, d, p, c〉,
gdzie:

A jest przestrzenią konceptualną: zbiorem rozważalnych przedmiotów;

d jest dystansem metrycznym: funkcją z A×A w liczby rzeczywiste dodatnie;

p jest prototypem: jednym z elementów A;

c jest funkcją charakterystyczną: funkcją z A w [0, 1];

Osherson i Smith zauważają, że teoria prototypu pojęta w ten sposób jest
niekompatybilna z teorią zbiorów rozmytych. Argumentują oni, że reprezen-
towanie prototypów za pomocą zbiorów rozmytych prowadzi do pewnych
nieprawidłowości na poziomie pojęć złożonych.

Ich pierwszy argument dotyczy pojęć koniunktywnych (na przykład po-
jęć reprezentowanych przez wyrażenie składające się z przymiotnika i rze-
czownika). Osherson i Smith zaobserwowali, że w przypadku tego typu po-
jęć jeśli przedmiot jest bardziej prototypowy dla pojęcia złożonego niż dla
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jednego z pojęć prostych, z których się ono składa, jego stopień przyna-
leżności do pojęcia prostego będzie, paradoksalnie, większy niż do pojęcia
złożonego. Rozważmy przykład Osherson i Smitha, jabłko w paski (striped

apple). Intuicyjnie przedmiot będący jabłkiem w paski jest bardziej prototy-
powy dla kategorii „jabłko w paski” niż dla kategorii „jabłko”:

(1) cjabłko w paski(x) > cjabłko(x)

Jak dla wszystkich pojęć koniunktywnych, jego reprezentacją jest iloczyn
zbiorów rozmytych. Jeśli przyjmiemy reprezentowanie prototypów przez
zbiory rozmyte i definicje iloczynu tychże zbiorów przedstawioną w (De-
finicji 2), dla jakiegokolwiek obiektu x:

(2) cjabłko w paski(x) = min(cprzedmiot w paski(x), cjabłko(x))

Tak więc otrzymujemy :

(3) cjabłko w paski(x) ≤ cjabłko(x),

co jest sprzeczne z tym, co przewidziano w (1).
Drugi argument Oshersona i Smitha odnosi się do pojęć pustych i lo-

gicznie uniwersalnych. Dla pojęcia pustego, takiego jak „jabłko, które nie
jest jabłkiem”, funkcja przynależności dla jakiegokolwiek obiektu x powin-
na wynosić:

(4) cjabłko, które nie jest jabłkiem(x) = 0

Jeżeli chcemy zastosować logikę rozmytą do reprezentowania tego typu po-
jęć, na podstawie (Definicji 2) i (Definicji 4) otrzymujemy, że:

(5) cjabłko, które nie jest jabłkiem(x) = min(cjabłko(x), 1 − cjabłko(x))

I jeżeli przyjmiemy, że:

(6) 0 < cjabłko(x) < 1

(co jest dozwolone w ramach teorii prototypu i logiki rozmytej), otrzymuje-
my:

(7) 0 < cjabłko, które nie jest jabłkiem(x) < 1,

co jest sprzeczne z intuicją daną w (4).
Jeśli chodzi o pojęcia uniwersalne, Osherson i Smith rozważają przykład

„owoc, który jest jabłkiem albo nim nie jest”. Reprezentacja tego pojęcia
w kategoriach logiki rozmytej, z wykorzystaniem (Definicji 3) i (Definicji 4),
jest następująca:

(8) cowoc, który jest jabłkiem albo nim nie jest(x) = max(cjabłko(x), 1 − cjabłko(x))
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Jak w przypadku każdego pojęcia z założenia prawdziwego, oczekiwaliby-
śmy, że dla każdego obiektu x, należącego do zbioru owoców F :

(9) cowoc, który jest jabłkiem albo nim nie jest(x) = 1

Lecz jeżli przyjmiemy (6) tak jak w poprzednim przykładzie, otrzymamy:

(10) 0 < cowoc, który jest jabłkiem albo nim nie jest(x) < 1,

co jest sprzeczne z (9).
Te przykłady (ale jest ich więcej) pokazują, że unifikacja teorii proto-

typów i teorii zbiorów rozmytych nie jest kwestią tak prostą, jakby się to
intuicyjnie wydawało. Problemy pojawiają się, gdy chcemy za pomocą zbio-
rów rozmytych oddać, w jaki sposób pojęcia złożone budowane są z pojęć
prostych.

Jednakże, jak to podkreślają Kamp i Partee [1995], trudności przedsta-
wionych przez Oshersona i Smitha nie można w pełni przypisywać teorii
zbiorów rozmytych ani teorii prototypu. Co najmniej po części wynikają one
z definicji pojęcia o budowie prototypowej, przyjętej przez autorów.

Kamp i Partee zauważają ważny brak definicji Oshersona i Smitha. Funk-
cja charakterystyczna c może być rozumiana na dwa różne sposoby. Z jednej
strony może być stopniem przynależności obiektu do ekstensji danego poję-
cia. Z drugiej strony zaś może być miarą stopnia reprezentatywności danego
obiektu dla danego pojęcia. Problemem jest, że Osherson i Smith nie rozróż-
niają tych dwóch funkcji, mimo, że nic nie wskazuję na to, iż mogą być one
uważane za tożsame. Kamp i Partee proponują, aby oddać to ważne roz-
różnienie, zastępując funkcję c Oshersona i Smitha dwiema różnymi funk-
cjami, ce i cp, które reprezentowałyby odpowiednio stopień przynależności
i stopień prototypowości.

Ponadto, wielu autorów [m.in. Zadeh 1982, Fuhrmann 1991] uważa, że
w przeciwieństwie do tego, co proponują Osherson i Smith, prototyp p nie
jest pojedynczym obiektem, który reprezentuje pojęcie, lecz zbiorem (moż-
liwe, że rozmytym) obiektów prototypowych.

Możliwe rozwiązania

Próby rozwiązania problemów zarysowanych przez Oshersona i Smitha moż-
na zasadniczo podzielić na trzy grupy. Część autorów uważa, że problem
leży po stronie teorii zbiorów rozmytych, która, ich zdaniem, nie jest do-
brym sposobem reprezentowania pojęć o budowie prototypowej. Starają się
więc oni zastąpić tę teorię innym formalizmem, mniej problematycznym je-
śli chodzi o kompozycjonalność [Kamp i Partee 1995, Jones 1982]. Inni [Za-
deh 1982] uważają, że teoria zbiorów rozmytych dobrze współgra z teorią
prototypu, a problemy zarysowane przez Oshersona i Smitha są tylko efek-
tem ich błędnego rozumienia prototypu. Wreszcie, trzecia grupa autorów
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odrzuca zupełnie teorię prototypu jako teorię niekompozycjonalną [Fodor
i Lepore 1996].

Kamp i Partee [1995] proponują zastąpić teorię zbiorów rozmytych teo-
rią superwartościowań. W ten sposób każdy obiekt, którego wartość funkcji
przynależności nie wynosi 1 ani 0 otrzyma wartość niezidentyfikowaną. Te-
go typu postępowanie pozwoli uniknąć niektórych problemów opisanych
przez Osherson i Smitha (jabłko w paski), lecz nie działa dla innych (jabłko,

które nie jest jabłkiem). Co więcej, takie podej́scie, mimo że mniej ryzykow-
ne, powoduje utratę informacji o różnicach w prototypowości poszczegól-
nych obiektów.

Z kolei Zadeh [1982] uważa, że trudności opisane przez Osherson i Smi-
tha nie dyskredytują teorii zbiorów rozmytych jako bazy dla teorii proto-
typu. Wręcz przeciwnie, twierdzi on, że jakikolwiek opis pojęć o budowie
prototypowej jest niemożliwy bez odwołania się do zbiorów rozmytych.

Natomiast Fodor i Lepore [1996] zauważają, że prototypy nie są kompo-
zycjonalne same w sobie. Zważywszy na to, że teoria pojęć powinna zdawać
sprawę z ich kompozycjonalnego charakteru, a teoria prototypu tego nie ro-
bi, nie może ona służyć za teorię pojęć. Rozmyty bądź prototypowy charak-
ter pojęć jest ich ważną cechą, jednakże to nie dzięki swojej prototypowości
pojęcia są kompozycjonalne.

Podsumowanie

Jak widzielísmy, unifikacja teorii prototypu i teorii zbiorów rozmytych wy-
twarza pewne problemy na poziomie pojęć złożonych. Natura tych proble-
mów jak i sposoby radzenia sobie z nimi są wciąż tematem dyskusji. Nie ma
zgody co do kwestii, czy problemy te wynikają z samej teorii prototypu, czy
też ze sposobu jej reprezentacji za pomocą zbiorów rozmytych. Ewentual-
ne rozwiązania różnią się więc u różnych autorów w zależności od tego jak
identyfikują oni problem. Pytanie pozostaje wciąż otwarte, gdyż nie wypra-
cowano jeszcze uniwersalnej czy satysfakcjonującej odpowiedzi na problem
postawiony przez Osherson i Smitha.
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Długa droga ku neuronalnym korelatom świadomości

„Czym jest świadomość?” — zagadnienie to stanowi zagadkę odwiecznie
gnębiącą myślącą część ludzkości. Ten szczególny status nadaje specjalną
wagę wszelkim pytaniom o świadomość, jej strukturę i właściwości, powo-
duje jednak również pewną charakterystyczną dla „wielkich pytań” kłopo-
tliwość. Otóż odpowiedzi na nie rzadko bywają zadowalające, nawet jeśli
w opinii osób, które na nie odpowiadają (najczęściej filozofów) kwestia zo-
staje rozwikłana. Wprowadzony przez Klawitera [2004] podział na proble-
my uwierające i ekspandujące jest w tym kontekście wyjątkowo użyteczny,
gdyż reprezentuje on radykalnie odmienne sposoby podej́scia do problemu.
Według pierwszego z nich problem winien zostać bezpowrotnie rozwiązany
— jest to najczęściej rodzaj kategorycznej odpowiedzi filozoficznej. Drugie
ma na celu jedynie próbę udzielenia odpowiedzi. Godzi się z koniecznością
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zmierzenia się z rozszerzoną wersją problemu naturalnie wygenerowane-
go przez pierwotną odpowiedź. Problem ekspandujący jest więc w natural-
ny sposób związany z procedurą badania naukowego — zakłada krokowe
dochodzenie do odpowiedzi na drodze akumulacji faktów i procesu (sa-
mo)korygowania.

Przez stulecia mielísmy do czynienia z uwierającymi interpretacjami pro-
blemu świadomości. Niewątpliwie jednym z njbardziej wpływowych „bez-
powrotnych rozwiązań” w dziejach było to zaproponowane przez Kartezju-
sza. Konkluzja była następująca: ciało i umysł muszą być wykonane z od-
miennych substancji, ponieważ domeną ciała jest czas i przestrzeń, umysł
natomiast nie posiada wymiaru przestrzennego1 [Descartes 2002]. Współ-
cześnie udało się szczęśliwie odrzucić kartezjański dogmat. Nie oznaczało
to jednak odej́scia od interpretacji uwierającej. Krytyka koncepcji Kartezju-
sza dokonała się bowiem pierwotnie na gruncie filozofii. I pomimo, iż (jak
się wkrótce miało okazać) był to częstokroć zwrot w dobrym kierunku (jak
na przykład naturalizm biologiczny Searle’a [1992]), to jednak nie oferował
on nadal odpowiedzi jakościowo różnej od tej udzielonej chociażby przez
Kartezjusza.

Przełom nastąpił dopiero w momencie, gdy problemem świadomości za-
czął na poważnie interesować się świat naukowy, dla którego naturalnym
podej́sciem wyjaśniającym jest ekspandowanie. Opory psychiczne naukow-
ców zostały przełamane między innymi za sprawą Francisa Cricka, badacza
niezmiernie uznanego, który w latach 80. postanowił zająć się świadomo-
ścią w sposób naukowy. Crick wraz ze swoim współpracownikiem Christo-
fem Kochem zaproponowali konkretną ramę badawczą dla problemu świa-
domości oraz jako pierwsi użyli w druku określenia Neuronalne Korelaty
Świadomości (w skrócie NKŚ) [Crick, Koch 1990], pojęcia kluczowego dla
współczesnych badań nad świadomością.

Czym są NKŚ

W XXI wieku problem świadomości nie stracił nic ze swej doniosłości. Wręcz
przeciwnie. Jego wciąż trwający dryf z filozoficznych mielizn ku otwartym
morzom nauki jeszcze się nie zakończył, ale sam fakt jego rozpoczęcia pod-
nosi jego rangę. Użyta przeze mnie w poprzednim zdaniu metafora nie ma
bynajmniej na celu dewaluowania refleksji filozoficznej — jest ona koniecz-
na na każdym etapie rozwoju nauki jako, że posiada unikalną ideogen-
ną moc. Nie jest natomiast najlepsza w dostarczaniu wiedzy empirycznej,
a właśnie ta wydaje się szczególnie istotna w przypadku świadomości. Pozo-
stając nadal przy morskiej metaforze należałoby napisać, iż filozofia dla idei
jest znakomitą stocznią, ale fatalnym portem.

1Jak wpływowa była to koncepcja jeszcze w XX wieku mogą się przekonać wszyscy czytel-
nicy książki dwóch niezwykle cenionych uczonych pt. „Mózg i jaźń” [Popper, Eccles 1999].
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O tym, iż to właśnie odpowiedź stricte naukowa na problem świadomo-
ści jest najbardziej pożądana świadczyć może fakt iż pytanie What Is the

Biological Basis of Consciousness? zostało wymienione wśród 25 pytań uzna-
nych w 2005 roku przez periodyk Science za najważniejsze pytania ludzkości
pozostające bez odpowiedzi [Miller 2005]. Pocieszające jest to, że choć nie
znamy odpowiedzi na to pytanie i nie wiemy czy kiedykolwiek ją poznamy
oraz co nam ta wiedza przyniesie, to wiemy przynajmniej od czego zacząć.
Pierwszym krokiem, który z dużym prawdopodobieństwem przybliży nas ku
rozszyfrowaniu biologicznej podstawy świadomości wydaje się być badanie
NKŚ. Nie jest to oczywíscie droga jedyna, można się również spierać jak wy-
soka jest jej pozycja w neurobiologii. Niewątpliwie jednak jest to podej́scie
reprezentatywne dla współczesnej nauki o świadomości.

Zanim przejdę do wyjaśnienia czym są NKŚ, muszę zaznaczyć, że sfor-
mułowanie „problem świadomości”, którym się do tej pory posługiwałem,
jest jedynie użytecznym skrótem myślowym na oznaczenie ogromnej róż-
norodności zagadnień związanych ze świadomością. Czołowi badacze na
tym polu wyróżniają trzy zupełnie podstawowe i niepomijalne w próbach
całościowego wyjaśniania aspekty świadomości. Są to: samoświadomość,
treść świadomości oraz relacja mózg świadomość/nieświadomość. [Koch,
Greenfield 2007]. Należy zdawać sobie sprawę, że w obliczu dzisiejszej wie-
dzy można dokonać jeszcze wielu bardziej szczegółowych podziałów. Ba-
dacze zajmujący się NKŚ koncentrują się na poziomie treści świadomości
(z uwzględnieniem nieświadomości) ponieważ jest on najlepiej dostępny
eksperymentalnie. Crick i Koch dla potrzeb swoich badań wypreparowali
bardzo wąski zakres świadomości o czym będę pisał w dalszej części pracy.

NKŚ to, według potocznej definicji przytoczonej przez Davida Chalmer-
sa, stan neuronalny, który bezpośrednio koreluje ze stanem świadomym
lub bezpośrednio generuje świadomość [Chalmers 2000]. Badanie NKŚ to
w pewnym sensie konieczność wynikająca z niedostatków współczesnej wie-
dzy na temat mózgu. Gdyby była ona dostatecznie bogata możliwy był-
by szczegółowy opis w jaki sposób świadomość wyłania się z elektryczno-
chemicznej aktywności neuronów. Cytowana definicja Chalmersa jest oczy-
wíscie zbyt ogólna dla potrzeb procesu naukowego. Crick i Koch, którzy
w swoich badaniach skupili się nad świadomością wzrokową (jako najwdzię-
czniejszą do badania z wykorzystaniem makaków), definiują NKŚ w inny
sposób: NKŚ to krótkotrwale istniejący zespól komórek nerwowych układu
wzrokowo-wzgórzowego którego aktywność wykazuje synchronizację (. . . )
najmniejszy zespół neuronów, który odpowiada za określony percept [Koch
2008]. Ponadto wyróżniają oni również czynniki umożliwiające (NKŚum)
i czynniki swoiste NKŚ. Te pierwsze to zespół neuronalnych warunków nie-
zbędnych do bycia świadomym. Natomiast drugie stanowią o powstaniu
unikalnego świadomego przeżycia. Istotę współczesnego ujęcia NKŚ najle-
piej przybliży omówienie projektu tych dwóch badaczy.
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Neurobiologia na tropie zdumiewającej hipotezy

Koncepcja, którą postaram się tu zarysować ma swe źródło w pracy Cric-
ka i Kocha [1990]. Została następnie przedstawiona w szerokim kontekście
w książce Cricka [1997]. Jej nowocześniejsze sformułowanie znajduje się
w programowym artykule obu autorów [Crick, Koch 2003]. Natomiast naj-
pełniejszy wyraz koncepcja NKŚ znalazła w książce Kocha [2008].

Zdumiewająca hipoteza Francisa Cricka to spektakularna próba „odcza-
rowania” świadomości przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych. Po-
dejrzewam, że to właśnie dzięki tej książce i przedstawionej w niej „zdu-
miewającej hipotezie” jakoby człowiek był niczym więcej jak tylko pęcz-
kiem neuronów, koncepcja NKŚ stała się znana nie tylko specjalistom. Crick
umieszcza problem świadomości w szerokim kontekście naukowym, oma-
wiając interdyscyplinarne badania będące przygotowaniem do ostateczne-
go ataku na świadomość, jednak nie poprzestaje tylko na tym. Umiejsca-
wia problem świadomości w kontekście kulturowym dzięki czemu koncep-
cja NKŚ zyskuje na wadze stając się bardziej nowym światopoglądem niż
konkretnym programem badawczym [Crick 1997].

Oczywíscie to przesunięcie punktu ciężkości w duecie tak wybitnych na-
ukowców nie mogło trwać zbyt długo. W 2003 roku w magazynie Nature

Neuroscience opublikowali oni słynny już artykuł A Framework for Conscio-

usness, w którym zaproponowali zbiór założeń wyznaczających drogę ich
naukowych badań [Crick, Koch 2003]. Został on rok później rozwinięty
w książce Kocha A Quest for Consciousness. Neurobiological Approach. Zu-
pełnie podstawowym i niezbędnym założeniem, które należy przyjąć by ba-
danie NKŚ nie mijało się z celem, brzmi: każdemu perceptowi towarzyszy ja-
kieś NKŚ. Podej́scie to na swym początkowym etapie koncentruje się wyłącz-
nie na świadomości percepcyjnej jako najdostępniejszej empirycznie [Koch
2008].

Kreśląc swoje założenia autorzy posługują się charakterystycznym apara-
tem pojęciowym, który łączy słowa-klucze tradycji filozoficznej z charaktery-
styką neurobiologiczną. I tak odwołują się na przykład do pojęcia homunku-
lusa2 z tym, że homunkulus w ich ujęciu jest nieświadomy. Skoro tak silnie
odczuwamy jego obecność to wydaje się prawdopodobne, że za wrażeniem
tym stoi odpowiedni mechanizm neuronalny. Koch pisze, że przednia część
kory spogląda na tylną [Koch 2008]. Nie wgłębiając się w neurobiologicz-
ny pojęciownik można rzec, że obszary kory czołowej interpretują sygnały
z rejonów kory wzrokowej dzięki dalekosiężnym połączeniom neuronalnym.
Tłumaczy to wrażenie dodatkowej instancji w naszej głowie. Nieświadomy
homunkulus jest niejako rozwinięciem teorii świadomości poziomu pośred-
niego autorstwa Raya Jakendoffa [1994], akceptowanej i wykorzystywanej

2O homunkulusie myśli się zazwyczaj jako o „małym człowieczku w środku głowy”, który
postrzega świat przez zmysły, myśli, planuje i wykonuje świadome działania [Crick, Koch
2000].
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przez Cricka i Kocha. Głosi ona, iż nie jesteśmy świadomi ani swoich pro-
cesów myślowych ani ich treści. Co więcej możemy przestać być świadomi
również całego szeregu innych procesów. Dzieje się to za sprawą agentów
zombie. Są to po prostu uogólnione odruchy korowe — zarówno wrodzone
jak i nabyte (czynności rutynowe). Istnienie agentów zombie mówi wiele
o samej roli świadomości jako instancji niezbędnej do kontrolowania czyn-
ności nowych lub niestandardowych przy pomocy świadomej uwagi [Koch
2008].

Każde świadome przeżycie jest uzależnione od zawiązania unikalnej ko-
alicji neuronów, która może zawierać struktury hierarchicznie niższe: repre-
zentacje bezpośrednie (grupa neuronów wykrywająca cechę bez konieczno-
ści dalszego przetwarzania) oraz węzły zasadnicze (kodujące jeden określo-
ny aspekt danego perceptu). Reprezentacje i węzły należą do NKŚum. Świa-
domość jest więc cechą charakterystyczną wyższych pięter hierarchii prze-
twarzania — nie powstaje ona w obrębie kory wzrokowej, choć zasadnicze
znaczenie mają specyficzne połączenia neuronalne pomiędzy korą przed-
nią i tylną. Połączenia napędowe mają zdolność wywoływania intensyw-
nych wyładowań w komórkach docelowych. Tworzą one drogi wstępujące
(pobudzenie bottom-up) pomiędzy ciałem kolankowatym bocznym a pierw-
szorzędową korą wzrokową (V1) lub pomiędzy V1 a środkową okolicą skro-
niową3. Połączenia modulacyjne to połączenia aksonalne mające zdolność
modyfikacji aktywności wywołanej przez pobudzenia napędowe. Wzajem-
ne występowanie obu typów połączeń ma zasadnicze znaczenie dla zawią-
zywania się koalicji neuronalnych na zasadzie demokratycznych wyborów,
w których wzajemna rywalizacja decyduje zerojedynkowo (zasada wszyst-
ko albo nic) o ostatecznym zawiązaniu się zwycięskiej koalicji i powstaniu
świadomego perceptu. Tworząca się koalicja może być dodatkowo wspoma-
gana dzięki synchronizacji wyładowań potencjałów czynnościowych, która
zachodzi w momencie skupienia uwagi na bodźcu jej odpowiadającym. Zwy-
cięska koalicja to skomplikowana struktura połączonych sieci neuronalnych
złożonych ze współpracujących neuronów piramidalnych (zawierająca mię-
dzy innymi komórki należące do kory, wzgórza oraz jąder podstawnych)
[Koch 2008].

Odnalezienie właściwych NKŚ być może pozwoli w kolejnym kroku zi-
dentyfikować konkretne zależności przyczynowo-skutkowe tworzące świa-
domość. Punktem doj́scia tego badawczego wysiłku ma być wyjaśnienie spo-
sobu w jaki qualia4 są wytwarzane przez układ nerwowy. Posunięciem w tym
kierunku jest koncepcja półcienia [Koch 2008], który nie należy do NKŚ,
jest natomiast zbiorem możliwych skojarzeń, planów i działań wywołanych
przez zwycięską koalicję.

3Pole korowe związane z postrzeganiem ruchu.
4Terminy quale i qualia (l.mn.) są najczęściej używane by scharakteryzować jakościowe,

bazujące na doświadczeniu lub odczuwane właściwości stanów mentalnych [Levin 1999].
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Spór o kandydatów na NKŚ

Koncepcja Cricka i Kocha jest najbardziej szczegółowym i dopracowanym
stanowiskiem dotyczącym NKŚ. Nie oznacza to jednak, że wizja NKŚ przez
nich zaproponowana jest domkniętym paradygmatem badania świadomo-
ści, za którym wystarczy sumiennie podążać, by odnieść sukces. Crick i Koch
wielokrotnie podkreślali, że ich propozycja to tylko „konstrukcja” czy „rusz-
towanie” (framework), rodzaj zbioru hipotez roboczych, dla problemu świa-
domości [Crick, Koch 2004], która ma ułatwić zgromadzenie dostatecznej
ilości danych empirycznych niezbędnych do sformułowania dalszych pro-
blemów badawczych. Wydaje się jednak, że program poszukiwania NKŚ nie
ma obecnie godnego konkurenta. W przeciwnym razie nie byłby z zapałem
kontynuowany. Najlepszym dowodem na to, iż koncepcja NKŚ ma się wy-
śmienicie jest to, że najzagorzalszy obecnie spór toczy się nie o to czy NKŚ
w ogóle istnieją i czy ich badanie ma jakikolwiek sens, a o to jacy są najlepsi
kandydaci na NKŚ. Adwersarzami w tym starciu dwóch naukowych koncep-
cji NKŚ, które ma swe źródło w debacie na Oxford University z 2006 roku5,
są Christof Koch (kontynuujący badania samodzielnie po śmierci Francisa
Cricka w 2004 roku) oraz profesor farmakologii Susan Greenfield.

Punkt zapalny dotyczy istoty powstawania oraz materiału, z którego
zbudowane są NKŚ. Według Kocha są to oczywíscie wspomniane już ko-
alicje neuronów piramidalnych kory. Jest to jednak stwierdzenie nieprecy-
zyjne. Koch rozważa w istocie dwie możliwości [Koch, Greenfield 2007].
Pierwsza z nich jest zbieżna z opisaną przeze mnie wcześniej. W nowszej
wersji Koch charakteryzuje koalicję nieco inaczej, mianowicie jako pętlę do-
datniego sprzężenia zwrotnego pomiędzy zgrupowaniami neuronów pira-
midalnych wyj́sciowej, piątej, warstwy kory. Pętla jest przerywana przez ko-
lejną koalicję, potem cykl się powtarza. Druga możliwość bierze pod uwa-
gę przedmurze6, jako centrum sterowania świadomością. Jest to znakomi-
ty kandydat do pełnienia tej funkcji, ponieważ jego neurony połączone są
dwustronnie z ogromną liczbą różnorodnych obszarów korowych. Obrazo-
wo można stwierdzić, że według Kocha liczy się „jakość” — informacja ko-
dowana jest w konkretnych strukturach i poziom jej komplikacji musi być
odpowiedni.

Według Greenfield [Koch, Greenfield 2007] liczy się natomiast „ilość”
i nie jest to bynajmniej stwierdzenie obrazowe. Po przekroczeniu pewnej
krytycznej liczby pracujących jednocześnie (zsynchronizowanych w czasie
kilku milisekund) w całym mózgu neuronów pojawia się świadomość. Jest
to więc wyjaśnienie holistyczne, charakteryzujące się brakiem sprecyzowa-
nia jakiejkolwiek lokalizacji anatomicznej. Napotyka ono z tego powodu
pewne trudności. Jak zauważył Koch i, w ferworze oksfordzkiej dyskusji, wy-
tknął Greenfield, zgodnie z jej modelem epileptyk podczas ataku powinien

5Całość debaty dostępna jest w Internecie pod adresem: www.mindsiene.org.
6Struktura podkorowa mózgu o płaskim kształcie.
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być „najbardziej” świadomy, ponieważ w jego mózgu ma miejsce prawdziwa
„superburza” wyładowań.

Greenfield nie pozostaje daleko w tyle, opisując teorię Kocha jako współ-
czesną frenologię — próbę znalezienia neuronów świadomości. Greenfield
twierdzi, że rozumiejąc NKŚ tak jak robi to Koch, jako koalicje związa-
ne z pewnymi obszarami mózgu, niepotrzebnie rozwarstwia się świado-
mość, która, według niej, jest systemem naczyń połączonych, w którym na
przykład widzenie nierozerwalnie wpływa na słyszenie. Greenfield rozumie
świadomość jako coś bardziej fundamentalnego. W jej ujęciu argumenty Ko-
cha nie mają racji bytu, ponieważ osoby badane w jego laboratorium są
świadome przez cały czas trwania eksperymentów, a w związku z tym świa-
domość, jako niewypreparowana badawczo, jest poza zasięgiem jego wnio-
sków, które, jak konkluduje Greenfield, można odnieść co najwyżej do uwa-
gi. Punkt widzenia Greenfield [2005] może być atrakcyjny również dlatego,
że uwzględnia rozwojowy i międzygatunkowy aspekt świadomości, która
zmienia się wraz ze wzrostem mózgu7.

Trudno obecnie rozstrzygnąć, która strona sporu ma rację. Zarówno Koch
jak i Greenfield przytaczają wyniki najnowszych badań na potwierdzenie
swoich koncepcji oraz szereg trafnych argumentów, których przeciwnik nie
może obalić powołując się na inne dowody empiryczne. Z pewnością ra-
cję ma więc Greenfield pisząc: Z przeprowadzeniem rozstrzygających eks-
perymentów na ludziach trzeba poczekać, aż zostaną opracowane lepsze
nieinwazyjne techniki obrazowania [Koch, Greenfield 2007]. Do tego czasu
pozostaje nam tylko śledzenie tego barwnego i wielce pouczającego sporu.

Wierzchołek góry lodowej

Przedstawione przeze mnie ujęcie aktualnego podej́scia do problemu biolo-
gicznych podstaw świadomości jest oczywíscie pełne skrótów. Nie da się ich
uniknąć dysponując ograniczoną przestrzenią a jednocześnie mając ambicje
nakreślić klarowny obraz głównego nurtu jakiej́s dziedziny wiedzy — szcze-
gólnie jeśli jest to dziedzina niedookreślona, rozwijająca się oraz interdy-
scyplinarna. Jest to również jedynie wycinek dzisiejszego krajobrazu badań
nad świadomością, które dotyczą neurobiologii, uwagi, percepcji, pamięci
krótkotrwałej, neuropsychologii, etc. Nawet omówione w tej pracy podej-
ścia do NKŚ nie są jedynymi. Sam Koch [2008] wymienia pokrewne teorie
do własnej, zwracając szczególną uwagę na prace Edelmana i Tononiego
oraz Dehaene’a i Changeux. Pragnąłem współczesne konceptualizacje wpi-
sać choćby w bardzo zgrubny kontekst historyczny po to, by maksymalnie
uwypuklić wartość nastawienia naukowego, które w moim mniemaniu jest
jedynym obiecującym podej́sciem do problemu świadomości. Dopiero czas
pokaże czy koncepcja NKŚ, opisana przeze mnie jako reprezentatywna dla

7Consciousness will grow as brains grow [Greenfield, Collins 2005].
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tej postawy, sprosta oczekiwaniom i przybliży nas do jednego ze Świętych
Graali współczesnej nauki — rozwiązania zagadki świadomości.
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Abstrakt. Motywacja, kontakt ze sztuką a nastawienie • Przełamanie rutyny
percepcyjnej, doświadczenie nowości a emocje estetyczne • Dzieła sztuki jako
bodźce wyolbrzymione i relacyjne

Wprowadzenie

Dzieło sztuki to specyficzny komunikat. Forma, jaką posłużył się nadawca
komunikatu, by przekazać pewną treść odbiorcy bardziej lub mniej wyróż-
nia się ze swojego otoczenia. Zwłaszcza dzís, gdy dzieła sztuki oddzielone
są od nie-dzieł sztuki niezbyt ostrą granicą. Plamy pozostawione na chodni-
ku przez niefrasobliwych pracowników budowy pobliskiej elewacji, oraz te
z niezwykłą pieczołowitością komponowane na płótnie przez absolwentów
uczelni artystycznych nie różnią się na pierwszy rzut niewprawionego oka
(nie wspominając już o umiejscawianiu w przestrzeniach wystawienniczych
przedmiotów codziennego użytku, na przykład pisuarów . . . ). Świadomi, iż
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przestrzeń galerii to dodatkowy kontekst dzieła sztuki dość przewrotnie py-
tamy, czym różni się nasz odbiór pewnych organizacji przestrzennych (np.
pisuarów) w i poza murami galerii. Jedną z odpowiedzi na pytanie o przy-
czynę różnic w odbiorze obiektów w galerii i poza nią może być zwrócenie
uwagi na nastawienie. Z innym przecież nastawieniem odbieramy plamy na
chodniku i płótnie. W naszym artykule pytamy, na czym polega nastawienie
odbiorcy sztuki, świadomego, że to, co odbiera to sztuka.

Motywacja, kontakt ze sztuką a nastawienie

Wizyta w galerii jak każda inna czynność wymaga motywacji. Wpływ na
nastawienie do odbioru sztuki ma już sam sposób zdobycia motywacji. Może
być ona zewnętrzna (ktoś zaprosił nas na wystawę) lub wewnętrzna (sami
postanowilísmy wybrać się na wystawę). Wewnętrzne motywy obcowania
ze sztuką wymienia Maria Gołaszewska:

Znaczna część odbiorców oczekuje od sztuki przede wszystkim
rozrywki, wypełnienia wolnego czasu, oderwania się od codzien-
ności, od „szarości dnia”; szuka się sztuki dla uzyskania podniet
silnych, przeżyć wstrząsających, których poskąpiło życie; inni
znów pragną znaleźć w sztuce radość spokojną, ukojenie, fik-
cyjne choćby zaspokojenie swoich pragnień; są tacy, którzy chcą
przez sztukę uzyskać poznanie świata i życia, znaleźć rozwią-
zanie nękających ich problemów; inni wreszcie traktują sztukę
jak zwierciadło, w którym można zobaczyć samego siebie, osobi-
ste, najbardziej intymne sprawy, znaleźć afirmację postaw życio-
wych, podnietę do marzeń o przyszłości itd. [Gołaszewska 1984,
s. 286].

Niezależnie od źródła motywacji powstaje w naszym umyśle pewne wy-
obrażenie sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Pamięć wcześniejszych kontak-
tów ze sztuką łączy się z wiedzą, jaką mamy w swoiste „a priori estetyczne”.
To, po co wybieramy się na spotkanie z dziełem sztuki niewątpliwie wpły-
wa na nasze nastawienie. Przykładowo, negatywna motywacja zewnętrzna
(która zazwyczaj ściąga zorganizowane grupy gimnazjalistów do muzeów)
kierunkuje nastawienie nie na obcowanie ze sztuką, ale na nieprzyjemną
sytuację. Jednak, jeśli rzeczywíscie nastawiamy się na odbiór sztuki nasze
wyobrażenie o tym, co nas spotka generuje emocje. Motywacja do kontaktu
z dziełem sztuki zyskuje komponent afektywny (zgodnie z modelem Pinti-
cha i DeGroota za: [Strelau 2007]), gdy wyobrazimy sobie emocje, jakie na
nas czekają w momencie rzeczonego kontaktu, ich znak i treść wywołuje
w nas emocje „ku” lub „od” owego spotkania ze sztuką. Owe przyciąganie
lub odpychanie łączy się z celem, jaki mamy i tworzy bardzo ważny aspekt
naszego nastawienia.
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Znajomość historii sztuki pozwala umiejscowić dzieło, z którym mamy
kontakt w bardzo szerokiej gamie kontekstów. Dzięki temu identyfikuje-
my różne dzieła, jako pozostające w silniejszej lub słabszej relacji ze so-
bą. W przypadku dzieł, których odczytanie jest niemożliwe bez odniesienia
ich do innych, niedostrzeżenie relacji pozbawia odbiorcę kontaktu z treścią
dzieła. Znajomość konwencji oraz dynamiki ich zmian pozwala odnaleźć
w dziele sztuki konfirmację lub przełamanie obowiązujących do tej pory za-
sad oraz odczytanie tego, jako środka wyrazu.

Kolejnym ważnym aspektem nastawienia jest obznajomienie z dzieła-
mi sztuki. Wcześniejszy kontakt z dziełami sztuki pozwala na dostrzeganie
w nich całej gamy środków wyrazu. Jarosław Janowski w swoim artyku-
le „Przedstawienia wyobrażonej przestrzeni na obrazach” przytacza historię
opowiadaną przez misjonarzy, którzy prowadzili swą działalność wśród lu-
dzi, którzy nigdy w swoim życiu nie widzieli zdjęcia. Ci ludzie nie potrafili
na nim dostrzec obiektów, które nam rzucają się w oczy tak wyraźnie; do-
piero po udzieleniu kilku wskazówek potrafili zrozumieć to, co widzą.

Przełamanie rutyny percepcyjnej, doświadczenie nowości a emo-
cje estetyczne

Obrazy nas nie szokują, gdyż obcujemy z nimi na co dzień. Mass-media za-
sypują nas różnego typu obrazami i nie ma w tym nic dziwnego — kanał
wzrokowy jest najszerszą bramą, przez jaką informacje dostają się do na-
szych umysłów. Skoro obcujemy z obrazem ciągle, dlaczego podejmujemy
wyprawy do muzeów i galerii by oglądać . . . obrazy? Jednym z powodów
może być chęć doznania przeżyć mocniejszych niż te, z którymi mamy do
czynienia zazwyczaj. Inny powód można znaleźć w rozważaniach Anthone-
go Giddensa, który uznając codziennie oglądane obrazy, za urynkowione,
wskazuje na uogólnianie się reakcji na to, co widzimy. Obrazy prezentowa-
ne na ekranach telewizorów i monitorach komputerów nie budzą silnych
reakcji. Prezentowane są w pewien określony i z góry przewidywalny spo-
sób. Narracja mass-mediów nie dziwi, a w związku z doktryną postmoderni-
styczną głoszącą, że nie ma istoty rzeczy, lecz tylko nieustanne stawanie się,
jeśli coś nie jest opowiedziane w sposób interesujący, to po prostu nie jest
interesujące [Giddens, 2007]. W związku z tym, że postmodernizm odwra-
ca uwagę od tego, „co” i skupia ją na tym „jak” prezentowany jest obiekt,
zasadne jest mówienie o nastawieniu na to „jak” będzie przedstawiona sztu-
ka zamiast mówienia o tym, czym tak naprawdę owo przedstawienie „jest”.
Zaznajomieni z obrazem i znudzeni sztampową narracją udajemy się tam,
gdzie opowieść na obrazie będącym dziełem sztuki nas zaskoczy, wyrwie
z rutyny: do muzeum lub galerii. Oderwanie od „szarej codzienności” to być
może jeden z motywów obcowania ze sztuką.

Przyjemnemu uczuciu doświadczenia czegoś nowego towarzyszyć może
jednak odczucie inne, mniej przyjemne. Giddens pokazuje, że uśredniona
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narracja, z jaką spotykamy się w „operach mydlanych” i innego typu ma-
sowych produkcjach wpływa na sposób, w jaki opowiadamy sobie swoją
własną historię. Zatem kontakt z dziełem sztuki może wywołać konieczność
przeorganizowanie systemu prowadzenia auto-narracji, a to może wzbudzić
emocje o ujemnym znaku. Stąd chęć wyrwania się z rzeczywistości stawia
przed odbiorcą sztuki obowiązek zmiany myślenia, która nie przychodzi ła-
two i chętnie dzisiejszemu człowiekowi.

Zbiór umiejętności oraz doświadczeń pozwala odbiorcy dzieł sztuki od-
czytać treść przez nie niesioną. Odczytanie jej umożliwia kontakt z pięknem,
który jest kluczowy w doświadczeniu estetycznym. To właśnie piękno, z któ-
rym spotykamy się obcując z dziełami sztuki, przełamuje rutynę codzienno-
ści, pozwala wejrzeć w siebie i zrozumieć otaczający świat.

Trudno stwierdzić żeby percepcja dzieła sztuki była taka sama jak per-
cepcja innych składników świata rzeczywistego. Za wstępnym poznaniem
dzieła z pewnością stoją nasze zdolności percepcyjne (np. wzrokowe czy
słuchowe), w pewnym momencie następuje jednak „odłączenie” dzieła od
jego nośnika (np. płótna) i zaczynamy mieć do czynienia z dziełem samym
w sobie, które nie jest częścią świata realnego (wg Ingardena). Kiedy odbie-
ramy sztukę, wszystko, co widzimy zazwyczaj (kształt, kolor, kompozycja
itd.) zyskuje nową wagę. Fioletowe impresjonistyczne lub fowistyczne nie-
bo nie ma być mimetycznym obrazem rzeczywistości, lecz ma skupić uwagę
właśnie na ekspresji emocji niesionych przez obraz. Występowanie na po-
zór nieadekwatnych kolorów budzi emocje, dzieje się coś nieoczekiwanego.
Emocje, których się spodziewamy, oraz te, które łączą się z naszymi oczeki-
waniami spotykają się z tymi faktycznie wywołanymi przez obraz. Następuje
konfrontacja.

Na pytanie, co pojawia się najpierw: poznanie percepcyjne czy emocja
nadal nie potrafimy odpowiedzieć. Niezaprzeczalne jest jednak, że żadna
emocja nie pojawia się bez jakiegoś bodźca (np. wzrokowego, słuchowego),
który napędza procesy percepcyjne, które z kolei wzmagają w nas emocje.
Zgadzamy się w tym punkcie z A. Klawiterem i D. Weinerem, że to specyficz-
ne „przełączanie się” z procesów poznawczych na emocjonalne w pewnym
sensie napędza proces odbioru dzieła.

Starając się zdefiniować dzieło sztuki możemy więc stwierdzić, że jest to
obiekt, który ma cechy wyodrębniające go z otoczenia i wywołujące emocje.
Pierwsza emocja (zwana wstępną) motywuje nas do wyodrębnienia dzieła
ze świata realnego i dalszego poznania percepcyjnego. Emocja wewnątrze-
stetyczna prowadzi do odtworzenia obiektów świata dzieła sztuki (poznania
jego rzeczywistości) i wartościowania estetycznego. To ona zatrzymuje nas
przy danym dziele na dłużej (nie pozwala odłożyć nam książki czy odej́sć
od obrazu) i sprawia, że chcemy poznać je lepiej. Emocja finalna to swo-
iste „wrażenie”, które pozostaje w nas po zapoznaniu się w pełni z jakimś
dziełem.

Cechą charakterystyczną tych emocji (a zwłaszcza emocji finalnej) jest

52



to, że jesteśmy ich w dużym stopniu świadomi. Stymulujemy się „na własne
życzenie” wybierając się na koncert, do galerii, a przede wszystkim kreując
w sobie odpowiednie nastawianie. Jednak człowiek, który idzie np. do ga-
lerii z przymusu, a więc ze złym nastawieniem, może przebiec wzrokiem po
obrazach z taką samą obojętnością, z jaką patrzy na białą ścianę. Dlatego
też trudno przedstawić spójny schemat poznania dzieła sztuki, tak samo jak
trudno jest jednolicie zdefiniować sam termin „dzieło sztuki”.

Dzieła sztuki jako bodźce wyolbrzymione i relacyjne

Obecnie skupimy się na interpretacji wpływu dwóch typów bodźców wymie-
nianych przez Piotra Markiewicza i Piotra Przybysza, mianowicie na bodźcu
wyolbrzymionym i relacyjnym. Wybierając się na wystawę obrazów prezen-
tujących np. kobiety (za przykładem podanym w artykule „Neuroestetyczne
aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni”) spodziewamy się zobaczyć coś,
co pasuje do posiadanej przez nas kategorii kobiety. Jeśli artysta hiperboli-
zuje pewne kobiece cechy w swoich dziełach, odbiorca będzie musiał skon-
frontować obraz kobiety, z którym przyszedł z tym, który zastał. W efekcie
prawdopodobnie kategoria kobiety w umyśle odbiorcy będzie musiała zo-
stać poszerzona o to, co zobaczył. Znajomość metod, którymi posługuje się
artysta (w tym przypadku: wyolbrzymienia) pozwala nam nastawić się na
rozszerzenie kategorii, z którymi przychodzimy (tu: kategorii kobiety). Na-
stawienie się na rozszerzenie kategorii, przyrost ilościowy zawartych w niej
obiektów oraz jakościowy związany z szerszym spojrzeniem na zawarte w
niej obiekty, to nic innego jak nastawienie na samoaktualizację (za A. H. Ma-
slowem w: [Strelau 2007]). Samoaktualizacja, jako ilościowy i jakościowy
wzrost nazywany jest przez Elżbietę Sujak rozwojem, któremu towarzyszy
stan przyjemności, będący nagrodą, nazywany rozwojem: „nagrodą za roz-
wój jest bowiem sam rozwój, który paradoksalnie — rozszerzając horyzont
— często nie zaspokaja, nie ucisza potrzeby, lecz raczej ją nasila, pozosta-
wiając w stanie głodu i niezadowolenia zarówno z siebie, jak i z tego, co
przyniósł sam proces rozwoju.” [Sujak 1997, s. 11].

Znajomość historii sztuki pozwala dostrzec sens w obrazach, które „ist-
nieją dzięki innym dziełom” [Markiewicz, Przybysz, 2007, s. 129]. Odna-
lezienie powiązania obrazu, który oglądamy z innym, który już widzieli-
śmy warunkuje zrozumienie pełnego przekazu. Jeśli nie uda nam się odczy-
tać dzieła sztuki, lub uznamy to, co odczytalísmy za niewystarczające, nasz
mózg nie da nam spokoju. W sytuacjach codziennych widząc coś, co w ża-
den sposób nie da się odczytać, np. jakís nieznany kształt, próbujemy badać
to coś na różne sposoby, dotykiem, węchem lub innymi zmysłami. Robimy
to tak długo, aż wreszcie nasze poszukiwania dadzą wystarczająco mocną
hipotezę o rzeczy, którą postrzegamy, że zaspokoi to naszą ciekawość. Inten-
sywność tych poszukiwań wynika z natury naszego mózgu, który nie godzi
się na widzenie czegoś, co nie ma sensu. Jeśli stawiane przezeń hipotezy nie
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potwierdzają się powstaje konflikt, pewne napięcie, które generuje emocje
o ujemnym znaku. Natomiast gdy uda nam się spostrzec w rzeczywistości
coś, co potwierdzi hipotezę, ujemny znak emocji zmienia się na dodatni.
„Acha!” mówimy z pewną ulgą. W przypadku, gdy odgadniemy relacje ob-
razu z innym i uda nam się doznać owej ulgi postrzegamy obraz przez pry-
zmat owych pozytywnych emocji, łączymy je z dziełem sztuki, uznajemy
kunszt artysty w formowaniu przestrzeni. Jeśli jednak nie uda nam się po-
twierdzić żadnej z wzrokowych hipotez sformułowanych przez nasz mózg
pozostajemy z owym nieprzyjemnym napięciem doszukując się jego przy-
czyn w „beznadziejnym” dziele, lub w naszej „nie gotowości” do odbioru
dzieła sztuki. Przede wszystkim jednak pozostajemy bez kontaktu z pięk-
nem, z treścią obrazu; nasze oczekiwania się nie spełniają oraz towarzyszą
temu negatywne emocje.

Podsumowując, konfrontacja naszego nastawienia z dziełem sztuki mo-
że nieść spełnienie naszych oczekiwań lub rozczarowanie. Nasze zdolno-
ści, wiedza i doświadczenia mają kluczowe znaczenie w odczytaniu dzieła
sztuki i to one mogą być powodem zawodu. Jeśli jednak dysponujemy ade-
kwatnym „a priori estetycznym” również możemy doznać zawodu z powo-
du niskiej wartości estetycznej dzieła sztuki, z którym mamy styczność. Jeśli
jednak uda nam się skutecznie odczytać dzieło sztuki sytuacja estetyczna
może przerosnąć nasze oczekiwania.

Każda z powyższych sytuacji nie pozostaje bez wpływu na nasze przyszłe
nastawienie. Rozczarowanie spowodowane nieadekwatnym a priori este-
tycznym spowoduje, że przed kolejnym kontaktem ze sztuką nastawimy się
na porażkę i z trudem uda nam się z owej niechęci wydostać. Dzieła o niskiej
wartości estetycznej mogą wywołać reakcję, które zostanie zgeneralizowa-
na na dzieła z całej kategorii, w której znajdował się niesatysfakcjonujący
obiekt. Jeśli jednak doznamy przeżycia estetycznego częściej nastawiać się
będziemy na kontakt ze sztuką pod właśnie tym kątem.
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Abstrakt. Celem niniejszego tekstu jest podjęcie próby określenia językowej
definicji sytuacji zawartej w tekście Obrzędy sakramentu małżeństwa dosto-

sowane do zwyczajów diecezji polskich (1974) poprzez analizę tego właśnie
tekstu. Podstawowe pytanie badawcze sformułować więc można następująco:
„Jaka definicja sytuacji jest kreowana poprzez teksty obrzędów sakramentu
małżeństwa w Kościele katolickim?”. Poprzez definicję sytuacji rozumiany tu
będzie zarówno opis tego, co dzieje się w trakcie wspomnianych obrzędów, jak
i opis poszczególnych osób biorących udział w obrzędach, ich ról, relacji itp.

Ontologia, epistemologia, metodologia

Na poziomie ontologii życia społecznego przyjmowana jest koncepcja dra-
maturgiczna sformułowana przez E. Goffmana. Do podstawowych założeń
tej koncepcji należy przyjęcie, iż „jednostka wkraczając w krąg bezpośred-
niej obecności innych jednostek ma wiele powodów, aby próbować kontro-
lować wrażenie, jakie robi na innych” [Goffman 1981]. Zatem każda in-
terakcja między dwoma lub więcej jednostkami widziana jest jako przed-
stawienie, w którym jedna ze stron stara się wywrzeć, a następnie utrzy-
mać pewne wrażenie na drugiej stronie. Przy przyjmowaniu tej perspektywy
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istotne wydaje się zwrócenie uwagi na zastrzeżenie samego Goffmana, który
we wstępie do książki Człowiek w teatrze życia codziennego tak pisał o pro-
ponowanej przez siebie teorii: „jest to jedna z socjologicznych perspektyw,
z jakich można badać życie społeczne” [Goffman 1981]. Tak więc przyjęcie
tej perspektywy nie oznacza ani sprowadzenia wszystkich (w tym także opi-
sywanych poniżej) interakcji wyłącznie do przedstawienia, którego jedynym
celem jest wywieranie wrażenia, ani traktowania przestawionej poniżej ana-
lizy jako jedynie słusznego czy też jedynie prawdziwego sposobu patrzenia
na i wnioskowania z opisywanych poniżej zjawisk.

Zatem w konwencji goffmanowskiego opisu rzeczywistości najbardziej
istotna wydaje się odpowiedź na pytanie: „Wywarcie jakich wrażeń jest wpi-
sane w teksty obrzędów sakramentu małżeństwa?” Poniższy tekst ma stano-
wić próbę systematycznej odpowiedzi na to pytanie.

Na poziomie epistemologicznym najbardziej zasadnicze i kluczowe wy-
daje się pytanie o sens i zasadność proponowanej tu analizy. Można je sfor-
mułować następująco: skoro obrzędy sakramentu małżeństwa (jak i cała
liturgia) są wydarzeniami ze sfery sacrum, to jaki sens ma badanie ich przy
pomocy metod i narzędzi ze sfery profanum lub inaczej: czy możliwe jest
i czy ma sens poznawanie językowej definicji sytuacji zawartej w tekstach
obrzędów sakramentalnych bez bezpośredniego odniesienia do sfery sacrum.
Na podobną wątpliwość zwraca uwagę R. Garpiel: „Skoro kultywujący da-
ną religię przypisują autorstwo przekazów religijnych bądź istocie nadprzy-
rodzonej, bądź osobie ludzkiej inspirowanej przez Absolut, nie sposób —
uwzględniając owo założenie — doszukiwać się w owych przekazach czegoś
tak przyziemnego i charakterystycznego dla zwykłych relacji międzyludz-
kich jak perswazja” [Garpiel 2003] czy wysiłki nastawione na budowanie
lub zachowanie pewnego przedstawienia. Problem ten znajduje także odbi-
cie w krytycznej refleksji teologicznej: „są ludzie, którzy z góry nastawiają
się bardzo nieufnie do wszelkich prób krytycznego myślenia o religii i życiu
religijnym, uważając każdą krytykę — także rozumną i nienapastliwą — za
wyraz braku szacunku dla tego, co święte, i dla jego tajemnicy.” [Węcławski
1995].

Sposób traktowania tej wątpliwości przyjmowany w niniejszym tekście
ma swoje źródła z jednej strony w jednej z perspektyw teologicznych, z dru-
giej zaś w poglądach językoznawców zajmujących się analizą językowego
obrazu świata. I tak T. Polak podejmując próbę krytycznej rekonstrukcji uni-
wersum wczesnych chrześcijan stwierdza: „Doświadczenie religijne nie jest
nam dostępne inaczej jak za pośrednictwem mowy, w której każdorazowo
znajduje wyraz, i dotyczy to zarówno dostępności naszych własnych do-
świadczeń religijnych dla nas samych, jak też (i jeszcze bardziej) dostępno-
ści dla naszego porządkującego poznania całej historii doświadczeń i idei
religijnych ludzkości. Poznanie religii jest wobec tego zawsze w pierwszym
rzędzie poznaniem tworzonego przez ludzi języka religijnego (a także «ję-
zyka o religii»)” [Polak 2008]. Po przyjęciu takiej perspektywy patrzenia na
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doświadczenie człowieka (w tym doświadczenie religijne), zasadne wydaje
się także przyjęcie, że dostępność doświadczeń religijnych obwarowana jest
tymi samymi zasadami komunikacyjnymi, jakimi obwarowany jest cały ję-
zyk i cała komunikacja, a więc uzasadnione jest mówienie o języku religii
(w tym przypadku języku tekstów liturgicznych) w takich samych katego-
riach, a także analizowanie go przy pomocy tych samych narzędzi, w któ-
rych i przy pomocy których mówimy o każdym innym zjawisku językowym,
czy też każdej innej sytuacji komunikacyjnej. A więc skoro można w kate-
goriach dramaturgicznych interpretować takie zdarzenia komunikacyjne jak
rozmowy na przyjęciu czy w sklepie1, to w takich samych kategoriach moż-
na interpretować komunikację (czy też jej wybrane aspekty) mającą miejsce
podczas obrzędów sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim.

Z kolei G. Habrajska w swoim tekście dotyczącym metod badania języko-
wego obrazu świata stwierdza: „Analiza tekstów, doskonalej niż wszystkie
inne metody odbija zawarte w języku wartościowanie” [Habrajska 2000].
Z całą zaś pewnością wartościowanie jest jednym z najbardziej istotnych ele-
mentów przyjmowanej, czy też kreowanej definicji sytuacji. Skoro więc wła-
śnie analiza tekstów jest najlepszą metodą ustalania takiego wartościowa-
nia, a wartościowanie stanowi jeden z elementów definicji sytuacji, zatem
zasadna wydaje się analiza tekstu, jakim są Obrzędy sakramentu małżeństwa

dostosowane do zwyczajów diecezji polskich [1974] w celu określenia definicji
sytuacji (w tym wartościowania) jaka w tym tekście jest tworzona.

Z kolei na płaszczyźnie metodologicznej pojawia się pytanie w jaki spo-
sób ustalić definicję sytuacji, czy też — posługując się terminologią goffma-
nowską — wrażenie, jakie ma zostać wywarte przez badany tekst. W po-
niższej analizie wykorzystano ustalenia dwóch teorii dotyczących funkcjo-
nowania języka w interakcjach społecznych. Pierwszą z nich jest teoria me-
tafor poznawczych proponowana przez Johnsona i Lakoffa [Lakoff & John-
son 1988]. Podjęto zatem próbę identyfikacji kluczowych metafor pojawia-
jących się w analizowanym tekście, a także ich konsekwencji dla przyjmo-
wanej definicji sytuacji. Drugą z teorii, których instrumentarium posłużyło
rekonstrukcji badanej językowej definicji sytuacji jest teoria aktów mowy,
w wersji proponowanej przez Searle’a [Searle 1970], a konkretnie warun-
ki uczciwości postulowane przez Searle’a dla poszczególnych aktów mowy,
a szczególnie prośby, która stosunkowo często pojawia się w tekście obrzę-
dów sakramentu małżeństwa.

Identyfikacja i analiza wrażeń

Pierwszym z wrażeń, którego wywarcie wydaje się wpisane w teksty litur-
gii sakramentu małżeństwa jest konieczność uświęcenia małżeństwa, lub
w nieco innym sformułowaniu: słabość ludzkiej miłości samej z siebie i ko-

1Porównaj: E. Goffman [1981], Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa.
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nieczność jej wzmocnienia przez błogosławieństwo. Wrażenie to wydaje się
być budowane w szczególności przez dwie metafory poznawcze pojawiające
się w tekście liturgii. Pierwsza z nich to

Metafora 1 MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW TO SŁABY BUDYNEK
utwierdziła waszą miłość, umocnili się we wzajemnej miłości, zachowa w

miłości wzajemnej2,

drugą zaś można sformułować jako:

Metafora 2 SAKRAMENT TO UŚWIĘCAJĄCE SPOIWO
umacnia was przez sakrament małżeństwa, połączyć przez sakrament

małżeństwa, złączeni przez sakrament małżeństwa, uświęciłés zwią-

zek małżeński przez tak wzniosły sakrament.

Zestawienie tych dwóch metafor zdaje się tworzyć obraz, w którym mi-
łość małżonków sama z siebie jest czymś słabym (SŁABY BUDYNEK), co
musi zostać wzmocnione, czy też utwierdzone przez moc sakramentu (SPO-
IWO). Dodatkowo wrażenie to jest wzmacniane przez podkreślanie sakral-
nego, błogosławiącego charakteru spoiwa (sakramentu). Podsumowując więc
można przyjąć, że powstający obraz to słaby dom (ludzka miłość), który jest
wzmacniany i przenoszony ze sfery profanum do sfery sacrum przez uświę-
cające spoiwo (sakrament małżeństwa).

Kolejnym z wrażeń, które wydają się być budowane przez analizowany
tekst, jest wyraźne rozróżnienie ról kobiety i mężczyzn. Wydaje się, że wra-
żenie to kreowane jest przede wszystkim przez prośby do boga3 pojawiające
się w liturgii. Takie traktowanie prośby ma swoje źródła w teorii aktów mo-
wy sformułowanej przez Austina i Searle’a. Skoro bowiem prośba może być
scharakteryzowana następującym zestawem warunków:

1. Zawartość propozycjonalna — przyszły akt A wykonywany przez H

2. Warunki przygotowawcze:

• H jest w stanie dokonać A. S wierzy, że H jest w stanie dokonać A.

• Nie jest oczywiste dla obojga S i H, że H dokona A w normalnym

biegu wydarzeń wg własnego uznania.

3. Warunek uczciwości — S chce, żeby H dokonał A. [Searle 1970]

2Kursywą zapisane zostały cytaty z liturgii sakramentu małżeństwa pochodzące z publi-
kacji: Konferencja Episkopatu Polski [1974], Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane

do zwyczajów diecezji polskich, Katowice.
3W niniejszym tekście przyjęto konwencję zapisu słowa bóg z małej litery, aby podkreślić

niereligijny charakter poniższych analiz.
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zasadne wydaje się wnioskowanie na podstawie próśb zarówno o pożąda-
nym stanie rzeczy, jak i o tym, co nie jest zaliczane przez nadawcę do oczy-
wistego biegu wydarzeń.

I tak w przypadku mężczyzny elementami pożądanego (a więc zawarte-
go w prośbach) stanu rzeczy jest dobre wypełnianie zadań wiernego męża
i troskliwego ojca (niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskli-

wego ojca). Z kolei w przypadku kobiety pożądany stan rzeczy jest zdecydo-
wanie bardziej złożony: należy do niego posiadanie przez nią takich cech
jak życzliwość i dobroć, a także umiejętności wstępowania w ślady świętych
kobiet i ożywiania domu czystą miłością, a także bycia jego ozdobą (Bło-

gosław swojej służebnicy, N., aby pełniąc zadania małżonki (i matki), czystą

miłością swój dom ożywiała, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą).
Wśród elementów idealnego stanu rzeczy, o który prosi się dla żony znaj-
duje się również uznanie przez męża jej równości we wspólnym powołaniu
i życiu, a także cieszenie się jego zaufaniem (Niech się cieszy zaufaniem mę-

ża, a mąż, uznając jej równość we wspólnym życiu i powołaniu do łaski (. . . )).
Ma ona również pełnić zadania małżonki i matki.

Na uwagę wydaje się zasługiwać duże zróżnicowanie między tym, co na-
leży do sfery nieoczywistości w przypadku kobiety i mężczyzny. Do tego co
wspólne dla obojga należy otrzymanie błogosławieństwa, a także wypełnia-
nie obowiązków męża i ojca lub matki i żony. W przypadku mężczyzny sfera
nieoczywistości obejmuje jeszcze jego wierność wobec żony i troskliwość
wobec dzieci. Z kolei w przypadku kobiety, oprócz pewnych cech charak-
terologicznych (wspomniana już życzliwość i dobroć), a także określonych
zachowań (wstępowanie w ślady świętych kobiet, napełnianie domu miło-
ścią, bycie ozdobą domu) do sfery nieoczywistości należy również uznanie
jej równości przez męża, a także posiadanie jego zaufania.

Kolejne wrażenie: potomstwo jest czymś dobrym i godnym pożądania wy-
daje się być budowane przede wszystkim przez bardzo konsekwentne stoso-
wanie w liturgii metafory poznawczej

Metafora 3 DZIECI TO BOGACTWO
daru płodnej miłości; obdarzyli Twój Kościół wierzącym potomstwem;

potomstwo, którym was Bóg obdarzy; aby czysta płodność świętych

małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci; ludzie

zrodzeni dla wzbogacenia świata; radują się dziećmi, którym prze-

każą życie; wychowali dzieci i wzbogacili Kościół nowymi wyznaw-

cami Chrystusa; bądźcie szczę́sliwi jako rodzice

Przytoczone fragmenty wskazują na kilka aspektów wykorzystania me-
tafory DZIECI TO BOGACTWO: po pierwsze, jest to bogactwo, które daje
szczęście i radość tym którzy je posiadają (bądźcie szczęśliwi jako rodzi-
ce, radują się dziećmi), po drugie jest to zasób, który może być pomnaża-
ny (aby czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażaniu Twoich
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przybranych dzieci), a także, który wzbogaca nie tylko posiadających go,
ale także całą wspólnotę (ludzie zrodzenie dla wzbogacenia świata, wycho-
wali dzieci i wzbogacili Kościół nowymi wyznawcami Chrystusa). Trzecim
aspektem wspomnianej metafory, który znajduje odzwierciedlenie w anali-
zowanym tekście jest pochodzenie bogactwa, którym są dzieci. Co ciekawe
— pochodzenie to jest traktowane w tekście liturgicznym ambiwalentnie
— z jednej strony bowiem, to małżonkowie są tymi, od których pochodzi
bogactwo (obdarzyli Twój Kościół wierzącym potomstwem; niech radują
się dziećmi, którym przekażą życie), z drugiej jednak strony małżonkowie
są jedynie odbiorcami daru — bogactwa, jakim są dzieci (potomstwo, któ-
rym was Bóg obdarzy, daru płodnej miłości). Ta ambiwalencja wydaje się
sprzeczna z zasadą koherencji metafor poznawczych postulowaną przez La-
koffa: „Metafory i metonimie nie są przypadkowe, lecz tworzą koherentne
systemy, według których konstruujemy pojęcia opierając się na naszym do-
świadczeniu” [Lakoff & Johnson 1988]. Problem ten może zostać rozwią-
zany poprzez zbudowanie trójelementowego łańcucha, w którym bogactwo
(dzieci) są przekazywane na kolejny poziom:

Rysunek 3: Model przekazywania bogactwa

Po przyjęciu takiej triady jako modelu, pochodzenie bogactwa w metafo-
rze DZIECI TO BOGACTWO pozostaje spójne i tym samym zgodne z zasadą
koherencji postulowaną przez Lakoffa.

Miejsce małżonków w przedstawionej powyżej triadzie przekazywania
bogactwa, jakim są dzieci wydaje się wspierać kolejne z wrażeń wpisanych
w tekst liturgii sakramentu małżeństwa, jakim jest marginalizacja sprawczej
i podmiotowej roli małżonków. Wskazuje ono bowiem, że małżonkowie są
w procesie prokreacji przekaźnikiem pewnego bogactwa, które sami otrzy-
mują, nie są więc jego twórcami, nie pełnią aktywnej, podmiotowej ro-
li w jego powstaniu. Podobne zjawisko wydaje się dotyczyć samej miłości
małżonków. Z jednej strony, co omówiono powyżej, sama z siebie jest ona
słabym budynkiem, który jest dopiero wzmacniany i spajany przez sakra-
ment małżeństwa, a zatem tym, co przyczynia się do umacniania miłości
małżonków nie jest ich aktywność, czy też podejmowanie jakichś konkret-
nych działań, a coś co otrzymują od boga (łaska sakramentu małżeństwa).
Z drugiej strony również sama miłość przedstawiana jest jako dar pocho-
dzący od boga, co wyrażone jest explicite w kilku fragmentach tekstu li-
turgicznego: Ty [bóg] łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości,
[bóg] zjednoczył ich w prawdziwej miłości, złącz węzłem niepodzielnej mi-
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łości. Zatem miłość małżonków nie tylko nie jest wzmacniana przez ich dzia-
łania, ale także nie od nich pochodzi. Podobnie jak w przypadku potomstwa,
są oni odbiorcami daru, który otrzymują od boga, a nie sprawcami, czy też
czynnymi i podmiotowymi jednostkami w jego kreacji.

Na osobną uwagę przy analizie tego wrażenia wydają się zasługiwać
dwa sformułowania stanowiące centralny punkt obrzędów sakramentu mał-
żeństwa. Pierwsze z nich dotyczy samej przysięgi małżeńskiej i ma postać
biorę sobie ciebie za żonę/męża. Słownik Języka Polskiego podaje taką defi-
nicję tego zwrotu „powierzać komuś jakąś funkcję” i oznacza go jako zwrot
należący do polszczyzny potocznej [Dubisz 2003, s. 313], przykład ten po-
jawia się jako jeden z następujących zwrotów: „Brać kogoś za żonę. Brać
gosposię, niańkę do dziecka. Brać kogoś za świadka albo na świadka. Brać
kogoś do tańca. Brać kogoś do spółki.” Szczególną uwagę zwraca tu jed-
nokierunkowość działania, jakim jest powierzanie komuś funkcji — osoba
stojąca wyżej w hierarchii społecznej i posiadająca możliwość decydowania
w danej sprawie powierza pewną funkcję osobie, która stoi w tej hierar-
chii niżej. Zmarginalizowaniu ulega tutaj rola osoby, której funkcja ta jest
powierzana — nie jest ona podmiotem, a jedynie przedmiotem czynności.
Wydaje się to tworzyć wrażenie, w którym druga osoba nie jest pełnopraw-
nym partnerem, posiadającym pełną podmiotowość, a jedynie przedmiotem
pewnych, wykonywanych bez jej udziału czynności.

Wziąć pod uwagę należy jednak, że zarówno panna jak i pan młody
występują w obu rolach — raz jako aktywnego i stojącego wyżej w hierar-
chii podmiotu, a raz przedmiotu działań. Zatem z całą pewnością stwierdzić
można, że sformułowanie to nie służy budowaniu, czy też wspieraniu wra-
żenia dotyczącego zróżnicowanej roli kobiety i mężczyzny w związku mał-
żeńskim. Ze względu na tę dwoistość ról pełnionych przez osoby zawiera-
jące małżeństwo, całościowa interpretacja kreowanego wrażenia wydaje się
ambiwalentna. Z jednej strony bowiem podkreśla ono podmiotowość oso-
by wypowiadającej je i wprowadza pewien element hierarchii do sposobu
postrzegania zawieranego związku, z drugiej jednak strony użycie takiego
sformułowania sprzyja budowaniu wrażenia, w którym jedna strona zawie-
ranego właśnie związku nie jest traktowana w pełni podmiotowo. Wziąwszy
jednak pod uwagę pozostałe przytoczone tutaj argumenty wspierające tezę
o wpisaniu w tekst liturgii wrażenia marginalizacji sprawczej i podmiotowej
roli małżonków, to właśnie ten kierunek interpretacji wydaje się przewa-
żać i pozostawać w zgodzie z całościowym wrażeniem wytwarzanym przez
analizowany tekst.

Drugie ze sformułowań zasługujących na uwagę pojawia się w momen-
cie nałożenia obrączek i brzmi przyjmij tę obrączkę (. . . ) w imię Ojca i Sy-

na, i Ducha Świętego. Szczególnie interesujące wydaje się tu wrażenie kre-
owane przez użycie zwrotu „w imię”. Interpretacja tego wyrażenia wymaga
odniesienia się do danych językowych. Dane pochodzące z Korpusu Języ-
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ka Polskiego [Korpus Języka Polskiego 2008] wskazują na używanie tego
wyrażenia w odniesieniu do jakichś wyższych wartości, którym działanie
dokonywane w ich imię ma właśnie służyć (np. „podliczano liczbę ofiar na-
zizmu, w imię historycznej prawdy”; „podejmują spór z obecną rzeczywisto-
ścią w imię wartości uniwersalnych” [Korpus Języka Polskiego 2008]). Tak
też definiuje to wyrażenie Uniwersalny Słownik Języka Polskiego: „czynić,
robić coś ze względu na kogoś, na coś, dla czyjegoś dobra, dla dobra czegoś”
[Dubisz 2003]. Przy takiej interpretacji analizowanego wyrażenia nałożenie
obrączki jest czynnością wykonywaną ze względu na boga w trójcy lub dla
dobra boga w trójcy. Zatem również w nakładaniu obrączek centralną rolę
odgrywa bóg, ze względu na którego się to odbywa, tym samym zmargi-
nalizowana zostaje podmiotowa i sprawcza rola małżonków, którzy po raz
kolejny są wykonawcami pewnych czynności wykonywanych w imię kogoś
lub czegoś innego.

Podsumowując, wspomniane wyżej wrażenie marginalizacji sprawczej
i podmiotowej roli małżonków wydaje się być budowane poprzez przedsta-
wienie ich miłości jako czegoś słabego z natury, co jest dopiero wzmacniane
przez boga poprzez sakrament. Wrażenie to wzmacniane jest także poprzez
specyfikację metafory DZIECI TO BOGACTWO, w której małżonkowie są
przekaźnikiem tego bogactwa między wspólnotą a bogiem, który jest jego
dawcą, a także poprzez pozbawiające jedną ze stron podmiotowości sformu-
łowanie biorę sobie ciebie za żonę/męża, jak również taką konstrukcję formu-
ły towarzyszącej nakładaniu obrączek, w której obywa się ono ze względu
na boga, nie zaś samych małżonków.

Dla określenia językowej definicji sytuacji kreowanej przez tekst obrzę-
dów sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim istotna jest także odpo-
wiedź na pytanie, jak definiowane jest samo małżeństwo. Analiza wyrażeń,
w których kontekście pojawia się słowo małżeństwo wskazuje, że podstawo-
wą metaforą poznawczą pojawiającą się w odniesieniu do niego jest meta-
fora

Metafora 4 MAŁŻEŃSTWO (ZW. MAŁŻEŃSKI) TO UMOWA
zawierając małżeństwo przy Twoim ołtarzu, małżeństwo przez was

zawarte, na znak zawartego małżeństwa, ci, którzy wobec Cie-

bie zawarli małżeństwo, zawrzeć sakramentalny związek małżeń-

ski zawierają związek małżeński, zawierają związek małżeński,

zawrzeć związek małżeński, zawrzeć sakramentalny związek mał-

żeński, otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą,

małżonków związanych sakramentalnym węzłem, zawarła zwią-

zek małżeński, zawierając związek małżeński.

Samo określenie „umowa” pochodzi ze sfery profanum — Uniwersalny
Słownik Języka Polskiego definiuje je następująco „pisemne lub ustne po-
rozumienie stron, mające na celu ustalenie czegoś, zwłaszcza wzajemnych
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praw i obowiązków” [Dubisz 2003]. Wydaje się zatem, że wrażenie budo-
wane przez taką metaforę, to umieszczenie aktu zawarcia małżeństwa w sfe-
rze uregulowanych kontaktów cywilno-prawnych. Małżeństwo jest więc nie
tylko pewnym wydarzeniem ze sfery sacrum — sakramentem, jaki przyjmu-
ją małżonkowie, ale także wydarzeniem ze sfery profanum — zawarciem
umowy między dwojgiem ludzi. Na uwagę zasługuje fakt, że w stosunku
do określenia sakrament małżeństwa, w liturgii nigdy nie używa się cza-
sownika zawierać. Jak pokazano wyżej — sakrament jest czymś, co łączy
małżonków i uświęca ich miłość (sfera sacrum), natomiast sam związek
małżeński, czy też małżeństwo jest umową zawieraną przez dwoje ludzi
(sfera profanum). Zatem kolejne z wrażeń wpisanych w analizowany tekst:
funkcjonowania małżeństwa zarówno w sferze sacrum jak profanum wyda-
je się być budowane właśnie poprzez umieszczenie go w dwóch różnych
kontekstach — umowy (związek małżeński) i czegoś uświęcającego (sakra-
ment małżeństwa).

Podsumowanie

Do wrażeń wpisujących się w językową definicję sytuacji w tekście Obrzędy

sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich wydają
się należeć:

1. Konieczność uświęcenia małżeństwa, a tym samym jego z natury nie
święty charakter, a więc przynależność do sfery profanum.

2. Wyraźne rozróżnienie ról kobiety i mężczyzny.

3. Potomstwo jako coś dobrego i godnego pożądania.

4. Marginalizacja sprawczej i podmiotowej roli małżonków.

5. Funkcjonowanie małżeństwa zarówno w sferze sacrum jak i profanum.

Definicja ta budowana jest przede wszystkim przez konsekwentne użycie
omówionych powyżej metafor poznawczych, a także przez pojawiające się
w tekście prośby skierowane do boga. Posługując się goffmanowskimi kate-
goriami opisu rzeczywistości można zatem stwierdzić, że wrażenie wywiera-
ne na uczestnikach przedstawienia zbudowane jest w sposób spójny i czytel-
ny dla publiczności, niezależnie od poglądów czy przekonań poszczególnych
jednostek.
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Czym zajmuje się aparat
percepcyjny, kiedy nie ma
czego spostrzegać?

Katarzyna Kobos
słuchaczka IV roku studium doktoranckiego

przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii

Abstrakt. Co dzieje się z aparatem percepcyjnym, gdy nie ma czego spostrze-
gać? • Trzy modele takiej sytuacji • Zagadnienie adekwatności posługiwania
się modelami (idealizacyjnymi) dla wyjaśniania pewnych zjawisk umysłowych
m.in. zjawisk nietypowej percepcji (lub jej braku) w odróżnieniu od standar-
dowych przypadków percepcyjnych • Eksperymenty myślowe jako adekwatne
narzędzie analizy tego typu zjawisk.

Adekwatne i wyczerpujące wyjaśnienie mechanizmu spostrzegania po-
winno obejmować prawidłowe i anachroniczne przypadki percepcji w wa-
runkach standardowych i odbiegających od ustalonej normy. Przedmiotem
rozważań powinny więc być sytuacje, gdy dochodzi do aktu percepcyjnego
pod nieobecność bodźców zmysłowych, jak również takie, gdy podmiot wy-
krywa brak bodźców zmysłowych za pomocą aktu percepcyjnego zgodnie
z rzeczywistością.

Obok analizy statusu poznawczego, jaki przysługuje detekcji braku bodź-
ców zmysłowych, omówię również zasadność zastosowania modeli w re-
fleksji nad zjawiskami świadomymi i przeciwstawię modele jako narzędzie
badawcze innemu instrumentowi pozaempirycznemu, mianowicie ekspery-
mentom myślowym.

Nie istnieje jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii, co się dzieje w świado-
mości, której przedmiotem jest brak obiektów fizycznych w otoczeniu i, co
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za tym idzie, której udziałem jest nieobecność spostrzegalnych jakości zmy-
słowych. Można wyróżnić kilka modeli interpretacji braku sygnałów percep-
cyjnych.

Model pierwszy: Bodźce wodą na młyn aparatu percepcyjnego. Igno-

rowanie braku bodźców zmysłowych

Model pierwszy zakłada, że percepcja wyłącza się pod wpływem bez-
czynności. Skoro nie ma czego spostrzegać, spostrzeganie nie zachodzi. Nie
ma bowiem pobudzeń, które mogłyby je uruchomić. Niemniej, kontrargu-
mentu przeciwko tej linii rozumowania dostarcza namysł nad rozróżnie-
niem pojęciowym między głuchotą, a więc niezdolnością do odbioru bodź-
ców dźwiękowych a ciszą, czyli rejestracją stanu, który wyróżnia się brakiem
słyszalnych sygnałów z otoczenia. Otóż różnica ta zanika w kontekście ści-
słego powiązania nie tylko spostrzegania zmysłowego, nie tylko aktywacji
narządu zmysłu, lecz świadomości istnienia określonego typu wrażeń zmy-
słowych z obecnością tego rodzaju bodźców w środowisku fizycznym. Model
jest dysfunkcjonalny, gdyż implikuje, że podmiot nie rozróżnia własnej nie-
wydolności zmysłowej i zerowego poziomu natężenia bodźców danego ty-
pu. Tytułem przykładu, jałowość eksplanacyjną i dyskryminacyjną przedsta-
wionej wykładni pokazuje niemożność wytłumaczenia, czym na jej gruncie
różni się głuchota i doznanie ciszy.

Model ten nie ustala, jaka jest funkcja pełniona przez wyższe władze
poznawcze. Odpowiada natomiast na pytanie o to, czym zajmuje się aparat
percepcyjny, kiedy nie ma czego spostrzegać, a więc bodźce fizyczne nie
osiągają progu absolutnego, koniecznego do ich wykrycia przez receptory
zmysłowe. Rozwiązanie brzmi: Niczym.

Nie wiadomo wszakże, w jaki sposób podmiot miałby identyfikować po-
szczególne typy absencji percepcyjnej w sytuacji gdy, powszechnie wyróżnia
się wiele jej rodzajów. Brak sygnałów akustycznych zwyklísmy nazywać ci-
szą, nieobecność bodźców wzrokowych określamy mianem ciemności, brak
smaku odróżniamy od braku woni. Nieważkości doznajemy inaczej niż prze-
rwy w dopływie wrażeń dotykowych. Istnieją również stany, których klasy-
fikacja przychodzi trudniej, jak w przypadku doznań wolnych od uczucia
bólu, które wydają się pozbawione właściwych tylko sobie cech konstytu-
tywnych.

Czy istnieje model, który pozwoli oddać różne warianty nieobecności sy-
gnałów zmysłowych? Należy rozważyć dwie kolejne propozycje świadomej
interpretacji stanu dezaktywacji receptorów zmysłowych.

Model drugi: O tym, czego nie sposób doznać, można przynajmniej

wnioskować. Dedukcja braku bodźców zmysłowych

W modelu drugim inaczej aniżeli w pierwszym kategoryzowane są prze-
rwy w dopływie bodźców z zewnątrz. Pod nieobecność sygnałów zmysło-
wych działają wyższe mechanizmy rozumowania, nie można zobaczyć ciem-
ności, ani usłyszeć ciszy, lecz nie ma przeciwwskazań, aby wyprowadzić
wniosek o otaczającej ciszy lub ciemności. Model ten postuluje interwencyj-
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ną funkcję wyższych władz poznawczych, które wkraczają do akcji wyłącz-
nie w wyniku oporu napotykanego w działaniu przez władze niższego rzędu.
Pozornie model ten przypisuje większą autonomię pozazmysłowej kompo-
nencie doświadczenia, jednak kapituluje przed udzieleniem odpowiedzi na
pytanie o rolę, jaką odgrywa myślenie abstrakcyjne i inne formy operacji
dyskursywnych, kiedy nie zachodzą zaburzenia w naoczności zmysłowej.

Przyjęcie modelu drugiego wymaga, aby uznać dyskretny, nieciągły tryb
działania wyższych władz poznawczych, których zadaniem jest zagwaran-
towanie kontynuacji działań podjętych przez organizm w sytuacji luki w re-
jestrowanym paśmie sygnałów z otoczenia. Rozumowanie abstrakcyjne ma
status instancji wyższej, działa z odwołania, apelacyjnie. Jednak między nim
a percepcją nie zaznacza się wyraźny podział pod względem funkcjonalnym.

Model trzeci: Doznania ab-sensoryczne. Percepcja braku bodźców

zmysłowych

Model trzeci oparty jest na przeświadczeniu, że brak bodźców zmysło-
wych nie wiąże się z nieobecnością odczuwalnych doznań zmysłowych, lecz
wyznacza osobny typ spostrzegania. Pustce percepcyjnej towarzyszą percy-
powane korelaty, negatywne jakości zmysłowe. Cisza nie jest stanem zero-
wego natężenia bodźców dźwiękowych, lecz swoistym doznaniem, różnią-
cym się od głuchoty konstytutywnie, a nie jedynie genetycznie, czyli pod
względem przyczyn powstania.

Opisu stanu poznawczego (lub jego braku), który polega na uchwyceniu
faktu, że do podmiotu nie docierają z otoczenia bodźce zmysłowe określo-
nego typu, można dokonać z trzech niezależnych perspektyw. Jednak przed-
stawione dotychczas trzy modele, kolejno, ignorowania, dedukcji i percep-
cji braku sygnałów zmysłowych, osobno nie wyznaczają rozwiązań alterna-
tywnych. Żaden z nich nie dostarcza wyczerpującej deskrypcji omawianego
zjawiska. Natomiast każdy ukazuje jeden z jej konstytutywnych aspektów,
czego świadectwa dostarczają poniższe rozważania.

Model pierwszy adekwatnie ujmuje funkcję zmysłów, której należy upa-
trywać w zdolności wykrywania i różnicowania bodźców. Prawdą jest, że
cisza nie poraża tak, jak może wstrząsnąć aparatem percepcyjnym głośny
dźwięk. Jednak nawet wyraźnie odbierany dźwięk potrafi znaleźć się po-
za nawiasem świadomości, która przestaje uwzględniać nazbyt jednostajne
sygnały z otoczenia. Może więc zauważamy jedynie przej́scie od wypełnio-
nego falami dźwiękowymi otoczenia do ciszy. Rejestrujemy zmiany. (Por.
[Maruszewski 2001, s. 62–67]) Brak doznania świadomego nie świadczy
o niewystępowaniu bodźców zmysłowych, jak również niewykluczone jest,
że narządy zmysłów swoíscie interpretują nieobecność pobudzenia określo-
nego typu receptora i nie cedują zadania identyfikacji bezgłośnego stanu
rzeczy na wyższe funkcje poznawcze.

Zgodnie z drugim modelem, można by uznać, że cisza, obecna w pau-
zach między dźwiękami, przeciwstawiona doznaniom akustycznym, tworzy
abstrakcję, o której zachodzeniu w świecie zewnętrznym można wyłącznie
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wnioskować. Niektórzy teoretycy wskazują, że często nie potrafimy odróżnić
czy utracilísmy właśnie słuch, czy wokół zaległa cisza, aż do momentu poja-
wienia się kolejnych bodźców akustycznych w doświadczeniu zmysłowym.
[Sorensen 2008, s. 2]

Natomiast analiza ciemności zbliżałaby się do modelu trzeciego w stwier-
dzeniu jej przynależności do repertuaru doznań zmysłowych. Ciemność utoż-
samiana była już przez Arystotelesa z kolorem czarnym, czyli z jedną —
obok bieli — z dwu achromatycznych barw. Współczesna wykładnia wra-
żenia czerni nie odbiega od pierwotnego ustalenia starożytnych i wrażenie
to uznawane jest za reakcję aparatu wzrokowego na brak fal elektromagne-
tycznych w paśmie widzialnym światła. [Hurvich 1981, s. 61]

W nawiązaniu do próby sporządzenia charakterystyki reakcji świadome-
go podmiotu na brak bodźców zmysłowych nasuwa się pytanie o to, czy
stan braku jakości zmysłowych obdarzony jest własnością przedstawiania
rzeczywistości fizycznej, a jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, co zdolny jest
reprezentować. Wydaje się, że przedstawienie powstałe bez udziału czyn-
nika z zewnątrz i mające odwzorować brak oddziaływania środowiska na
określony typ receptorów zmysłowych można rozumieć wyłącznie jako re-
prezentację szerokiego wycinka rzeczywistości zewnętrznej a nie — poje-
dynczych aspektów zmysłowych obrazu świata fizycznego. Jedynie nieato-
mistyczna, złożona, wieloskładnikowa reprezentacja może oddać nieobec-
ność wybranej jakości. Wypadałoby więc przyjąć, że nie istnieje reprezen-
tacja ciszy czy braku dowolnego innego wrażenia zmysłowego, i jej stwier-
dzenie zachodzi metodą porównania ze sobą dwóch reprezentacji, głośnego
i bezgłośnego środowiska. Cisza nie jest zatem reprezentowana, wyznacza
przedmiot wnioskowania, a nie spostrzeżenia zmysłowego. Orędownicy sta-
nowiska reprezentacjonistycznego w refleksji nad statusem doświadczenia
świadomego, tacy jak Michael Tye, mogliby uchylić zarzut o nieistnieniu
przedstawieniowej komponenty ciszy lub ciemności poprzez stwierdzenie,
że taka komponenta odwzorowywałaby bezczynność odpowiednich narzą-
dów zmysłów. Faktycznie więc doznanie ciszy bądź ciemności niosłoby in-
formacje o stanie organów zmysłowych a nie zjawiskach zachodzących lub
niezachodzących w rzeczywistości zewnętrznej. [Tye 2003, s. 166]

W zależności od przyjętych priorytetów badawczych otrzymywane są
rozbieżne obrazy analizowanego wycinka rzeczywistości [Levins 2006,
s. 431]. Opis zjawiska zostaje zniekształcony w wyniku świadomie uznanych
założeń upraszczających. Zabieg ingerowania w deskrypcję zdarzenia w ce-
lu wydobycia jego własności konstytutywnych kosztem innych, nieistotnych,
z intencją uwypuklenia warunków dostatecznych jego zaj́scia przy przemil-
czeniu ubocznych, zyskuje miano idealizacji. Idealizacja jest instrumentem
służącym do konstruowania modeli, które ujmują określone zjawisko fizycz-
ne kosztem pominięcia lub deformacji wybranych czynników. Sama ope-
racja idealizacyjna nie powinna więc budzić zastrzeżeń metodologicznych.
Problematyczne okazuje się jednak wskazanie ogólnych wytycznych doty-
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czących sposobu przeprowadzania idealizacji. Nie można bowiem wyróżnić
jej jednego rodzaju. Czy eksperyment myślowy pomoże wyłonić jeden spo-
śród podanych trzech modeli? A może pokaże, że w analizie różnych zjawisk
stosują się odmienne modele?

Rozważmy sytuację osoby obdarzonej zdolnością, której nadam nazwę
„synestezji negatywnej”. Osoba ta wykazuje wrażliwość na wszystkie bodź-
ce zmysłowe wyzwalające reakcję świadomą u człowieka wyposażonego w
komplet organów zmysłowych właściwych gatunkowi ludzkiemu. Nie dziwi
zatem, że osoba ta potrafi również poprawnie zidentyfikować brak bodźców
dowolnego typu. Specyfika spostrzegania u takiej osoby, polega na tym, że
doznaniu ciszy towarzyszy w jej doświadczeniu wizualne wrażenie czerni,
brak bodźców dotykowych utożsamiany jest z bezwonnością itp. Mogliby-
śmy wypunktować wszystkie możliwe sposoby krzyżowania się poszczegól-
nych modalności zmysłowych, wedle zasad kombinatoryki, lecz poprzestanę
na tych kilku wymienionych przykładach. Osobnym zagadnieniem pozosta-
je, czy objaśnione tu objawy synestezji negatywnej są konsekwencją i kon-
tynuacją zwykłej synestezji, zazwyczaj w ograniczonym wymiarze dotykają-
cej nieliczne jednostki i czy mogą pojawiać się niezależnie od symptomów
standardowej synestezji. O ile mogę sobie wyobrazić, że faktycznie niektóre
podmioty świadome niewyraźnie rozgraniczają rodzaje doznań zmysłowych
według modalności i ich wrażeniom barwnym towarzyszą doświadczenia
akustyczne lub w ich repertuarze zmysłowym pojawia się jakakolwiek inna
odmiana sprzężeń polisensorycznych, o tyle napotykam trudności w przy-
pisaniu brakowi bodźców określonego typu zdolności do wygenerowania
doświadczenia nieobecności wrażeń zmysłowych innego typu.

Naszkicujmy scenariusz właściwego eksperymentu myślowego. Przyjmij-
my, że synesteta negatywny wkracza do ciemnego pokoju, w którym roz-
brzmiewają akordy Kind of Blue Milesa Davisa. Nieszczęśnik rozpoznaje
w sekwencji dźwięków jeden ze swych ulubionych utworów muzycznych,
lecz rozkosz akustyczną psuje mu zalewająca pomieszczenie ciemność, któ-
rą odbiera jako ciszę. Stan poznawczy synestety negatywnego można wstęp-
nie określić jako dysonans. W odróżnieniu od iluzji wzrokowych i słucho-
wych i innych zwykłych przypadków paradoksalnych aktów percepcji, po-
legających m.in. na detekcji ruchu w statycznym rysunku lub przypisywa-
niu różnych rozmiarów identycznym obiektom w wyniku wpływu kontekstu
na sposób interpretacji danych zmysłowych, bądź słyszeniu coraz to wyż-
szych dźwięków w cyklicznie powtarzanej sekwencji muzycznej, doświad-
czenie nie dotyczy wyższego poziomu przetwarzania informacji sensorycz-
nych i odnosi się do podstawowych jakości zmysłowych. Dezintegracja spój-
ności wrażeń osiągnęłaby maximum w przypadku doznania synestezji nega-
tywnej. Jak można słyszeć ciszę w akompaniamencie wrażeń akustycznych?
W standardowych okolicznościach spostrzegania, odbiór bodźców dźwięko-
wych wyklucza doznanie ciszy. Analogiczną prawidłowość odnotować moż-
na w przypadku pozostałych modalności. A może synesteta negatywny cie-
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szyłby się pełnią doznania słuchowego dopiero w dobrze oświetlonym po-
koju o ścianach i sprzętach jasnej barwy? Rodzi się jednak wątpliwość jak
należałoby rozumieć rozbieżność jednakowych doznań dźwiękowych w za-
leżności od towarzyszących im warunków spostrzegania wzrokowego.

Eksperyment przemawia na niekorzyść prawdopodobieństwa urzeczy-
wistnienia się przypadku synestezji negatywnej i zarazem świadczy przeciw-
ko poprawności trzeciego modelu interpretacji braku bodźców zmysłowych.
Sądzę, że większość przypadków nieobecności wrażeń danego typu modal-
ności zyskuje status odrębnej jakości zmysłowej wyłącznie przez analogię do
pozostałych odbieranych wrażeń tego typu. Wyjątek uczyniłabym dla ciem-
ności, która identyfikowana jest z achromatycznym kolorem czarny, zadość
czyniąc wybiórczej poprawności trzeciego modelu.

Zaproponowany scenariusz eksperymentu myślowego może zainspiro-
wać do przeprowadzania badań empirycznych osób, które wykazywałyby
korelacje polisensoryczne, np. zapalając światło, aby wyprzeć wrażenie wy-
woływane przez czarna barwę ścian w pomieszczeniu. Takie wyniki były-
by jednak niemiarodajne, gdyż opisane osoby mogły działać pod wpływem
chęci zrekompensowania braku bodźców dźwiękowych. Jednakże uważam,
że nie sposób wyizolować obserwacji, które dotyczyłyby zachować wyka-
zujących bezpośredni związek z hipotetycznym zjawiskiem synestezji nega-
tywnej. Niestety, nie ma sposobu, aby sprawdzić eksperymentalnie trafność
opisu uwzględniającego możliwość zachodzenia synestezji negatywnej.
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Abstrakt. Artykuł ma za zadanie przedstawić, jak wyglądają badania nad per-
cepcją czasu, różne teorie w nich wykorzystywane, niektóre stosowane proce-
dury i ciekawe dane, które można uzyskać, a następnie zastosować w różnych
dziedzinach ludzkiego życia — na przykład w systemach ostrzegania, rekla-
mach, czy nawet w trakcie zakupów. Ponadto praca ma na celu pokazanie, że
eksplorowanie mechanizmów czasowych może dać wgląd w to jakimi prawami
rządzi się ludzki umysł - także w kontekście innych „modułów” przetwarzania
informacji. W ostatniej części pracy przedstawiono pomysł na badanie, które
może rzucić pewne światło na to, jaki jest rodzaj relacji między przetwarza-
niem czasowym a uwagą.

Wstęp

Współcześnie prowadzi się na świecie wiele badań dotyczących percepcji
czasu. Uważa się, że jest to bardzo ważny przedmiot poznania, który ma
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znaczenie, przy prawie każdej czynności, jaką wykonujemy. Badacze spraw-
dzają efektywność percepcji czasu u ludzi i zwierząt. Jeśli idzie o ludzi, ba-
dania dotyczą tak różnych dziedzin życia jak: postępowanie pilotów w sy-
mulacjach sytuacji bojowych, stanie w kolejkach w trakcie zakupów, stanie
na światłach w ruchu ulicznym, postępowanie w sytuacjach stresowych etc.
[przegląd: Zakay, Block, Yehoshua 1999]. Ilość uwagi poświęconej przez ba-
daczy temu, jak ludzie postrzegają czas, oddaje pogląd podzielany przez
wielu psychologów eksperymentalnych głoszący, iż czasowa organizacja ele-
mentów percepcyjnych otaczającego nas świata jest bardzo istotna dla na-
szego przystosowania i przetrwania [Grondin et al. 2005]. Konsekwencją
tego poglądu jest wielość szczegółowych eksperymentów mających wyka-
zać związki mechanizmów czasowych z różnymi zjawiskami percepcyjnymi
[np. Grondin et al. 2005, Rammsayer & Leutner 1996] i poznawczymi [np.
Rammsayer & Lima 1991 ]. W szczególności procesem poznawczym, do któ-
rego często odwołują się badacze jest uwaga [Zakay 2000], o której więcej
w dalszej części artykułu.

W artykule poruszane będą w kolejnych paragrafach wątki dotyczące,
niektórych stosowanych (i weryfikowanych) w badaniach nad czasem teo-
rii i metod (paragraf 2), a także badań nad wpływem różnych parametrów
bodźców czasowych na percepcję interwałów i, równolegle, badań nad zja-
wiskiem iluzji wypełnionego trwania (paragraf 3). Pod koniec omówiona
zostanie propozycja eksperymentów, które dostarczyć mogą nowych danych
na temat tego, jak struktura bodźca (w relacji z mechanizmem uwagowym)
może wpływać na przetwarzanie czasu (paragraf 4).

Teoria i metoda

Istnieją różne sposoby badania mechanizmów przetwarzania czasu (tempo-

ral processing)1. Metody te eksplorują różne mechanizmy. Jednym z pod-
stawowych kryteriów podziału jest skala czasowa, jaką wykorzystujemy w
badaniu. Okazuje się, że w zależności od odcinków czasowych jakie bada-
my, ujawniają się różne mechanizmy i zjawiska towarzyszące[Rammsayer
& Leutner 1996]. Inny jest też udział procesów poznawczych w zależności
od tego, czy badamy interwały krótsze, czy dłuższe niż 1 sekunda, do czego
między innymi może przyczynić się mechanizm chronometrycznego liczenia
(chronometric counting), zniekształcający wyniki (co wykazano w badaniach
Weardena i współpracowników [za: Wearden et al. 2007]).

Innym ważnym kryterium jest to, czy badany wie, że będzie oceniał in-
terwały czasowe, lub czy informacja, że ma je oceniać pojawi się już po
ich emisji. Z tego kryterium wynika podział na dwa paradygmaty badaw-
cze: retrospektywnego oszacowania trwania (retrospective duration estima-

1Podobnie jak duża część innych terminów naukowych odnoszących się do czasu, także i
ten jest roboczym tłumaczeniem autora. Z tego powodu pierwszemu pojawieniu się w tek-
ście, towarzyszyć będzie termin angielski podany w nawiasie.
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tion) i prospektywnego oszacowania trwania (prospective duration estima-

tion) [przegląd: Zakay, Block, Yehoshua 1999].
Ponadto istnieją różne metody sprawdzania efektywności przetwarzania

czasowego. Istnieją cztery główne sposoby stosowane już od bardzo daw-
na, które jednakowoż do dzís obowiązują i są głównymi narzędziami eks-
plorowania mechanizmów czasowych. Są nimi: 1) produkcja (production),
2) reprodukcja (reproduction), 3) werbalne oszacowanie (verbal estimation)

i 4) porównywanie interwałów (temporal discrimination)2. Metody te spro-
wadzają się kolejno do: 1) odtworzenia, przy użyciu aparatury, słownie za-
danego interwału, 2) odtworzenia (przy użyciu aparatury) interwału, który
wcześniej został wyemitowany, 3) słownego podania długości zadanego in-
terwału, 4) porównania dwóch wyemitowanych interwałów. Należy wspo-
mnieć, że istnieją różne odmiany i modyfikacje tych procedur, a badacze
starają się rozstrzygnąć kwestie podobieństwa i różnic mechanizmów za ni-
mi stojących (por. [Thomas & Brown 1974]).

Kolejnym kryterium podziału badań jest modalność i charakterystyka
bodźców, przy pomocy których osoba badana ma rozstrzygać kwestie per-
cepcji i przetwarzania czasu. Aktualnie bada się głównie reakcje na bodźce
trzech modalności: wzrokowej, słuchowej i dotykowej. Bada się też bodź-
ce czasowe o mieszanej modalności, na przykład wzrokowo — słuchowej
(interwał czasowy oznaczony jako przerwa „otoczona” dwoma markerami:
krótkim dźwiękiem i błyskiem światła) [Grondin et al. 2005]. Stosuje się
też różne parametry bodźców, na przykład: interwał oznaczony jako ton
(tony mogą mieć też różne wysokości), interwał jako przerwa między dwo-
ma krótkimi dźwiękami (które mogą mieć różne długości), jako szum, czy
bodźce świetlne o różnej długości, etc. [Rammsayer & Lima 1991, Ramm-
sayer & Leutner 1996, Grondin et al. 2005, Wearden et al. 2007].

W zależności od tego jakie bodźce są emitowane, oczekuje się odmien-
nych reakcji mechanizmów czasowych i towarzyszących im mechanizmów
percepcyjnych i poznawczych. Przy tej okazji warto wspomnieć raz jeszcze,
że w badaniach dotyczących przetwarzania czasowego próbuje się również
ustalić wkład różnych mechanizmów poznawczych takich jak: uwaga, pa-
mięć robocza, pamięć długotrwała, etc. w przetwarzanie czasowe. Poza tym
badacze starają się rozstrzygnąć, które elementy przetwarzania czasowe-
go odnoszą się do percepcji, a które do wyższych czynności poznawczych
[Rammsayer & Lima 1991].

Rozwiązania teoretyczne, które mają wyjaśniać przetwarzanie czasu u
człowieka (i nie tylko) proponują różne modele mechanizmów czasowych,
które z większą lub mniejszą skutecznością integrują dane z opisanych po-
wyżej, często przenikających się metod i paradygmatów badawczych. Gene-
ralnie modele dzielą się na takie, które zakładają istnienie wewnętrznego
zegara (internal timer) i takie, które go nie zakładają. (czas określany tu

2W literaturze istnieją też inne określenia np. porównanie interwałów — pair comparison.
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jest jako ilość informacji) [przegląd: Zakay, Block, Yehoshua 1999]. Jako,
że współcześnie badacze częściej odnoszą swoje wyniki do modeli zawiera-
jących wewnętrzny zegar i uważają je za trafniej charakteryzujące postrze-
ganie czasu u ludzi [Zakay 2000], te modele zostaną bliżej scharakteryzo-
wane w dalszej części pracy. Obecnie popularnym modelem (zawierającym
wew. zegar) jest Skalarny Model Odmierzania Czasu (Scalar Timing Mo-

del)3, oparty o Skalarną Teorię Oczekiwania (Scalar Expectancy Theory —

SET), który ma dużo wspólnego z modelem zegara (clock model) Treisma-
na (zaproponowany w 1963). Autorami SET są natomiast Gibbon i Church,
którzy pierwotnie zaproponowali go do badań nad zwierzętami. Pierwszą
pracą, w której wykorzystano SET do badań na ludźmi, jest prawdopodob-
nie praca Weardena i McShane z 1988. [za: Zakay, Block, Yehoshua 1999
i Wearden et al. 2007]. W swojej pierwotnej postaci SET składa się z trzech
głównych poziomów: zegara, pamięci i decyzyjnego. W skład poziomu zega-
ra wchodzą: generator impulsów (pacemaker), który przesyła impulsy dro-
gą, na której znajduje się przełącznik (switch, do akumulatora (accumula-

tor). Przełącznik może znajdować się w dwóch stanach — może być za-
mknięty (impulsy płyną do akumulatora) lub otwarty (impulsy nie płyną do
akumulatora). Surową reprezentacją czasu jest ilość impulsów zgromadzo-
nych w akumulatorze, tym większą, im więcej impulsów w akumulatorze.
Informacja o ilości impulsów (długości interwału) przesyłana jest na poziom
pamięciowy: do pamięci roboczej, bądź do pamięci odniesienia (reference

memory), a informacja czasowa z poziomu pamięciowego przesyłana jest na
poziom decyzyjny do jednostki porównującej (comparator), gdzie opraco-
wywana jest decyzja o reakcji (na przykład: czy dwa odcinki są tej samej
długości czy różnej). Warto wspomnieć, że przełącznik przez dużą część ba-
daczy uważany jest za mechanizm mający związek z uwagą. Dodatkowo
model ma dwie ważne właściwości formalne: 1) gdy dokonywana jest seria
sądów czasowych, średnia reprezentacja czasu równa jest czasowi rzeczywi-
stemu; i 2) zmienność sądów czasowych powinna rosnąć liniowo ze średnią
reprezentacją czasu [za: Grondin 2005].

Aktualnie badacze poświęcają dużo wysiłku na ustalenie, który z elemen-
tów tego modelu stanowi źródło zmienności wyników w określonych proce-
durach eksperymentalnych [Grondin et al. 2005] — innymi słowy starają
się określić „zachowanie” mechanizmów tego modelu w trakcie różnych sy-
tuacji przetwarzania czasowego. Model ten, dzís często przywoływany, jest
uważany przez badaczy za klasyczny. Różni badacze starali się jednak mody-
fikować go, aby trafniej opisywał i wyjaśniał obserwowane zjawiska, a także
uwzględniał inne procesy poznawcze i wiedzę na ich temat powstałą na in-
nych polach badawczych psychologii eksperymentalnej. Przykładem takiej
modyfikacji jest model Bramki Uwagowej (attentional-gate model — AGM)

3Inna nazwa tego modelu to Temporal Information Processing model (TIP) [za: Lejeune
2000]
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Zakay’a i Blocka, który do modelu SET dodaje sterowaną uwagowo bramkę,
otwierającą się w sposób ciągły (continuous) — czyli niedyskretny — która
przepuszcza określoną ilość impulsów do akumulatora. Jak argumentuje Za-
kay, modyfikacja jaką jest AGM oddaje ciągłość ewolucyjną między zwierzę-
tami i ludźmi, lepiej (niż SET) opisuje niektóre zjawiska, a także korespon-
duje z modelami uwagowymi (w szczególności powołuje się na koncepcje
bramki uwagowej Reveesa i Sperlinga z 1986). Ponadto Zakay przypisu-
je przełącznikowi ścísle rolę reagowania na bodźce (a nie na przykład na
oczekiwania związane z bodźcami) [Zakay 2000]. Odnotować jednak nale-
ży dyskusję Lejeune z Zakay’em, w której badaczka krytykuję tą koncepcje ,
gdyż uważa mechanizm bramki za redundantny w sytuacji, gdy przełącznik,
jej zdaniem, jest pod kontrolą uwagi, która jako mechanizm nie uczestniczy
w liniowej transmisji impulsów, a jest raczej mechanizmem „satelitującym”
dla TIP [Lejeune 2000]. Pomijając kwestie sporne warto zauważyć, że pro-
cesy uwagowe stanowią istotny element teorii przetwarzania czasowego.

Rysunek 4: Skalarny Model Odmierzania Czasu [za: Zakay, Block, Yehoshua
1999].

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że poza narzucającą się miarą, jaką
jest adekwatność sądów czasowych w stosunku do czasu rzeczywistego (wy-
rażaną na różne sposoby: na przykład przez proporcję odpowiedzi do war-

77



tości interwałów w zadaniach porównywania par interwałów, lub podania
proporcji odnotowanych odpowiedzi do zadanych interwałów w przypadku
oszacowania werbalnego [Wearden et al. 2007] ), ważnymi miarami (w za-
leżności od procedury) są też wielkości odchylenia standardowego [Grondin
2005] lub współczynnika zmienności (jako względnej miary zmienności)
[Wearden et al. 2007]. Miary te uważane są za wskaźniki wrażliwości (sensi-

tivity) mechanizmu przetwarzania czasowego. Osobnym sposobem wyraża-
nia wyników, ścísle związanym z procedurą badawczą, jest podawanie róż-
nicy między bodźcem standardowym, a bodźcem progowym, który osoba
badana z określonym (przy pomocy funkcji psychometrycznej) prawdopo-
dobieństwem rozróżnia od standardowego. W procedurze badawczej (zwa-
nej psychofizyczną procedurą adaptatywną — adaptive psychophysical pro-

cedure) stosowanej w tego typu eksperymentach, wartość kolejnego bodźca
porównywanego zależy od poprzednich odpowiedzi osoby badanej i jest wy-
liczana na przykład według techniki opracowanej przez Levitta (transformed

up-down procedure)[za: Rammsayer & Lima 1991].

Badania dotyczące iluzji wypełnienia i typów markerów

Ciekawym zjawiskiem, które badacze starają się odnieść do wyszczególnio-
nych wyżej modeli jest tzw. iluzja wypełnionego trwania. Jak podają We-
arden, Norton, Martin i Montford — Bebb w literaturze traktującej o tej
iluzji panuje zgodność - większość badań wykazuje, że bodźce wypełnione
(filled) są oceniane jako trwające dłużej niż niewypełnione (unfilled) o tym
samym rzeczywistym czasie trwania. (Ponadto iluzja ta pojawia się przy sto-
sowaniu wszystkich wspomnianych wcześniej procedur eksperymentalnych
— produkcji, reprodukcji, werbalnym oszacowaniu i porównywaniu par in-
terwałów - i w różnych modalnościach [Thomas & Brown 1974] ). Z drugiej
strony, jak zauważają badacze, popierając swoje sądy przykładami, prace
traktujące o iluzji wypełnionego trwania są niejednorodne: za terminami
wypełnione/niewypełnione stoją różne realizacje. Za wypełnione uważa się
na przykład: ciągły ton o określonej długości lub interwały oznaczone sygna-
łami dźwiękowymi (tzw. markerami) — początkowym i końcowym — po-
między którymi „znajduje” się „cisza”, która jednak przerwana jest kilkoma
dodatkowymi sygnałami (jak w badaniu Thomasa i Browna przytoczonym
przez badaczy) i inne. Za interwały niewypełnione uważa się „ciszę” (prze-
rwę w trakcie której żadne bodźce nie są emitowane) „otoczoną” marke-
rami początkowym i końcowym lub przerwę w długo trwającym tonie [za:
Wearden et al. 2007] . W trzech eksperymentach opisywanych przez tych
badaczy (wykorzystujących bodźce dźwiękowe) zastosowano dwie ogólne
procedury — porównywania parami i werbalnego oszacowania — w trakcie
których ujawniła się iluzja. W procedurze werbalnego oszacowania przete-
stowali oni (eksperyment 2a — bodźcami niewypełnionymi były dwa mar-
kery „otaczające” ciszę) swoją hipotezę, będącą matematycznym rozwinię-
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ciem modelu SET, z której wynikało, że za iluzję odpowiada zmienne tem-
po emitowania impulsów przez generator (pacemaker). Dodatkowo autorzy
wykazali, że ich hipoteza daje się utrzymać (eksperyment 2b) również wte-
dy, gdy bodźcami niewypełnionymi są przerwy (gaps) w tonach. Pomijając
inne wyniki opisywane w ich pracy przejdę do konkluzji. Autorzy, mimo iż
potwierdzili swoje przypuszczenia, nie odrzucili w zasadzie też alternatyw-
nych wyjaśnień oferowanych przez konkurencyjne teorie odnoszące się do
mechanizmów uwagowych (wspominając m.in. model AGN Zakay’a i Bloc-
ka, ale też tzw. teorię ruchliwego przełącznika (flickering switch)), nadmie-
niając jednakże, że nie są one dość szczegółowo sformułowane, aby móc
wysnuć z nich jednoznaczne przewidywania [Wearden et al. 2007]. Ponad-
to, warto dodać, że zakres bodźców w eksperymencie drugim rozciągał się
od 77 ms do 1181 ms.

W innych badaniach [Rammsayer & Lima 1991 — eksperyment 2] ba-
dano, czy za rozbieżności w przetwarzaniu bodźców wypełnionych/niewy-
pełnionych odpowiada raczej percepcyjna natura „procesu czasowego”, czy
poznawcza. Wątpliwość rozstrzygano przy pomocy procedury podwójnego

zadania (dual task procedure), w trakcie której dodatkowe zadanie zapamię-
tywania słów zwiększało obciążenie poznawcze (cognitive load). Nadrzęd-
ną procedurą była opisywana wyżej procedura psychofizyczna dla krótkich
interwałów (bazowy interwał wynosił 50 ms, natomiast wyj́sciowy inter-
wał porównawczy 98 ms). Okazało się, że dodatkowe zadanie nie zwiększa
efektu typu bodźca (i w ogóle nie pogarsza jakości wykonania zadania cza-
sowego), co autorzy zinterpretowali jako argument przemawiający na rzecz
percepcyjnego źródła różnic. Ponieważ, jednak dodatkowe zadanie wyko-
nywane było istotnie statystycznie gorzej niż w grupie kontrolnej, autorzy
stwierdzili, że proces przetwarzania czasowego interferuje z dodatkowym
zadaniem na poziomie decyzyjnym. W eksperymencie 3 pokazano, że do-
datkowe zadanie pogarsza efekt wykonania zadania czasowego dla tonów
o długości równej lub dłuższej niż 1 sekunda (nie udało się jednak zba-
dać wpływu dodatkowego zadania na przetwarzanie bodźców niewypełnio-
nych). W eksperymencie 4 (gdzie badano krótkie interwały o wartościach
identycznych jak w eksperymencie 2) okazało się, że maskowanie wsteczne
znacząco (statystycznie) powiększa różnicę między przetwarzanymi bodźca-
mi — wpływ maskowania istotnie pogorszył wyniki w warunku interwałów
niewypełnionych, niż wypełnionych. Autorzy argumentują, powołując się
na inne badania, że za mechanizm iluzji mogą być odpowiedzialne: integra-
cja sensoryczna (sensory integration) — w świetle badań Creelmana z 1962
roku lub (z większym prawdopodobieństwem) złe przypisanie (misassign-

ment) na poziomie zegara — w świetle badań na maskowaniem wstecznym
i prospektywnym (forward masking) Kallmana i innych z 1986 i 1988 roku
[za: Rammsayer & Lima 1991]. Główną konkluzją autorów było stwierdze-
nie, że za różne wyniki odpowiedzialne są mechanizmy na poziomie percep-
cyjnym. (Jakkolwiek nie sprawdzili tej hipotezy dla bodźców dłuższych, niż
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kilkadziesiąt milisekund).
Niejako osobno prowadzone są badania na temat wpływu różnic między

markerami na wykonywanie zadań postrzegania czasu w interwałach nie-
wypełnionych. Badania te testują hipotezy o mechanizmach przetwarzania
czasowego dla markerów o różnej długości i modalności (bada się też inter-
wały międzymodalne - patrz wyżej). [Rammsayer & Leutner 1996, Grondin
et al. 2005]. W badaniach Rammsayera i Leutnera okazało się, że długość
markerów (dźwiękowych) wpływa na próg odróżniania bodźca porównaw-
czego od bazowego - dokładniej mówiąc dla markerów poniżej 200 ms ba-
dani znacząco lepiej rozróżniają bodźce niż dla markerów powyżej 200 ms
i przerw w ciągłych tonach (wykluczając wpływ głośności i maskowania).
Co sugeruje istnienie różnych mechanizmów dla tych dwóch grup bodźców.
Sprawdzano głównie interwały o długości kilkadziesiąt milisekund, jednak-
że w eksperymencie 4 przetestowano też interwały o długości bazowej około
300 ms i markerach 300 ms oraz 3 ms, gdzie okazało się, że istnieje znacząco
gorsze wykonanie dla dłuższych markerów. Jak pokazują natomiast badania
Grondina, które przytacza on w jednej ze swoich prac, interwały z marke-
rami wizualnymi (visual) są gorzej rozróżniane niż interwały z markerami
słuchowymi (auditory), ale z drugiej strony interwały (o długości 250 ms)
z markerami wizualnymi są lepiej odróżniane niż interwały międzymodalne
(zarówno wizualno-słuchowe, jak i słuchowo-wizualne). Ponadto Grondin
pokazuje (między innymi), że w sytuacji porównywania interwałów skła-
dowe (modalne i wynikające z długości markerów) upośledzające porów-
nania są addytywne (nie ma efektu interakcji między nimi). Innym cieka-
wym wynikiem jest zaobserwowanie różnicy w przetwarzaniu interwałów
„wizualno-słuchowych” i „słuchowo-wizualnych” (większa zmienność wyni-
ków w drugim przypadku) (por. [Grondin et al. 2005]). W innym bada-
niu Grondina przytaczanym przez Weardena, Nortona, Martina i Montford
- Bebba, okazało się, że bodźce „słuchowo-wizualne” są postrzegane jako
dłuższe niż „wizualno-wzrokowe” [Wearden et al. 2007].

Propozycje eksperymentów

Mając na uwadze wyniki badań przytaczanych w poprzednim rozdziale pro-
ponuję przeprowadzenie dwóch eksperymentów. Jeden miałby odnosić się
do badań na iluzją „wypełnionego trwania”, natomiast drugi sprawdzałby
wpływ rodzaju markera na postrzeganie interwałów.

Pierwszy eksperyment inspirowany danymi uzyskanymi przez Wearde-
na, Nortona, Martina, Montford-Bebba, miałby dookreślać rodzaj mecha-
nizmów jakie biorą udział w przetwarzaniu interwałów czasowych. Wspo-
mnieni badacze opierając się na formalnych własnościach modelu SET usta-
lili, że za iluzję „wypełnionego trwania” odpowiada (zmienne) tempo emito-
wania impulsów przez generator. Wyjaśnienie to jednak wydaje się wiele nie
mówić o naturze przetwarzania czasowego i nie ułatwia przewidywań doty-
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czących innych podobnych zjawisk. Jak wspominają jednak badacze mode-
le uwzględniające rolę procesów uwagowych (np. AGN), choć potencjalnie
mogą oferować wyjaśnienia, są aktualnie zbyt ogólne, by móc na ich pod-
stawie przewidywać i wyjaśniać zjawisko wspomnianej iluzji. Z drugiej stro-
ny, w badaniach Rammsayera i Limy [Rammsayer & Lima 1991] zebrane
dane wydają się świadczyć raczej na korzyść mechanizmów percepcyjnych
(tam według nich lokalizowany jest wewnętrzny zegar), niż wyższych pro-
cesów poznawczych (zadanie z obciążeniem poznawczym). Może się jednak
okazać, że prawidłowe wyjaśnienie odnosić się będzie do specyficznych dla
mechanizmu wewnętrznego zegara zasobów uwagowych. Tego typu rozwią-
zanie, zdaje się oferować na przykład Zakay z modelem AGN [Zakay 2000].
By zrozumieć więcej można by spróbować dookreślić wpływ mechanizmów
uwagowych na postrzeganie interwałów. Mówiąc bardziej szczegółowo —
czy jedynym źródłem zmienności wyników jest ekspozycja na bodziec, czy
rola, jaką pełni on w interwale (czy jest „wypełniaczem” czy markerem) też
wpływa na pracę wewnętrznego zegara i tym samym na iluzję. Jeszcze ina-
czej mówiąc, jak specyficzne dla zegara zasoby uwagowe dystrybuowane są
w trakcie przetwarzania interwału.

Aby to sprawdzić proponuję następujące badanie. W zadaniu porówny-
wania parami wprowadzamy psychofizyczną procedurę adaptatywną. Ustal-
my 4 warunki eksperymentalne odnoszące się do typu bodźca, w których
porównywane będą: 1) interwały oznaczone jako zwykłe tony, 2) typowe
interwały niewypełnione, 3) interwały oznaczone jako tony ograniczone
dwoma markerami „ciszy”: będącymi przerwami między tonem początko-
wym a tonem którego długość będzie szacowana (pierwszy marker) i mię-
dzy tonem, którego długość będzie szacowana, a tonem końcowym (drugi
marker) i 4) tony „otoczone” krótkimi dźwiękami o innej (wyższej częstotli-
wości). Założenie jest takie, że to markery "przykuwają" uwagę, odciągając
ją od interwału, który ma być mierzony (w związku z czym zaburzają prze-
pływ impulsów z generatora do akumulatora). W efekcie interwały z mar-
kerami będą tworzyły wyższe progi porównawcze (będą mniej podobne do
interwału bazowego niż warunku z samymi tonami). Długość bodźca stan-
dardowego będzie wynosić kilkaset milisekund a interwał porównawczy bę-
dzie miał ustaloną na określonym poziomie wartość i będzie się zmieniać
zgodnie z procedurą Levitta. Tony mogą mieć wysokość na przykład 600Hz
a krótkie dźwięki na przykład 1200Hz. Krótkie dźwięki i przerwy w tonach
mogą trwać około 5ms. Kolejne próby będą się składały z ekspozycji bodź-
ców: standardowego i porównawczego (w losowej kolejności). Badany po
każdej próbie będzie odpowiadał na pytanie o to, który bodziec jest dłuższy
i w zależności od tego czy odpowie dobrze czy źle wyznaczana będzie war-
tość kolejnego bodźca porównawczego. Zmienną zależną będzie wielkość
różnicy między interwałem standardowym a interwałami, dla których istnie-
je próg 70,07% rozróżniania. Wyniki można opracować za pomocą analizy
wariancji, w której zmienną niezależną będzie rodzaj warunku (Procedura
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opracowana częściowo na podstawie eksperymentu 1 Rammsayera i Limy).
Jeśli okaże się, że wszystkie bodźce z markerami są rozróżniane gorzej niż
po prostu puste tony, to znaczy, że uwagę przyciąga też sposób konstrukcji
interwału, co dookreśli modele uwagowe.

Rysunek 5: Graficzna reprezentacja typów bodźców, jakie będą wykorzysta-
ne w badaniu 1: a) tony z "markerami ciszy" b) tony ze zwyczajnymi marke-
rami c) zwykłe tony d) interwały oznaczone jako dwa markery oddzielone
ciszą.

Drugi eksperyment (podaje jedynie pomysł) mógłby sprawdzać jak zmia-
na parametrów (np. zwiększanie ich długości) interwałów z „cichymi” mar-
kerami opisanymi powyżej wpływać będzie na percepcję tych interwałów
i przetestować, czy wpływ na ich przetwarzanie czasowe mają mechanizmy
podobne do opisanych przez Rammsayera i Limę. Procedura może wyglądać
podobnie do opisanej powyżej (taką procedurą posłużyli się zresztą Ramm-
sayer i Lima w swej pracy).

Zakończenie

Artykuł stanowi próbę przedstawienia badań na przetwarzaniem czasowym.
Warto zwrócić uwagę, jak dużo zmiennych (od długości odcinków czaso-
wych, aż po kolejność ich prezentacji) może wpływać na to, jak czas będzie
przez nas spostrzegany i jak to spostrzeżenie będzie się różnić od czasu rze-
czywistego. Schemat eksperymentu zaproponowany w ostatniej części sta-
nowi propozycję zweryfikowania kolejnych pomysłów na to, w jaki sposób
budowa bodźca czasowego (w szczególności charakterystyka markerów) de-
terminuje przetwarzanie czasowe. Dane w tej pracy przedstawione, jak i te,
które można by pozyskać w wymienionym eksperymencie, nie tylko odkry-
wają kolejne mechanizmy (lub co najmniej regularności) rządzące ludzkim
myśleniem i funkcjonowaniem, lecz mogą niewątpliwie zostać zaaplikowa-
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ne w różnych domenach ludzkiej aktywności, od reklamy, przez wprowa-
dzanie korzystnych zmian w leczeniu, aż po wojskowe i cywilne systemy
szybkiego reagowania — wszędzie tam, gdzie czas ma znaczenie.

Literatura

Grondin S. (2005), Overloading temporal memory, Journal of Experimental
Psychology: Human Perception and Performance, XXXI(5), 869–879

Grondin S., Roussel M., Gamache P., Roy M., Ouellet, B. (2005), The struc-
ture of sensory events and the accuracy of time judgments, Perception, 34,
45–58

Lejeune H. (2000), Prospective timing, attention and the switch. A response
to ’Gating or switching? gating is a better model of prospective timing’ by
Zakay, Behavioural Processes, 52, 71–76

Rammsayer T. H., Leutner D. (1996), Temporal discrimination as a func-
tion of marker duration, Perception & Psychophysics, 58, 1213–1223

Rammsayer T. H., Lima S. D. (1991), Duration discrimination of filled and
empty auditory intervals: Cognitive and perceptual factors, Perception & Psy-
chophysics, 50, 565–574

Thomas E. A. C., Brown I. (1974), Time perception and the filled - dura-
tion illusion, Perception & Psychophysics, 16, 449–458

Wearden J. H., Norton R., Martin S., Montford - Bebb O. (2007), Internal
clock Processes and the filled - duration illusion, Journal of Experimental
Psychology: Human Perception and Performance, XXXIII(3), 716–729

Zakay D. (2000), Gating or switching? Gating is a better model of prospec-
tive timing (a response to ’switching or gating?’ by Lejeune), Behavioural
Processes, 50, 1–7

Zakay, D., Block R. A., Yehoshua T. (1999), Prospective duration estimation
and performance, Attention and Performance XVII, MIT Press, 557–580

83



PFK: Teksty Pokonferencyjne, 3 (2009), 84–96

Kognitywne aspekty
seksualnych i aseksualnych
treści reklamowych i ich udział
w procesie efektywnej
komunikacji

Anna Kuzio
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Instytut Filologii Angielskiej

B annkuzio�gmail.om

Abstrakt. Uprzednie badania w dziedzinie reklamy skupiały się głównie na za-
stosowaniu ukrytych, bądź wyraźnych obrazów o podłożu seksualnym [patrz:
Reichert i Lambiase 2003; Dey 1993; Copley 2004]. Obrazy te swoją uwa-
gę, w znacznej mierze, koncentrowały na które ogólnie przyjętych czynnikach,
jakimi są płeć odbiorcy, produkt reklamowany (mający konotację seksualną
bądź aseksualną) oraz na typie bodźca prezentowanego (elementy dekoracyj-
ne, a także nagość) [Scott i Batra 2003, s. 256].

Jednakże, znaczna część badań skoncentrowała się na niższej rangi procesach
kognitywnych, takich jak proces przypominania (recall) i/bądź rozpoznania
(recognition) [patrz: Belch i Belch 1995, Katz 2006]. Tylko nieliczne badania
dotyczyły wyższej rangi procesów kognitywnych, stanowiących fundamental-
ne podłoże dla stworzenia widocznej materii o treści seksualnej [patrz: Gunter
2002; Rathus 2004].

Poniżej opisane badania mają na celu uwypuklenie roli wizualnego czynni-
ka stymulującego, o charakterze seksualnym, na proces werbalnego przeka-
zu o charakterze perswazyjnym, a także przedstawienie wyników dotyczących
procesu przypominania, podej́scia, a tym samym intencji zachowawczych/be-
hawioralnych oraz wymiar kognitywny responsu. Biorąc pod uwagę powyż-
sze aspekty — jako wytyczne — badanie ma na celu ułatwienie zrozumienia
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znaczenia treści seksualnych i aseksualnych oraz ich wpływ na kształtowanie
poziomu przepływu informacji, który stanowi wytyczną w procesie efektywnej
komunikacji.

Wprowadzenie

Jako iż reklamodawcy stawiają sobie za cel przebicie się poprzez asorty-
ment dostępnych reklam, decydują się na wybór komunikatów o podłożu
seksualnym, bowiem one przyczyniają się do bezpośredniego wzrostu zain-
teresowania danym produktem, a tym samym przekaz, który oferują wydaje
się być jednoznaczny [Scott i Batra 2003, s. 253]. Soley i Kurzbard [1986],
dokonując analizy treści magazynów pod kątem zawartości komunikatów
reklamowych, zarówno tych werbalnych jak i wizualnych, stwierdzili, iż
zauważalna jest dominacja przekazów wizualnych o podłożu seksualnym,
które jako środka wyrazu używają często elementów nagości oraz implikacji
stosunku płciowego.

Istotnym faktem jest także stwierdzenie, iż ilość interakcji, możliwych
do zaobserwowania w reklamach, pomiędzy płcią męską i żeńską potro-
iła się między latami 1964 a 1984. Przypuszczenia reklamodawców, co do
stwierdzenia, iż sex sells („seks się sprzeda/sprzedaje”, tłum. A.K.) znalazł
odzwierciedlenie w licznych artykułach dotyczących zarówno mediów ogól-
nych, jak i tych traktujących o tematyce biznesowej [patrz: Horowitz 1987;
Sullivan 1988].

Podczas gdy reklamujący wydają się coraz bardziej skupiać się na uży-
ciu jawnych seksualnych treści, to uprzednie badania wydają się rzutować
na efektywność takiej formy reklamy [Phillips 1997, s. 120]. Poprzednie
badania skupiły się na rozpatrzeniu efektywności różnorodnych czynników
w nawiązaniu do odbioru reklamy, takich jak płeć odbiorcy, natury produk-
tu (nawiązania do seksualnych albo aseksualnych treści) oraz rodzaju sty-
mulatora (nagość, sugestywność, elementy dekoracyjne). Niektóre z tych
badań wykazały, iż zastosowanie jawnych komunikatów o podłożu seksual-
nym w reklamach jest mniej efektywne, niż wykorzystanie aseksualnych tre-
ści, mając na względzie proces przypominania (recall), reklamowania oraz
oceny produktu, a także procesu postrzegania reklamy [Reichert i Lambiase
2006, s. 85, Zillmann i Vorderer 2000, s. 104]. Częściową uwagę skupio-
no na aspekcie wzajemnego oddziaływania widocznych treści o charakterze
seksualnym z werbalnym kontekstem, pomimo faktu, iż badania wykazały,
że sposób prezentacji komunikatu, zarówno ten wizualny jak i werbalny, ma
znaczący wpływ na proces postrzegania reklamy [patrz: Edell and Staelin
1986; Mitchell 1986].

Celem niniejszego badania jest analiza efektywności komunikacji w opar-
ciu o stymulatory zawierające wyraźne treści o podłożu seksualnym, w na-
wiązaniu do różnych poziomów przekazu informacji werbalnej. Nawiązu-
jąc do wcześniej wspomnianego celu badania, pod uwagę zostanie wzięty

85



wpływ tychże czynników na efektywność tradycyjnego pomiaru, który sku-
pia się na takich aspektach jak przypominanie, podej́scie do marki produktu,
podej́scie do treści komunikatu oraz intencja nabycia danego produktu. Ba-
danie to także zawiera pomiar responsu kognitywnego jako czynnik kształ-
tujący proces efektywnego zrozumienia seksualnych oraz aseksualnych tre-
ści pojawiających się w komunikatach reklamowych.

Użycie treści seksualnych w komunikatach wizualnych oraz wer-
balnych

Stymulator o charakterze seksualnym może zostać wykorzystany jako ele-
ment motywujący w formie graficznej (wizualnej) prezentacji, w formie
werbalnej wiadomości, a także może stanowić kombinację obu tych czyn-
ników. Biorąc pod uwagę fakt, iż procentowo ilość reklam, zawierających
stymulator o charakterze seksualnych nie wzrosła znacząco od dwóch de-
kad, to można zauważyć, iż forma prezentacji reklamowych skupiła się na
elementach wizualnych. Zatem można stwierdzić, iż ilość werbalnych refe-
rencji wzrosła [Soley i Kurzbard 1986]. A tym samym, prezentacje stały się
bardziej wyraziste w wyniku skupienia się na środku przekazu jakim jest
nagość, relacjach damsko-męskich oraz na sugerowaniu kontaktów seksual-
nych.

Literatura rozpatrująca wykorzystanie bodźców seksualnych w komer-
cyjnych treściach jest bogata i zróżnicowana [patrz: Courtney i Whipple
1983]. Obszerny przegląd literatury, skupiający się w dużej mierze na ko-
munikacji reklamowej [Reichert i Lambiase 2006, s. 287] odnotowuje, iż
efektywność wykorzystania wizerunku seksualnego w reklamie wydaje się
różnić, w zależności od zastosowanych metod badania, reklamowanego pro-
duktu oraz płci odbiorcy. Jako przykład, należy przypomnieć badania zwią-
zane z tematem wykorzystania motywu nagości w reklamie, sugerujące,
iż motyw nagości może sprzyjać przyciągnięciu uwagi odbiorcy [Courtney
i Whipple 1983, s. 195; Baron 2008, s. 414 ], jest mniej skuteczne niż uży-
cie ilustracji o charakterze aseksualnym, mające na celu wywołanie proce-
su przypomnienia danej marki produktu [Cohen 1981, s. 359]. Steadman
[1969] stwierdził, iż przywiązanie uwagi do obrazów o charakterze sek-
sualnym, wydaje się pomniejszać proces przywołania nazwy marki danego
produktu. W badaniach eksperymentalnych, polegających na wykorzystanie
różnorodnego wizerunku modelek, a mianowicie skromnej, kuszącej i nagiej
modelki, Danna [1992, s. 136] oraz Loudon i Bitta [1993, s. 379] stwier-
dzili, że treści reklamowe zawierające nagie modelki w swej treści, zostały
uznane za najmniej atrakcyjne, a produkt reklamowany został uznany za
artykuł najniższej jakości, a tym samym firma produkująca dany produkt,
została uznana za mało rzetelną. Podobne wyniki, ukazujące negatywny
wpływ nagości na skuteczność reklamy zostały przedstawione przez Alexan-
dera oraz Judda [1978], a także Sciglimpagliana, Belcha i Caina [1979].
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Bello, Pitts oraz Etzel (1983) [w: Reichert 2007, s. 45] dowiedli, iż wy-
korzystywanie obrazów o charakterze seksualnym, może posiadać złożony
charakter, a tym samym stanowić dość skomplikowany aspekt badań. Bada-
nie, które przyczyniły się do wysunięcia tegoż stwierdzenia, zostały oparte
na eksperymencie polegającym na wykorzystaniu reklamy telewizyjnej oraz
programów, które zbadały efekt kontekstu kontrowersyjnego o charakterze
seksualnym i jego wpływ na skuteczność treści komunikatu reklamy. Wyniki
wykazały, że zarówno mężczyźni i kobiety uznali kontrowersyjne reklamy,
o zabarwieniu seksualnym, za bardziej interesujące niż reklamy, które stano-
wiły reklamę substytutu danego produktu w ujęciu aseksualnym. Wykazano,
iż kontrowersyjny kontekst nie przyczynił się do wzrostu poziomu efektyw-
ności komunikacji. Autorzy stwierdzili, że płeć respondenta, płeć modelu,
a także poziom kontrowersyjności wiadomości wydają się mieć wpływ na
sposób w jaki informacje zostaję przetwarzana przez odbiorcę.

Inny rodzaj treści o charakterze seksualnym, koncentruje się głównie na
wykorzystaniu „dekoracyjnych modeli”. Dekoracyjne modele definiuje się ja-
ko niefunkcjonalne modele, których podstawową czynnością jest uatrakcyj-
nienie produktu, a tym samym potraktowanie go jako bodźca seksualnego
lub przyciągającego uwagę odbiorcy [Solomon et al. 2006, s. 203; Sheehan
2003, s. 99]. Reichert i Lambiase [2003, s. 12] stwierdzili, że obecność deko-
racyjnego modelu w postaci żeńskiej, wpłynęła zarówno na emocjonalną jak
i obiektywną ocenę produktu, który stanowił reklamę samochodu, zarówno
w przypadku mężczyzn jak i kobiet.

Zaś badania przeprowadzone przez Chestnut, LaChance i Lubitz [1977]
wykazały, że obecność modeli dekoracyjnych stanowiących obraz płci żeń-
skiej, przyczynił się do poprawy procesu rozpoznania (recognition), jednak-
że nie w nawiązaniu do procesu przypominania danej marki. Reid i Soley
[1981] przeanalizowali wyniki reklam i stwierdzili, że wykorzystanie atrak-
cyjności płci żeńskiej, przyczyniło się do zwiększenia efektywności procesu
rozpoznania (recognition) reklam znajdujących się w czasopismach. Wzrost
efektywności procesu rozpoznania (recognition) był wynikiem użycia wizu-
alnych a nie werbalnych komponentów reklamy. Buss i Malamuth [1996,
s. 311] zmanipulowali stopniem atrakcyjności modelu (unikając techniki
„obecności” lub „nieobecności” danego elementu) i stwierdzili, iż osoby oce-
niały reklamę, zawierającą obrazy z udziałem płci przeciwnej do własnej, za
bardziej efektywną, niż tę reklamę, co zawierała płeć zgodna z ich własną
płcią. Ten eksperyment przyczynił się do stwierdzenia, iż modele uznawa-
ne za atrakcyjne, przyczyniły się do wzrostu intencji behawioralnej, gdyż
produkt„’wydawał się” odbiorcom zdatny do ulokowania w kontekście sek-
sualnym , niż w sytuacji, gdy produkt był uznany za „niezbyt” seksualny.

Courtney i Whipple [1983] dokonali przeglądu szeroko zakrojonych ba-
dań, skupiających się na rozpatrywaniu aspektu skuteczności aluzji seksual-
nych w reklamach i stwierdzili, że:
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• wykorzystanie atrakcyjnych modeli przyczynia się do zwiększenia uwa-
gi,

• wykorzystanie jawnych bodźców o charakterze seksualnym prowadzi
do utworzenia niższych poziomów w procesie przypomnienia i odwo-
łania, jak również podrzędnego postrzegania produktu i producenta,
a także:

• zakwestionowali wykorzystanie kontekstu seksualnego do produktów
o charakterze aseksualnym

W odniesieniu do ostatniego punktu, badanie przeprowadzone prze Rich-
mond i Hartman [1982] udowodniły, że seksualne odwołania obecne w re-
klamie, mogą zostać podzielone na kilka odrębnych rodzajów, a także zwró-
cili uwagę na fakt, iż odbiorcy mogą różnie reagować na różne wymiary tre-
ści tychże odwołań. Okazało się, że funkcjonowanie seksualnych odwołań,
które były spójne z charakterem i/lub z wykorzystaniem wywołania najwyż-
szego poziomu przypomnienia (recall), podczas gdy niewłaściwe seksual-
ne odwołania (te niezwiązane z produktem) doprowadziły do wykreowania
najniższego poziomu przypomnienia (recall). Częściowa replikacja i rozsze-
rzenie tego badania przez Tinkham i Reid [1988] stanowiło egzemplifikację
tych ustaleń oraz ustanowiło podstawę do dalszych rozważań nad efektyw-
nością reklamy wzmocnioną przez „naturalną” zgodność pomiędzy produk-
tem a seksualnym odwołaniem.

Przetwarzanie treści wizualnych i werbalnych

Badania nad przetwarzaniem informacji wzrokowych i werbalnych elemen-
tów reklam koncentrują się na roli mediatora pomiędzy reklamą wobec pro-
cesu komunikacji. Pavlik i McIntosh [2004, s. 549] sugerują, iż wizualny
i emocjonalny wpływ reklamy może być wynegocjowany przez ocenę kon-
sumentów, a także stwierdzają, iż ten stosunek do reklamy, jak i produktu
reklamowanego, może mieć wpływ na oba te aspekty.

Badania przeprowadzone przez Aaker i Biel [1993, s. 150] skupiły się
na analizie wpływu komponentów przekazu wizualnego i werbalnego re-
klamy na postawę odbiorców wobec danej marki, jak i reklamy. Wyniki tego
badania wykazały, że wizualne elementy reklamy marki wpływają na kształ-
towanie postawy na dwa sposoby. Po pierwsze, konsumenci mogą wyciągać
wnioski o reklamowanej marce w oparciu o wizualne informacje przedsta-
wione w reklamie. Wnioski te, z kolei mogą przyczynić się do zmiany poglą-
dów na temat reklamowanych marek. Po drugie, jeśli element wizualny jest
oceniany pozytywnie lub negatywnie, może to mieć wpływ na kształtowanie
postawy zachowawczej wobec danej marki, działający w oparciu o struktu-
rę, skoncentrowaną na zmianie podej́scia wobec reklamy. Wyniki wykaza-
ły również, iż komunikaty werbalne, zawarte w reklamach, mogą wpływać
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na kształtowanie postaw zachowawczych wobec danych produktów. Wydaje
się, iż sposób, w jaki jest przekazywana treść komunikatu, zarówno w for-
mie wizualnej jak i werbalnej, ma znaczący wpływ na proces przetwarza-
nia informacji w reklamie, a tym samym te różnice mają istotny wpływ na
kształtowanie postaw zachowawczych konsumentów wobec danej reklamy,
produktu oraz intencji zakupu. Toteż, aby skutecznie ocenić wpływ stosowa-
nia bodźców o charakterze seksualnym w reklamie, uwagę należy zwrócić
na wykorzystanie treści seksualnych oraz aseksualnych w nawiązaniu do
poziomu weryfikacji informacji. Niniejsze badania w tym zakresie, skupiają
się zarówno na zastosowaniu wizualnych, jak i werbalnych komponentów,
mających na celu potwierdzenie poniższych hipotez:

Hipoteza 1: Zastosowanie elementów o wyraźnym charakterze
seksualnym będzie sprzyjało dewaloryzacji procesu przypomi-
nania (recall) w zakresie danej marki produktu oraz obniżenie
procesu przypominania w zakresie przekazu werbalnego. Będzie
ono mniej korzystne aniżeli zastosowanie treści reklamowych
z wykorzystaniem treści aseksualnych. Efekt ten będzie mode-
rowany przez ilość informacji dostarczonych przez reklamę. Ni-
niejsze oszacowania opierają się na badaniach sugerujących, iż
elementy wizualne o charakterze seksualnym zmniejszają zdol-
ność percepcji przez danego odbiorcę, a tym samym wpływają
na proces przekazu informacji w danej reklamie [patrz: Baker
1961; Steadman 1969].

Hipoteza 2: Zastosowanie elementów o wyraźnym charakterze
seksualnym będzie sprzyjało umniejszeniu procesu ewaluacyjne-
go danego produktu i/lub umniejszeniu treści przekazu, w prze-
ciwieństwie do sytuacji, gdzie wykorzystane byłyby treści asek-
sualne. Wpływ ten będzie moderowany przez poziom dostarczo-
nych informacji, jako że reklamy bogate w treść sprzyjają dogod-
niejszemu przepływowi informacji odnośnie postrzegania dane-
go produktu. Niniejsza prognoza jest oparta na stwierdzeniu,
iż treści o charakterze seksualnym powinny sprzyjać rozprosze-
niu uwagi odbiorcy w stosunku do przekazu werbalnego danego
komunikatu. Badania wykazały, iż użycie treści wizualnych nie
nawiązujących do zawartości reklamy, sprzyjają procesowi de-
waluacji danego produktu przez odbiorcę [patrz: Edell i Staelin
1986].

Hipoteza 3: Zastosowanie elementów o wyraźnym charakterze
seksualnym powoduje, iż odbiorca zwiększy zainteresowanie da-
ną treścią reklamową, marką produktu oraz intencją zakupu. Po-
za tym, stosunek do marki produktu oraz intencja nabycia dane-
go produktu będzie się różnić w zależności od nastawienia do

89



treści reklamy. Danna [1992, s. 137] wykazał, iż reklamy za-
wierające treści kontrowersyjne(o charakterze seksualnym),nie
były postrzegane jako szczególnie interesujące. Jednak badania
Mitchell i Olson [1981] oraz Mitchell [1986] wykazały, że „ładu-
nek” treści wizualnych ma wpływ na postrzeganie reklamy mar-
ki danego produktu, jak na kształtowanie postawy zachowaw-
czej wobec tegoż produktu. Fotografie, które zostały pozytywnie
ocenione, wywarły korzystniejszy wpływ na danych odbiorców
reklamy, w przeciwieństwie do tych, które zostały ocenione u od-
biorcy jako wywierające emocje negatywne. Po niniejszych bada-
niach, oczekuje się, iż treści wizualne o charakterze seksualnym,
będą oceniane jako korzystniejsze przez potencjalnych odbior-
ców, a tym samym spowoduje właściwsze nastawienie jednostki
do reklamy i produktu.

Ustalenia dotyczące wpływu treści o charakterze seksualnym i aseksual-
nym w procesie w sprawie przypominania (recall) danej marki, jak i kształ-
towanie postawy intencyjności zakupu, wydają się być ambiwalentne. Jed-
nakże, jak wspomniano wcześniej, liczne badania wykazały, że seksualne
odwołania mogą mieć pozytywny wpływ na proces postrzegania reklamo-
wanego produktu, jeżeli produkt ten jest postrzegany jako relewantny do
osadzenia w tejże tematyce. Należy także zwrócić uwagę, „wymiar moral-
ny” zagadnienia, jakim jest „seks”, który należy traktować w wymiarze jed-
nostkowym, gdyż kwestia interpretacji pojęcia „seksu” u niektórych ludzi,
może być czynnikiem stymulującym, który wpływa na proces zapamiętywa-
nia, gdzie u innych ten sam czynnik, może wywoływać negatywne asocjacje.

Metoda oraz przebieg badania

Do celów badawczy zostały wykorzystane reklamy następujących firm: Le-
vis, Benetton, Dolce & Gabbana, Cox, Mobilking — reklamy o treści seksu-
alnej, a także reklamy firm: Play, Era, Panten Provine, Kamentiza, Avene —
reklamy o treści aseksualnej [Załącznik 1], których produkty są adresowane
do grupy wiekowej pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Biorąc pod uwagę te wy-
tyczne, sugerowane przez firmy, w badaniu brało udział 100 respondentów
w przedziale wiekowym 18–34.

Powyższe reklamy zostały wybrane ze względu na wysokie nasycenie
treściami niewerbalnymi oraz werbalnymi o zabarwieniu seksualnym. Aby
zweryfikować wysunięte wcześniej hipotezy, treści reklamowe były prezen-
towane w trzech odsłonach:

• forma oryginalna

• znaczne nacechowanie seksualne komunikatu oraz komunikat werbal-
ny bogaty w treść
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• brak elementów seksualnych oraz komunikat werbalny bogaty w treść

• brak elementów seksualnych oraz komunikat werbalny ubogi w treść

Przy stosowaniu tychże alteracji, starano się zachować oryginalną formę
treści reklamy, zmieniając jedynie kolejność oraz natężenie pojawiania się
weryfikowanych elementów.

Ankieta, będąca podstawą do stworzenia niniejszego eseju, została prze-
prowadzona internetowo. Respondenci zostali ograniczeni czasowo, gdyż
ekspozycja danej reklamy była czasowo zdeterminowana, a powrót do tre-
ści reklamy był celowo blokowany. Podczas oglądania reklamy, respondenci
wypełniali ankietę zawierającą pytania. Bezpośrednio po obejrzeniu wszyst-
kich reklam, respondenci zostali poproszeni o przywołanie tematu reklamy
oraz nazwy firm danego produktu. W tym przypadku, czas także został ogra-
niczony.

Odpowiedzi respondentów, zostały sklasyfikowane pod względem nastę-
pujących elementów kognitywnego responsu: wyegzekwowanie ewaluacji
nazwy produktu/treści, wyegzekwowanie ewaluacji treści reklamowej, wy-
egzekwowanie treści seksualnej komunikatu oraz inne/niezwiązane z tema-
tem skojarzenia. Biorąc pod uwagę te kategorie, wyodrębniono sub-kategorie,
a mianowicie: skojarzenia pozytywne, skojarzenia negatywne, skojarzenia
neutralne oraz skojarzenia ciekawości.

Skojarzenia związane z przypomnieniem nazwy produktu dotyczyły głów-
nie wskazania elementów użytych do celów reklamowych danego produk-
tu oraz parafrazy treści komunikatu zawartego w treści reklamowej (43%
respondentów). Zaś wyegzekwowanie treści seksualnej komunikatu nie sta-
nowiło problemu w większości przypadków (90% respondentów), z cze-
go 85% respondentów biorących udział było w stanie dokładnie przytoczyć
frazy oraz elementy o konotacji seksualnej, gdzie dokładne wyegzekwowa-
nie treści przekazu (czasami nawet niepełnej treści przekazu) bądź nazwy
produktu stanowiło pewną przeszkodę. Należy wspomnieć także, iż wyeg-
zekwowanie treści komunikatu pokrywało się z wyegzekwowaniem treści
seksualnej komunikatu, w przypadku, gdy treść przekazu werbalnego miała
zabarwienie seksualne. Zaś wyegzekwowanie aseksualnej treści komunikatu
nie nawiązywało w żaden sposób do wyegzekwowania seksualnej treści ko-
munikatu. Sam proces wyegzekwowania reklamy jako takowej, był związa-
ny z kolorami, kształtami, ubraniami itd. (73% respondentów). Komunikaty
niezwiązane bezpośrednio z tematem skojarzenia, zawierały odczucia bada-
nych podczas przeprowadzania badania i stanowiły 4 procent odpowiedzi.

Pomiar dotyczący przywołania werbalnego komunikatu został przeba-
dany w następujący sposób: respondenci zostali poroszeni o przygotowanie
punktacji dla danego komunikatu reklamowego w skali od 0 do 7 w pięciu
kategoriach, tj.: sprawiająca przyjemność podczas oglądania/niesprawiają-
ca przyjemności podczas oglądania, lubiana/nielubiana, interesująca/nudna,
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oryginalna/nieoryginalna, obrażająca/nieobrażająca. Nastawienie do marki
danego produktu zostało zmierzone w skali 7 punktowej w takich katego-
riach jak ulubiona/nielubiana oraz bardzo dobra/bardzo zła. Intencja za-
kupu danego produktu została zweryfikowana w skali od 0 do 7, gdzie wy-
tyczne do pomiaru stanowiły ujęcie następujących aspektów: bardzo chętnie
zakupię/bardzo małe prawdopodobieństwo, iż zakupię produkt/prawdopo-
dobne, że zakupię produkt/raczej nie zakupię tego produktu.

Interpretacja wyników badania

W celu przebadania procesu przywołania treści werbalnych została wyko-
rzystana skala 7 punktowa, gdzie respondenci hierarchizowali obejrzane re-
klamy pod względem zawartości treści, gdzie 7 stanowiło o najbogatszej tre-
ści reklamy, zaś 0 o braku komunikatu werbalnego. Średnia arytmetyczna,
wyciągnięta z przedstawionych wyników, wynosiła 2,59 dla reklam o dużej
zawartości komunikatów werbalnych, co wskazuje, iż proces przetwarzania
komunikatu werbalnego jest umiarkowany w stosunku do procesu przetwa-
rzania wizualnego. Średnia, dla tekstów o niskiej zawartości komunikatów
werbalnych, wynosiła 1,87. Natomiast zawartość komunikatów o treści sek-
sualnej, została zmierzona skalą 7 punktową (o wartości 7 punktów stano-
wiły reklamy o wyraźnych treściach seksualnych), a średnia arytmetyczna
wyniosła 6,07 dla reklam o wyraźnym charakterze seksualnym, zaś wynik
2,04 pojawił się przy treściach reklamowych o niezbyt widocznej treści sek-
sualnej, bądź o treści aseksualnej. Wyniki pomiarów powyższych wytycz-
nych wskazują, iż manipulacja zarówno treścią jak i elementami seksualny-
mi, przy tworzeniu reklamy, wydaje się być bardzo skuteczny.

W celu weryfikacji hipotezy 1, badania dotyczące procesu przypomi-
nania nazwy marki oraz treści komunikatu werbalnego, zostały przepro-
wadzone. Można wyraźnie zauważyć, iż procentowy wymiar przywołania
nazwy reklamowanej marki w reklamach o przewadze elementów seksual-
nych (70%), nie różni się zbytnio, od procesu przywoływania nazwy marki,
w reklamach, gdzie elementy o charakterze seksualnym występują w zni-
komej ilości, bądź w ogóle (68%). Efektywniejsze przywoływanie nazwy
marki, danego produktu, było zauważalne w reklamie wyraźnie nasyconej
komunikatami seksualnymi, a wynosiło ono aż 86%, zaś w reklamach po-
zbawionych kontekstu seksualnego, bądź zawierających bardzo mały współ-
czynnik seksualności, przywoływanie (recall) nazwy marki było nieznacznie
większe w komunikatach, zawierających bogaty komunikat werbalny (71%)
niż w reklamach o tym samym charakterze, lecz ubogich w treść werbalną
(66%). Należy w tym miejscu zauważyć, iż proces przywoływania (recall)
nazwy marki produktu nie różni się znacznie, a tym samym zawartość ko-
munikatów o treści seksualnej bądź aseksualnej, nie ma większego wpływu
na przywoływanie nazwy marki danego produktu, jedynie, co można zaob-
serwować, jest to, iż reklamy bogate w treść (komunikat), przyczyniły się
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do efektywniejszego przywoływania nazwy danej marki niż te komunikaty,
które były uboższe w treść (73% do 64%).

Badania dotyczące pomiaru przekazu werbalnego wydają się popierać
słuszność hipotezy 1, gdyż zrozumienie treści komunikatu, było znacznie
niższe w reklamach o charakterze seksualnym (45%) niż w reklamach nie
mających konotacji seksualnych (67%).

Zaś hipoteza 2 miała na celu udowodnienie, iż treści o wyraźnym cha-
rakterze seksualnym, przyczynią się do umniejszeniu procesu ewaluacyjne-
go danego produktu i/lub umniejszeniu treści przekazu, w przeciwieństwie
do komunikatów o charakterze aseksualnym. Biorąc pod uwagę ten aspekt,
można zauważyć, iż główne funkcje treści seksualnych znajdują swoje od-
bicie w skojarzeniach związanych z wyegzekwowaniem różnych rodzajów
asocjacji (pozytywne, negatywne, neutralne lub ciekawości), które były ge-
nerowane w treściach seksualnych i aseksualnych. Różnice pomiędzy po-
strzeganiem kolejnych reklam były znaczne, jeśli bierze się pod uwagę wy-
miar różnych kategorii kognitywnego responsu, jedynie wyniki były porów-
nywalne w kategorii ciekawości, gdzie wartości oscylowały w przedziale
25-28%. Poziom przywoływania nazwy produktu okazał się być szczegól-
nie niski w reklamach zawierających jednocześnie znaczną ilość komuni-
katów werbalnych i silne skojarzenia o wymiarze seksualnym. Wyniki te,
wydają się częściowo popierać słuszność hipotezy 2, gdyż użycie komuni-
katów o wyraźnej treści seksualnej przyczyniło się do zredukowania skoja-
rzeń związanych z produktem. Jednakże wcześniejsze przypuszczenia, su-
gerowały, iż poziom zawartości informacji, będzie stanowił wyznacznik do
pomiaru procesu wywoływania większej ilości asocjacji związanych z pro-
duktem, jednakże to przypuszczenie okazało się mylne.

Hipoteza 3 miała na celu weryfikację stwierdzenia, iż respondenci będą
mieli bardziej „zdystansowane podej́scie” do reklamy o wyraźnym charak-
terze seksualnym, co będzie wyrażało się w takich aspektach jak nastawie-
nie do danego produktu oraz intencja zakupu. Respondenci, którzy mieli
za zadanie ocenić produkty, biorąc pod uwagę powyższe aspekty, uznali, iż
reklamy opatrzone wyraźną treścią seksualną (78%) , są bardziej interesu-
jące, pozytywne, zdumiewające oraz oryginalne, niż te które obejrzeli w re-
klamach zawierających treść aseksualną (22%). Jednocześnie respondenci
uznali, iż reklamy opatrzone kontekstem seksualnym są bardziej obraźliwe
i wulgarne (34%). Pomimo tego, znaczna część respondentów (w tym re-
spondentów którzy uznali reklamę za wulgarną), wyraziła chęć zakupu da-
nego produktu (69%). Porównując aspekt chęci zakupu danego produktu,
należy wspomnieć, iż respondenci wyrazili mniejsze zainteresowanie, co do
zakupu produktu, z reklamy o charakterze aseksualnym (mimo, iż te rekla-
my zostały uznane za bardziej „gustowniejsze”) (31%), gdzie chęć zakupu
produktu z reklam o wyraźnej konotacji seksualnej wyniosła aż 69% . Po-
wyższe dane, wydają się zatem popierać słuszność hipotezy 3, co jednak nie
zapewnia o tym, czy dany produkt zostanie w przyszłości zakupiony przez
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respondentów.

Podsumowanie

Wyniki tego badania są interesujące pod wieloma względami. Po pierwsze,
o ile wykorzystanie treści o charakterze seksualnym w reklamie, wyraźnie
nie koliduje z odbiorem wiadomości i zdolnością przywoływania nazwy da-
nej marki produktu, to zaś można zaobserwować negatywny wpływ, na od-
biór komunikatu werbalnego. Wykorzystując informacje zawierające znacz-
ną „porcję” informacji, treść reklamy uwydatniła proces przypominania (re-

call) komunikatu werbalnego, kiedy zostały wykorzystane treści o charak-
terze aseksualnym. Jednakże to stwierdzenie nie może zostać uznane za
słuszne, jeśli chodzi o reklamy skoncentrowane na zastosowaniu wyraźnych
elementów o charakterze seksualnym. Wysoki współczynnik poziomu przy-
wołania treści komunikatu (recall), można było zaobserwować gdy reklama
nie zawierała elementów seksualnych. Jednakże, stwierdzenie to nie może
zostać uznane za poprawne, jeśli chodzi o reklamy, gdzie komunikat o treści
seksualnej wydawał się być wyraźny. Zauważyć można brak istotnych różnic
w procesie przywoływania nazwy firmy danego produktu, biorąc pod uwagę
fakt, iż znaczna część reklam zawierała nazwę producenta. Niemniej jednak,
wyniki wskazują, iż użycie treści o charakterze seksualnym koliduje z pro-
cesem zrozumienia treści reklamy, szczególnie jeśli treść reklamy stanowi
znaczną porcję tekstu do przetworzenia.
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Załącznik 1

Reklamy o dużej zawartości treści o charakterze seksualnym:

Reklama 1. Levi’s Jeans: http://adsoftheworld.om/files/images/levis1.jpg

Reklama 2. Dolce & Gabbana: http://www.kibitzhomme.om/wp-ontent/uploads/2008/

05/dole-gabbana.jpg

Reklama 3. Cox: http://farm1.stati.flikr.om/46/128692403_4a870df72.jpg?v=0

Reklama 4. Mobilking: http://www.mobilking.pl/wyklepdupie.html

Reklama 5. Benetton: http://press.benettongroup.om/ben_en/about/ampaigns/list/

horses/?t=print

Reklamy zawierające treści o charakterze aseksualnym:

Reklama 6. Play: http://media2.pl/pliki/play_game_plakat.jpg

Reklama 7. Pantene Provine: http://img87.imageshak.us/img87/2496/pantenesm9.jpg

Reklama 8. Era: http://www.gsmmania.pl/images/artiles/20070205220656562_1.jpg

Reklama 9. Kamentiza: http://www.bulgarius.om/images/stories/ku_piw_kam_02.

jpg

Reklama 10. Avene: http://www.feniksmedia.pl/ms_graf/infi14_1.jpg
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Przetwarzanie
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Abstrakt. Specyfika przetwarzania wielozmysłowego • Połączenia międzyzmy-
słowe w świadomym i automatycznym orientowaniu uwagi przestrzennej •
Przetwarzanie multisensoryczne a obciążenie uwagi i pamięci roboczej • Kie-
runki dalszych badań.

Wstęp

Czy obiekt stymulujący dwie modalności zmysłowe zostanie spostrzeżony
bardziej efektywnie niż obiekt stymulujący tylko jedną modalność? W czym
przejawia się ta efektywność i gdzie są jej granice? Przetwarzanie wielo-
zmysłowe (multisensory processing) jest przedmiotem trwających od ponad
czterdziestu lat (za [Stanford i Stein 2007]) intensywnych badań. Te wysiłki
pozwoliły na udzielenie odpowiedzi, czym przetwarzanie międzyzmysłowe
jest i gdzie leżą granice jego efektywności. Mimo to, obiecującym obszarem
badań jest konkurencja pomiędzy bodźcami wielozmysłowymi i bodźcami
emocjonalnymi.

Specyfika przetwarzania wielozmysłowego

W korzyściach z przetwarzania bodźców stymulujących kilka modalności
naraz pokładano wiele nadziei, zwłaszcza przez związane z nim zjawisko

97



superaddytywności. Polega ono na tym, że kombinacja wzrokowego i dźwię-
kowego pobudzenia prezentowanego jednocześnie powoduje przetwarzanie
silniejsze niż suma pobudzeń wywołanych przez takie bodźce prezentowane
osobno, widoczne np. w ilości potencjałów czynnościowych. Sugeruje ono,
na poziomie pojedynczego neuronu, istnienie nielinearnych mechanizmów
synaptycznych, a na poziomie zachowania ogromne korzyści. Przetwarzanie
wielozmysłowe jest jednak bardzo częste w naszej przyrodzie, gdyż niejed-
nokrotnie jeden obiekt wywołuje pobudzenie kilku modalności, np. wzroko-
wej i słuchowej (np. dźwięk rozbijającego się wazonu, któremu towarzyszy
odpowiedni obraz). Natomiast superaddytywność występuje jedynie w okre-
ślonych warunkach.

Pobudzenie kilku modalności pochodzące z jednakowego (lub przestrzen-
nie bliskiego) źródła pomaga neuronom integrować informacje o tymczaso-
wo najbardziej pobudzającym, a więc najważniejszym regionie przestrzeni.
Dodatkowo, gdy takie podwójne pobudzenie występuje w podobnym czasie,
najprawdopodobniej jego źródłem jest pojedynczy obiekt fizyczny. Okno, w
którym dwa bodźce mogą zostać zintegrowane, jest długie, trwa aż 500 ms
[Holmes i Spence 2005]. Dzieje się tak dlatego, że sygnały w różnych mo-
dalnościach potrzebują odmiennego czasu, by dotrzeć do odpowiednich re-
gionów mózgu i zostać tam przetworzone.

Jednym ze znanych powszechnie obszarów, którego neurony są wrażli-
we na stymulację różnych modalności (wzrokowej, słuchowej i dotykowej),
jest wzgórek górny blaszki czworaczej (superior colliculus), odpowiedzial-
ny za świadome zarządzanie skoordynowanymi przestrzennie ruchami oczu
i głowy. Jego reakcja na stymulację wielozmysłową ma jednak charakter
superaddytywny jedynie w specyficznych okolicznościach. Mianowicie, wa-
runkiem jej wystąpienia jest, by co najmniej jeden z bodźców jedynie słabo
pobudzał (tj. miał intensywność bliską progowi pobudzenia) odpowiednie
neurony. Jest to tak zwana „reguła odwrotnej efektywności” (inverse effecti-

veness rule). Wykazano [Stanford i Sten 2007], że wczesne badania, które
wskazywały superaddytywność stymulacji wielozmysłowej stosowały głów-
nie, wspomniane wcześniej, bardzo słabe intensywności. Natomiast, gdy
użyto szerszych zakresów efektywności, większość interakcji okazywała się
być bliska liniowemu sumowaniu pobudzeń jednozmysłowych. Najnowsze
badania, przeprowadzane na pojedynczych neuronach, dowiodły, że super-
addytywność, przynajmniej we wzgórku górnym, to tylko jeden aspekt inte-
gracji wielozmysłowej, z ekstremum rozkładu normalnego [Stanford, Quissy
i Stein 2005], typowy tylko dla neuronów niskoresponsywnych na szerokie
zakresy efektywności [Perrault, Vaughan, Stein i Wallace 2005]. Natomiast
neurony bardziej ekspansywne reagują, ze wzrostem intensywności bodźca,
od superaddytywności przez addytywność, nawet do subaddytywności.

Z perspektywy funkcjonalnej, czynnik, który zwiększy neuronalną odpo-
wiedź we wzgórku górnym, zwiększy wyrazistość bodźca oraz prawdopo-
dobieństwo, że wywoła on odruch orientacyjny. Bodźce wyraziste (salient
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stimuli) mają pewne specyficzne właściwości — wzbudzają reakcję beha-
wioralną szybciej i bardziej rzetelnie od „zwyczajnych” bodźców, a reakcje
neuronalne względem nich charakteryzują się krótszymi latencjami i więk-
szą intensywnością.

Połączenia międzyzmysłowe w świadomym i automatycznym
orientowaniu uwagi przestrzennej

Jednym z kierunków, w którym rozwinęły się badania nad przetwarzaniem
wielozmysłowym, są połączenia między różnymi modalnościami w zakre-
sie uwagi przestrzennej. Skupienie uwagi na jednym konkretnym obszarze
przestrzeni służy efektywnej kontroli zachowania jednostki, gdyż wspomaga
przetwarzanie sensoryczne informacji pochodzących z tego obszaru, w prze-
ciwieństwie do obszarów ignorowanych. Jednak zwrócenie uwagi na kon-
kretny obszar przestrzeni w jednej modalności wspomaga również reakcję
innych modalności na sygnały docierające z tego obszaru. Obecnie potwier-
dzono występowanie wszystkich dziewięciu rodzajów połączeń między zmy-
słami zaangażowanymi w przetwarzanie informacji przestrzennej, tj. pomię-
dzy wzrokiem, słuchem i dotykiem [Spence i McDonald 2005]. Przerzucanie
uwagi skraca czasy reakcji oraz poprawia dokładność reakcji na którąkol-
wiek parę stymulacji, jeśli wystąpią one w obszarze skupienia uwagi. Należy
tu jednak dokonać istotnego rozróżnienia między automatycznym i świado-
mym orientowaniem uwagi przestrzennej [Posner 1980]. Pierwszy rodzaj
orientowania (endogenous), wolicjonalny, obejmuje przemieszczenie uwa-
gi do lokalizacji wskazanej przez przestrzennie przewidywalną wskazówkę.
Z kolei drugi rodzaj orientowania (exogenous) jest zależny od zewnętrznego
bodźca (stimulus-driven), co oznacza, że spowoduje je wyrazisty, przestrzen-
nie nieprzewidywalny obiekt, pojawiający się w naszym peryferyjnym polu
widzenia.

Badanie związku pomiędzy sprawnością wykonywania dwóch zadań jed-
nocześnie może ukazać kolejność mechanizmów poznawczych koniecznych
do ukończenia każdego z nich, a także zapotrzebowanie na zasoby każdej
z operacji. Na przestrzeni lat wypracowano wiele technik [patrz Treisman
1969; Posner i Boies 1971; Neisser i Becklen 1975; Spence i Ho 2008a]
oraz użyto wielu metod [patrz Kennett, Eimer, Spence i Driver 2001; Eimer
i Schroeger 1998], które wykorzystywały paradygmat podwójnego zadania,
by badać, jak zasoby uwagowe mogą być dzielone pomiędzy dwa zadania.
Zdaniem niektórych badaczy, dwa zadania mogą być skutecznie wykonywa-
ne w tym samym czasie, jeśli ich zapotrzebowania na zasoby nie kolidu-
ją na żadnym z czterech wymiarów istotnych dla wykonania zadania [np.
wymaganych etapów przetwarzania; patrz Wickens 2002]. Jednak wydaje
się, że związki między różnymi modalnościami wskazują na istnienie jed-
nego ponadzmysłowego mechanizmu kontrolującego świadomego przerzu-
canie uwagi. Z jednej strony wzmacnia on przetwarzanie percepcyjne we
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wszystkich modalnościach w lokalizacji, na którą zwrócona jest uwaga, ale
z drugiej strony uniemożliwia on próby świadomego podziału zasobów uwa-
gowych między różne lokalizacje w różnych modalnościach [Eimer i Driver
2001]. Eimer [1999] donosi, że jeśli bodziec wzrokowy ma zostać wskazany
po jednej stronie pola widzenia, podczas gdy bodziec słuchowy po stronie
przeciwnej, wtedy zwielokrotniona negatywność przetwarzania, którą zwy-
kle wywołuje ich prezentacja w jednym obszarze, zostaje stłumiona.

Jednak nawet w kwestii istnienia jednego mechanizmu nie ma zgodno-
ści, gdyż niektórzy badacze twierdzą, że mechanizmy kontrolujące procesy
uwagowe są częściowo niezależne i czasem spore znaczenie ma istotność da-
nej modalności dla wykonania konkretnego zadania [Spence i Driver 1997].
W sprzeczności z tą tezą stoją z kolei wyniki badań, które wskazują na iden-
tyczność wzorców oczekiwaniowych potencjałów skorelowanych z wyda-
rzeniem (anticipatory event-related potentials), powstających w efekcie prze-
rzucenia uwagi do lokalizacji bodźców stymulujących parę którychkolwiek
istotnych dla zadania modalności. Istnieje natomiast pewna zgodność doty-
cząca tego, że automatyczne orientowanie uwagi jest kierowane przez bar-
dziej niezależne mechanizmy, związane z konkretną modalnością. Przejawia
się to w tym, że uwaga skupiona na jednym zadaniu może zostać (nieświa-
domie) przyciągnięta przez niezwiązane z zadaniem bodźce, jeśli tylko są
one dostatecznie wyraziste. Efektem tego może być wstępne przetworzenie
bodźców, które niosą informację istotną dla przetrwania jednostki [Holmes,
Vuilleumier i Eimer 2002] lub nadmiar informacji przestrzennej [Santange-
lo, Ho i Spence 2008].

Przetwarzanie multisensoryczne a obciążenie uwagi i pamięci
roboczej

Część badań nad związkami między modalnościami w orientowaniu uwagi
przestrzennej skupiona została na odkryciu granic efektywności stymula-
cji wielozmysłowej we wspomnianym wcześniej paradygmacie podwójne-
go zadania. Santangelo, Finoia, Raffone i Olivetti [2008] odkryli, że uwa-
ga przestrzenna jest przyciągana automatycznie nawet przez jednozmysło-
wy bodziec przy obciążeniu poznawczym (working memory load) w po-
staci zadania zapamiętania do końca próby koloru wskazanego kwadratu
z szeregu pięciu innych, przypadkowo rozlokowanych. Zadaniem, badaja-
cym efektywność tego automatycznego orientowania uwagi przestrzennej,
była ocena położenia wertykalnego (góra/dół) docelowego bodźca wzroko-
wego wskazanego uprzednio przez przestrzennie nieprzewidywalna wska-
zówkę wzrokową.

Jednak wskazówki jednozmysłowe tracą swoją efektywność w przypad-
ku wykonywania zadania obciążającego percepcyjnie, np. konieczności mo-
nitorowania tak zmieniającej się wielkości, jak i koloru kwadratu, w czasie
którego trzeba również dokonywać oceny położenia wertykalnego docelo-

100



wego bodźca przestrzennego. Efektywność tę zachowują jednak wskazów-
ki wielozmysłowe, czyli takie, które stymulują dwie modalności naraz (np.
wskazówka wzrokowa wspomagana przez wskazówkę dźwiękową, prezen-
towane po jednej ze stron ekranu). Została ona potwierdzona w badaniu,
wykorzystującym zadanie trwale i intensywnie obciążające przetwarzanie
percepcyjne [Santangelo i Spence 2007a], znane pod nazwą rapid serial

visual presentation. Polega ono na konieczności monitorowania ciągu szyb-
ko zmieniających się dystraktorów w postaci liter w celu zareagowania na
rzadko pojawiający się bodziec docelowy w postaci cyfry. Wskazówki multi-
sensoryczne, mimo tego, że należało je ignorować i skupiać wzrok jedynie
na ciągu, były w stanie skutecznie ściągnąć ukrytą (tacit) uwagę przestrzen-
ną, wspomagając tym samym wykonanie zadania wertykalnego. Ten efekt
wspomaganego orientowania tłumaczy się zdolnością tego rodzaju wskazó-
wek do uwolnienia przeciążonej uwagi ze skupienia na jakimkolwiek per-
cepcyjnie wymagającym zadaniu i skierowaniu jej we wskazanym kierun-
ku, w efekcie, wspomnianych wcześniej, bardziej niezależnych mechani-
zmów kontrolujących automatyczne orientowanie uwagi. Należy jednak na-
pomknąć, że wskazówki wielozmysłowe nie powodują silniejszego efektu
orientowania jako takiego, a jedynie są bardziej percepcyjnie wyraziste (sa-

lient) i dzięki temu są w stanie pokonać próg percepcji, zawyżony w efekcie
obciążenia systemu percepcyjnego [Santangelo, Van der Lubbe, Belardinelli
i Postma 2007].

Kierunki dalszych badań

Jak wspomniałem wcześniej, istnieje pewna klasa bodźców, które, nawet
jeśli mają być ignorowane, są w stanie automatycznie schwycić uwagę prze-
strzenną, nawet jeśli skupiona jest ona na bardzo obciążającym aparat per-
cepcyjny zadaniu. Pytanie, jakie można tu zadać, brzmi: jaki wpływ na in-
terakcje pomiędzy obciążeniem poznawczym i przerzucaniem uwagi prze-
strzennej będzie miało wprowadzenie bodźców istotnych dla przetrwania,
tzn. sygnalizujących zagrożenie? Z jednej strony Ohman, Flykt i Esteves
[2001] zasugerowali istnienie przeduwagowego detektora zagrożenia,
a z drugiej Eimer i Kiss [2007] wykazali, że jednoczesne przetwarzanie
bodźca docelowego redukuje zdolność wyrazistego emocjonalnie bodźca
(przestraszonej twarzy) do schwycenia uwagi. Jednak, w drugim badaniu
taki bodziec nie tylko należało ignorować, ale i był on całkowicie nieprzy-
datny do chwilowo wykonywanego zadania. Można przewidywać, że wska-
zówka emocjonalna w kontekście, w którym może wskazywać, choćby na
poziomie przypadku, pozycję docelowego bodźca przestrzennego, będzie
obdarzana choć szczątkową uwagą (tacit). W związku z powyższym war-
to porównać wielkość wspomagającego efektu wskazywania (cueing effect)
wywołanego przez bodziec wyrazisty jedynie percepcyjnie z tym wywoła-
nym przez bodziec wyrazisty emocjonalnie.
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Ponadto, dotychczasowe badania nie były w stanie odpowiedzieć na py-
tanie, czy możliwe jest pokonanie ogólnego spowolnienia jednocześnie wy-
konywanej czynności, które następuje, według Ihssena [2006], przy akty-
wacji tak zwanego modułu „opóźnienia zagrożeniowego” (threat delay mo-

dule). Według tego badacza powoduje ono największe koszty, jakie mogą
zostać spowodowane przetwarzaniem negatywnych emocjonalnie bodźców,
i są widoczne około 500 milisekund po rozpoczęciu ich prezentacji. Nawet
najprostsze operacje mentalne (np. wybór reakcji) zostają spowolnione lub
zakłócone w celu uniknięcia błędnych decyzji, którego mogą mieć tragiczne
konsekwencje dla organizmu. Po tym zahamowaniu następuje okres zwięk-
szonego odbioru informacji sensorycznej, co zapewnia możliwie dużo in-
formacji kontekstualnej o zagrożeniu i prawdopodobnych rozwiązaniach,
potrzebnych do wyboru najkorzystniejszej reakcji. Istotne pytanie, na któ-
re należałoby odpowiedzieć w tej kwestii, brzmi: jak efektywne mogą być
wskazówki multisensoryczne w pokonaniu takiego zahamowania? Z jednej
strony Santangelo i inni [2008] sugerują, że to zwiększona wyrazistość per-
cepcyjna takich wskazówek pozwala im skutecznie przyciągać uwagę w wa-
runkach dużego obciążenia percepcyjnego, w porównaniu do wskazówek
jednozmysłowych. Z drugiej strony, bodźce emocjonalne mają tendencję nie
tylko do przyciągania uwagi, ale i do skupiania jej na dłużej, co jest widocz-
ne np. w wydłużonym przetwarzaniu bodźców prezentowanych w innym
obszarze pola wzrokowego [Ihssen 2006, s.18].

Wciąż niejasne jest, czy istnieje możliwość efektywnego przełączania
uwagi pomiędzy dwoma wymagającymi zadaniami. Niektóre dane neuro-
fizjologiczne [Silvert i in. 2007; Stanford i Stein 2007] sugerują, że wska-
zówki multisensoryczne mogą mieć zdolność uwalniania uwagi z jednego
zadania wymagającego i kierowania na inne, zwłaszcza jeśli biologiczna
istotność tego drugiego będzie wyrazista [Spence i Ho 2008b]. Wykaza-
nie istnienia sygnałów skutecznych w uwalnianiu uwagi z przetwarzania
emocjonalnego miałoby nieprzecenione korzyści aplikacyjne w projektowa-
niu samochodowych sygnałów ostrzegawczych [Spence i Ho 2008a, Spence
i Ho 2008b] skutecznych w warunkach rozmawiania przez telefon komór-
kowy podczas prowadzenia auta. Szkodliwość takiego skupiania uwagi na
stronie naszego pola widzenia i modalności słuchowej (zamiast na obserwo-
waniu wydarzeń na drodze przed autem), przy niedostosowywaniu swojego
zachowania do sytuacji na drodze [Crundall, Bains, Chapman i Underwood
2005] jest widoczna np. we wciąż rosnącej liczbie wypadków drogowych
związanych z rozmowami przez telefon komórkowy prowadzonymi w cza-
sie kierowania pojazdu [Strayer, Drews, i Johnston 2003]. Szczegółowe ba-
dania w zakresie efektywnego uwalniania uwagi z przetwarzania materiału
emocjonalnego wydają się być więc kluczowe nie tylko z perspektywy teore-
tycznej, w odkrywaniu interakcji pomiędzy emocjonalnymi i poznawczymi
mechanizmami kierującymi uwagą, ale także szczegółowa wiedza na ten
temat ma potencjalne znaczenie dla projektowania skutecznych sygnałów
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ostrzegawczych do samochodów.
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Abstrakt. Rozwój badań neuromarketingowych pociągnął za sobą wzrost za-
interesowania reklamą, a konkretniej psychologicznymi i neuronalnymi jej
aspektami. Doceniono już rolę pamięci, uwagi (R. Heath), emocji (D. Doliń-
ski, A. Falkowski), a nawet neuronów lustrzanych (M. Lindstrom) w percepcji
reklamy przez umysł konsumenta, podczas gdy język — podstawowy środek
komunikacji międzyludzkiej, pozostał na uboczu. Powstało wiele wybitnych
książek dotyczących składni, gramatyki (J. Bralczyk), poetyki (E. Szczęsna),
czy retoryki reklamy (P.H. Lewiński). Niniejszy artykuł będzie próbą zbadania
tego zagadnienia w nurcie językoznawstwa kognitywnego.

Reklama jest uważana głównie za komunikat perswazyjny. Z punktu wi-
dzenia pragmalingwistyki definiuje się ją jako „makroakt mowy o charak-
terze pośrednim (indirect) i dominującej funkcji perswazyjnej, zbudowa-
ny z mikroaktów (pośrednich bądź bezpośrednich): zachęty, nakłaniania,
stwierdzania, chwalenia, proponowania, rady, gwarancji i obietnicy oraz
grzecznościowych, których funkcje pragmatyczne są zawsze podporządko-
wane funkcji naczelnej” [Skowronek 1993, s. 83]. Natomiast w świetle ję-
zykoznawstwa kognitywnego, reklama wydaje się być przede wszystkim ko-
munikatem konwencjonalizującym. Aby rozwinąć tę myśl, konieczne jest
odwołanie do podstaw teorii proponowanych w ramach językoznawstwa
kognitywnego, do modeli wyłaniających mózgu/umysłu.
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Najbardziej znanym jest model koneksjonistyczny równoległego, roz-
proszonego przetwarzania informacji (paralel distributed process PDP) Ru-
melharta i McLellanda [Rumelhart, McLelland 1986]. Proponuje on sie-
ciowe ujęcie wiedzy, a proces myślenia i rozumowania opiera na asocja-
cyjnym wyłanianiu znaczenia. Językowym modelem wyłaniającym jest na
przykład koncepcja przestrzeni mentalnych (mental spaces) i konceptual-
nych amalgamatów, zaproponowana przez Gilles’a Fauconniera [Fauconnier
1997] i rozwijana przez niego i Marka Turnera [Fauconnier, Turner 1996,
2002].

Według Fauconniera i Turnera [Fauconnier, Turner 2002, s. 40] prze-
strzenie mentalne to konceptualne pojemniki, skonstruowane dla celów ro-
zumienia i działania w trakcie myślenia i mówienia. Zakłada się istnienie
czterech rodzajów przestrzeni mentalnych: dwóch przestrzeni na wej́sciu
[input space 1, input space 2] , przestrzeni generycznej [generic space], rzu-
towanej na przestrzenie na wej́sciu i ujmującej ich elementy wspólne, oraz
wyłaniającej się z tych trzech przestrzeni — amalgamatu. Amalgamat to
struktura dynamiczna na wyj́sciu, o reprezentacji poznawczej, której nie po-
siada żadna z przestrzeni na wej́sciu [Fauconniere, Turner, 2002].

Rysunek 6: Organizacja przestrzeni mentalnych w koncepcji G. Fauconniera
i M. Turnera.

Z racji tego, że przekaz reklamowy jest przekazem słownym, jego per-
cepcja, będzie przebiegała tak samo jak w przypadku innych aktów mo-
wy. Specyfika tego komunikatu może wiązać się z występowaniem określo-
nych przestrzeni mentalnych. Przestrzeniami wej́sciowymi byłyby zawsze —
przestrzeń „ja” oraz przestrzeń produktu. Przestrzenie generyczne mogły-
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by przyjmować wiele form, z czego najbardziej prawdopodobne wydają się
przestrzenie „potrzebuję”, „podoba mi się”. Rolą reklamy, byłoby natomiast
utworzenie odpowiednich amalgamatów.

Rysunek 7: Organizacja przestrzeni mentalnych w przypadku przekazu re-
klamowego.

Amalgamatów nie można jednak utożsamiać z impulsami do działania.
Ich rola polega przede wszystkim na konceptualizacji niesionego przez nie
znaczenia, co jak się okazuje, jest niezwykle ważnym czynnikiem.

Gramatyka kognitywna przyjmuje encyklopedyczną koncepcję znacze-
nia, którą za Langackerem można ująć następująco [Langacker 2005, s. 17]:

1. Nie istnieje wyraźna granica miedzy wiedzą językową a nie-językową.
Język wykorzystuje ogólną wiedzę o świecie i przywołuje tę wiedzę
w pewien sposób. Język nie da się jednak wyraźnie oddzielić od tej
wiedzy, ani też nie istnieją wyraźne wyznaczniki tego, jakie elementy
wiedzy mogą być przywoływane przez język.

2. Dane słowo reprezentuje konwencjonalny sposób dostępu do domen.
Pewne domeny są istotne dla określenia wartości semantycznej słowa,
inne są peryferyjne lub bardziej elastyczne i mogą być przywoływane
w zależności od kontekstu.

Wyjaśnienia wymaga tu termin „domena kognitywna”. Najprościej moż-
na określić ją jako strukturę kognitywną (konceptualizację) ujmującą naszą
wiedzę o świecie.

Tezy te wiążą się to z przyjętą nieredukcjonistyczną koncepcją języka na-
kazującą wyprowadzać w miarę możliwości struktury językowe z bardziej
ogólnych umiejętności i własności psychicznych [Langacker 2005] oraz po-
wstałymi na jej bazie teoriami rozumowania i myślenia. Znaczenie bowiem,
możemy uznać za końcowy produkt tych procesów, powstały odpowiednio
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poprzez konstrukcję — np. w uczeniu się, czy tworzeniu nowych amalga-
matów, bądź poprzez wydobywanie.

Poniższe tezy sformułowane przez Langackera [1988a, s. 49-50] dobrze
charakteryzują kognitywną koncepcję znaczenia i ukazują proces jego wy-
dobywania:

1. Struktura semantyczna jest redukowalna do struktury kognitywnej
(czyli do mentalnego doświadczenia)

2. Często używane wyrażenie przywołuje sieć powiązanych ze sobą zna-
czeń (sensów)

3. Struktury semantyczne określane są względem domen kognitywnych

4. Struktura semantyczna uzyskuje swój status w wyniku nałożenia pro-
filu (desygnatu) na bazę — czyli w wyniku procesu obrazowania

5. Struktury semantyczne zawierają skonwencjonalizowane obrazowa-
nie, tzn. konstruują one sytuację w pewien szczególny sposób

Według tezy 1. (Struktura semantyczna jest redukowalna do struktury
kognitywnej (czyli do mentalnego doświadczenia), struktura semantyczna
jest reprezentacją otwartą, zanurzoną w wiedzy o świecie. Znaczenie zależ-
ne jest w sposób oczywisty od tej wiedzy, czyli od szeroko pojętego kontekstu
tak lingwistycznego, jak i pozajęzykowego. Przykładowo, reklama o treści :
„Olzapin, wysoka jakość skutecznego działania” będzie czytelna wyłącznie
dla osób znających pojęcie Olzapin, posiadających wiedzę, iż jest to lek.

Zgodnie z tezą 2. (Często używane wyrażenie przywołuje sieć powią-
zanych ze sobą znaczeń (sensów), wyrażenia języka mają charakter polise-
miczny, są one węzłami dostępu do szerokiej sieci znaczeń. Dobrze ilustruje
to przywołany przez Langackera przykład sieci dla czasownika „biec” [Lan-
gacker 1988b s. 135].

Koncepcja kategorii kognitywnych ma swoje źródło w teorii prototypów
i teorii podobieństwa rodzinnego Eleonor Rosch. Z punktu widzenia rekla-
my, interesujące są relacje poszerzające kategorie, a więc relacje między
prototypem, a poszczególnymi „egzemplarzami” danej kategorii. Jej zasad-
nicza rola polegać miałaby na uczynieniu elementu/produktu najbardziej
typowym dla danej kategorii radialnej, czyli kategorii zawierającej elementy
prototypowe i peryferyjne. Zagadnienie to, jest bliżej doprecyzowane przez
tezę 3.

Zgodnie z tezą 3. (Struktury semantyczne określane są względem domen
kognitywnych), domeny kognitywne nakładają się na siebie tworząc wiązki,
przy czym im więcej modeli z wiązki jest przywoływanych dla zdefiniowania
znaczenia danego słowa, tym za bardziej prototypową należy uznać dana
kategorię określaną przez to słowo. Bardzo dobrze ilustruje tę tezę anali-
za znaczenia słowa „matka”, zaproponowana przez Lakoffa [Lakoff 1987,
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Rysunek 8: Sieć znaczeniowa czasownika „biec”.

s. 74], odwołująca się do wyidealizowanych modeli kognitywnych (Ideali-

zed Cognitive Models — ICMs), odpowiadających Langackerowskim dome-
nom kognitywnym.

Model genetyczny: matka to kobieta, która dostarczyła materiału genetycznego

dziecku.

Model urodzeniowy: matka to kobieta, która urodziła dziecko.

Model żywieniowy: matka to dorosła kobieta, która żywi i wychowuje dziecko.

Model genealogiczny: matka jest najbliższym przodkiem płci żeńskiej.

Model małżeński: matka jest żoną ojca.

Zgodnie z tym, prototypowa matka, to osoba, która spełnia wszystkie te
modele.

Podobnie rzecz się ma w przypadku reklamy. Konsument w obliczu wy-
boru wymaga aby towar X charakteryzował się atrybutami a, b, c, d — przy-
kładowo życzy sobie, aby jego przyszły telewizor był odpowiednio: duży,
energooszczędny, tani i nieuciążliwy dla środowiska. Ideałem byłby model
posiadający wszystkie te cechy.

Według tezy 4. (Struktura semantyczna uzyskuje swój status w wyni-
ku nałożenia profilu (desygnatu) na bazę — czyli w wyniku procesu ob-
razowania), wyrażenia uzyskują swoje znaczenie w wyniku wyodrębnienia
pewnych struktur z tzw. bazy kognitywnej. Ma to związek z przywołany-
mi wcześniej procesami kategoryzacji, konkretniej z odnoszeniem poszcze-
gólnych egzemplarzy, do pojęcia ogólnego. Przykładowo, aby zdefiniować
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czym jest Coca Cola należy odnieść się do bazy kognitywnej, jaką jest w tym
przypadku „napój”. Warto jednak poczynić w tym miejscu istotne rozróżnie-
nie między domeną kognitywną, a bazą i profilem (desygnatem). Według
terminologii Langackera, domena to zakres wiedzy, który stanowi kontekst
dla danej konceptualizacji. Baza jest określeniem węższym: jest to struk-
tura konceptualna, która stanowi „bezpośredni kontekst dla profilowanej
rzeczy”. Wreszcie profil, to wyodrębniona z bazy struktura, która desygnuje,
lub profiluje daną rzecz.

Teza 5 kładzie nacisk na skonwencjonalizowanie sceny obrazowania,
czyli „konstruowania sceny na wiele różnych sposobów” [Langacker 1988a,
s. 63]. Langacker wyróżnia kilka aspektów obrazowania:

• poziom uszczegółowienia (level of specifity)

• założenia dotyczące tła i oczekiwań (background assumptions and expec-

tations)

• skala i zakres predykcji (scale and scope of predictions)

• perspektywa (perspective)

• subiektywizacja (subjestification)

• sekundarna aktywacja (secondary activation)

Poziom uszczegółowienia dotyczy precyzji z jaką definiowany jest ele-
ment. Przykładowo w ciągu: zwierzę – ssak – królik – królik angorski – królik
angorski o imieniu Sombra, królik angorski o imieniu Sombra ma najwięk-
szy stopień uszczegółowienia.

Założenia dotyczące tła i oczekiwań związane są z wiedzą o świecie.
Przykładowo zdania: „szklanka jest do połowy pusta” i „szklanka jest do
połowy pełna” spełniają takie same warunki prawdziwości lecz mają różne
znaczenia. Odwołują się bowiem do innego rodzaju wiedzy pozajęzykowej
— nastawienia.

Skala i zakres predykcji, to struktury semantyczne w stosunku do któ-
rych definiowane są inne, wyższego rzędu pojęcia. Przykładowo: ciało jest
bazą kognitywną dla ręki, a ręka jest bazą kognitywna dla palca. Pominięcie
zakresu predykcji prowadzi do anomalii językowych.

Subiektywizacja, zwana również ruchem subiektywnym, jest to proces,
w którym obiektywnie istniejąca relacja OVA (Objective viewing arrange-

ment) pomiędzy konceptualizatorem, a konceptualizowaną przez niego sce-
ną, zastępowana jest stopniowo przez tzw. relację EVA (egocentric viewing

arrangement) [Langacker 2000 s. 289]. Można zilustrować to następujący-
mi przykładami [Langacker 2000, s. 301]:

1. Dziecko przebiegało przez ulicę.
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2. Dziecko jest już bezpieczne po drugiej stronie.

Zdanie 1 profiluje rzeczywisty ruch trajektora (relacyjnej figury mogącej
pełnić rolę agensa lub doświadczającego), natomiast zdanie 2 opisuje sta-
tyczne położenie dziecka będące wynikiem wyprofilowania wcześniejszego,
rzeczywistego ruchu trajektora.

Sekundarna aktywacja jest to proces rozszerzenia znaczenia przez meta-
forę lub metonimię. Ponieważ, jak podkreślają Lakoff i Johnson, przy po-
mocy metafor konceptualizujemy formę językową. Metafory ustanawiają
bezpośredni, niearbitralny związek pomiędzy formą i znaczeniem [Lakoff
i Johnson 1990, s. 154].

Uznanie reklamy, za komunikat konwencjonalizujący, wskazuje na jej
rolę w tworzeniu, a także organizacji domen kognitywnych i przestrzeni
mentalnych. Nie polega to jednak na imprintingowaniu chęci do zakupu
w umysł konsumenta, ale na wcieleniu przekazu, bądź jego części w sieć
znaczeń i domen, maksymalizując tym samym szansę na jak najczęstsze jego
odtwarzanie. Fakt ten ma bezcenne znaczenie dla skuteczności reklamy.

Max Sutherland, wybitny badacz reklamy z perspektywy psychologii eks-
perymentalnej podkreśla, że reklama jest jak piórko. Przy powtarzaniu, na-
wet niedostrzegalne, małe efekty mogą złożyć się na większą, zauważalną
różnicę między towarami. Dodatkowo, jeżeli jakís komunikat jest powtarza-
ny bez zaprzeczenia, nasz umysł wydaje się traktować daną sytuację jako
dowód, że coś jest prawdopodobne, możliwe, prawdziwe (efekt prawdy)
[Sutherland 2003, s.19]. Wydaje się, że właśnie odniesienie przekazów re-
klamowych do językoznawstwa kognitywnego jest w stanie wytłumaczyć
ten fakt na poziomie aktywności umysłu.
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Abstrakt. Drew Leder [1998] argumentował, że we współczesnych teoriach
(w medycynie, psychologii czy filozofii) zupełnie nieobecne jest pierwszooso-
bowo doświadczane ciało. Inny autor [Gallagher 1986] pisząc o ciele pierw-
szoosobowo doświadczanym nazywa je nieobecnie dostępnym (absently ava-

ilable), argumentując, że ciało w codziennym funkcjonowaniu, działaniu i do-
świadczaniu jest ciałem nieobecnym. Dopiero ciało poddane świadomej re-
fleksji, bądź ciało dysfunkcjonalne jest ciałem obecnym, choć już radykalnie
odmiennym od ciała nieobecnie dostępnego. Wspomniane uwagi wskazują po-
dwójną złożoność badań nad pierwszoosobowo doświadczanym ciałem: (1) kło-
pot z właściwym wyróżnieniem go w prowadzonych badaniach, (2) złożoność
i subtelność doświadczenia zdrowego ciała działającego w świecie.

Jednak aktualnie podejmuje się udane próby zoperacjonalizowania doświad-
czenia ciała. Jako przykłady takich badań można wskazać: (1) eksperymenty
z gumową ręką mające implikacje w wymiarze poznawczym [Botvinick i Co-
hen 1998, Botvinick 2004, Tsakiris i Haggard 2005, Longo i inni 2009] jak
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i afektywnym [Ehrsson i inni 2007], (2) eksperymenty z samo-identyfikacją
i przemieszczeniem centrum egocentrycznej ramy odniesienia — innymi sło-
wy, samo-lokalizacją ciała [Lenggenhager i inni 2008, Blanke, Metzinger 2009],
(3) doświadczenie podmiany ciała [Petkova, Ehrsson 2008]. W poniższym ar-
tykule zostaną przedstawione powyższe badania. Stanowią one pierwsze pró-
by eksperymentalnego uchwycenia doświadczenia ciała oraz relacji pomiędzy
ciałem a tym doświadczeniem.

Ciało z gumy

Jako kluczowe we współczesnych badaniach nad ciałem należy wymienić
wszelkie badania nad eksperymentalnie wywoływanymi iluzjami związany-
mi z położeniem i poczuciem własności ręki.

Moja ręka jest gumowa!

Klasyczny eksperyment przeprowadzony przez Botvinicka i Cohena [Botvi-
nick i Cohen 1998], wykorzystujący iluzję gumowej ręki (rubber hand il-

lusion), przedstawił zdumiewający efekt rywalizacji percepcyjnej pomiędzy
dotykiem i propriocepcją a wzrokiem. Tym efektem była dominacja wzroku
nad modalnościami somatosensorycznymi. Autorzy ci przeprowadzili dwa
doświadczenia.

W pierwszym doświadczeniu badane osoby siedziały przy stole tak, że
ich lewa ręka została położona na stoliku i została zasłonięta przez ściankę.
Badany nie widział swojej lewej ręki, widział natomiast umieszczoną przed
nim kopię lewej ręki wykonaną z gumy. Przez około dziesięć minut lewa
ręka (zasłonięta na czas eksperymentu) i widoczna gumowa ręka były sty-
mulowane za pomocą dwóch małych pędzelków. Stymulowano je dotykając
w zsynchronizowany sposób tych samych obszarów dłoni . Następnie ba-
dani wypełniali kwestionariusz zawierający dziewięć zdań i skalę, na której
zaznaczali zdania najlepiej oddające uczucie, jakie im towarzyszyło podczas
eksperymentu. Okazało się, że wszyscy przebadani odczuwali iluzję, w któ-
rej mieli wrażenie, że czują dotykanie widzianego pędzla tak, jakby gumowa
ręka była ich własną ręką.

W drugim eksperymencie badano rolę propriocepcji w czasie podlega-
nia iluzji. Po dłuższej stymulacji badani mieli za zadanie wskazanie palcem
wskazującym prawej ręki gdzie, ich zdaniem, znajduje się palec wskazują-
cy lewej ręki. Podczas wykonywania tej czynności mieli oni zamknięte oczy.
Okazało się, że (choć było to uzależnione od „siły” iluzji) pacjenci byli skłon-
ni wskazywać palec gumowej ręki jako swój własny.

Autorzy eksperymentu postawili więc hipotezę, że iluzja spowodowana
jest interakcją pomiędzy wzrokiem a dotykiem i propriocepcją. Prawdopo-
dobnie przez niewłaściwe dopasowanie informacji wzrokowej i dotykowej
oraz dominacji informacji wzrokowej, gumowa ręka jest błędnie reprezen-
towana jako własna.
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Sześć lat później Ehrsson wraz ze współpracownikami [Ehrsson i inni
2004] przeprowadził badania, z których wynikało, że, po pierwsze, odróż-
nienie własnego ciała od innych przedmiotów opiera się na korelacji spe-
cjalnych wzorców informacji intersensorycznej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dopasowania wzrokowo-proprioceptywnego, jako kluczowego dla
wyróżniania przez układ nerwowy tego co należy do Ja cielesnego . Po dru-
gie, dzięki wykorzystaniu fMRI zbadali oni neuronalne korelaty iluzji gumo-
wej ręki. Wykazali, że w czasie trwania iluzji aktywowały się obszary kory
przedruchowej w płacie czołowym.

Warunki powstania iluzji

Wciąż jednak nie było wiadomo, o jakie przedmioty możemy rozszerzyć ob-
raz naszego ciała, jakie przedmioty poza kopiami ręki mogą zostać uznane
przez nas za własne ręce w czasie trwania omawianych iluzji. Nowe światło
na to zagadnienie rzuciły badania przeprowadzone przez Haggarda i Tsaki-
risa [Tsakirisi i Haggard 2005]. Przeprowadzili oni cztery eksperymenty ze
sztuczną ręką, w wyniku których stwierdzili, że procesy będące u podstaw
iluzji czyli oddolne procesy korelacji wzrokowo-dotykowej, są koniecznym,
ale nie wystarczającym warunkiem powstania iluzji. Tym samym występo-
wanie iluzji jest modulowane przez odgórny wpływ poznawczej reprezenta-
cji ciała.

W pierwszych dwóch eksperymentach sprawdzano, jaką rolę odgrywa
reprezentacja przestrzennych współrzędnych ciała (tzw. schemat ciała) w ilu-
zji gumowej ręki. Okazało się, że iluzja pojawiła się: (1) tylko w sytuacji w
której gumowa ręka była w zgodnym ułożeniu, tzn. lewa gumowa dłoń le-
żała prostopadle do torsu badanego (2) oraz w przypadku stymulacji lewej
prawdziwej ręki, widziana była lewa gumowa ręka. W sytuacjach, w których
widziana była prawa ręka, a stymulowana była lewa, czyli użyto niewła-
ściwej gumowej ręki, bądź gumowa ręka leżała w niezgodnym ułożeniu,
to znaczy równolegle do torsu badanego, iluzja nie występowała. Badano
także występowanie iluzji, gdy zamiast gumowej ręki przed badanym leżał
patyk. Okazało się, że w tym wypadku iluzja nie pojawiała się. Z tych ekspe-
rymentów autorzy wyciągnęli wniosek, że sama korelacja pomiędzy wzro-
kiem i dotykiem nie jest wystarczającym warunkiem do wywołania poczucia
własności gumowej ręki.

W kolejnych dwóch eksperymentach badano wyniki pobudzania (zsyn-
chronizowanego i niezsynchronizowanego pojedynczego palca. W wyniku
synchronicznej stymulacji iluzja pojawiła się. Oznacza to, że synchroniczna
wzrokowo-dotykowo korelacja jest konieczna dla pojawienia się iluzji.

Wyniki te wskazują, że choć dopasowanie wzrokowo-somatosensoryczne
jest warunkiem koniecznym do wystąpienia iluzji, ale nie jest warunkiem
wystarczającym, a ważną rolę odgrywa między innymi poznawcza repre-
zentacja ciała związana tak z wyglądem ręki, jak i z przestrzennymi własno-
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ściami ciała.

Boję się!

Badania nad iluzją gumowej ręki najczęściej koncentrowały się na jej aspek-
cie poznawczym [Botvinick i Cohen 1998, Longo i inni 2008], rzadziej na
aspekcie afektywnym [Ehrsson i inni 2007]. Ponieważ w poprzednich punk-
tach opisane zostały eksperymenty z ich wynikami dotyczącymi poznaw-
czych apektów iluzji gumowej ręki, w tym miejscu skupimy się na wymiarze
afektywnym iluzji.

Ehrsson z grupą badaczy [Ehrsson i inni 2007] przeprowadził ekspery-
ment, w którym w czasie trwania iluzji gumowej ręki stwarzano zagrożenie
dla gumowej kończyny, zbliżając do niej ostrą igłę. Igła nie stykała się z gu-
mową ręką, a nie było w jej pobliżu rzeczywistej ręki, czego jednak badany
nie był świadomy. Tym samym widok ostrego przedmiotu zbliżającego się
do gumowej ręki wywoływał u badanego uczucie niepokoju zbliżonego do
tego, który wywoływany jest, gdy do widzi się, że do prawdziwej ręki zbliża
się ostry przedmiot, mogący ją uszkodzić.

Stwarzanie zagrożenia dla gumowej ręki, która traktowana jest jako wła-
sna, wywołuje podobne reakcje neuronalne, jak w przypadku stwarzania
zagrożenia dla własnej ręki. W obu przypadkach aktywują się obszar wyspy
i przedniej kory zakrętu obręczy oraz następują zmiany w czuciu interocep-
tywnym, zazwyczaj wiązane z lękiem i zagrożeniem. Wraz z silniejszym czu-
ciem przynależności gumowej ręki do ciała wzrasta aktywność neuronów w
obszarach odpowiedzialnych za uczucie lęku. Natomiast aktywność ściany
przyśrodkowej okolic ruchowych sugeruje, że badany „chce” przesunąć gu-
mową rękę tak, by uniknąć zagrożenia. Tym samym wyniki te potwierdzają,
że gumowa ręka jest także afektywne włączona w reprezentację ciała [patrz:
Ehrsson i inni 2007].

Opuszczona ręka

Należy też wspomnieć interesujący efekt, jaki wywiera iluzja gumowej rę-
ki na rękę badanego. W czasie trwania iluzji i włączenia gumowej ręki do
obrazu swojego ciała następuje spowolnienie przetwarzania dotykowych in-
formacji w prawdziwej ręce, co wiąże się ze spadkiem temperatury własnej
ręki. Jak widać, zakłócone poczucie własności ciała zaburza regulacje tem-
peratury w ciele [patrz: Moseley i inni 2008].

Przemieszczone ciała, czyli gdybym był tam, gdzie on

Jednym z podstawowych komponentów naszego doświadczenia ciała jest je-
go samolokalizacja i samoidentyfikacja [Blanke i Metzinger 2009]. Lenggen-
hager wraz ze współpracownikami przeprowadziła eksperyment, w którym
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zbadała, czy dzięki podobnej metodzie, jaka używana była do wywołania
iluzji gumowej ręki, można stworzyć iluzję podobną do doświadczenia bycia
poza ciałem [Blanke i Mohr 2005]. Byłaby ona związana z doświadczeniem
całego ciała.

W eksperymentach badany nosił gogle i obserwował swoje własne plecy,
plecy manekina lub sześcian wielkości manekina i badanego. Plecy badane-
go oraz tył obserwowanego obiektu były synchronicznie lub niesynchronicz-
nie stymulowane. Iluzja nie wystąpiła, gdy stymulowanie było niesynchro-
niczne lub gdy obserwowany był sześcian. Natomiast w pozostałych wypad-
kach iluzja wystąpiła. Badani czuli się, jakby patrzyli na siebie, a gdy po
zawiązaniu oczu badacz przesunął badanego w tył i kazał mu wrócić na zaj-
mowane poprzednio przez niego miejsce, badany wrócił na miejsce w zna-
czącym stopniu zbliżone do położenia manekina. Wyniki te wskazywały na
iluzje związane zarówno z identyfikacją, jak i lokalizacją siebie. Iluzji jednak
nie podlegał przestrzenny pierwszoosobowy punk widzenia. Choć więc ilu-
zja była zaskakująca — przede wszystkim dlatego, że dotyczyła całego ciała
— to jednak nie wystąpiło doświadczenie bycia poza ciałem.

Podmienione ciała, czyli gdybym był tobą

Petkova i Ehrsson [Petkova i Ehrsson 2008], tak jak Lebbenhager i inni,
przeprowadzili eksperyment odwołujący się do doświadczenia całego cia-
ła. Tym razem badane było to, czy można wywołać iluzję znajdowania się
w innym ciele (doświadczenie podmienienia ciała). Eksperymenty te badały
przeniesienie się do ciała plastikowego (do manekina) czyli czysto pasyw-
ne doświadczenie ciała manekina, jak i przemieszczenie się do ciała innej
osoby – tu włączone było działanie dokładniej, badany i eksperymentator
nawzajem, synchronicznie ściskali swoje dłonie. Za każdym razem bada-
nie składało się synchronicznego i niesynchronicznego pobudzania oraz ze
stwarzania zagrożenia (nożem).W pierwszym wypadku badano efekt ankie-
towo, w drugim przez pomiar zmiany kondunktancji skóry (skin conductance

response, SCR).
W pierwszym eksperymencie badany miał założone gogle, w których wi-

dział obraz z kamery założonej na głowę manekina. Manekin i badany mieli
tak ustawione głowy, aby oczy badanego patrzyły w kierunku jego podbrzu-
sza, a kamera na manekinie była skierowana w podbrzusze manekina. Ba-
dany, mając pochyloną głowę, doświadczał dotykowo pobudzenia własnego
podbrzusza i widział, jak pobudzane jest podbrzusze manekina. W wypadku
zagrożenia badany widział, jak planowane jest poziome krojenie podbrzu-
sza manekina. Po dwóch minutach stymulowania badany dostawał ankietę
do wypełnienia. Znaczące wyniki osiągnięto w przypadku synchronicznego
pobudzania. Badany miał wrażenie, że ciało manekina było jego ciałem, tak,
jakby jego doświadczenia dotykowe pochodziły z ciała manekina. W wypad-
ku reakcji afektywnej na zagrożenia zauważono zwiększone SCR.
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W drugim eksperymencie, badany miał na głowie gogle, w których wi-
dział obraz z kamery umieszczonej na głowie badacza. Kamera badacza była
skierowana na tułów badanego. W tym eksperymencie badany i badacz ści-
skali sobie synchronicznie i niesynchronicznie dłonie. Badany widział więc
swoje własne ciało z perspektywy badacza, a ciało badacza jako własne
(przemieszczony został przestrzenny punkt widzenia badanego). W wyni-
ku tego eksperymentu, tak jak w wypadku manekina, wyniki były znaczące
przy synchronicznym stymulowaniu, a badany doświadczał ciała badacza
jako własnego. Jego reakcja (szacowna przez pomiar SCR) na zagrożenie
uszkodzenie ciała badacza była tak samo znacząca, jak w wypadku maneki-
na z poprzedniego eksperymentu.

Podsumowując, poprzez stymulowanie poszczególnych części ciała ba-
daczom udało się wywołać iluzję zamiany całego ciała, zarówno z maneki-
nem, jak i z innym człowiekiem. To wskazuje, że można wywołać iluzje do-
tyczącą nie tylko doświadczenia części ciała, czy lokalizacji całego ciała, ale
także doświadczenia podmienienia całego ciała, z zachowaniem poczucia
własności „nowego ciała” — i to tylko dzięki manipulacji czysto przestrzen-
ną perspektywą pierwszoosobową . Co ważne, płeć badacza i badanego nie
była istotna dla występowania iluzji.

Ciało — brak i nadmiar

Zanim przejdziemy do podsumowania, należy tu krótko wspomnieć o zabu-
rzeniach doświadczenia ciała ważnych dla przedstawianych tu badań.

Jednym z przykładów jest somatoparafrenia [Vallar i Ronchi 2008] czyli
jednostronne zaburzenie doświadczenia własności poszczególnych kończyn
(ręki, nogi), charakteryzujące się nieuznawaniem własnych kończyn za wła-
sne, a uznawaniem za takie kończyn innych — zazwyczaj bliskich — osób.
Innym oczywistym przykładem są tu też tzw. kończyny fantomowe, wraz
z nadliczbowymi kończynami fantomowymi. To sytuacje, w których pacjent
nadal dotykowo i proprioceptywnie doświadcza kończyny (lub bólu w tej
kończynie) pomimo jej amputowania lub doświadcza kończyny dodatkowej
np. dwóch dodatkowych nóg, bądź trzeciej ręki zwisającej cały czas z torsu
[patrz: Halligan, Marshall, Wade 1993 oraz Vuilleumier, Reverdin, Landis
1997]. Jako powiązane można wskazać makrosomatognozję i mikrosoma-
tognozję czyli zaburzenie doświadczenie wielkości ciała, tzn. odpowiednio
postrzeganie części ciała jako większych od fizycznych oraz postrzeganie ca-
łego ciała jako mniejszego od fizycznego [Podoll i Robinson 2000].

Inna grupę stanowią doświadczenia autoskopowe wraz z doświadcze-
niem bycia poza ciałem (out-of-body experience) [Blanke i Mohr 2005]. Te
zjawiska, często kojarzone z parapsychologią, stały się aktualnie przedmio-
tem bardzo intensywnych badań w ramach neuronauk kognitywnych. W wy-
padku zaburzeń autoskopowych [Brugger 2006] wymienia się: (1) auto-
skopię — doświadczenie własnego duplikatu. Występuje ono, gdy jesteśmy
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w pozycji stojącej, twarzą w twarz lub patrząc na jego plecy (duplikat do-
świadczany jest jako fantom całego ciała) ; (2) heautoskopię — której towa-
rzyszy doświadczenie fantomowości tak własnego ciała, jak i jego duplikatu
oraz ciągłe przełączanie pierwszoosobowej perspektywy pomiędzy nimi; (3)
poli-heautoskopię — doświadczenie mnogości fantomów duplikatów wła-
snego ciała [patrz: Brugger i inni 2006].

Zrozumienie mechanizmów powyższych zaburzeń, tu tylko wymienio-
nych (ze względu na ograniczone rozmiary artykułu), wydaje się wyjątko-
wo ważne dla badań nad doświadczeniem ciała. Łączenie wyników omawia-
nych eksperymentów i opisów klinicznych zaburzeń wymienionych w tym
punkcie pozwala na pełniejsze zrozumienie badanego zjawiska.

Podsumowanie — ciało i poczucie obecności, czyli nasze wirtual-
ne ciało w naszym wirtualnym świecie.

Wszystkie z prezentowanych badań dotyczyły doświadczenia ciała własne-
go, związku pomiędzy tym doświadczeniem i Ja. Podstawowym celem tych
badań było poszukiwanie takich własności doświadczenia ciała (czasami też
cielesnego doświadczenia świata), które będą kluczowe dla doświadczenio-
wego wymiaru Ja. Wskazywano wiele elementów: (1) dopasowanie między-
modalne, (2) pierwszoosobowy (przestrzenny) punkt widzenia, (3) samo-
lokalizację, (4) samo-identyfikację, (5) podobieństwo do ciała ludzkiego
(przy iluzji podmienionego ciała).

Metodą badawczą były tu próby operacjonalizacji doświadczenia ciała,
dzięki wyróżnianiu jego kolejnych komponentów i ich parametryzowaniu .
Wyniki tych badań (a szczególnie łatwość wywoływania iluzji) były często
zaskakujące. Jako kluczowe dla tego wstępnego artykułu, należy wspomnieć
dwie własności badań nad ciałem.

Po pierwsze, sama obecność tych badań we współczesnej literaturze, ale
też ich szybki rozwój pokazują, że możliwe jest badanie ucieleśnienia w jego
wymiarze doświadczeniowym. Ponadto możliwe jest nie tylko pierwszooso-
bowe fenomenologiczne badanie doświadczenia ciała, ale także badanie go
z wykorzystaniem metod psychologii eksperymentalnej i neuronauk kogni-
tywnych (wspieranych współczesnymi narzędziami informatycznymi, taki-
mi jak wirtualna czy wzmacniana (augmented) rzeczywistość).

Po drugie relacja pomiędzy ciałem doświadczanym i ciałem fizycznym
w prezentowanych badaniach okazuje się bardzo złożona. Część z wyników
przedstawionych badań pozwala sądzić, że doświadczenie ciała jest w wyso-
kim stopniu konstrukcyjne (a nie czysto receptywne), o czym przekonują też
badania nad rzeczywistością wirtualną [patrz: Sanchez-Vives i Slater 2005].
Wyjątkowo ważne staje się pytanie, co jest powodem zgodności pomiędzy
doświadczeniem ciała i ciałem fizycznym, która na co dzień wydaje się oczy-
wista. Jedną z obecnych w literaturze propozycji jest wskazanie unifikującej
roli działania . Choć nie wszystkie części ciała wydają się jej podlegać [patrz
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uwagi na ten temat: de Vignemont, w druku], na przykład niezaangażowa-
ny w działanie tułów, a będący kluczowym elementem jednej z omawianych
iluzji. Z jednej strony uzyskujemy nowe, obiecujące metody badań doświad-
czenia ciała, z drugiej strony wyniki tych badań otwierają dyskusję nad kon-
strukcyjnością doświadczenia ciała i stawiają przed badaczami problemem
zgodności doświadczenia ciała z ciałem fizycznym.
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Abstrakt. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie dlacze-

go i jak barwy wpływają na nas oraz co i w jaki sposób my komunikujemy

poprzez kolory. Artykuł ten ma również skonfrontować potoczne i wynikające

z indywidualnego doświadczenia przekonania na temat wpływu kolorów, wie-

dzę wynikającą z praktycznego stosowania oddziaływania barw, szczególnie

w arteterapii, oraz poglądy ezoteryczne i wyniki badań naukowych związa-

nych z tą tematyką.

Dzís barwą nazywamy wrażenie psychofizjologiczne wywołane falami
świetlnymi o dł. 400–760 nm, a odczuwane za pomocą zmysłu wzroku
[PWN.pl]. Wiemy, że kolory spostrzegamy dzięki komórkom światłoczułym
— pręcikom i czopkom — znajdującym się w siatkówce oka. Pręciki wrażli-
we są na stopień jasności, czopki umożliwiają rozpoznawanie barw. Wyróż-
niamy trzy rodzaje czopków wrażliwych głównie na jeden z trzech zakresów
barw — niebieską, zieloną lub czerwoną.

Obecnie poza poznaniem fizjologii widzenia barw, przeprowadzono ba-
dania uzasadniające poglądy na temat wpływu poszczególnych kolorów na
fizjologię, zachowania i emocje człowieka. Temat oddziaływania barw był
przez społeczność naukową aż do końca dwudziestego wieku pomijany, cho-
ciaż używanie barw do celów zdrowotnych było stosowane w tzw. „tera-
piach naturalnych”. Zainteresowanie prozdrowotnymi właściwościami kolo-
rów istniało już u starożytnych cywilizacji.
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Czakroterapia

Rysunek 9: Czakry [wikipedia.pl]

Z wywodzących się z hinduizmu systemów filozoficznych i ezoterycznych
pochodzi różnorodny opis wpływania kolorów na całokształt funkcjonowa-
nia człowieka. Według tych systemów barwy oddziałują na system energe-
tyczny człowieka składający się z czakr — siedmiu głównych i wielu pomoc-
niczych. Czakry (czakra to słowo wywodzące się z sanskrytu oznaczające
koło) są odbiornikami i przekaźnikami energii zarazem. Każda czakra zwią-
zana jest ośrodkiem hormonalnym i dostarcza energii do jego funkcjonowa-
nia. Każdej czakrze odpowiadają energie innego koloru.

Pierwszej czakrze, zwanej czakrą podstawy lub korzenia, umiejscowio-
nej pomiędzy genitaliami i odbytem, przypisany jest kolor czerwony. Czakra
ta, a zarazem czerwony kolor, zapewniają energię, witalność i siłę. Zabloko-
wanie tej energii prowadzi do stanów depresyjnych, lęków czy nadwrażli-
wości. Czakra sercowa zawiaduje między innymi zieloną energią, która od-
powiedzialna jest za utrzymywanie zdrowia i proces zdrowienia, a niebieska
energia promieniowana przez czakrę trzeciego oka zapewnia przytomny, ja-
sny umysł oraz odnoszenie sukcesów naukowych i twórczych. Czakroterapia
zajmuje się pobudzaniem zablokowanych czakr również poprzez oddziały-
wanie na nie kolorami [por. Żądło 1997]. Przykład tego usystematyzowane-
go i wywodzącego się ze starożytności systemu twierdzeń na temat oddzia-
ływania barw ukazuje nie tylko, że zainteresowanie tą tematyką istniało od
„zawsze”, ale również to, że współczesna wiedza na temat prozdrowotnego
wpływu poszczególnych barw na całokształt funkcjonowania człowieka jest
z nim w wielu punktach zbieżna.

Odzyskiwanie koloru

Obecnie oddziaływanie kolorami stosowane jest również w terapii czyli „świa-
domym, celowym i programowym oddziaływaniu psychologicznym w celu
usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, soma-
tycznym i społecznym oraz usunięciu ich psychospołecznych przyczyn” [Sęk
2001], szczególnie natomiast w arteterapii, w której to praca z kolorami jest
nieodzownym elementem.

Dr. Rebecca L. Withrow z Department of Conselin and Educational Deve-

lopment, University of North Carolina at Greensboro, terapeutka, w swoim
artykule The use of color in Art Therapy zgromadziła badania naukowe po-
twierdzające i wyjaśniające wpływ kolorów na funkcjonowanie człowieka.
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Psychologowie z Vermont College Norwich University dowiedli, że barwy
o wysokiej długości fali, jak np. czerwona, są bardziej stymulujące niż krót-
kie jak zielona i niebieska [Graham 2000 za: Withrow 2004]. Pacjenci hospi-
talizowani wykazywali więcej aktywności, jeżeli w ich otoczeniu znajdowały
się przedmioty koloru czerwonego aniżeli ci, który byli ich pozbawieni [Lu-
kins i Herman, 1941 za: Withrow 2004]. Więźniowie skrzydeł więziennych
czerwonego i żółtego koloru zachowywali się bardziej agresywnie niż ci,
w których otoczeniu dominowały kolory niebieski i zielony [Graham 1998].
Wyjaśnieniem może być to, iż oko ludzkie wykazuje różny stopień wrażliwo-
ści na określoną barwę, co jest uwarunkowane liczbą czopków wrażliwych
na określoną długość fal świetlnych. Za widzenie barwy niebieskiej odpo-
wiada ok. 4% czopków, za zieloną — 32%, za czerwoną zaś 64%.

Kueller [1976 za: Withrow 2004] stwierdził, iż ludzie przebywający w po-
mieszczeniach dostarczających różnokolorowych stymulacji mieli wzrost ak-
tywności mózgu na poziomie alpha i wolniejsze bicie sera. Szare, deprywu-
jące sensorycznie pomieszczenia powodowały natomiast wzrost aktywności
mózgu i serca, co wiązało się również z poczuciem stresu i wzburzeniem.

Mózg pracuje na poziomie alpha, czyli wytwarza od 7 do 14 cykli impul-
sów elektrycznych w stanie głębokiego relaksu, podczas medytacji oraz tuż
przed zaśnięciem i zaraz po obudzeniu. Niektóre metody pracy z umysłem
uczą obniżania dominującej częstotliwości fal mózgowych z poziomu beta,
emitowanych podczas stanu czuwania, do poziomu alfa przy jednoczesnym
zachowaniu pełnej świadomości. Jose Silva [por. Silva, Stone 2002], rów-
nolegle z wieloma innymi naukowcami badającymi ludzki mózg, odkrył, że
głęboki relaks, koncentracja, procesy zdrowotne, wszelkie przejawy ludz-
kiej genialności oraz tzw. percepcja pozazmysłowa związane są z obniżoną
częstotliwością mózgu.

Pomimo tego, że przytaczane w artykule badania koncentrują się głów-
nie na ogólnych prawidłowościach oddziaływania barw, większość badaczy
zgadza się, że indywidualne asocjacje pomiędzy kolorem a uczuciami, emo-
cjami, wspomnieniami czy zachowaniami są dla poszczególnych osób najsil-
niejsze. To one są najsilniejszym predyktorem zarówno wpływu, jaki dany
kolor wywiera na jednostkę, jak i znaczenia, jakie dana osoba przypisuje
danemu kolorowi.

Dlaczego poza indywidualnymi doświadczeniami i potrzebą różnorodnej
stymulacji poprzez kontakt z różnymi kolorami stwierdza się ogólne oddzia-
ływanie niektórych kolorów albo grup kolorów z danego zakresu długości
fali?

Graham [1998 za: Withrow 2004] zaprezentował chemiczne, endokry-
nologiczne wyjaśnienie tych oddziaływań opierające się na poziomie sero-
toniny i melatoniny w organizmie człowieka. W ciągu dnia, kiedy docie-
ra całe spektrum promieni słonecznych oświetlających wszystkie kolory do-
okoła nas, podwzgórze uwalnia serotoninę. Ma ona działanie stymulujące,
wpływa na apetyt, potrzeby seksualne i odczuwane emocje. Nocą i podczas
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zmierzchu, gdy zmniejszona ilość promieni słonecznych ogranicza odbiór
barw do skali szarości, szyszynka uwalnia melatoninę, która pomaga w za-
sypianiu. Jest to zgodne z potocznymi poglądami występującymi w więk-
szości kultur, w których jasne kolory kojarzą się z aktywnością, witalnością,
szare natomiast ze smutkiem i melancholią. U osób z depresją czy też zabu-
rzeniami czynności seksualnych obserwuje się zachwianie równowagi w po-
ziomie amin biogennych [por. Cierpiałkowska 2007, s. 248–258]. U osób
tych jak i np. kobiet z anoreksją obserwuje się podwyższony poziom melato-
niny podczas dnia. Być może oddziaływanie na te osoby kolorem mogłoby
być pomocne. W terapii indywidualnej stosuje się oddziaływanie wybranymi
kolorami na osoby o specyficznych problemach.

Znaczenie kolorów jest istotnym elementem popularnej w społeczności
zachodniej a rozwijającej się dopiero w Polsce arteterapii. Twórczość pla-
styczna poza pozytywnie oddziałującymi właściwościami takimi jak akty-
wowanie prawej półkuli mózgu i uświadamianie nieuświadomionych emo-
cji jest również wskazówką diagnostyczną istotną podczas diagnozowania
stanów klientów korzystających z pomocy arteterapeutów, jak i dającą moż-
liwość obserwowania zmian w stanie klienta zaistniałych w procesie tera-
peutycznym. Wiele badań dowiodło, że pacjenci w różnych stanach emocjo-
nalnych preferują inne barwy. Różne barwy inaczej też na nich oddziałują.

Dr. Rebecca L. Withrow we wspomnianym wcześniej artykule przytacza
badania, z których wynika, iż osoby stabilnych emocjonalnie dobrze reagują
na kolory, a osoby, które mają problemy z wyrażaniem emocji unikają stymu-
lacji kolorami [Birren 1980 za: Withrow 2004]. Pacjenci z depresją używają
węższej gamy kolorów tworząc prace plastyczne niż inni pacjenci [Wadeson
1971 za: Withrow 2004]. Dzieci w stanie „zagrożenia życia” (w tym ofia-
ry trzęsień ziemi czy dzieci chore na białaczkę) wykazują przywiązanie do
kolorów czerwonego i czarnego.

Prozdrowotne oddziaływanie kolorem w Polsce

Obecnie w Polsce rozpowszechnione jest szczególnie oddziaływanie kolo-
rem na pacjentów hospitalizowanych, głównie dzieci. Zarówno w artetera-
pii w wąskim rozumieniu tego terminu, czyli wykorzystywaniu technik pla-
stycznych i ich wytworów w terapii i diagnozowaniu zaburzeń psychicznych
i emocjonalnych [Marek 2004 za: Stańko 2008], jak i w szeroko pojętym
oddziaływaniu sztuką, wpływanie poprzez kolory na pacjentów jest tylko
jednym z wielu istotnych elementów składowych tych celowych i programo-
wych działań. Niemniej jednak sama arteterapia, jak i rozumienie znaczenia
kolorów w pracy z pacjentami stają się coraz powszechniejsze. Krzysztof Sta-
chyra i Ewa Grudziewska [2007] wyróżnili główne grupy dla których artete-
rapia jest najbardziej wskazana, do których zaliczyli osoby z niepełnospraw-
nością umysłową, z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, zaburze-
niami osobowości (zachowania u dzieci i młodzieży), z niepełnosprawno-
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ścią fizyczną, zaburzeniami o podłożu neuronalnym, osoby przewlekle cho-
re. Grupa odbiorców i metod dostosowanych do terapii osób wymagających
takiego wsparcia cały czas się rozszerzają.

Rysunek 10: Ściany pomalowane przez Macieja Kota [maciejkot.pl]

Poza arteterapeutycznym oddziaływaniem popularne są w Polsce akcje wpro-
wadzania kolorów na oddziały szpitalne, głównie dziecięce. Maciej Kot, pol-
ski psycholog i artysta plastyk, pomalował już ponad pięćdziesiąt oddziałów
w całej Polsce. Twierdzi [za: Gwozdowska 2006], że obecne na szpitalnych
ścianach postaci z bajek, zwierzęta i pejzaże malowane ciepłymi, pogodny-
mi kolorami, mają pozytywny wpływ na najmłodszych pacjentów. Zadaniem
malunków ma być przekierowywanie uwagi na bodźce kojarzące się pacjen-
tom pozytywnie, zrywanie asocjacji łączących szpital z chorobą, oddziały-
wanie na psychikę, która spowoduje oderwanie od strachu i bólu [por. Lines
2006]. Na Oddziale Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie
Górniczej, pomalowanym przez Macieja Kota, rodzące pacjentki widzą za-
miast białego sufitu błękit nieba i unoszące się na wietrze mewy. „Przed po-
rodem kobiety wolą patrzeć na ściany w ciepłych, np. morelowych barwach,
ale już bezpośrednio po porodzie lepsze są błękity” — twierdzi Maciej Kot
[za: Gozdowska 2006].

W Polsce popularne są również różnego rodzaju warsztaty twórcze, te-
rapie zajęciowe, edukacja artystyczna z jednej strony pozwalające osobom,
zarówno z zaburzeniami jak i bez nich, eksperymentować z barwą i obra-
zem i poprzez nie wyrażać się, z drugiej strony ułatwiające wgląd we własną
sferę emocjonalną.

Podsumowanie

Codziennie posługujemy się kolorem, poprzez kolor wyrażamy siebie. Ota-
czamy się kolorami, które w różny sposób i z różnych powodów wpływają
na nasze zachowania, emocje, myślenie. Poprzez kolor wpływamy sami na
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siebie i poprzez kolor wpływają na nas specjalísci od marketingu i reklamy,
terapeuci, architekci, artyści czy dekoratorzy wnętrz. Wiedzę o oddziaływa-
niu kolorów czerpiemy z tradycji, kultury, systemów religijnych i filozoficz-
nych, własnych doświadczeń i od niedawna również z badań naukowych.
Zauważyć można, że wiedza ta w wielu przypadkach jest zbieżna oraz, że
badania naukowe potwierdzają informacje przekazywane od wieków w sys-
temach filozoficznych. Badania wpływu kolorów na różne sfery funkcjono-
wania człowieka nie dają jednoznacznych wyników i pozostawiają pole do
dalszego eksplorowania tego tematu. Szczególnie istotnym wydaje się roz-
wijanie wiedzy na temat oddziaływania barw na człowieka i wyrażania się
poprzez kolor oraz zastosowanie jej w rozwijającej się i mającej coraz sil-
niejsze ugruntowanie teoretyczne i empiryczne arteterapii.
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Abstrakt. Zakupy to podejmowanie decyzji. Decyzje podejmuje nasz mózg.
Proces podejmowania decyzji może być mniej, lub bardziej świadomy. Prefe-
rencje wobec konkretnych towarów i marek wydobywane na światło dziennie
za pomocą badań mózgu nazwano neuromarketingiem [Śliwiński 2007]. Jed-
nym z tematów jakie podejmuje się często w ramach tej dziedziny są techniki
stosowane w neuromarketingu oraz zjawisko kupowania kompulsywnego.

Techniki stosowane w neuromarketingu

Jedną ze stosowanych technik jest merchandising — pochodzi od angielskie-
go słowa „merchandise”, które oznacza dobra przeznaczone na sprzedaż,
czyli towar. Nie ma w języku polskim swojego odpowiednika, co wpłynęło
na przyjęcie się angielskiej formy. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć „mer-
chandising” dosłownie, to oznaczałby on tyle, co „towarowanie”.

Podstawowym znaczeniem pojęcia merchandising, określana jest zwy-
kle działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków to-
warowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez
odbiorców z jednym produktem — najczęściej serialem telewizyjnym lub
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filmem — w celu poprawy efektów sprzedaży innego produktu, adresowa-
nego do szerokich rzesz konsumentów, a oferowanego z zasady w sprzeda-
ży detalicznej. Najczęściej wykorzystuje się w takich przypadkach postacie
i symbolikę występującą w filmach dla dzieci i młodzieży, ale również po-
stacie, wizerunki, rekwizyty i symbole związane z takimi produkcjami tele-
wizyjnymi dla dorosłych jak: telenowele, seriale, show, teleturnieje, relacje
sportowe itp. [LeGresley, Muggli i Hurt 2006].

Merchandising w drugim znaczeniu, to sposoby wpływania na zachowa-
nia klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów
w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania odbiorców, a nawet zwięk-
szeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta:

1. Otoczenie punktu sprzedaży:

(a) profil wiekowy okolicy — czyli to ilu potencjalnych klientów jest
w jakim wieku. Chodzi o maksymalnie najwierniejsze informacje
pozwalające na dostosowanie systemu promocji i sprzedaży do
wieku klientów. Z nim to bowiem łączy się wiele preferencji, czyli
upodobań, które mają poszczególni klienci,

(b) socjoekonomiczny profil okolicy — chodzi o uwarunkowania spo-
łeczne (takie jak odsetek bezrobocia, wielodzietność rodzin, miej-
sce zamieszkania, zamożność itp.) oraz ekonomiczne (np. docho-
dy),

(c) dobra znajomość klienta docelowego — jeżeli zamierzamy zająć
się jakąś specyficzną produkcją należy dokonać wyboru dla kogo
ma być przeznaczony właśnie ten produkt. Znajomość klienta do-
celowego pozwoli nam na lepsze sformułowanie produktu, jego
zastosowania, a także wypromowanie go z myślą o konkretnych
potrzebach jakiej́s grupy klientów,

(d) lustrowanie otoczenia punktu sprzedaży, to zwrócenie uwagi na
środowisko, w którym znajduje się punkt sprzedaży oraz dobór
odpowiedniego asortymentu.

2. Budowanie zaufania — klienci chętniej kupują produkty marek solid-
nych, kojarzących się z sukcesem, ale także takich, które wydają się
być „fair” wobec klienta.

3. Stosowane ceny — badania wykazały, że jedni klienci wolą ceny, które
są okrągłą liczbą, niż te, które na końcu mają 0.99; jak się okazało, naj-
większą ich uwagę przykuwają pierwsze cyfry w cenie [Bizer i Schin-
dler 2005]; podczas gdy dla innych cena 4.99 będzie wskazywała na
produkt zdecydowanie tańszy niż ten za 5; różne ceny, różnych pro-
duktów odpowiadają za aktywność różnych obszarów mózgowych —
zdecydowanie cena cukru pobudzi do działania inny obszar mózgu,
niż cena samochodu sportowego.
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4. Odpowiednie pozycjonowanie towarów w punkcie sprzedaży, tak aby
sprawić jak najlepsze wrażenie na kliencie, a zarazem aby mógł on
łatwo odnaleźć interesujące go produkty.

Merchandising działa poprzez informowanie w sposób atrakcyjny, zro-
zumiały i przekonujący o istnieniu i lokalizacji sklepu, oferowanym asor-
tymencie towarów, nowościach, towarach godnych szczególnej uwagi, roz-
mieszczeniu stoisk. Informacja jest różnicowana dla osób: a) które nie miały
zamiaru wchodzić do sklepu, ale coś je ku temu skłoni, b) które weszły po
określony produkt, ale może kupią coś jeszcze, c) które są stałymi klientami
i warto zadbać, aby takimi zostały [Diamond 2007].

Korzyści wynikające z merchandisingu:

1. Umiejętność dopasowania asortymentu do specyfiki otoczenia i miesz-
kańców.

2. Znajomość praw rządzących podejmowaniem decyzji przez konsumen-
tów.

3. Umiejętność wykorzystania w praktyce wystawienniczej zasad postrze-
gania kolorów, przestrzeni, wielkości, itd.

4. Twórcze podej́scie do materiałów ekspozycyjnych wykorzystujące re-
klamę w środkach masowego przekazu.

5. Poznanie reguł łączenie produktów impulsowych z produktami pierw-
szej potrzeby.

6. Zwiększenie obrotów bez konieczności ponoszenia dodatkowych na-
kładów finansowych [Diamond 2007].

Inną, bardzo ciekawą techniką stosowaną przez światowe marki jest tzw.
wpływ osobowy, można to wytłumaczyć tak, że wynajmowane są osoby, któ-
re na przykład zamawiają dany napój w barze, kupują dany towar w super-
markecie lub noszą konkretny model butów w czasie spaceru po sąsiedz-
twie, aby w ten sposób zainteresować potencjalnych klientów [McGrath
i Otnes 1995].

Kupowanie kompulsywne

Chyba każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu kupić rzecz zupełnie
zbędną. Śmiejemy się wówczas z siebie, złościmy na własną głupotę i bez-
myślność albo przechodzimy nad popełnionym błędem do porządku dzien-
nego. To, co większości z nas zdarza się incydentalnie, dla niektórych może
być jednak chlebem powszednim [Doliński 2008].
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Psychologiczny termin „kompulsja” oznacza przymus, natrętny nawyk.
Kupowanie kompulsywne to nałóg chodzenia po sklepach i robienia zaku-
pów (czasem wystarcza samo włóczenie się po centrum handlowym). Kupo-
wanie służy wyłącznie rozładowaniu napięcia, a nie zaspokojeniu realnych
potrzeb. „Nie kupuję szminki dlatego, że jest mi potrzebna, tylko po to, by
poprawić sobie humor po kłótni z szefem” — tłumaczy pewna kobieta.

Po raz pierwszy terminem „zakupy kompulsywne” posłużyli się Emil Kra-
epelin i Eugene Bleuler. Nazwa ta oznaczała kupowanie impulsywne, nad-
mierne i niekontrolowane [Faber 1992]. Inne nazwy to: oniomania, mania
kupowania, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, uzależ-
nienie od kupowania, kupowanie nadmierne, kupowanie dysfunkcyjne, im-
pulsywne zakupy, shopoholizm w polskim písmiennictwie [Jarco 2000].

Definicje zachowania kompulsywnego: chroniczne, powtarzające się za-
kupy, które stają się podstawową reakcją na negatywne wydarzenia i uczu-
cia jednostki; zapewniają one kupującemu krótkotrwałą przyjemność, ale
owocuje negatywnymi konsekwencjami w długim okresie [O’Guinn, Faber
1989], zachowanie dotyczące zakupów, które jest niekontrolowalne, powo-
dujące znaczne cierpienie, zajmujące czas, owocujące problemami społecz-
nymi i finansowymi [McElroy i in. 1994], nieodparta żądza kupowania,
połączona z nagłym spadkiem napięcia po zakupach; kupujący nie tylko
doświadczają powtarzających się aktów problematycznego kupowania, ale
także niepożądanych, nawracających myśli o kupowaniu i są oni dotknięci
zaburzeniami obsesyjno — kompulsywnymi [Monahan, Black i Gabel 1996],
uzależnienie od kupowania, zawiera elementy normalnego zachowania do-
tyczącego zakupów, występujące w takim natężeniu, że można mówić o pa-
tologicznym nawyku; silny przymus do określonego postępowania, zwią-
zany z uczuciem braku lub ograniczonej kontroli [Elliott 1994], kluczową
koncepcją w uzależnieniu od kupowania jest zniekształcenie autonomii (di-

stortion of autonomy) — neurotyczny proces, który oddziela artykułowane
uczucia czy intencje zachowania (a więc zachowanie związane z niepoha-
mowanym kupowaniem) od tego co dana osoba naprawdę czuje i myśli
[Scherhorn i in. 1990].

Zakupy impulsywne czy kompulsywne?

W przypadku zakupów impulsywnych nie występuje element redukcji napię-
cia, radzenia sobie z negatywnymi odczuciami czy sytuacjami. Są one podej-
mowane nagle i spontanicznie, zwykle przy bezpośrednim wpływie bodźca
–produktu, natomiast proces zakupu kompulsywnego może być rozłożony
w czasie, a najważniejszym elementem jest radzenie sobie z negatywnymi
emocjami [Rook, Hoch 1985]. Cechy wspólne to: poczucie utraty kontroli,
uczucie żalu po zakupowego, zaangażowanie emocji. Zakupy kompulsyw-
ne rozumiane według wyżej wymienionej charakterystyki mogą prowadzić
do uzależnienia. Zakupy „normalne” występują gdy konsumenci podejmują
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racjonalne decyzje co do zakupu i używania produktu, gdy próbują uzy-
skiwać korzyści i użyteczność ze swojej konsumpcji poprzez przemyślane,
zamierzone rozwiązywanie problemów [Holbrook, Hirschman 1982]. Kom-
pulsywni kupujący angażują się w zachowania ryzykowne dla irracjonalnych
powodów, mających wiele źródeł i prowadzących do negatywnych konse-
kwencji w środowisku społecznym.

Jeżeli natężenie „nieprzemyślanych” zakupów wzrasta, występuje nie-
możność kontrolowania własnego zachowania przez konsumentów, kupo-
wanie staje się coraz częstsze i dotyczy coraz kosztowniejszych rzeczy, a tak-
że prowadzi do osobistych problemów osobistych [Dittmar, Beattie, Friese
1995]. Skłonność do kupowania kompulsywnego jest względnie stałą cechą,
której natężenie można mierzyć na kontinuum. Uzależnienie od konsumpcji
jest jakościowo różne od normalnej konsumpcji [O’Guinn, Faber 1989], ale
tworzy z nią na kontinuum, a niektórzy konsumenci mogą wykazywać cza-
sem dysfunkcjonalne zachowanie podczas kupowania [d’Astous 1990] —
oni też mają swoją „kompulsywną” stronę. Nadmierne zakupy kompulsyw-
ne to takie zakupy, w czasie których konsument wydaje więcej pieniędzy niż
go na to stać, gdy często kupuje niepotrzebne rzeczy, gdy spędza na zaku-
pach znacznie więcej czasu niż zamierzał [McElroy i in. 1994].

Tendencja do kupowania kompulsywnego to względnie stała cecha in-
dywidualna, predyspozycja do zachowania się w określony sposób, czyli do
podejmowania zakupów kompulsywnych. Natomiast zakupy kompulsywne-
faktyczne zachowanie osoby bądź grupy osób.

Determinanty kupowania kompulsywnego

(1) Czynniki indywidualne: a) czynniki neurobiologiczne — impulsywni
kupujący częściej niż przeciętnie mają krewnych z podobnymi zaburzenia-
mi [McElroy i in. 1994] i częściej cierpią na stany depresyjne [Scherhorn,
Reisch, Raab 1990], zaburzenia lękowe [Valence, d’Astous, Fortier 1988],
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne [McElroy 1994], zaburzenia łaknienia
i inne zaburzenia kontroli pobudzenia oraz uzależnienia od alkoholu i in-
nych substancji [Faber i in. 1995]. We wszystkich tych zaburzeniach wystę-
pują deficyty serotoniny — ludzie nie są w stanie kontrolować swoich im-
pulsów i popędów, które zaczynają rządzić ich reakcjami [McElroy 1994],
b) samoocena — zakupy kompulsywne są zachowaniem kompensującym ni-
ską samoocenę i pozwalającym na jej, chociaż chwilowe podniesienie. Kon-
sument odczuwający nieprzystosowanie i niezadowolony z siebie uzyskuje
gratyfikacje poprzez sam akt zakupu, kontakt z personelem sklepu [Faber,
O’Guinn, Krych 1987], kupowanie w określonych miejscach lub też kupo-
wanie określonych dóbr. Niektórzy kupujący dokonują zakupów prawie wy-
łącznie na wyprzedażach czy przecenach, co daje im poczucie dumy z sa-
mych siebie, że są tacy dobrzy w wyszukiwaniu okazji [Faber 1992]. Inni
kupują tylko nowości i oczekują, że zyskają w oczach innych opinię inno-
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watorów i ludzi podążających za nowymi trendami w modzie [Faber 1992].
Niektóre rodzaje dóbr są kupowane wyjątkowo często — są to takie dobra,
które odwołują się do wizerunku własnego konsumenta lub poprzez które
ten wizerunek jest budowany [Dittmar, Beattie, Friese 1995]. Konsekwen-
cje tj. „otrzeźwienie” następujące po krótkim i intensywnym odczuciu przy-
jemności, gdy spada poziom pobudzenia, a konsument zdaje sobie sprawę
z sytuacji, problemy finansowe i osobiste — długi, bankructwo, problemy ro-
dzinne i międzyludzkie — częstsze rozwody, samotność. To wszystko może
prowadzić do obniżenia samooceny, depresji, frustracji, zaburzeń nastroju,
a nawet stanów lekowych [McElroy 1994], c) Fantazjowanie — kupowa-
nie to dla osoby rodzaj ucieczki w fantazję, gdzie jest ona ważna, godna
szacunku, budzi respekt. Fantazje realizowane poprzez zakupy , mogą po-
zwalać konsumentowi na zniwelowanie negatywnych uczuć, podniesienie
samooceny i polepszenie ogólnego nastroju [O’Guinn, Faber 1989].
(2) Czynniki demograficzne: a)Płeć — kupowanie kompulsywne dotyczy
zwłaszcza kobiet. Stanowią one od 80 do niemal 100 procent wszystkich
osób dotkniętych tym uzaleznieniem.Może to byczwiązane z modelem so-
cjalizacji zgodnie z którym to kobieta ma zajmować się zakupami i czerpać
z nich korzyści.Kobiety są także skłonne do radzenia sobie z problemami w
sposób bierny i emocjonalny- zakupy zapewniają poprawę nastroju, zrekom-
pensować zranione uczucia i podnieść poczucie własnej wartości (d’Astous),
b)Wiek- młodsze osoby są bardziej kompulsywnymi kupującymi (około 18
rok życia), a tendencja ta zmniejsza się wraz z wiekiem (Christenson, 1994).
(3) Czynniki społeczne: a) Materializm — media kreują postawy konsump-
cyjne, podkreślają wartość przedmiotów i kupowania. Posiadanie staje się
wartością samą w sobie, podstawą szacunku innych i szacunku do same-
go siebie [Veblen, 1899]. Centra handlowe stają się miejscami bezpieczny-
mi, „uświęconymi”, miejscem spotkań, b) Model socjalizacji — dziewczynki
mają bawić się w dom i sklep, a więc już od dzieciństwa są przyzwyczajane
do kupowania i spełniania się w tym, c) Telewizja — zdarza się że ludzie
zamieniają rzeczywistość i realne interakcje z innymi ludźmi na rzeczywi-
stość telewizyjną i do niej dążą w swoich wartościach. W telewizji może-
my się dowiedzieć jaka jest zależność między posiadaniem, a statusem spo-
łecznym. Często także sami kupujący deklarują, że oglądanie kanałów Te-

leshopping zwiększa natężenie ich zakupów kompulsywnych [McElroy i in.
1994], d) Postrzegany i faktyczny status społeczno-ekonomiczny — zakupy
kompulsywne częściej są podejmowane przez tych, którzy przekonani byli,
że normy kulturowe wymagają posiadania dla pokazania swojego statusu,
przez tych, którzy zrównywali wartości w swoim życiu z własnością. Do
nadmiernego kupowania skłonne są najczęściej osoby o średnim poziomie
dochodów [d’Astous 1990]; [Rindfleisch, Burroughs, Denton 1997], e) Gru-
pa odniesienia — posiadanie odpowiednich ubrań, kosmetyków — pod pre-
sją grup rówieśniczych [Elliott 1994]; [Faber 1992]. Przyjaciele mogą mieć
znaczny wpływ na zachowania konsumpcyjne jednostek. Osoby pochodzące
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z niepełnych rodzin wykazywały istotnie wyższą tendencję do podejmowa-
nia zakupów kompulsywnych, niż te które wychowywały się z obojgiem ro-
dziców, f) Postawa wobec pieniędzy — impulsywni kupujący przywiązywa-
li wagę do pieniądza jako sposobu na rozwiązanie problemów. Kupowanie
kompulsywne w swoich skrajnych przejawach związane jest ze spostrzega-
niem pieniędzy jako wyznacznika prestiżu społecznego [Furnham, Argyle
1998], g) Forma pieniądza używanego przy zakupie kompulsywnym — for-
my niegotówkowe, zwłaszcza karty kredytowe [Lejoyeux i in. 1999], mogą
sprzyjać tendencji do kupowania kompulsywnego, gdyż kupujący nie od-
czuwa związku zakupu z wydawaniem pieniędzy.Uszczuplenie jego portfela
obywa się niejako poza nim, traci on także ograniczenie w postaci zasobno-
ści portfela.
(4) Czynniki związane z sytuacją zakupu: a) Reklama i promocja — osoby
uzależnione od kupowania reagują przychylniej na reklamy zorientowane
na wizerunek i emocje, niż na te, które są zorientowane na korzyści z pro-
duktu [Elliott 1994], b) Sposób dystrybucji — kompulsywni kupujący przy-
wiązują wagę do marketing mix, mianowicie do kanału dystrybucji. Duże
znaczenie bezpośrednich i anonimowych sposobów sprzedaży towarów, tj.
telemarketing [Lee, Lennon, Rudd 2000], sklepy internetowe, sprzedaż wy-
syłkowa [Rook, Fisher 1995].

Produkty kupowane kompulsywnie

Zakupy kompulsywne często odwołują się do wyglądu fizycznego i atrakcyj-
ności, do wizerunku innowatora, często mają znaczenie symboliczne i emo-
cjonalne, odwołują się do wizerunku własnego konsumenta, albo tez są
związane z różnicami pomiędzy jego realnym, a idealnym wizerunkiem wła-
snym. Najczęściej kupowane są ubrania, w przypadku kobiet- biżuteria, ko-
smetyki, buty, nagrania muzyczne, natomiast w przypadku mężczyzn — na-
grania i sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy [Christenson i in. 1994]; [Schlos-
ser i in. 1994].

Możliwe konsekwencje kupowania kompulsywnego

1. Konsekwencje emocjonalne:

(+) polepszenie nastroju, walka ze stresem, obniżonym nastrojem,
czy nawet depresją, obniżenie nieprzyjemnego napięcia, odczucie
ulgi i przyjemności,

(-) wstyd, wyrzuty sumienia, wina.

2. Problemy finansowe: nadmierne zadłużanie się.

3. Problemy rodzinne: konflikty z małżonkami i rodzicami.
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W książce pt. Psychologia zachowań konsumenckich, prof. Andrzej Fal-
kowski i prof. Tadeusz Tyszka ustalili objawy charakterystycznych zachowań
dla konsumentów kompulsywnych, uwzględniając typową polską specyfikę
tych zachowań konsumenckich (słabe nasycenie rynku produktami po la-
tach stagnacji gospodarczej oraz znaczna część społeczeństwa pamiętająca
reglamentację towarów w czasie stanu wojennego, itp.):

1. Bywa, że kupuję coś, nawet gdy mnie na to nie stać.

2. Czuję, że inni byliby przerażeni znając moje zwyczaje zakupowe.

3. Jeśli pod koniec miesiąca zostają mi jakieś pieniądze, po prostu czuję, że muszę
je wydać.

4. W maksymalnym stopniu wykorzystuję kredyt na karcie kredytowej.

5. Bywa, że kupuję coś, by poprawić sobie samopoczucie.

6. Zdarzało mi się wypisywać czek, wiedząc, że nie mam na koncie dość pieniędzy,
by go pokryć.

7. Po prostu chcę kupować i nie obchodzi mnie co kupuję.

8. Często kupuję coś, tylko dlatego, że jest wyprzedaż.

9. Odczuwam zdenerwowanie i niepokój w dni, kiedy nie idę ma zakupy.

10. Robienie zakupów jest dla mnie dobrą zabawa.

11. Bywa, że czuję się przygnębiony po zakupach.

12. Bywa, że kupuję coś i po przyj́sciu do domu nie jestem pewien, dlaczego to kupi-
łem.

13. Bywa, że wpadam w szał zakupów i nie mogę przestać.

14. Naprawdę sądzę, że gdybym miał więcej pieniędzy, rozwiązało by to większość
moich problemów.

Im więcej odpowiedzi „tak”, tym większe nasilenie zachowań kompul-
sywnych. Autorzy tej skali — amerykańscy psychologowie — Ronald Faber
i Thomas O’Guinn, ustalili ją na podstawie swoich wieloletnich doświad-
czeń, w kraju, w którym uzależnienie od zakupów dotyczy większej części
społeczeństwa, czyli w Stanach Zjednoczonych. Według nich, nie ma kon-
kretnej liczby punktów, od której można by mówić o kompulsji. Chodzi tu
raczej o to, by za pomocą tej ankiety rozpoznać i odpowiednio zaklasyfiko-
wać zachowania o charakterze kompulsywnym.

Podsumowanie

Wraz ze wzrostem stopy życiowej przeciętnej polskiej rodziny, wzrósł rów-
nież wskaźnik różnorodnych, nieznanych do tej pory, zachowań konsumenc-
kich. Należą do nich m. in.: niedzielne, rodzinne zakupy w hipermarketach,
jako forma wspólnego spędzania wolnego czasu; traktowanie przecen i wy-
przedaży w renomowanych centrach handlowych, jako ważnego wydarze-
nia z osobistego punktu widzenia i tzw. „korzystanie z okazji”, „chodzenie
po promocjach” itp., czyli zakupy, przy których nie kierujemy się swoimi
rzeczywistymi potrzebami, ale ulegamy reklamowej sugestii. Wszystkie te
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zachowania są bezpośrednio związane z naszą podatnością na ukryte infor-
macje i przekazy zawarte w reklamach, a — jeśli im bezkrytycznie ulegamy
przez dłuższy czas — kształtują one stopniowo w nas konsumpcyjny stosu-
nek do życia. Jest to bardzo niebezpieczna wizja kształtującego się sposobu
na „życie”. Czy merchandising i mania kupowania przejmą nad nami władzę,
czy może nauczymy się w sposób nam niezagrażający korzystać z wynalaz-
ków dzisiejszego świata?

Marilyn Monroe miała podobno w zwyczaju mawiać: „Pieniądze szczę́scia nie

dają, dopiero zakupy.” O nietrwałości takiego szczę́scia i istnieniu nieprzyjem-

nych konsekwencji związanych z jego osiąganiem przekonał się zapewne każdy

kompulsywny kupujący. Może warto poszukać szczę́scia gdzie indziej?
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Abstrakt. Jednym z dowodów przemawiających za przestrzennym charakte-
rem reprezentacji liczby jest efekt SNARC (Spatial Numerical Association of

Response Codes; [Dehaene, Bossini, Giraux 1993]). Polega on na szybszym
wywoływaniu reakcji po lewej stronie przez mniejsze liczby, zaś po prawej
przez większe. Zgodnie z dominującą teorią opisane zjawisko jest wynikiem
przyzwyczajeń związanych z kierunkiem pisania i czytania w danej kulturze.
Niniejszy tekst ma na celu poddanie w wątpliwość tego wyjaśnienia. Propo-
nuje się, by źródeł asocjacji liczbowo-przestrzennych szukać na znacznie głęb-
szym poziomie niż sięgają wpływy wynalazków kulturowych. Propozycja zo-
stała podparta własnymi badaniami empirycznymi.

Słowa kluczowe: efekt SNARC, reprezentacja liczby, reprezentacja przestrze-
ni, umysłowa oś liczbowa

Wprowadzenie

Badania nad umysłowymi reprezentacjami liczb (numerical cognition) stano-
wią obecnie dość prężnie rozwijającą się gałąź nauk o poznaniu. Wątki po-
dejmowane w jej obrębie charakteryzują się dużą różnorodnością tematycz-
ną (od numerycznych zdolności zwierząt i niemowląt, przez rozwój liczenia
u dzieci, do badań nad myśleniem liczbowym u dorosłych) jak i metodolo-
giczną (badania nad mózgiem, testy behawioralne, modele obliczeniowe).
W niniejszej pracy chciałabym przedstawić jeden z popularniejszych pro-
blemów numerical cognition, który wciąż nie doczekał się zadowalającego
wyjaśnienia - związek reprezentacji liczby z reprezentacją przestrzeni.
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Wiele interesujących zjawisk zaświadcza o tym, że taki związek rzeczy-
wíscie ma miejsce. Jednym z nich jest efekt SNARC (Spatial Numerical As-

sociation of Response Codes; [Dehaene, Bossini i Giraux 1993]). SNARC wi-
doczny jest szczególnie wtedy, gdy reakcja na daną liczbę musi być ukierun-
kowana (nacísnięcie przycisku, skierowanie spojrzenia, wskazanie) w odpo-
wiednią stronę. Gdy operujemy względnie małymi liczbami, reagujemy na
nie szybciej przez skierowanie w lewą stronę, zaś w przypadku względnie
dużych liczb - w prawą stronę. Podobną asocjację (małe liczby — lewa, duże
liczby — prawa) można zaobserwować także na poziomie samej prezentacji
liczb po obu stronach ekranu. Powiązania wielkości liczbowych z kierunka-
mi przestrzennymi są na tyle silne, że mogą być wzbudzane automatycznie,
nawet jeśli informacja o wielkości liczby nie jest w danym momencie istotna
(ocena parzystości, [Dehaene, Bossini i Giraux 1993]; wyszukiwanie fone-
mów w liczebniku, [Fias et al. 1996]). Kolejnym przejawem przestrzennych
właściwości reprezentacji liczb jest efekt przesunięcia uwagi na prawo lub
lewo na skutek prezentacji cyfry, która jest całkowicie nieistotna w momen-
cie wykonywania zadania [Fischer et al. 2003]. Także badania z udziałem
pacjentów z zespołem lewostronnego pomijania rzucają nieco światła na
problem: proszeni o podanie liczby wyznaczającej środek danego przedzia-
łu liczbowego wybierają liczby zdecydowanie bliższe większej wartości, tak
jakby razem z lewą stroną przestrzeni zaniedbywali zbiór mniejszych liczb
[Zorzi, Priftis i Umilta 2002].

Powyższe dane skłaniają wielu naukowców do wniosku, że umysłowa re-
prezentacja liczb jest czymś na kształt poziomej osi liczbowej (mental num-

ber line) z wartościami wzrastającymi od lewej do prawej strony. Widać więc
podobieństwo do poziomej osi kartezjańskiego układu współrzędnych oraz
zgodność z ogólnym kierunkiem zapisu ciągu znaków w naszej zachodniej
kulturze. Stąd już o krok do wyjaśnienia związku liczbowo-przestrzennego
poprzez wpływy konwencji kulturowych.

Czytanie i pisanie a SNARC

Rzeczywíscie, wiele badań potwierdza, że kierunek pisania i czytania przy-
jęty w danej kulturze kształtuje kierunek umysłowej osi liczbowej. Użyt-
kownicy języków kultury zachodniej przejawiają efekt SNARC w kierunku,
w jakim go opisano powyżej. Natomiast u przedstawicieli kultury arabskiej,
w której przyjęto zapis od prawej do lewej strony zaobserwowano odwróco-
ny efekt SNARC: reakcja na mniejsze liczby szybsza jest po prawej stronie,
zaś na większe po lewej [Zebian 2005]. Ciekawych obserwacji dokonano
także u osób dwujęzycznych pochodzących z takich kultur (Arabowie, Perso-
wie), których drugim językiem stał się język kultury zachodniej. Otóż kieru-
nek pisania w drugim języku (w zależności od stopnia zaawansowania użyt-
kownika) mniej lub bardziej osłabia albo odwraca efekt wywoływany przez
kierunek pisania w języku ojczystym [Dehaene, Bossini i Giraux 1993]; [Ze-
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bian 2005]. Ostatnio, w badaniu z udziałem rodzimych użytkowników ję-
zyka rosyjskiego z językiem hebrajskim jako dodatkowym zaobserwowano,
że kierunek skanowania wzrokowego podczas czytania może nawet w ciągu
kilku minut zmienić siłę efektu SNARC u tej samej osoby [Shaki i Fischer
2008].

Wygląda więc na to, że kształt naszych umysłowych reprezentacji liczb
znajduje się pod silnym wpływem zwyczajów kulturowych związanych z ak-
tywnością czytania i pisania. Jednak pewne dane eksperymentalne wskazują
na ograniczenia tego wpływu. Dla przykładu, w kulturze japońskiej, gdzie
pisze się i czyta od góry do dołu, efekt SNARC zachodzi w wymiarze wer-
tykalnym w zupełnie odwrotnym kierunku: małe liczby powiązane są z do-
łem, duże zaś z górą [Ito i Hatta 2004]. Podobną asocjację w tym wymiarze
zauważa się również u reprezentantów kultur zachodnich, choć i tutaj zwy-
czaje písmiennicze na to nie wskazują [Schwarz i Keus 2004]; [Gevers et al.
2006]. Pojawia się więc pytanie — czy odwoływanie się do konwencji kul-
turowych związanych z kierunkiem pisania i czytania jest wystarczającym
wyjaśnieniem omawianego zjawiska?

Argumenty przeciw determinizmowi kulturowemu

Zdolność do myślenia w kategoriach liczbowych może być postrzegana ja-
ko wynik rozwoju systemów symbolicznych w toku ewolucji kulturowej.
Jednak badania z zakresu numerical cognition poddały to w wątpliwość.
Kompetencje numeryczne mają swoje głębokie filogenetyczne i ontogene-
tyczne źródła. Zdolności abstrahowania liczebności ze zbiorów elementów
a także wykonywanie na nich prostych operacji arytmetycznych (dodawa-
nie, odejmowanie) zaobserwowano zarówno u różnych gatunków zwierząt,
jak i u kilkumiesięcznych niemowląt (przegląd badań można znaleźć m.in.
w: [Dehaene, Dehaene-Lambertz i Cohen 1998]; [Brannon 2005]). Niewer-
balna arytmetyka stała się dowodem na to, że matematyka nie jest tylko
i wyłącznie wynalazkiem cywilizacyjnym, ale dziedzictwem ewolucyjnym,
które odpowiednio wykorzystalísmy i ukształtowalísmy dzięki kulturze. Idąc
tym tokiem myślenia, można zaryzykować stwierdzenie, że źródła asocjacji
liczbowo-przestrzennych sięgają dużo głębiej niż mogłyby sięgać oddziały-
wania wynalazków kulturowych. Pewne dane eksperymentalne czynią tę hi-
potezę coraz bardziej prawdopodobną. Poniżej przedstawię najważniejsze
z nich.

Umysłowa oś liczbowa wyjaśnia nie tylko efekt SNARC, ale także in-
ną ważną zależność rządzącą przetwarzaniem liczb zarówno w formacie
symbolicznym, jak i analogowym (zbiory elementów). Zgodnie z efektem
dystansu (distance effect) dwie liczby są tym łatwiej rozróżnialne, im więk-
sza jest różnica między ich wartościami [Moyer i Landauer 1967]. Efekt
ten daje się łatwo zilustrować za pomocą osi, na której reprezentowane są
kolejne liczby. Większa odległość między dwiema liczbami ułatwia ich zi-
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dentyfikowanie. Na osi liczbowej reprezentowane być mogą zarówno liczby
w formacie dyskretnym, jak i analogowym; jest ona obecna i u zwierząt,
i u niemowląt i u ludzi dorosłych (zob. [Dehaene 1997]). Dlaczego więc
ukierunkowanie wartości, związane z efektem SNARC miałoby być własno-
ścią osi uaktywnianej przez cyfry, a przez liczebności już nie?

Drugim ważnym argumentem jest mózgowa organizacja sieci neurono-
wych odpowiedzialnych za tworzenie amodalnych (a więc również analo-
gowych) reprezentacji liczb zgodnie z prawem dystansu. Sieci te ulokowane
są w poziomym segmencie bruzdy śródciemieniowej [Dehaene et al. 2003].
Hubbard i współpracownicy [2005] dokonali analizy porównawczej różnych
danych z eksperymentów nad ludźmi i innymi naczelnymi, z której wynika,
że u obu gatunków w obrębie bruzdy śródciemieniowej neurony „liczbowe”
leżą w bliskim sąsiedztwie neuronów wyspecjalizowanych w ukierunkowy-
waniu uwagi w przestrzeni. Autorzy wysuwają hipotezę, że ścisła współpra-
ca między tymi obwodami neuronalnymi umożliwiałaby w efekcie przesu-
wanie uwagi wzdłuż umysłowej osi liczbowej. Efekt SNARC mógłby zatem
mieć swoje biologiczne podłoże odziedziczone również w toku ewolucji tak
jak efekt dystansu.

Ciągłość ewolucyjna efektu SNARC została udokumentowana tylko w jed-
nym nieopublikowanym badaniu behawioralnym z udziałem rezusów i ludzi
dorosłych, których zadaniem było wybrać większy zbiór z dwóch prezento-
wanych [Gulledge 2006]. Wyniki te, oprócz owej ciągłości filogenetycznej
wykazują, że możliwe jest badanie efektu SNARC stosując bodźce liczbowe
w formacie niewerbalnym. Po drugie, nawyki związane z kierunkiem pisania
i czytania nie są niezbędne do zaistnienia efektu.

Jakie więc czynniki warunkują jego powstawanie? Co sprawia, że ko-
mórki nerwowe reprezentujące liczby i przestrzeń łączą się i współdziałają
ze sobą? Czy bierze tu udział określony mechanizm rozwojowy? Przyjrzyjmy
się zatem ontogenetycznym źródłom asocjacji liczbowo-przestrzennych.

SNARC z perspektywy rozwojowej

Badania nad efektem SNARC z perspektywy rozwojowej nie są liczne. Berch
wraz ze współpracownikami [1999], wykorzystując zadanie polegające na
ocenie parzystości liczby, znaleźli pierwsze przejawy efektu dopiero u dzie-
ci w trzeciej klasie szkoły podstawowej (średnia wieku: 9 lat i 2 miesiące).
Natomiast Van Galen i Reitsma [2008] zaobserwowali efekt już u dzieci
7-letnich w zadaniu dotyczącym porównywania wielkości liczb. Jednak bar-
dziej automatyczne asocjacje przejawiające się poprzez efekt przesunięcia
uwagi przy prezentacji liczby nieistotnej dla zadania zostały zaobserwowa-
ne przez tych badaczy dopiero u dzieci 9-letnich. Automatyzm asocjacji ro-
śnie więc wraz z wiekiem, wraz z doświadczeniem i biegłością w posłu-
giwaniu się liczbami. Ponieważ notacja cyfrowa jest czymś, czego dzieci
się dopiero uczą, można by rozważyć zastosowanie zadania opartego na
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nie-językowych zdolnościach abstrahowania liczebności ze zbiorów. Mogli-
byśmy wtedy sprawdzić, czy efekt SNARC obecny jest już u najmłodszych
dzieci przedszkolnych oraz wziąć pod uwagę różne czynniki rozwojowe

Badania własne

Poniżej przedstawię rezultaty własnych badań, które miały na celu spraw-
dzenie, czy efekt SNARC rzeczywíscie występuje u dzieci przedszkolnych,
które nie nabyły jeszcze umiejętności czytania i pisania. W badaniu został
uwzględniony wpływ czynnika związanego z opanowaniem procedury prze-
liczania elementów. Umiejętność liczenia dzieci nabywają zwykle ok. 4 ro-
ku życia, choć już wcześniej potrafią recytować z pamięci listę liczebników.
Jednak uświadomienie sobie, że każda cyfra X reprezentuje określoną li-
czebność i każda następna cyfra (X+1) liczebność większą o 1 element jest
dużym osiągnięciem w rozwoju poznawczym, umożliwia bowiem zrozumie-
nie funkcji następnika i uchwycenie idei porządku liczbowego, co mogłoby
mieć istotny wpływ na ukierunkowanie w obrębie przestrzennej reprezen-
tacji liczb. Ponadto podczas przeliczania zauważa się pewne tendencje kie-
runkowe: dzieci proszone o policzenie elementów w rzędzie spontanicznie
zaczynają liczyć od lewej strony, dodawać elementy do prawej strony i odej-
mować od prawej do lewej [Opfer and Thompson 2006].

96 dzieci (średnia wieku: 3 lata i 5 miesięcy) zostało przydzielonych do
grupy liczących bądź nieliczących na podstawie zmodyfikowanego zadania
Give-a-Number (m.in. [Wynn 1992]), polegającego na wybraniu z większe-
go zbioru określonej liczby przedmiotów. Kryterium opanowania procedury
liczenia było spełnione, jeśli dziecko poprawnie tworzyło zbiory o liczebno-
ści większej niż 5 elementów (mniejsze zbiory dzieci potrafią tworzyć także
bez przeliczania). Kolejne zadanie miało na celu sprawdzenie, czy u dzie-
ci z obu grup występuje efekt SNARC. Polegało ono na porównywaniu pod
względem wielkości dwóch zbiorów prostokątów (w sumie 54 pary). Zbiory
rozmieszczone były jeden po prawej, drugi po lewej stronie ekranu. Poło-
wa dzieci miała za zadanie wskazać większy zbiór, druga połowa mniejszy.
W ten sposób powstały cztery grupy badanych dzieci: 2 (liczące, nieliczące)
× 2 (większy zbiór, mniejszy zbiór), po 24 dzieci w każdej z grup. Jeśli czas
wyboru większego zbioru okazałby się krótszy dla prawego obrazka, a czas
wyboru mniejszego zbioru krótszy dla lewego obrazka, można by przyjąć
obecność efektu SNARC.

Analiza wyników wskazała na istotną interakcję dwóch czynników: stro-
na (lewa, prawa) × zadanie (większy, mniejszy) (F (1, 92) = 12.17, p < .05).
Czynnik międzygrupowy liczenie nie wchodził w żadną istotną interakcję.
W zadaniu z wyborem większego zbioru zaobserwowano krótsze czasy reak-
cji przy wyborze obrazka po prawej stronie ekranu zarówno w grupie dzieci
liczących (F (1, 92) = 5.83, p < .05), jak i nieliczących (F (1, 92) = 4.17,
p < .05). Natomiast w zadaniu z wyborem mniejszego zbioru różnice mię-
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dzy czasem wyboru lewego i prawego obrazka okazały się istotne statystycz-
nie jedynie w grupie dzieci nieliczących (szybsze reakcje przy wyborze le-
wego obrazka; F (1, 92) = 7.00, p < .05). Powyższe wyniki wskazują na
obecność efektu SNARC w wyszczególnionych grupach dzieci z wyłączeniem
dzieci liczących wybierających mniejszy zbiór.

Pierwszym celem badania było sprawdzenie, czy w ogóle możliwe jest
pojawienie się efektu u najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Na
podstawie uzyskanych rezultatów można odpowiedzieć na to pytanie twier-
dząco. Przemawiają one przeciw hipotezie upatrującej źródła asocjacji licz-
bowo-przestrzennych w doświadczeniu związanym z korzystaniem z wyna-
lazków kulturowych takich jak pisanie i czytanie. U dzieci 3–4-letnich, nie
mających jeszcze doświadczenia w tych dziedzinach, mimo wszystko wystą-
pił efekt SNARC, tak jak wystąpił u rezusów we wspomnianych wcześniej
badaniach.

Drugim celem było znalezienie czynnika, który warunkuje lub moduluje
wystąpienie efektu na tak wczesnym etapie rozwoju. Przewidywano wpływ
umiejętności liczenia na obserwowany efekt. Jednak czynnik ten nie wszedł
w żadną istotną interakcję z pozostałymi rozpatrywanymi czynnikami. Efekt
SNARC wystąpił nie tylko u dzieci liczących, ale także u nieliczących, nie
możemy zatem uznać, że źródłem asocjacji liczbowo-przestrzennych jest
opanowanie procedury liczenia. Zagadkowym natomiast wydaje się fakt,
zanikania efektu u dzieci liczących, kiedy mają wybrać mniejszy zbiór. Być
może liczenie wzmacnia tendencję do kierowania uwagi na prawo, co wcho-
dzi w konflikt z kierowaniem uwagi na lewo przy poszukiwaniu mniejszych
wartości na umysłowej osi liczbowej. W rezultacie oba efekty się znoszą.
Dalsze badania powinny wykazać, na ile to przypuszczenie jest prawdopo-
dobne.

Powyższe wyniki nasuwają kolejne pytania. Choć doświadczenie związa-
ne z czytaniem, pisaniem ani nawet liczenie nie są niezbędne do zaistnienia
efektu, czy mamy prawo odrzucać hipotezę o zasadniczej roli wynalazków
kulturowych w jego powstawaniu? Być może inne specyficzne umiejętności
nabywane przez dzieci we wczesnych etapach rozwoju decydują o pojawie-
niu się ukierunkowania w obrębie reprezentacji liczb. Możliwe jest także,
że asocjacje liczbowo-przestrzenne mają swoje głębsze źródła wynikające
z rozwoju organizacji połączeń nerwowych w korze ciemieniowej w toku
filogenezy. Badania z udziałem młodszych dzieci i niemowląt, obok badań
porównawczych i neurofizjologicznych, mogłyby wnieść duży wkład w roz-
strzygnięcie tej kwestii.
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Abstrakt. Tym co wyróżnia projektowanie zorientowane na użytkownika (user-

centered design, UCD) jest budowanie interfejsu uwzględniając ludzkie możli-
wości, ograniczenia, chęci i potrzeby, a nie zmuszającego do zmiany trybu pra-
cy, po to by dostosować kogoś do systemu. Metoda ta i zarazem filozofia sku-
pia się na kognitywnych aspektach interakcji osoby ze stroną internetową. Taki
sposób projektowania integruje wiele dziedzin wiążących się z kognitywistyką
(informatykę, psychologię (w szczególności poznawczą), antropologię, języ-
koznawstwo) ze sztuką użytkową (np. web-designem, ergonomią). W procesie
UCD należy uwzględniać cele, motywacje, sposoby myślenia, procesy emocjo-
nalne, schematy pojęciowe, oraz procesy poznawcze (nie wykluczając poten-
cjalnych błędów). Elementy te zidentyfikowane i przedstawione przy pomocy
wizualnego języka tworzą modele mentalne —- środek do zrozumienia użyt-
kownika przez wszystkich członków zespołu projektowego.

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Badania z zakresu kognitywistyki (Cognitive Science) są wykorzystywane do
konstruowania metodologii tworzenia funkcjonalnych i użytecznych pro-
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duktów. Jedną z takich metodologii jest właśnie projektowanie zoriento-
wane na użytkownika (UCD). Jest to takie podej́scie do tworzenia interak-
cji człowieka z komputerem, w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia
końcowego użytkownika są szczegółowo badane i testowane na każdym eta-
pie procesu projektowego.

Najważniejsze komponenty użytecznej strony internetowej to: łatwość
uczenia się i zapamiętywania, funckjonalność, efektywność użycia i elastycz-
ność dana użytkownikom, zminimalizowane prawdopodobieństwo popeł-
nienia błędu oraz satysfakcja. Ważnym elementem jest również dostępność
— każdy powinien bezproblemowo i szybko znaleźć potrzebną informacje.

Strona lub aplikacja webowa (np. Gmail, Google docs) to wirtualne śro-
dowiska. Kiedy wchodzimy z nimi w interakcje opieramy się o pewien model

mentalny tego jak powinno ono funkcjonować, jak można rozwiązać różne-
go typu zadania, problemy. Odtworzenie i zrozumienie tych modeli (oraz
pomoc w budowaniu adekwatnych map nowych stron i aplikacji webowych)
jest wiec kluczowe w procesie projektowania zorientowanego na użytkow-
nika (UCD). Badania nad i z użytkownikami są tutaj fundamentem każdego
etapu projektowego. Podej́scie takie kładzie nacisk na ciągłą komunikację
pomiędzy grupą docelową, grafikami i programistami. Dąży się do tego by:

• stworzyć adekwatną architekturę informacji,

• zapewniać informacje zwrotne o tym co się dzieje i jakie czynności
może wykonać użytkownik,

• wyjaśniać afordancje (oferty) strony.

W artykule tym wyjaśnię czym są modele mentalne i pokrótce omówię
sposoby ich tworzenia w trakcie budowania użytecznych i funkcjonalnych
stron i aplikacji webowych metodą UCD.

Modele mentalne

Przyjrzyjmy się bliżej pojęciu „modele mentalne”, które występuje również
pod innymi nazwami: mapy kognitywne, mapy mentalne, mapy myśli, mo-
dele kognitywne czy też modele mentalne. Z kognitywistycznego punktu
widzenia są one typami procesów mentalnych, których składnikami są psy-
chiczne transformacje, dzięki którym osoba może nabywać, kodować, prze-
chowywać, odtwarzać, dekodować informacje o elementach i relacjach atry-
butów danego zjawiska. Upraszczając, są one metodami, które stosujemy by
myśleć, działać, nabywać wiedzę. Redukują one kognitywne przeładowanie
informacyjne, wytyczają kierunek interpretacji nowego zjawiska.

Indi Young w swojej książce — Mental Models: Aligning Design Strategy

with Human Behaviour nie opisuje efemerycznych reprezentacji mentalnych,
które towarzyszą interakcjom ze stroną, czy aplikacją webową. Stworzone
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przy pomocy jej metody modele mentalne reprezentują to, co osoba pró-
buje osiągnąć i pokazują motywacje poszczególnych zachowań. Najogólniej
rzecz ujmując, przepis jest następujący: rozmowy z użytkownikami o tym jak
i dlaczego coś robią, wyodrębnianie wzorców i organizowanie ich w schema-
ty mentalne. Po wstępnych badaniach uzyskuje się około 60–120 zachowań
na osobę. Grupuje się je według podobieństwa, następnie ustawia z nich
wieże, które reprezentują różne przestrzenie kognitywne (cognitive spaces).
Projektanci tworzą na tej podstawie sposoby wsparcia dla poszczególnych
potrzeb.

Rysunek 11: Fragment prostego modelu mentalnego wyj́scia do teatru, me-
toda opisana przez Indi Young

Dla Dona Normana mapy mentalne, to ślady pamięciowe tego jak coś
działa i jakie są relacje pomiędzy elementami systemu (np. aplikacji). Poma-
gają one znaleźć rozwiązanie, kiedy coś poszło niezgodnie z planem. Jeśli
zaistniały w czasie interakcji z przedmiotem model kognitywny będzie spój-
ny ze starszą mapą, wówczas użytkownik jest skłonny wykorzystać, niejako
rzutować posiadany model (a poprzez to utarte schematy postępowania) na
nowe środowisko, jakim w tym przypadku jest strona, bądź aplikacja webo-
wa.

Modele mentalne pozwalają zrozumieć cele i motywy działania, łącznie
z podłożem emocjonalnym i filozoficznym. Są one subtelne, ponieważ jeste-
śmy z reguły nieświadomi ich efektów, ale też posiadają wielką siłę, gdyż
determinują, czym zajmuje się uwaga i poprzez to, wpływają na to co myśli-
my, robimy. Ponadto są bardzo konserwatywne, sprawiają, że z reguły widzi-
my to, co zwykle: te same potrzeby, możliwości, rezultaty. Ograniczają nas

149



one do znanych, „utartych” sposobów myślenia. Nasze zachowania oparte
są o nasze przekonania o świecie. Wyciągamy wnioski, budujemy założe-
nia, dodajemy znaczenia (osobiste i kulturowe), filtrujemy dane ze względu
na poziom naszej wiedzy i doświadczeń. Modele mentalne wpływają na au-
tomatyzacje naszego myślenia, na redukcje przeładowania informacyjnego.
Rządzą one naszą uwagą i wytyczają kierunek interpretacji zdarzeń.

Tym, co kieruje naszym zachowaniem jest doświadczenie. Komunikacja
z modelem mentalnym użytkownika zachodzi poprzez interfejs, zachowa-
nie i język, jakiego on używa. Projektowanie zorientowane na użytkownika
wymaga zrozumienia wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas ko-
rzystania z produktu interaktywnego, co jest określane terminem User Expe-

rience. Potrzebna jest empatia, która wychodzi poza zwykłą obserwację, te-
go, jak ktoś coś robi i pozwala na lepsze zrozumienie ludzkich celów, spo-
sobów postępowania oraz stojącej za nimi filozofii. Z kognitywistycznego
punktu widzenia kluczowe jest zrozumienie, jak doświadczenie (experien-

ce) i wrażenia są powiązane z sensepcją, percepcją, emocjami i zgromadzo-
ną wiedzą. Podejmuje się próby budowania walidacyjnych, komputacyjnych
modeli ludzkiego poznania i działania.

Najefektywniejszym rozwiązaniem jest budowanie modelu kognitywne-

go, w którego skład wchodzą (oddziaływające na siebie) elementy rzędów:

• niskiego — percepcja, procesy poznawcze, emocje,

• wysokiego — „motywacyjno-behawioralne” — cele, motywy, podłoże
filozoficzne.

Metody tworzenia modeli kognitywnych

Na cykl projektowy według metody UCD składa się kilka etapów: badania
z użytkownikami, projektowanie, prototypowanie, testowanie, implementa-
cja.

Wykonany na podstawie książki Mental Models: Aligning Design Strategy

with Human Behaviour Indi Young Rysunek 12 pokazuje metody i obszary
badań z użytkownikami oraz potencjalne zastosowania otrzymanych wyni-
ków.

Na etapie poznawania użytkownika korzysta się z metod takich jak: kwe-
stionariusze, wywiady, grupy fokusowe, obserwacje w warunkach laborato-
ryjnych i naturalnych. Mapy mentalne posiadają sporo wspólnego z tym,
co badają etnografowie, a więc obserwuje się kontekst, praktyki, stereotypy,
potrzeby związane z danym zjawiskiem czy przedmiotem. Wszystko to po
to, by określić kim jest użytkownik, co wie, jak się uczy, czego potrzebuje, ja-
kie są jego motywacje i codzienne problemy, dotychczasowe doświadczenie,
środowisko i kultura pracy. Należy uwzględnić ludzkie ograniczenia: wzro-
kowe, słuchowe, motoryczne i inne. Dalej trzeba zidentyfikować i zrozumieć
różnice pomiędzy poszczególnymi: grupami wiekowymi, społecznymi, oraz
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Rysunek 12: Typy danych, metody i przeznaczenie wyników badań z użyt-
kownikami

te pomiędzy indywiduami. J.J. Garrett w książce Designing the User Experien-

ce posługuje się terminem: segmentacja użytkowników. Podkreśla, że demo-
graficzne metody współgrają z wytworzonymi psychograficznymi psycholo-
gicznymi profilami, które opisują podej́scie i sposoby odbierania rzeczywi-
stości przez użytkowników. Różnice wpłyną na wybór treści, funkcjonalności
strony, sposób formułowania tekstu, poziom skomplikowania graficznego.
Wybory te będą oparte na preferencjach, zainteresowaniach, potrzebach,
możliwościach użytkownika.

Zebrane dane po obróbce stają się personą. Jest to termin używany do
określenia fikcyjnego, ale typowego użytkownika strony, które uwzględnia
jego cele, zachowania, umiejętności. Jest to narzędzie komunikacyjne dla
członków zespołu projektowego, po to, by nie pozwolić na idealizowanie,
tworzenie pod swój wyimaginowany wzór. Następnie tworzone są scenariu-
sze użycia, czyli zadania, które w przyszłości będą wykonywać użytkownicy.
Ustala się kolejne fazy, które musi przej́sć dana osoba, aby mogła zrealizo-
wać to, co zaplanowała. Dzięki temu można znacznie łatwiej określić, co
może przeszkadzać użytkownikom oraz zmodyfikować projekt w celu wy-
eliminowania niepotrzebnych kroków.
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Z perspektywy kognitywnej wykonuje się analizę zadań. Może być ona
wykonywana jako alternatywa lub suplement dla field study. Podczas gdy to
drugie globalnie skupia się na osobach badanych, ich pracy i kontekście ko-
rzystania ze stron, pierwsze jest bardziej wnikliwym badaniem wykonania
zadań, biorącym pod uwagę wymagania, ograniczenia użytkownika. Meto-
da wytycza wskazówki projektantowi strony czy aplikacji webowej.

Należy pamiętać, że nawet zaprojektowana zgodnie z wytycznymi uży-
teczności (usability) strona zostanie porzucona, jeśli użytkownik w krótkim
czasie nie znajdzie na niej, szukanych treści. Należy zadbać o przejrzystą ar-

chitekturę informacji, która jest bazą dla modeli mentalnych. W celu pozna-
nia systemu pojęciowego i preferowanego podziału kategorialnego elemen-
tów strony stosuje się card-sorting. Następnie tworzy się prototypy, mapy
nawigacyjne, diagramy przej́sć (flow diagrams).

Metoda GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection rules) redukuje
interakcje z komputerem do elementarnych procesów kognitywnych, fizycz-
nych, proceduralnych. Goals to cele jakie wyznaczył sobie użytkownik, Ope-

rators — procedury potrzebne do wykonania zadania, których sekwencje
tworzą Methods. Wyrażenie Selection rules jest używane do opisu sytuacji,
w których użytkownik wybiera tę, a nie inną metodę ze względu na swoje
zamiary i potrzeby.

Kolejnym ważnym aspektem przy projektowaniu różnego rodzaju syste-
mów są teorie uczenia się, których zlekceważenie przejawia się nieintuicyjny-
mi stronami i aplikacjami webowymi. Uwzględnić należy rodzaje motywa-
cji, sposoby i techniki nabywania wiedzy i zapamiętywania. Donald Norman
w The Design of Everyday Things podkreśla istotność procesów poznawczych
(np. pamięciowych) w trakcie projektowania. Jak i dlaczego coś działa? Wy-
jaśnienia i interpretacje są kluczowe dla zrozumienia, procesu uczenia się
i zapamiętywania. Używanie i tworzenie modeli kognitywnych jest częścią
bardzo istotnej pamięci roboczej. Próbując kogoś czegoś nauczyć należy naj-
pierw zrozumieć w jaki sposób buduje on swoja wiedzę. W edukacji należy
uczyć dla osoby uczącej, a w designie tworzyć dla użytkownika produktu,
uwzględniając jego styl kognitywny (cognitive style), poprzez który organi-
zuje on i modyfikuje informacje w czasie myślenia i podejmowania decyzji.

Strony internetowe zapewniają coraz bardziej dynamiczną i multime-
dialną treść. Niektóre elementy interfejsu np. obrazki przykuwają większą
uwagę niż inne. Pomimo skupienia na danym fragmencie nasze oczy wciąż
rozpoznają krawędzie, wzory i w szczególności ruch z obszarów peryferyj-
nych. Dlatego też reklamy audio-wideo są najskuteczniejszym odciągaczem
uwagi. Multimedia dają również ogromne możliwości. Newsy, czy też mate-
riały edukacyjne w sieci mogą być wzbogacone o animacje, dźwięk, wideo
— angażując kilka modalności użytkownika, a poprzez to wpływając na je-
go większe zaangażowanie, zrozumienie i zbudowanie adekwatnego szkicu
zagadnienia. Pamięć jest procesem psychicznym, który składa się z określo-
nych czasowo faz (kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie materiału).
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W przypadku budowania stron i aplikacji interaktywnych należy uwzględ-
nić możliwości związane ze sposobami działania uwagi i pamięci. Znaczną
część danych dostarcza psychologia poznawcza. Ludzie mają ograniczoną
pojemność pamięci krótkotrwałej. Znana jest np. „magiczna liczba” Millera
7 ± 2 elementy, która mówi o ograniczeniu pamięci krótkotrwałej do około
7 elementów z danej modalności sensorycznej. Według niektórych badaczy
(Sweller) pojemność pamięci krótkotrwałej może ulec powiększeniu, jeśli
komplementarny wobec siebie materiał dociera do nas różnymi zmysłami.
Biorąc pod uwagę, że strony www są coraz bardziej interakcyjne, należy sto-
sować odpowiednie przedziały czasowe pomiędzy wyświetlanymi elementa-
mi. Projektanci UCD muszą uwzględniać możliwości i ograniczenia (wzro-
kowe, słuchowe, motoryczne i inne), dbając również o dostępność dla osób
niepełnosprawnych.

Kolejnym kognitywnym elementem często organizującym sposoby od-
bioru rzeczywistości (tu stron www czy aplikacji) są emocje. Sprzyjają one
zapamiętywaniu, a kiedy się pojawią aktywizują modalność poznawczą zwią-
zaną z danym afektem. Nie zawsze jesteśmy wówczas świadomi „zniekształ-
cenia” naszych procesów poznawczych. To, jakie są uczucia użytkowników
wobec strony, czy aplikacji webowej jest zagadnieniem równie ważnym jak
to, jak wyglądają ich interakcje.

Poznanie nie przebiega zupełnie bezproblemowo, a człowiek niekiedy
nieracjonalnie postrzega rzeczywistość. Błędy poznawcze są elementami mo-
deli mentalnych. Ich znajomość może przyczynić się do zminimalizowania
prawdopodobieństwa wystąpienia takich, dzięki odpowiedniemu zmodyfi-
kowaniu projektu.

Uproszczony model ludzkiego poznania (model human processor — MHP)
to metoda modelowania ludzkich zdolności i procesów kognitywnych w HCI
(human-computer interaction). Służy wyjaśnianiu i przewidywaniu tego, jak
osoba zareaguje na dany bodziec. MHP składa się ze śladów pamięciowych
i procesów poznawczych. Najważniejsze ich atrybuty to: pojemność pamięci
krótkotrwałej i roboczej, czas zacierania śladów pamięciowych, rodzaj ko-
dowania informacji (a więc elementy będące w centrum badań psychologii
poznawczej).

Interfejs strony internetowej nie powinien zaskakiwać użytkownika zło-
żonością, a raczej podążać za konwencjami webowymi. Dysponujemy zesta-
wem heurystyk (Nielsena) i uniwersalnych przykazań (wyabstrahowanych
na podstawie wielu badań i obserwacji), które należy uwzględnić już na po-
czątku projektowania. Strona internetowa powinna być spójna i przewidy-
walna, by użytkownicy mogli czuć się pewnie, że znajdą to, czego potrzebują
dzięki dobrej nawigacji, komunikatom zwrotnym i intuicyjnej architekturze
informacji. Interaktywne prototypy przyszłych stron wykonuje się na kartce,
w HTML-u, we Flashu, itp.
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Podsumowanie

Podsumowując, w procesie projektowania zorientowanego na użytkownika
należy tworzyć modele mentalne, które uchwycą cele, potrzeby, sposoby my-
ślenia, osobowość, procesy poznawcze, oraz błędy użytkownika strony lub
aplikacji webowej. Należy pamiętać, że te realne są często niekompletne,
niestabilne, zróżnicowane w czasie, oparte na utartych schematach myśle-
nia, wierzeniach, stereotypach. Człowiek w sieci pozostaje Homo sapiens sa-

piens. W procesie UCD korzysta się z badań z wielu dziedzin takich jak: psy-
chologia, sztuczna inteligencja, antropologia, filozofia, inżynieria oprogra-
mowania, ergonomia. Modele mentalne konstruowane podczas budowania
stron i aplikacji webowych są narzędziami pozwalającymi zrozumieć użyt-
kownika przez cały zespół, po to by projektować specjalnie dla niego.

Literatura

Garrett J.J., (2003), The Elements of User Experience: User-centered Design
for the Web, New Riders Publishing in conjunction with the American Insti-
tute of Graphic Arts, 8–36, 46–59

Hoekman R. Jr., (2006), Designing the Obvious: A Common Sense Appro-
ach to Web Application Design, New Riders Press

Krug S., (2000), Don’t make me think! A Common Sense Approach to Web
Usability, Que

Norman D.A., (2002), The Design of Everyday Things, Basic Books
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Abstrakt. W artykule został podjęty problem związków zachodzących pomię-
dzy znaturalizowaną epistemologią a dynamicznie rozwijającymi się badania-
mi nad sztucznym życiem. Zdaniem autora, związek ten może być rozpatrywa-
ny zarówno w metodologicznej i ontologicznej perspektywie. Pierwsza z nich
jest równoważna akceptacji mocnej wersji naturalizmu Quine’a i wyraża się
w stwierdzeniu, że wszystkie doniosłe problemy filozoficzne są de facto pro-
blemami naukowymi, a zatem — są one rozwiązywalne za pomocą metod do-
starczanych przez nauki szczegółowe (w głównej mierze nauki przyrodnicze).
Natomiast perspektywa ontologiczna przejawia się w założeniu, że realnie ist-
niejące przedmioty i własności to tylko te, które są postulowane w ramach
teorii naukowych.

W związku z przyjętymi powyżej założeniami w dalszej części artykułu roz-
ważony zostaje problem ontologicznej różnicy pomiędzy naturalnymi i sztucz-
nymi systemami, którymi przypisuje się własność życia. Analiza definicji sfor-
mułowanych w ramach biologii teoretycznej prowadzi do wniosku, że różni-
ca ta w zasadzie nie istnieje, ponieważ obydwa rodzaje systemów są układa-
mi ewoluującymi. Mechanizm ewolucji jest natomiast opisywalny za pomocą
Neumannowskiej teorii automatów komórkowych. W ostatniej części artykułu
podejmuje się zaś problem warunków, które muszą być spełnione, aby możli-
wa była konstrukcja sztucznych świadomych systemów poznawczych.

Keywords: artificial life, naturalism, epistemology, cognition
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Introduction

Naturalized epistemology is included in a class of the theories of cognition.
There are at least three ways of understanding the notion of naturalized
epistemology. First, naturalized epistemology can be formulated as a point
of view in the field of analytical philosophy. Naturalized epistemology can
be also identified with evolutionary epistemology or the theory of cognition
based on the theory of hierarchically regulated systems . More generally, the
program of naturalism in epistemology is reduced to the belief that natural
science constrains philosophy. According to Huw Price: "The concerns of the
two disciplines are not simply disjoint, and science takes the lead where
the two overlap. At the very least, then, to be a philosophical naturalist is
to believe that philosophy is not simply a different enterprise from science,
and that philosophy properly defers to science, where the concerns of the
two disciplines coincide" [Price 2004].

On the basis of the quoted comment, the idea that natural science can be
understood as a confirmation of philosophical thoughts or, vice versa all phi-
losophical theories must be based on scientific findings. This idea should be
analyzed from two perspectives: (1) the methodological and (2) ontological
approach.

The methodological perspective is convergent with Quine’s strong ver-
sion of naturalism. This approach leads to a conclusion that all legitimate
epistemological questions are, in fact, scientific questions. Therefore, episte-
mology can be reduced to or replaced by science [Stich 1993]. For example,
the Cartesian problem of structure and content of mind is, to a significant
extent, a scientific, not a philosophical issue. It is obvious that this question
is in the center of interest of cognitive science, evolutionary biology and
psychology or artificial intelligence research. The successes in these areas
of research imply that some people believe that all legitimate epistemolo-
gical problems can be solved by means of scientific methods. For example,
Włodzisław Duch writes that if we would like to construct a general philo-
sophical theory of mind, we should first see, what can the neurobiologists
and cognitive science researchers tell us about the structure and content
of mind [Duch 1998]. Otherwise, contemporary philosophical theories of
mind would be in the same relation to the scientific findings as Ptolemy’s
astronomy to the heliocentric system. Then, the methodological approach
to naturalized epistemology shows that without taking the scientific results
and methods into consideration while explaining the structure of cognition,
the results acquired by means of epistemological analysis should be rejected.

The ontological approach to naturalized epistemology is convergent with
the belief that a class of real existing beings includes only these types of
entities, which are postulated by scientific theories. It means that, if any
scientific theory about mind and cognition does not postulate the existence
of some type of an object, property or situation, we can assume that this
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object, property or situation does not exist. For example, if we suppose that
the structure of mind possesses a combination of "psychons" [Popper, Eccless
1977], and any scientific theory of mind does not postulate the existence of
"psychons", we must be able to reject the idea that "psychons" really exist.
If we want to be epistemological naturalists, we should stick to the belief
that reality constitutes of and can be described only with the aid of scientific
models of reality. Therefore, in naturalized theories of mind and cognition
there is no place for such philosophical standpoints like, for example, du-
alism, interactionism or panpsychism.

Taking the above remarks into consideration, the following speculations
aim at demonstrating how can the notion of real existing beings be natura-
lized with the use of some methods given by artificial life research. It seems
that naturalizing is important from a philosophical point of view, because it
might contribute to demystifying the opinions that the notion of life is an
unsolvable problem in the field of philosophy, represented by, for example,
Colin McGinn’s "misterianism" [McGinn 1999]. Naturalizing can also show
the usefulness of formal methods of epistemological investigation.

Natural and artificial life

Making an attempt at defining the notion of life, one can encounter serious
difficulties. In many philosophical papers, it is often stated that the category
of life is undefined. For example, Henri Bergson alleged that life is the élan
vital and for this reason it can not be described in scientific terms. If this
statement was correct, our attempt at naturalizing the notion of life would
suffer a defeat. But if we would pay attention to the conclusions formulated
in the previous section, a description of the fundamental properties of life
should not present any difficulties, because the only valid approach to the
phenomena of life is the scientific approach.

Referring to the definition of life formulated by reductionism, it may
be said that life is a characteristic feature of systems (or set of elements),
which are able to evolve in a biological sense. It is clear that this definition
embraces both organic and non-organic systems. In other words, the abo-
ve definition of life is too wide because it does not accentuate a structural
(ontological) difference between the organic and non-organic systems. If we
connect the notion of life with the notion of evolution, we should get a more
accurate definition. As Douglas J. Futuyama writes: "Biological (or organic)
evolution is change in the properties of populations of organisms or groups
of such populations, over the course of generations. The development, or
ontogeny, of an individual organism is not considered evolution: individual
organisms do not evolve. The changes in populations that are considered
evolutionary are those that are ’heritable’ via the genetic material from one
generation to the next. Biological evolution may be slight or substantial;
it embraces everything from slight changes in the proportions of different
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forms of a gene within a population, such as the alleles that determine the
different human blood types, to the alterations that led from the earliest
organisms to dinosaurs, bees, snapdragons, and humans" [Futuyama 1988].

According to this definition, the property of life and the ability to evo-
lve concerns solely the organic systems. From the logical point of view this
definition can be misleading. Its acceptation may lead to a statement that
the low tier organisms (like viruses) do not evolve. Moreover, this defini-
tion does not present the difference between the micro- and macro-level of
evolution. With reference to this problem, it is rational to show that mi-
cro and macro-evolution are quite different phenomena. Elliot Sober argues
that the notion of micro-evolution applies only to the changes, that occur on
the species level [Sober 2000]. Whereas, "macro-evolution" means evolution
manifesting itself beyond the species level [Mayr 1991]. It is connected with
the formation of new structures, which did not exist before.

In this context, it appears that organic systems evolve both in the macro-
and micro-sense. The consequences of micro-evolution are usually the chan-
ges in the physical structure of some species. For example, people living
3000 years ago had a different body structure than people living today. The
consequences of macro-evolution is the formation of new types of organisms
through the processes of mutation, inversion or crossing - over.

The problem of animated non-organic systems

Now, the possibility of evolution of non-organic systems should be conside-
red. In other words, we should ask what conditions must be met in order
to construct a living artificial system. According to Mark Bedau’s definition,
"Artificial life can be situated within an interdisciplinary innovation devoted
to understanding the behavior of complex systems. Examples of this new
venture include the science of chaos and the work spawned by Wolfram’s
studies of cellular automata. By abstracting away from the details of chaotic
systems (such as ecologies, turbulent fluid flow, and economic markets),
chaos science seeks fundamental properties that unify and explain a diver-
se range of chaotic systems. Similarly, by abstracting away from the details
of life-like systems (such as ecologies, immune systems, and autonomously
evolving social groups) and synthesizing these processed in artificial media,
typically computers, the field of artificial life seeks to understand the essen-
tial processes shared by broad classes of life-like systems. Whereas biology’s
focus is to understand the central mechanisms of the life-as-we-know-it, ar-
tificial life’s interest embraces all of life-as-it-could-be (artificial life shares
philosophy’s characteristic concern with broad essences rather than narrow
contingencies)" [Bedau 1998].

There are two approaches to artificial life: strong and weak. Referring
to the strong version, it may be said that a correctly programmed com-
puter (if it bears the properties characteristic for animated consciousness
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systems) should be recognized as an animated consciousness system. This
way of thinking leads to the acceptance of the statement that life has a lo-
gical, not biological character. It is the consequence of acclaiming John von
Neumann’s discovery that every instruction realized by cellular automata
approximately actualizes the gene’s activity. Then, using formal methods
we can construct real living consciousness systems. In the case of the weak
version of artificial life, there is no formulated idea about ontological equ-
ivalence between organic and non-organic systems. Computer simulations
of life are not animated systems, just like the computer simulation of rain
is not rain. By making computer simulations of biological processes we can
only progress in the cognition of the real nature of these processes.

In the light of the above distinction, the following question may be for-
mulated: what conditions must be met in order to construct conscious ani-
mated artificial cognitive systems? First, it must be assumed that he strong
version of artificial life is valid, because (under definition) only animated
artificial systems can be conscious. Second, we should assume that these
systems are embodied. This is necessary, because, as Michael Anderson po-
ints out [Anderson 2007]:

1. Cognition, like every other adaptation, has an evolutionary history
that can be useful in understanding its function.

2. Cognition evolved because it was adaptive — that is, it enhanced su-
rvival and reproductive success primarily by allowing more effective
coping with the environment.

3. Cognition evolved in specific environments, and its solutions to su-
rvival challenges can be expected to take advantage of the concrete
structure or enduring features of those environments.

4. Cognition evolved in organisms with specific physical attributes, bo-
dies of a certain type with given structural features, and can therefore
be expected to be shaped by and to take advantage of these features
for cognitive ends.

5. Cognition evolved in organisms with pre-existing sets of behavioral
possibilities, instincts, habits, needs, purposes, and the like. The evo-
lutionary process would have taken advantage of these possibilities,
preserving some and altering others, and incorporating them into its
solutions-for instance, taking advantage of certain pre-existing dispo-
sitions to manipulate the environment or one’s relation to it, which
dispositions may have evolved for reasons unrelated to cognitive en-
hancement.

Many biological examples may serve as evidence that natural conscio-
usness cognitive systems satisfy the mentioned conditions. These conditions
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can also be satisfied by an artificial embodied system (like for example Rod-
ney Brooks’ COG) if it:

1. exists in the same complex, noisy, and cluttered environment which
people inhabit. The robot must have sophisticated sensing systems
to deal with the complexities of the natural environment without ar-
tificial simplifications such as static backgrounds, highly engineered
workspaces, or restrictions on the shape or coloring of objects in the
world. Furthermore, the robot must also interact safely with people
and objects in the environment. The robot’s control systems must be
powerful enough to perform routine tasks (such as lifting small ob-
jects), but must incorporate multiple levels of safety protocols [Scas-
selatti 2001];

2. is capable to construct non-programmed and non-projected structu-
red. By other words, the process of robot’s evolution must be stocha-
stic. It means that this process should allow the possibility of occur-
rence an innovation’s elements, could change robot’s evolution in not
planned way;

3. the robot can adapt to the environmental circumstances;

4. robot’s software must have the property of self-organization and opti-
malization. Self-organization permits the modifications of connections
between the software elements, adaptation the system’s action to the
environment and thereby — emersion the emergent attributes in sys-
tem’s structure.

Conclusions

In this paper the theoretical conditions, which must be satisfied for the con-
struction of conscious non-organic systems have been considered. Neither
formal methods using in the process of construction AL- systems, nor the
existing AL - systems were discussed in the paper, as it was not its main
objective. We wanted to describe a situation, in which the border between
philosophy (especially - epistemology) and natural science is very hard to
determine. It was determined by the assumption that some problems are in-
ter (or multi) disciplinary by its nature. In the process of the construction of
AL-systems, this knowledge must be exploited, if we want to postulate the
equivalence between natural and artificial systems due to the possibility of
making the same cognitive operations. Then, one might say that AL-research
confirms the assumptions of naturalized epistemology. Is this statement cor-
rect? This is a topic for further discussion.
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w diagnostyce psychologicznej
— możliwości i ograniczenia
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Instytut Psychologii

Abstrakt.Systemy eksperckie to programy wspomagające korzystanie z wie-
dzy (w ramach różnych dyscyplin) i podejmowanie decyzji. Wiedza systemu
eksperckiego składa się głównie z faktów (informacji, które są powszechnie
akceptowane przez specjalistów w danej dziedzinie) oraz heurystyk (informa-
cji subiektywnych, które wspomagają proces oceny i rozwiązywania proble-
mów przez określonego specjalistę) [Duch 2008]. Jednym z najbardziej popu-
larnych rodzajów systemów eksperckich są systemy diagnostyczne, wykorzy-
stywane w różnorodnych dyscyplinach technicznych, w medycynie, analizie
chemicznej itd. Im bardziej obiektywny charakter ma dana baza wiedzy, tym
łatwiej stworzyć taki system. Problem pojawia się wówczas, gdy duża część
informacji ma charakter subiektywny. Dotyczy to na przykład informacji dia-
gnostycznych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych możliwości
i ograniczeń stosowania systemów eksperckich w diagnostyce psychologicznej.

Systemy eksperckie w medycynie

Jedną z dyscyplin, w ramach której zaproponowano wiele systemów eks-
perckich wspomagających podejmowanie decyzji jest medycyna. Systemy
mają służyć głównie rozpoznawaniu symptomów (zwłaszcza w nagłych przy-
padkach) i klasyfikacji stanu zdrowia pacjenta [Duch 2008]. Najprostszą
w implementacji formą reprezentacji wiedzy medycznej, wykorzystywaną
zwykle w systemach eksperckich, wydają się reguły, np. „Jeśli jest oczopląs
obrotowy i testy kaloryczne są poza normą, to uszkodzenia są charakteru
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obwodowego” [Owczarek 2008]. Wadą może być jednak trudność przedsta-
wienia w ten sposób kontekstu (np. wystąpienia objawów).

Niewątpliwą zaletą systemów eksperckich w diagnozie medycznej są sto-
sunkowo niskie koszty (przy ograniczeniu ilości ekspertów) oraz oszczęd-
ność czasu (szybkość przetwarzania informacji). Analiza dużych ilości da-
nych wymaga użycia komputera [Duch 2008].

Jako przykładowe systemy eksperckie w medycynie można podać:

1. ACORN — hybrydowy system oparty na regułach i wnioskowaniu Bay-
esowskim , służący do wspomagania diagnoz i leczenia podtrzymują-
cego pacjentów przyjmowanych na kardiologię [Duch 2008]; stosowa-
ny w Londynie w latach 1987–1990. Badania weryfikujące wykazały,
że w oparciu o ten system aż 38 procent pacjentów z ostrą chorobą
wieńcową wysłano błędnie do domu, a średni czas przyjęcia na od-
dział szpitala wynosił 115 minut. Po okresie próbnym posługiwania
się systemem w praktyce wprowadzono w nim pewne zmiany, w wy-
niku czego czas przyjęcia na oddział skrócono o 20 minut.

2. MYCIN — system używany rutynowo w Westminster w latach 1987–
1990 do diagnozy infekcji krwi oraz zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych (za: [Sosnowski 2008]). System w trakcie „dialogu” z leka-
rzem zadaje pytania odnośnie pacjenta (występujących symptomów
choroby, choćby wyników badań laboratoryjnych itd.). W wyniku pro-
cesu wnioskowania MYCIN udziela odpowiedzi na zadane pytanie (zwią-
zane z diagnozą lub interwencją). Odpowiedzi te powstają przez skła-
danie fragmentów tekstów przypisanych odpowiednim regułom. Co
ciekawe, MYCIN od samego początku budził kontrowersje. Lekarze
nie byli pewni, czy postawione diagnozy są trafne. W celu sprawdze-
nia poprawności odpowiedzi systemu dokonano porównań diagnoz
i zaleceń MYCIN z zaleceniami 5 specjalistów z kliniki w Stanfordzie.
Wyniki zostały przesłane do 8 innych specjalistów, którzy mieli oszaco-
wać trafność diagnoz (przydzielić maksymalnie 10 punktów dla każdej
z nich). Jak się okazało, MYCIN osiągnął w sumie 52 punkty, a specja-
lísci od 34 do 50 punktów. Warto zauważyć, iż konstrukcja systemu
nie ogranicza się tylko do zastosowania w diagnostyce medycznej. Po-
siadając pustą bazę wiedzy można tworzyć inne systemy eksperckie
poprzez dostarczanie im odpowiednich reguł. MYCIN był właśnie ta-
kim systemem.

Systemy eksperckie w diagnostyce psychologicznej — możliwość
czy utopia?

Diagnoza psychologiczna jest przez niektórych autorów przeciwstawiana
diagnozie medycznej. Biorąc pod uwagę to przeciwstawienie można określić
specyfikę diagnozy psychologicznej. Po pierwsze, model medyczny obejmuje
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Tabela 3: Modele postępowania a subiektywizm w diagnozie. (Źródło: opra-
cowanie własne)

Modele diagnozy Kryteria wnioskowania diagnostycznego

nozologiczny głównie kryterium obiektywizujące diagnozę (kla-
syfikacja zaburzeń, np. DSM lub ICD)

funkcjonalny, kryteria obiektywizujące diagnozę (teoria) oraz
psychospołeczny kryteria subiektywne (intuicja, doświadczenie dia-

gnosty)

węższy zakres: symptomy, nazwa zespołu symptomów, etiologia (przyczyny
biologiczne), przewidywany przebieg (choroby) oraz prognoza. Specyfika
diagnozy psychologicznej polega na uwzględnianiu indywidualnych predys-
pozycji (szczególnie psychologicznych) do określonego typu zaburzeń zdro-
wia psychicznego, mechanizmów regulacji zachowania itp. Oczywíscie nie
oznacza to, że lekarze w ogóle nie indywidualizują wyjaśnień (np. mecha-
nizmu powstania zaburzeń), ale — ze względu na obszar badań diagno-
stycznych — czynią to w mniejszym zakresie niż psychologowie. Po dru-
gie, lekarze określają jednostkę chorobową (syndrom lub zespół objawów),
w oparciu o informacje z wywiadu oraz rezultaty badań klinicznych i la-
boratoryjnych; minimalne znaczenie ma diagnoza przyczyn zaburzeń. Ina-
czej jest w psychologii, gdzie diagnoza przyczyn odgrywa bardzo dużą rolę.
Po trzecie, specyficzne dla diagnozy psychologicznej są też metody badaw-
cze — mające charakter „subiektywny” (np. metody projekcyjne w niektó-
rych systemach interpretacyjnych). Przyjęto ujęcie diagnozy psychologicz-
nej jako procesu decyzyjnego, który polega na aktywnym poszukiwaniu da-
nych niezbędnych do ustalenia, jakie działania są konieczne do przekształ-
cenia istniejącego stanu rzeczy )[Paluchowski 1995], [Garb 2005] i in.).
W tym ujęciu postuluje się tworzenie określonych reguł i strategii, na pod-
stawie których można podejmować optymalne decyzje dotyczące pacjenta.
Ich konstrukcja jest zwykle niezależna od określonej orientacji teoretycznej.
Ze względu na złożoność i otwartość sytuacji diagnostycznej, Nosal [2001]
wskazuje na dwie istotne cechy myślenia diagnostycznego: probabilistycz-
ny charakter myślenia (między początkowymi danymi a końcowymi wnio-
skami zachodzą związki prawdopodobne); heurystyczny charakter myśle-
nia (oznacza, iż proces ustalania poszczególnych elementów wchodzących
w skład hipotez i relacji między nimi jest regulowany przez zbiór heurystycz-
nych reguł, zasad i intuicji) [Kozielecki 1969]. Ważną cechą postępowania
diagnostycznego w diagnozie psychologicznej jest subiektywizm (tab. 3).

Jak widać, diagnoza nozologiczna (jej celem jest przypisanie pacjento-
wi określonej jednostki chorobowej) jest bardziej obiektywna (ogranicza su-
biektywizm diagnosty) niż pozostałe modele ze względu na kryterium wnio-
skowania o zdrowiu psychicznym pacjenta/klienta. W miarę obiektywnie
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określa, czy pacjent/klient przejawia jakieś zaburzenie, a jeśli tak, to w ja-
kim stopniu. Ale z kolei diagnosta opierający się na tym modelu zwykle nie
uwzględnia opinii pacjent przy formułowaniu problemu, co jest zdecydowa-
nie czynnikiem subiektywizującym diagnozę. Autorzy [Kowalik, Brzeziński
2000] piszą, iż w diagnozie różnicowej postępowanie diagnosty sprowadza
się do mniej lub bardziej złożonego algorytmu działania (myślenie konwer-
gencyjne). Dlatego niezbędna jest wiedza teoretyczna o wskaźnikach po-
szczególnych jednostek chorobowych. Jednak, wbrew pozorom, postępowa-
nie w diagnozie różnicowej (w oparciu o klasyfikację zaburzeń) ma raczej
charakter heurystyczny niż algorytmiczny [Słysz 2008]. To, co od strony
proceduralnej wydaje się algorytmem (dokładny przepis, jakie czynności na-
leży wykonać; określone z zewnątrz wyznaczniki postępowania), w istocie
nie spełnia wszystkich kryteriów algorytmu. Nie jest to przecież „przepis”
niezawodny. Opiera się na heurystyce reprezentatywności i może prowadzić
do błędnych wniosków. W kategoriach algorytmów można mówić jedynie
o stosowaniu niektórych metod testowych. Diagnoza funkcjonalna i psycho-
społeczna, w porównaniu z nozologiczną, jest mniej schematyczna, a bar-
dziej pogłębiona i holistyczna. A to jest możliwe dzięki odwołaniu się dia-
gnosty również do własnej intuicji [Kowalik 2005]. W trakcie diagnozy funk-
cjonalnej lub psychospołecznej nie algorytmizuje się praktycznie żadnych
działań diagnosty. Na przykład wybór narzędzi diagnostycznych zmienia się
w zależności od tego, na czym polegają trudności przystosowawcze pacjenta
(por. [Kowalik, Brzeziński 2000]). Poza tym bywa tak, że eksperci-diagności
podejmują trafne decyzje, ale nie potrafią ich uzasadnić (powołując się na
własne doświadczenie i intuicję).

Biorąc pod uwagę specyfikę diagnozy psychologicznej istnieje trudność
w gromadzeniu całościowej wiedzy ekspertów, która mogłaby być podsta-
wą tworzenia rozbudowanych systemów eksperckich. Możliwość taka do-
tyczy głównie diagnozy nozologicznej, np. na podstawie klasyfikacji zabu-
rzeń DSM-IV lub ICD-10. Poszerzając tę perspektywę warto by było jednak
uwzględnić poza objawami, które można zaobserwować (głównie korela-
ty behawioralne), także subiektywnie przeżywane stany/emocje, przekona-
nia osoby badanej, a także dane z recypatii (odczucia diagnosty w kontak-
cie z pacjentem przejawiającym określone zaburzenie). Celem zgromadze-
nia potrzebnej bazy wiedzy, pomocne byłoby: przeprowadzenie wywiadów
z ekspertami, analiza kwestionariuszy wypełnianych przez ekspertów, ra-
portów pisanych przez ekspertów, komentarzy ekspertów wykonywanych
w czasie pracy, obserwacja ekspertów przy pracy i introspekcja. Punktem
wyj́scia mógłby być na przykład gotowy Inwentarz do badania zaburzeń oso-
bowości według DSM-IV; IBZO-DSM-IV Radochońskiego i Stanika, który słu-
ży do badania niepatologicznych syndromów zaburzeń osobowości [Stanik
2006]. Dobór pozycji inwentarza opierał się na opisie cech diagnostycznych
10 syndromów opisanych w podręczniku DSM-IV, który prezentuje podej-
ście objawowe, bez odwoływania się do spójnej koncepcji osobowości.
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Zakończenie

Obserwuje się wprawdzie rozwój stosowania sztucznej inteligencji do wspo-
magania diagnostyki, jednak zakres wykorzystania do tego celu systemów
eksperckich jest niewielki. Wynika to najprawdopodobniej ze specyfiki dia-
gnozy psychologicznej. Problemy diagnostyczne nie są algorytmizowane.
Jak pokazano, istnieją szersze perspektywy zastosowania systemów eks-
perckich w diagnostyce psychologicznej. Dopiero po przetestowaniu kon-
kretnych możliwości zastosowania takich systemów w omawianym obsza-
rze można by powiedzieć więcej o ich ograniczeniach oraz ewentualnych
korzyściach płynących z ich stosowania.
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Abstrakt. Framing effect (efekt framingu/kontekstu) to nazwa zjawiska wywo-
dzącego się z psychologii ekonomicznej. Polega ono na dokonywaniu odmien-
nych (nieracjonalnych) wyborów w zależności od tego czy sytuacja decyzyjna
jest przedstawiona w kontekście zysków czy strat. W kontekście zysków prefe-
rowana jest opcja pewna, natomiast w przypadku strat — ryzykowna. McElroy
i Seta udowodnili, że aktywowanie lewej półkuli (analitycznej) powoduje za-
nikanie efektu framingu (osoby badane zachowywały się bardziej racjonalnie),
natomiast aktywowanie półkuli prawej (holistycznej) sprawiało, iż framing za-
chodził. Gallagher i Dagenbach przedstawili badania, w których aktywowali
półkule mózgowe poprzez manipulowania częstotliwością „szumu” w komu-
nikacie. Założyli oni, że lewa półkula — przetwarza informacje o wysokiej
częstotliwości, a prawa o niskiej. Efekt framingu zachodził tylko wówczas, gdy
informacje przetwarzane były prawopółkulowo (komunikat o relatywnie ni-
skich częstotliwościach). Otrzymane rezultaty badań rzucają światło na funk-
cjonowanie człowieka w warunkach ryzyka. Wykorzystanie aparatury neuro-
obrazującej pozwala na głębsze poznanie problemu przetwarzania informacji
przez człowieka i zaaplikowanie tej wiedzy w obszarze neuromarketingu czy
neuroekonomii. Wyniki prezentowanych badań mogą zostać zweryfikowane
w warunkach pozalaboratoryjnych.

Teoria perspektywy — jak kontekst zniekształca myślenie

Psychologia ekonomiczna jest dziedziną nauki, która zajmuje się opisem za-
chowań ekonomicznych, do których należą przykładowo decyzje finansowe,
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oszczędzanie, inwestowanie bądź podejmowanie ryzyka [Tyszka 2004].
W celu przybliżenia tematyki badań z zakresu psychologii ekonomicz-

nej, wyobraźmy sobie następującą sytuację: możemy otrzymać od razu 500
zł lub wej́sć w grę, w której dostajemy na pewno 1000 zł, jeśli przy rzu-
cie monetą wypadnie orzeł. Jeżeli jednak wypadnie reszka, nie dostaniemy
żadnej nagrody. Którą opcję wybierzesz? Spróbujmy sobie teraz wyobrazić
trochę inną sytuację. Stajemy przed następującym dylematem: tracimy na
pewno 500 zł bądź też wchodzimy w grę, w której możemy stracić 1000
zł, gdy wypadnie orzeł, a przypadku wyrzucenia reszki nic nie tracimy. Jak
teraz wygląda Twój wybór?

Gdyby postawić większą grupę ludzi przed podobnymi wyborami, tak jak
zrobili to dwaj badacze Amos Tversky i Daniel Kahneman [1979], przewa-
żająca część tych osób w pierwszym zakładzie wybrałaby opcję pewną (500
zł), w drugim natomiast ryzykowną opcję gry związaną z losowym wyni-
kiem rzutu monetą. Co w tym takiego niezwykłego? Otóż wybór w pierw-
szym zakładzie z formalnego, matematycznego punktu widzenia jest wybo-
rem między identycznymi wartościami. Opcja pierwsza to 500 zł ze 100%
pewnością. Opcja druga natomiast jest wynikiem dodania 1000 zł, które
uzyskamy z 50% prawdopodobieństwem (gdy wypadnie orzeł), oraz 0 zł,
które również uzyskamy z 50% prawdopodobieństwem (gdy wypadnie resz-
ka). Po przemnożeniu i zsumowaniu (1000 ∗ 0, 5 + 0 ∗ 0, 5) otrzymujemy
potencjalny zysk wynoszący 500 zł (nazywany przez matematyków i ekono-
mistów wartością oczekiwaną). W drugim przypadku po wykonaniu podob-
nych obliczeń opcja pewnej straty 500 zł jest identyczna jak w przypadku
wyboru opcji ryzykownej (−1000 ∗ 0, 5 + 0 ∗ 0, 5). Dlaczego większość ludzi
cechuje tak drastyczna niestabilność preferencji w przypadku podejmowa-
nia decyzji w powyższym przykładzie? Choć bez najmniejszych problemów
potrafiliby przeprowadzić podobne obliczenia, ich mózg nie działa wtedy
jak niezawodny komputer.

Przez wiele lat człowiek był postrzegany jako istota całkowicie racjonal-
na, chłodno kalkulująca wszelkie potencjalne zyski oraz straty. Uważano, iż
posiadając tak dalece rozwinięty i odróżniający nas od zwierząt mózg, cha-
rakteryzujemy się stałymi preferencjami i zachowaniem, które nie podlegają
wpływom kontekstu czy emocji. Badania Tverskyego i Kahnemana podwa-
żają założenia o racjonalnej naturze człowieka. Świat naukowców począt-
kowo wzburzony tymi odkryciami, ostatecznie jednak uznał ich słuszność,
doceniając rewolucyjny charakter tych rezultatów w 2002 roku, kiedy to
przyznano Danielowi Kahnemanowi Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
(Amos Tversky niestety nie dożył tej chwili).

Zgodnie z teorią perspektywy, autorstwa Daniela Kahnemanna i Amo-
sa Tversky’ego to, jaką podejmiemy decyzję w dużej mierze zależy od te-
go w jakim kontekście zostanie nam przedstawiona sytuacja. Gdy pojawi
się kontekst zysków ludzie preferować będą pewne opcje (nawet jeśli opcja
ryzykowna jest bardziej korzystna). W kontekście strat natomiast opcje ry-

169



zykowne wydawać się nam będą jako bardziej atrakcyjne. Dzieje się tak,
ponieważ ludzie odczuwają straty bardzo boleśnie, 2–2,5 razy intensywniej
niż zysk o tej samej wartości, wartość ta jest w psychologii ekonomicznej
określana jest jako awersją do strat (loss aversion). Współczynnik ten został
obliczony poprzez zadania behawioralnie typu: „Wyobraź sobie zakład: O
wyniku decyduje rzut monetą. Jeśli wypadnie orzeł — tracisz 10 zł. Jaką
kwota musiałaby być do wygrania w przypadku wyrzucenia reszki, żebyś
przyjął ten zakład?” Większość ludzi wskazuje na kwotę 20—25 zł.

W 2007 roku Tom, Fox, Trepel i Poldrack przy pomocy fMRI postanowili
sprawdzić reakcję mózgu na potencjalne straty vs. zyski o tej samej warto-
ści. Okazało się, że struktury mózgu takie jak: prążkowie (stratrium) oraz
brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa (VMPFC) okazały się „czułe” za-
równo na zyski jak i na straty. Ich aktywność malała w przypadku potencjal-
nych strat, a zwiększała się w przypadku potencjalnych zysków. Co więcej
wyniki pokazały, że reakcja tych struktur była 2 razy większa na potencjalne
straty, niż na zyski o tej samej wartości. Wskaźnik „neuronalnej” awersji do
strat (neural loss aversion) okazał się być analogiczny do wskaźnika obliczo-
nego na podstawie badań opartych na wyborach osób badanych. Oznacza
to, iż nasze nieracjonalne preferowanie pewnych opcji jest bardzo silnie za-
korzenione w naszej biologii i funkcjonowaniu mózgu.

Awersja do strat nie dotyczy jedynie problemów związanych z finansa-
mi, przeprowadzono liczne badania udowadniające prawdziwość tej teorii
w bardziej naturalnych sytuacjach a także w kontekście, np. dylematów mo-
ralnych.

Paradygmat Choroby Azjatyckiej (Asian Disease Problem — ADP) jest jed-
ną z najczęściej wykorzystywanych metod badania wpływu kontekstu na
zachowanie ludzi. Osobom badanym przedstawia się jeden z dwóch dyle-
matów i prosi się o podjęcie decyzji, którą opcję by wybrali. [Tversky & Kah-
neman 1981].

Część osób dostaje następujący scenariusz:

„W pewnym miéscie wybuchła epidemia groźnej choroby i specjali-

ści przypuszczają, że może ona spowodować śmierć 600 osób, które

zostały zarażone. Sztab ekspertów przygotował dwa programy ra-

tunkowe i trzeba wybrać jeden z nich.

Stosując program A zostanie na pewno uratowanych dokładnie

200 osób, natomiast w przypadku programu B mamy szansę rów-

ną 1/3, że uda się uratować wszystkie 600 osób i szansę 2/3, że

nie uda się uratować nikogo.

Którą opcję wybierasz?”

Druga część osób, otrzymuje niemal identyczny scenariusz:

„W pewnym miéscie wybuchła epidemia groźnej choroby i specjali-

ści przypuszczają, że może ona spowodować śmierć 600 osób, które
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zostały zarażone. Sztab ekspertów przygotował dwa programy ra-

tunkowe i trzeba wybrać jeden z nich.

Stosując program A na pewno umrze dokładnie 400 osób, nato-

miast w przypadku programu B mamy szansę równą 1/3, że nikt

nie umrze i szansę równą 2/3, że umrą wszystkie zarażone osoby.

Którą opcję wybierasz?”

Przedstawione scenariusze różnią się jedynie sformułowaniem problemu
(w pierwszym jest mowa o uratowaniu — kontekst zysku, w drugim o śmier-
ci — kontekst strat). Wyniki badań potwierdzają przewidywania z teorii
perspektywy. W przypadku pierwszego scenariusza przeważa wybór opcji
A (pewnej) natomiast w przypadku scenariusza drugiego — opcji ryzykow-
nej. Pomimo, iż pod względem racjonalnym opcje i scenariusze są identycz-
ne (200 osób przeżyje, 400 zginie). Jest to tzw. efekt kontekstu (framing

effect).

Asymetria półkulowa a podejmowanie decyzji

Choć lewa półkula mózgu nie różni się bardzo od prawej pod względem ana-
tomicznym, można zauważyć wiele różnic na poziomie funkcjonalnym. Do-
świadczenia z udziałem pacjentów po komisurotomii (zabiegu polegającym
na przecięciu ciała modzelowatego a tym samym komunikacji między pół-
kulami) przeprowadzone przez zespół Rogera Sperrego pokazały w jak od-
mienny sposób potrafią działać półkule, gdy nie ma między nimi komunika-
cji [Springer & Deutsch 2004]. Od czasów odkrycia przez Paula Brocę ośrod-
ka mózgowego odpowiedzialnego za zdolności językowe w nauce funkcjo-
nują rozmaite koncepcje związane z asymetrią półkulową. Przykładowo są
to rozróżnienia na półkulę lewą — werbalną i prawą — przestrzenno-wzro-
kową, racjonalną i emocjonalną czy też analityczną i holistyczną. Mimo wy-
siłków zespołów badawczych na całym świecie, które próbują rozwiązać ta-
jemnice działania półkul mózgowych, problem asymetrii półkulowej wciąż
niesie ze sobą wiele pytań i kontrowersji. [Grabowska 2000]

Mc Elroy i Seta [2004] odkryli, iż to czy pojawi się efekt framingu za-
leży od tego, która półkula zostanie aktywowana podczas prezentowania
paradygmatu choroby azjatyckiej. Autorzy aktywowali półkule poprzez po-
ruszanie palcem (i tym samym aktywowanie kontrlateralnej półkuli) oraz
(w innym badaniu) poprzez słuchanie dwuuszne. Efekt kontekstu uzyskano
tylko wówczas gdy podczas słuchania aktywowana była prawa półkula (ho-
listyczna). Podczas aktywowania półkuli lewej efekt kontekstu nie pojawił
się — osoby badane zachowywały się bardziej racjonalnie. McElroy i Seta
uzasadniają otrzymane wyniki asymetrią półkulową: analityczna vs. holi-
styczna (kontekstowa). Zgodnie z tą koncepcją, osoby badane, które miały
aktywowaną lewą półkulę przetwarzały problem bardziej analitycznie, lo-
gicznie rozważając prawdopodobieństwa i potencjalne straty/zyski. Osoby
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u których aktywowana była prawa półkula, przetwarzały problem bardziej
kontekstowo i tym samym podejmowały mniej racjonalne decyzje.

Gallagher i Dagenbach [2007] zreplikowali badania McElroya i Sety uży-
wając odmiennej metody aktywowania półkul mózgowych. Zgodnie z teorią
Podwójnego Filtrowania przez Częstotliwość (Double Filtering by Frequency

Theory, [Irvy & Robertson 1998]) półkule mózgowe różnią się wrażliwością
na relatywną częstotliwość przekazywanej informacji.

Pierwszy etap filtrowania polega na selekcji relatywnych częstotliwości
spośród wszystkich otrzymywanych informacji — w ten etap zaangażowa-
ne są obie półkule. Przypuszcza się, że na ten etap filtrowania ma wpływ
np. obecnie wykonywane zadanie, czy właściwości bodźca. Podczas dru-
giego filtrowania można zauważyć asymetrię półkulową. Relatywnie niższa
częstotliwość informacji jest bardziej efektywnie przetwarzana przez prawą
półkulę, natomiast relatywnie wyższa przez lewą.

Efektem Podwójnego Filtrowania przez Częstotliwość jest większy udział
w przetwarzaniu informacji, różnych półkul w zależności od częstotliwości
sygnału. Ważnym elementem tej teorii jest fakt, iż ten sam bodziec może być
przetwarzany zarówno prawo- jak i lewopółkulowo w zależności od ogólnej
częstotliwości otrzymywanych bodźców. Ważna jest jego relatywna często-
tliwość względem innych.

Autorzy tej teorii, tłumaczą swoją koncepcję tym, iż prawa półkula jest
bardziej wrażliwa (lepiej przetwarza) na informacje afektywne, natomiast
lewa lepiej przetwarza treść informacji (język). Ponieważ emocjonalne za-
barwienie mowy w ludzkim głosie pojawia się zazwyczaj w niższych często-
tliwościach — prawa półkula stała się bardziej wrażliwa właśnie na te czę-
stotliwości. Natomiast sens/treść informacji pojawia się zwykle w wyższych
częstotliwościach mowy ludzkiej — tym samym lewa półkula jest lepiej przy-
stosowana do przetwarzania właśnie takich częstotliwości. Koncepcja ta zo-
stała potwierdzona przez badania prowadzone na osobach, które przeszły
lobotomię [Ivry & Robertson 1998]. Lobotomia jest zabiegiem chirurgicz-
nym polegającym na rozcięciu włókien nerwowych łączących płaty czołowe
ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem).
Dawniej była to dosyć popularna metoda leczenia chorych na schizofrenię
lub inne poważne zaburzenia psychiczne. Jej celem była redukcja procesów
emocjonalnych.

W badaniach Irvy osoby po lewostronnej lobotomii szybciej reagowały
na bodźce (słuchane obu usznie) o niskiej częstotliwości, natomiast osoby
po prawostronnej lobotomii szybciej reagowały na bodźce o wyższej czę-
stotliwości. Przeprowadzono także wiele badań na zdrowych badanych, np.
badano efektywność rozpoznawania treści vs. tonu emocjonalnego komuni-
katów w zależności od tego czy były one prezentowane w relatywnie niskiej
vs. wysokiej częstotliwości. [Ivry & Robertson 1998]

Gallagher i Dagenbach [2007] zaprojektowali swoje badanie, w taki
sposób, że manipulowali relatywną częstotliwością komunikatu Asian Di-
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sease Problem (ADP). Realna częstotliwość była w obu warunkach identycz-
na. „Relatywność” uzyskał poprzez manipulowanie częstotliwością szumu
(w jednym warunku znajdował się poniżej właściwego komunikatu, w dru-
gim warunku powyżej komunikatu). Autorowi udało się potwierdzić hipo-
tezy: gdy ADP był prezentowany w relatywnie niższych częstotliwościach
(aktywowanie prawej półkuli) — efekt framingu zachodził, gdy w relatyw-
nie wysokich (aktywowanie lewej półkuli) — efekt nie zachodził.

Praktyczne zastosowanie

Poznanie mechanizmów zarówno mózgowych jak i poznawczych, które kie-
rują podejmowaniem przez ludzi podobnych decyzji w warunkach selek-
tywnej aktywacji półkulowej może mieć znaczenie w praktycznych zastoso-
waniach tej wiedzy. Przykładowo odpowiednie manipulowanie częstotliwo-
ścią nadawanego komunikatu może zwiększyć skuteczność reklam społecz-
nych. W tym wypadku komunikat reklamowy, który będzie przetwarzany
bardziej racjonalnie, analitycznie (lewopółkulowo), może wpłynąć na póź-
niejsze zachowania osoby. Efekt zarządzania przetwarzaniem półkulowym
reklam społecznych, mógłby tu skutkować np. zmniejszeniem liczby wy-
padków na drogach czy przemocy w domach. Oczywíscie należałoby takie
wnioski poprzedzić odpowiednimi badaniami, mającymi na celu sprawdze-
nie trafności zewnętrznej zaproponowanej koncepcji.

Innym zastosowaniem może stać się próba zwiększenia liczby osób ubez-
pieczających siebie lub swoje mienie. Zmiana postaw związanych z ubez-
pieczeniami jest dość trudna, co pokazało zachowanie powodzian z okolic
Wrocławia oraz Opola po powodzi w 1997 roku [Zaleśkiewicz, Piskorz, Bor-
kowska 2002].

Podsumowanie

Wyniki zaprezentowane przez Gallaghera oraz Mc Elroya wydają się być
bardzo interesujące. Jednak, w obu przypadkach zabrakło bardzo ważne-
go pomiaru — sprawdzenia czy faktycznie w wyniku manipulacji ekspery-
mentalnej jest „aktywowana” odpowiednia półkula. Proponujemy, by przy
pomocy metod zaczerpniętych z neuroscience (fMRI bądź EEG) sprawdzić
słuszność hipotez stawianych przez cytowanych autorów, aby wykluczyć,
iż uzyskane przez nich wyniki mogą być artefaktem. A twarde dane uzy-
skane przy pomocny fMRI lub EEG w znaczący sposób przyczyniłyby się
do potwierdzenia teorii postulowanych przez cytowanych powyżej autorów.
Warto też sprawdzić neuronalne korelaty podejmowania mniej racjonalnych
decyzji, to czy efekt potwierdza się u osób leworęcznych oraz czy manipulo-
wanie częstotliwością szumów będzie miało wpływ na racjonalność decyzji
w innych sytuacjach niż paradygmat choroby azjatyckiej (ADP). Otrzyma-
ne wyniki mogą posłużyć jako materiał do aplikacji koncepcji w warunkach
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naturalnych.
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Jak zbudować sztucznego
artystę? Przegląd niektórych
podejść do sztucznej generacji
sztuki

Piotr Szachewicz
Politechnika Poznańska, Informatyka
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Abstrakt. Sztuczna kreatywność jest jedną z poddziedzin sztucznej inteligen-
cji, której obiektem zainteresowań jest modelowanie i symulacja kreatywności
człowieka, budowanie narzędzi zdolnych do kreatywności lub wspomagają-
cych kreatywność ludzi. Niniejszy artykuł skupia się na przedstawieniu niektó-
rych sposobów konstruowania programów komputerowych zdolnych do gene-
rowania twórczości artystycznej.

Sposoby te inspirowane są często odkryciami zjawisk i zależności występują-
cych w przyrodzie takich jak ruch mrówek w poszukiwaniu pożywienia dla
swoich kolonii [Monmarche, Mahnich, Slimane 2008, s. 227–247], procesem
ewolucji [Lewis 2008, s. 3–14], a także wiedzą o procesach poznawczych czło-
wieka [Cohen 1979].

Poniżej omówię każdą z powyższych koncepcji konstruowania algorytmów ge-
nerujących sztukę wraz z praktycznie realizowanymi projektami, będącymi
przykładami zastosowań tych algorytmów.

Algorytm mrówkowy

Algorytm mrówkowy został po raz pierwszy zaproponowany przez Marca
Dorigo w jego pracy doktorskiej w 1992 roku jako sposób znajdowania
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optymalnych dróg w grafach (np. przy rozwiązywaniu problemu komiwo-
jażera1) [Dorigo, Gambardella 1997, s. 1–3].

Oparty jest on na obserwacji sposobu poruszania się mrówek argen-
tyńskich (Iridomyrmex humilis) w poszukiwaniu pożywienia. Początkowo
mrówki poruszają się losowo po danej powierzchni. Jeżeli któraś z nich
znajdzie pożywienie, stara się zabrać je ze sobą do gniazda zostawiając na
podłożu ślad składający się z feromonów. Inne mrówki natrafiając na fero-
monowy ślad, podążają za nim w kierunku pożywienia, a potem w kierunku
mrowiska, również wydzielając feromony. Jednakże feromony z czasem wy-
parowują, więc jeśli któraś z mrówek znajdzie krótszą drogę do gniazda,
a część z pozostałych podąży za nią, ślad feromonowy na owej krótszej dro-
dze będzie się wzmacniać. W ten sposób mrówki będą podążać najkrótszą
możliwą drogą pomiędzy pożywieniem a mrowiskiem.

Jedną z dziedzin sztuki, w której zastosowano podej́scie inspirowane al-
gorytmem mrówkowym jest muzyka, a projektem, na którego przykładzie
podej́scie to zostanie omówione jest AntMusic Project [Monmarche, Mah-
nich, Slimane 2008, s. 230–235]. Działanie tego programu opisywane jest
w oparciu o graf, którego węzłami są zdarzenia muzyczne. Dane zdarzenie
zdefiniowane jest przez cechy takie jak wysokość, czas trwania, czy głośność
generowanego dźwięku. „Mrówki” reprezentowane w postaci żetonów po-
ruszają się po grafie zostawiając za sobą „feromony” starając się jednocze-
śnie wybrać najbardziej nasyconą „feromonami” drogę. W wyniku ruchu
mrówki pomiędzy dwoma węzłami grafu generowany jest dźwięk o para-
metrach określonych w węźle do którego dana mrówka zmierzała.

Dzięki opisanemu podej́sciu mrówki generują muzykę o dźwiękach okre-
ślonych parametrami danymi w węźle docelowym. Co więcej — sekwencje
dźwięków, na które wpływa natężenie feromonów na krawędziach grafu —
wydają się odbiorcy bardziej melodyjne niż gdyby owe sekwencje były wy-
znaczane w sposób wyłącznie losowy. Zjawisko to wyjaśnia się obecnością
powtórzeń i wariacji przebiegów melodycznych występujących w generowa-
nych przez algorytm melodiach.

Algorytmy inspirowane zachowaniem mrówek znajdują również zasto-
sowanie w generowaniu obrazów [Monmarche, Mahnich, Slimane 2008,
s. 235–244]. W tym wypadku „mrówki” poruszają się po mapie bitowej
w sposób losowy zostawiając za sobą ślad w postaci pikseli o odpowied-
nim, przypisanym każdej mrówce, kolorze (określonym składowymi RGB).
Oprócz przypisania każdej mrówce koloru wyznacza się dla niej również
prawdopodobieństwa wyboru różnych kierunków ruchu (w każdym kroku
mrówka może pój́sć prosto, skręcić w lewo lub w prawo) oraz barwę, za
którą mrówka będzie starała się podążać (z określonym prawdopodobień-

1Problem komiwojażera polega –– w uproszczeniu –– na znalezieniu najkrótszej drogi
wychodzącej z miasta X, przechodzącej jednokrotnie przez wszystkie pozostałe miasta i wra-
cającej do miasta X przy danych odległościach pomiędzy każdą parą miast.
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Tabela 4: Parametry przy użyciu których wygenerowano Rysunek 13. DC
(Deposited color) oznacza pozostawiany przez mrówkę kolor, FC (Followed

color) — kolor, za którym mrówka stara się podążać, FP (Following pro-

bability) — prawdopodobieństwo, że mrówka podąży za FC, jeśli go na-
potka, MP (Movement probabilities) — prawdopodobieństwa ruchów w róż-
nych kierunkach: lewo/prosto/w prawo (w układzie odniesienia związanym
z mrówką).

Mrówka DC (RGB) FC (RGB) FP MP (L C R)

1 0, 0, 0 0, 0, 0 0.7 0.005, 0.99, 0.005
2 255, 0, 0 255, 0, 0 0.8 0.005, 0.99, 0.005
3 0, 0, 0 0, 0, 0 0.65 0.005, 0.99, 0.005
4 255, 0, 0 255, 0, 0 0.5 0.01, 0.98, 0.01
5 240, 0, 0 240, 0, 0 0.5 0.02, 0.97, 0.01

stwem).
Ilość sposobów, na jakie możemy dobrać początkowe parametry do wy-

generowania obrazu przy pomocy algorytmu mrówkowego jest bardzo du-
ża. Ilość mrówek może wahać się od jednej do ilości ograniczanej przez
możliwości obliczeniowe komputera. Sposobów na wybór koloru DC jest
2563 = 16777216. Liczbę tę należy pomnożyć przez liczbę sposobów na jakie
można wybrać kolor FC (również 2563 = 16777216) oraz liczbę sposobów,
na jakie można wybrać prawdopodobieństwo FP (jeżeli zmieniać się ono
może od 0 do 1 co 0.01 — możliwości jest 101) oraz liczbę sposobów, na
jakie można wybrać prawdopodobieństwa ruchu w różnych kierunkach MP
102 · 101/2 = 5151. Tak więc ilość możliwości, na jakie możemy ustawić
parametry jednej tylko mrówki wynosi 16777216 · 16777216 · 101 · 5151 =
146437638108695494656. Ilość możliwości, na które można wybrać parame-
try 5 mrówek jest równa podanej poprzednio liczbie podniesionej do potęgi
piątej.2

Oczywiste jest więc, iż dobór parametrów charakteryzujących poszcze-
gólne mrówki tak, by uzyskać pożądany obraz jest zadaniem bardzo trud-
nym i wymagającym czasu. Proces ten jednak można przyspieszyć stosując
podej́scie przedstawione w następnym rozdziale.

2Około 6.7 · 10
100. Aby znaleźć liczbę wszystkich możliwości należałoby zsumować liczbę

rozwiązań dla 1, 2, 3, 4, 5 . . . n mrówek, gdzie n jest liczbą mrówek ograniczoną możliwo-
ściami obliczeniowymi komputera.
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Rysunek 13: Obraz wygenerowany przy pomocy programu implementujące-
go opisany algorytm mrówkowy dla parametrów przedstawionych w Tabeli
1 po 500 000 iteracjach.

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne stosuje się w zadaniach wymagających znalezienia
optymalnego rozwiązania szerokiej gamy problemów takich jak poszukiwa-
nie materiałów kompozytowych o określonych właściwościach, projektowa-
nie obwodów elektrycznych, sieci wodociągowych, optymalizacja ładowania
kontenerów, kryptoanaliza, jak również w omawianej w tym artykule dzie-
dzinie sztucznej kreatywności.

W celu znalezienia rozwiązania problemu przy użyciu algorytmu gene-
tycznego losuje się początkową grupę rozwiązań problemu, z których każ-
de charakteryzuje się ciągiem parametrów określającym dane rozwiązanie.
Parametrami mogą więc być np. kolor, kształt, materiał przyjmujące dla da-
nego rozwiązania konkretne wartości typu czerwony, sześcienny, drewnia-
ny. Inne rozwiązanie może przyjmować inne wartości parametrów — np.
czerwony, czworościenny, metalowy. Zbiór wartości parametrów każdego
rozwiązania nazywa się jego genotypem. Daną populację rozwiązań pod-
daje się procesowi ewolucji polegającemu na mutacji oraz doborze natural-
nym genotypów. Dobór polega na tym, że rozwiązanie o gorszym — w da-
nych, zdefiniowanych przez użytkownika warunkach — genotypie usuwa
się, a rozwiązanie o korzystnym genotypie krzyżuje swój genotyp z innym
rozwiązaniem w wyniku czego powstaje nowe rozwiązanie problemu. Po
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pewnej ilości przebiegów algorytmu uzyskuje się populację przystosowaną
do danych przez użytkownika warunków, a więc posiadającą pożądane ce-
chy.

W przypadku poszukiwania materiałów kompozytowych o określonych
właściwościach funkcja opisująca dostosowanie danego genotypu do okre-
ślonych warunków (tzw. funkcja przystosowania — ang. fitness function)
będąca podstawą do dzielenia genotypów na lepiej przystosowane i gorzej
przystosowane może przyjmować wartość liczbową obliczaną w zależno-
ści od takich właściwości materiału jak koszt wytwarzania, wytrzymałość,
waga itp. Wynikiem zastosowania algorytmu genetycznego będą więc ma-
teriały o wysokiej wartości funkcji przystosowania (tani do wytworzenia,
wytrzymały, lekki itp.), a więc poszukiwane rozwiązania.

Dużo trudniejszym problemem jest wyznaczenie funkcji przystosowa-
nia dla genotypów (parametrów) wykorzystywanych do generowania sztu-
ki. Niezbędne jest więc znalezienie sposobu, w jaki program komputerowy
miałby porównywać dwa wygenerowane na podstawie genotypów obrazy
i wybierać ten o wyższej wartości artystycznej.

Pierwszym historycznie podej́sciem do tego problemu było budowanie
systemów, w których to człowiek wybiera genotypy, którym chce przypisać
wysoką wartość funkcji przystosowania. W tym wypadku użytkownikowi
pokazuje się zbiór obrazów, z których ten wybiera estetycznie najbardziej
przyjemne. Wybór danego obrazu zwiększa wartość jego funkcji przystoso-
wania, co z kolei zwiększa jego szanse na krzyżowanie swojego genotypu
z innym obrazem. Obrazy o niskiej wartości funkcji przystosowania usuwa
się. W wyniku powtarzanej w ten sposób procedury powstać powinny obra-
zy estetycznie przyjemne dla użytkownika3 [Lewis 2008, s. 5–6].

Nowsze podej́scia do omawianego problemu obejmują na przykład wy-
korzystanie do tego celu sieci neuronowej [Baluja et al. 1994, s. 333–335],
albo — jak w przypadku projektu NEvAr autorstwa Machado et al. — mo-
delu estetyki człowieka. W projekcie NEvAr założono, iż ludzie uznają ob-
razy za estetycznie przyjemne, jeżeli są one wizualnie złożone, będąc jed-
nocześnie w jakís sposób łatwe do percepcji i interpretacji (dekodowania
przez mózg). Za wyznacznik skomplikowania wizualnego uznano współ-
czynnik kompresji JPEG danego obrazu4, a łatwość percepcji przybliżano
współczynnikiem kompresji fraktalnej5 [Neufeld, Ross, Ralph 2008, s. 337].
Implementację omówionego powyżej modelu percepcji poddano badaniu te-

3Funkcję przystosowania może również wyznaczać większa liczba osób. W takim wypad-
ku, im więcej głosów uzyska dany obraz, tym wyższa jest wartość jego funkcji przystosowa-
nia.

4Obrazy bardziej złożone wizualnie charakteryzują się z reguły niższym współczynnikiem
kompresji.

5Jeżeli współczynnik kompresji fraktalnej jest wyższy, to obraz będzie zawierał więcej
obszarów, które są podobne do innych obszarów w danym obrazie, w związku z czym będzie
on łatwiejszy do percepcji.
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stem psychologicznym TDA. Celem testu TDA (Test of Drawing Appreciation)
jest ocena uzdolnień badanego do odnajdywania i oceny zasad estetycznych
takich jak symetria, ciągłość, proporcja etc. Co ciekawe, program uzyskał
ocenę nieco wyższą niż średnia ocen studentów uczelni artystycznych [Ma-
chado, Cardoso 1998, s. 8–9].

Ciekawym zastosowaniem algorytmu genetycznego jest internetowy pro-
jekt Darwinian Poetry Davida Rea. W projekcie tym początkową populację
wierszy wyznaczono w oparciu o obliczenia częstości występowania różnych
wyrazów języka angielskiego w poezji dokonane w oparciu o zbiór około
1000 wierszy. Na podstawie tych obliczeń wygenerowano wiersze losując
wyrazy tak, by obliczone w poprzednim etapie prawdopodobieństwa były
w pewnych granicach zachowane. Wygenerowane wiersze poddawano na-
stępnie procesowi ewolucji, w którym wartości funkcji przystosowania dla
poszczególnych wierszy wyznaczali użytkownicy wchodzący na stronę pro-
jektu. Internauta miał za zadanie wybrać z dwóch wyświetlonych wierszy
(losowanych z aktualnej populacji) jeden, który z jakichś względów uzna-
wał za lepszy. Wiersze, które otrzymywały dużą ilość głosów krzyżowano6.
Wiersze ulegały również mutacjom realizowanym jako losowa zmiana od
jednego wyrazu do całego wersu [Rea 2003].

Przykładowe, powstałe w wyniku ewolucji, wiersze obejrzeć można na
stronie internetowej projektu 7.

Programowanie genetyczne

W przypadku algorytmów genetycznych program generował twórczość ar-
tystyczną na podstawie dobranych w wyniku ewolucji parametrów. Nieco
innym podej́sciem, nazywanym programowaniem genetycznym, jest two-
rzenie w oparciu o dobór naturalny całych programów (a nie tylko parame-
trów), których zadaniem ma być np. generowanie grafiki. Doborowi natu-
ralnemu poddawane są więc — oprócz parametrów wykorzystywanych do
generowania sztuki — również same algorytmy.

Metodę tą objaśnić można na przykładzie programu nadającemu wszyst-
kim pikselom na ekranie kolor będący funkcją położenia danego punktu na
ekranie określonego współrzędnymi x oraz y. Ponieważ kolor piksela opi-
sywany jest przy pomocy składowych RGB, program musi obliczyć wartość
dla każdej składowej koloru. Przykładowe funkcje, które mógłby zostać wy-
korzystane do obliczania składowych RGB, przedstawiono poniżej.

R1(x, y) = | sin(x · 3 · Π) + cos(y·4·Π)
2 |

6W każdym wierszu system losował punkt podziału i tworzył dwa nowe wiersze: 1. skła-
dający się z fragmentu pierwszego wiersza od początku do punktu podziału połączonego
z fragmentem drugiego wiersza od punktu podziału do końca oraz 2. składający się z frag-
mentu drugiego wiersza od początku do punktu podziału oraz pierwszego wiersza od punktu
podziału do końca.

7http://www.odeasart.om/poetry/darwin.html
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G1(x, y) = B1(x, y) = 0
Dla uproszczenia przypisujemy składowej zielonej i niebieskiej wartości

0, otrzymując w ten sposób obraz składający się jedynie z odcieni barwy
czerwonej obliczanych funkcją R1(x, y).

Inny algorytm mógłby obliczać wartości w inny sposób:
R2(x, y) = |x + log10(y · Π)|
G2(x, y) = B2(x, y) = 0
Przedstawione powyżej funkcje na obliczanie składowej koloru czerwo-

nego dla danego piksela określonego współrzędnymi (x, y) można przedsta-
wić w postaci drzew (rysunek 14).

Rysunek 14: Drzewa przedstawiające funkcje a) R1(x, y), b) R2(x, y) oraz
c) R3 będącej skrzyżowaniem funkcji R1(x, y) i R2(x, y).

Metoda programowania genetycznego polega na poddawaniu proceso-
wi doboru naturalnego funkcji lub algorytmów wykorzystywanych np. do
generowania sztuki, a w tym wypadku do obliczania wartości RGB dla po-
szczególnych punktów ekranu. Początkowo losuje się populację wstępną al-
gorytmów takich jak R1 lub R2 wykorzystujących funkcje matematyczne do
obliczania składowych RGB8. Dla algorytmów z danej populacji wyznacza
się wartości funkcji przystosowania np. w wyniku interakcji z użytkowni-
kiem. Algorytmy, dla których wartości funkcji przystosowania będą wysokie
krzyżuje się ze sobą, a algorytmy o niskich wartościach funkcji przystoso-
wania kasuje się. Krzyżowanie polega na losowaniu punktu jednego grafu,
który zastępuje się wylosowaną częścią grafu drugiego tworząc w ten sposób
nowy algorytm, o innym wyniku działania. Przykładowe skrzyżowanie algo-
rytmów wykorzystujących funkcje R1 i R2 przedstawiono na rysunku 14.

8Generując, krzyżując oraz mutując funkcje i algorytmy należy zwrócić uwagę na zacho-
wanie spójności syntaktycznej.
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Aaron

Zupełnie innym od dotąd przedstawionych podej́sciem jest projekt Aaron
sukcesywnie tworzony od około 1973 roku przez prof. Harolda Cohena,
zainteresowanego zbudowaniem programu komputerowego symulującego
ludzkie procesy poznawcze będące podstawą tworzenia rysunków. Cohen
twierdził, że aby zbiór znaków graficznych funkcjonował jako obraz, powi-
nien on wywoływać na odbiorcy wrażenie bycia stworzonym przez człowie-
ka. Zakładając, że oglądanie i tworzenie obrazów angażują w przybliżeniu
ten sam zestaw procesów poznawczych, iluzję tę można osiągnąć implemen-
tując symulację owych procesów w programie komputerowym generującym
obrazy [Cohen 1979, s. 20–21].

W pierwszych wersjach programu Cohen wyposażył Aarona w zdolności
odróżniania figury od tła, figur otwartych od figur zamkniętych oraz wnę-
trza figury od jej zewnętrznej części. Zbudowany z komunikujących się ze
sobą systemów (m. in. Zarządzającego Dziełem, Planującego, Zarządzające-
go Sektorami, Rysującego Krzywe, Chroniącego Przed Kolizją z Innymi Figu-
rami9) wykorzystujących powyższe procesy poznawcze program był w sta-
nie generować oryginalne obrazy, których przykłady można znaleźć m. in.
w [Cohen 1979].

Kolejne wersje programu wyposażono m. in. w systemy wiedzy — swego
rodzaju reprezentacje obiektów świata rzeczywistego — dzięki którym był
on w stanie generować obrazy zwierząt, roślin i ludzi [Cohen 1988].

Wystawy obrazów tworzonych przy użyciu Aarona, jak również pokazy
działania programu, organizowane w takich galeriach sztuki jak Documen-

ta 6 w Kassel (Niemcy)10, albo w prestiżowym Muzeum Stedelijk w Amster-
damie cieszyły się dużą popularnością [Cohen 1979]. Na jednej z wystaw
w Tate Gallery, London, program narysował, a Harold Cohen sprzedał, oko-
ło 1000 oryginalnych (!) obrazów (25$ za obraz) [Cohen 1988, s. 11].

Podsumowanie

Powyżej przedstawiono jedynie niewielką część istniejących metod sztucz-
nej generacji sztuki. Oprócz inspiracji sposobem poruszania się mrówek, al-
gorytmami genetycznymi, programowaniem genetycznym, a także proce-
sami poznawczymi człowieka, dziedzina sztucznej kreatywności inspirować
się może również np. sposobem poruszania się rojów owadów [Blackwell
2008, s. 103], sztucznymi sieciami neuronowymi [Todd 1991], geometrią
fraktalną lub połączeniem kilku z wymienionych.11

9Nazwy te są bardzo swobodnymi tłumaczeniami nazw systemów składających się na
program Aaron, a opisanych w [Cohen 1979].

10Znanej z wystawiania artystów takich jak Picasso lub Kadinsky.
11Jak na przykład projekt Electric Sheep wykorzystującego algorytm genetyczny do two-

rzenia populacji pewnego rodzaju fraktali (tzw. fractal flames). Strona internetowa projektu:
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Rysunek 15: Rysunek wygenerowany przez program Aaron. Źródło: [Cohen
H. 1990, Brother Giorgio’s Kangoroo, http://crca.ucsd.edu/∽hcohen/].

Wyniki uzyskiwane przez badaczy zajmujących się dziedziną sztucznej
kreatywności pozwalają lepiej zrozumieć procesy poznawcze angażowane
w tworzenie sztuki. Co więcej — polepszając kreatywność — pomagają ar-
tystom tworzącym programy lub korzystającym z gotowego oprogramowa-
nia (wykorzystującego np. metody opisane w niniejszym artykule) tworzyć
bardziej nowatorskie dzieła, wyznaczające pewien nowy kierunek postępu
w sztuce.
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Abstrakt. Zagadnienie percepcji wzrokowej od wielu lat zajmowało badaczy,
w głównej mierze z powodu tego, iż wzrok jest najbardziej skomplikowanym
zmysłem, dostarczającym wielu informacji potrzebnych do funkcjonowania
człowieka. Zastanawiano się może nie tyle nad sposobem odbierania bodź-
ców, gdyż sama budowa oka, jak też droga impulsów nerwowych na drodze
wzrokowej są poznane na dzień dzisiejszy w dużym stopniu. Największe za-
ciekawienie budzi sposób interpretowania danych wizualnych oraz przetwa-
rzania ich w naszym mózgu. W naszej pracy chcielibyśmy skupić się na jednej
z uznawanych obecnie za najbardziej trafne hipotez autorstwa Davida Milne-
ra i Melvyna Goodale’a, która zakłada istnienie dwóch odrębnych systemów
przetwarzających dane wizualne. Droga wiodąca do tego wniosku prowadzi-
ła głównie przez badania zaburzeń wzrokowych, które budziły zaciekawienie
i fascynację wielu badaczy.

Badania neuropsychologiczne

Na przestrzeni wieków odkryto i przeanalizowano wiele rodzajów zaburzeń
wzrokowych. Badania nad tego rodzaju przypadkami były punktem wyj́scia
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dla naukowców do zagłębienia się w sposobie funkcjonowania dróg wzro-
kowych w naszym mózgu. Doprowadziło to do wysnucia teorii, iż proces
widzenia nie opiera się na zwykłym postrzeganiu obrazów przez nasze oczy,
ale jest również skomplikowanym procesem przetwarzania danych wzroko-
wych i ich kodowania w mózgu.

Przykładem choroby, która potwierdza tę teorię jest agnozja wzrokowa.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Efrona [1969] objawia się
ona zaburzeniem rozpoznawania kształtów oraz wzorów (np. twarzy), pro-
blemami ze zidentyfikowaniemi skopiowaniem nawet prostych kształtów
a zgodnie z jeszcze nowszymi badaniami [Milner i in. 1991] towarzyszą
jej poważne trudności z dyskryminacją orientacji i szerokości. Jest ona spo-
wodowana uszkodzeniem pasma projekcji przesyłanych do kory wzrokowej.

Najbardziej znanym przypadkiem, który bardzo dobrze ilustruje zabu-
rzenia występujące w tej chorobie, jest pacjentka D.F., na której bardzo do-
kładne badania przeprowadzili Milner i Goodale [1995, za: Króliczak G., Czy
iluzje zwodzą jedynie „oko”, ale już nie rękę? http://www.kognitywistyka.
net/artykuly/gk-zizjolnr.pdf]. U niej choroba objawia się bardzo kla-
sycznie: problemy z rozpoznawaniem kształtów, liter i cyfr, oraz słaba zdol-
ność kopiowania rysunków, jednak pomimo to z łatwością rozpoznaje przed-
mioty przez dotyk i potrafi prawie bezbłędnie pisać cyfry i litery, jak też ry-
sować z pamięci proste rysunki przedmiotów. Zauważono u niej, że pomimo
zaburzeń rozpoznawania kształtów, nie ma problemów z chwytaniem przed-
miotów, nie tylko tych pozostających w spoczynku, ale nawet tych, które są
do niej rzucane. Poza tym bardzo dobrze radzi sobie w codziennym życiu.
W związku z tą choroba poddano ją wielu eksperymentom, m.in. w okrą-
głym dysku eksperymentatorzy wycięli prostokątna szczelinę i obracali ten
dysk, co sprawiło, że szczelina zmieniała położenie. D.F. nie potrafiła okre-
ślić położenia tej szczeliny, lecz gdy proszono ją o włożenie w tą szczelinę rę-
ki lub kartki papieru — niemal bezbłędnie wykonywała to polecenie. Wska-
zuje to na fakt, że D.F. pomimo tego, że nie potrafi rozpoznawać właściwości
przedmiotów, potrafi kierować swoimi działaniami jednocześnie nieświado-
mie wykorzystując te właściwości.

Mamy również do czynienia z przypadkiem choroby o przeciwnych ob-
jawach. Jest to ataksja wzrokowa. W tym przypadku chorzy pomimo pra-
widłowego spostrzegania wzrokowego i odpowiedniego kierowania wzroku
w kierunku danego celu maja problemy z chwytaniem tych przedmiotów.
Jedną z osób, które badały ten przypadek był Bálint (za: [David i Goodale
2008]). Opisał on pacjenta, który miał obustronny udar mózgu w obsza-
rze ciemieniowym, czego skutkiem były problemy z sięganiem po widziane
przedmioty za pomocą prawej ręki. Późniejsze badania wykazały, że atak-
sja wzrokowa może wystąpić nawet po jednostronnym uszkodzeniu (górnej
części płata ciemieniowego), co powoduje zaburzenie sięgania po przed-
mioty w jednej ręce, znajdującej się po przeciwnej stronie do uszkodze-
nia. Współcześnie badania na temat tego zaburzenia wykonywali Perenin
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i Vighetto (za: [David i Goodale 2008]). Opisali oni zdolności wzrokowe
i wzrokowo-ruchowe u pacjentów z uszkodzoną częścią płata ciemieniowe-
go (jedynie tej części mózgu i nie ma wątpliwości, że te zaburzenia zostały
wywołane przez inne czynniki). Ci pacjenci mieli problemy z sięganiem po
przedmioty, ale w wyniku badań wykazano u nich, że potrafili wydać dobre
oceny słowne i odległości oraz relatywnego położenia punktów we wszyst-
kich częściach pola widzenia.

Na podstawie przedstawionych zaburzeń można wywnioskować, że od-
bierane bodźce wzrokowe są przekazywane do dwóch różnych ośrodków,
niezależnymi szlakami. Jeden z nich przekazuje informacje na użytek per-
cepcji, a drugi działania. Dzięki badaniom wyżej wymienionych zaburzeń
możemy określić miejsca, w których znajdują się dane ośrodki. Na przykład
osoby z ataksją wzrokową mają uszkodzoną górną część płata ciemienio-
wego, więc możemy się domyślać, że ta część mózgu odpowiada za gene-
rowanie działań, a część dolna płata skroniowego, która jest uszkodzona
u chorych na agnozję wzrokową, miałaby odpowiadać za rozpoznawanie
cech obserwowanych przedmiotów.

Aby potwierdzić tezę na temat dwóch szlaków wzrokowych w mózgu
przeprowadzono eksperyment, lecz tym razem na zdrowych ludziach. Prze-
prowadzili go Aglioti, DeSouza i Goodale ([1995], za:. Króliczak G., Czy ilu-
zje zwodzą jedynie „oko”, ale już nie rękę? http://www.kognitywistyka.

net/artykuly/gk-zizjolnr.pdf). Wyszli oni z założenia, że bez względu
na to, co sądzimy na temat obserwowanego przedmiotu skalowanie roz-
warcia palców podczas chwytu będzie ścísle dostosowane do jego kształtu
i wielkości. W tym celu odtworzyli trójwymiarową iluzję Ebbinghausa, pole-
gającą na tym, że dwa okręgi o tej samej wielkości były umieszczone w róż-
nych kontekstach, przez co obserwator stwierdzał, iż są one różne. W prak-
tyce polegało to na tym że jeden był otoczony szeregiem mniejszych a drugi
większych od siebie okręgów. W ich eksperymencie środkowe okręgi były ła-
twymi do uchwycenia plastikowymi dyskami. Przygotowali oni dwie wersje
tego eksperymentu. W pierwszej prezentowano okręgi o identycznej wiel-
kości fizycznej, lecz były spostrzegane jako różne, a w drugiej wersji wyko-
rzystali takie okręgi, aby były spostrzegane jako identyczne, choć w rzeczy-
wistości się różniły. Wersje te były prezentowane uczestnikom w kolejności
losowej. Uczestnik miał za zadanie chwytać środkowe krążki. W trakcie tej
czynności rejestrowane było, za pomocą systemu OPTOTRAK (trójwymia-
rowych kamer) i zachowywane w postaci cyfrowej, maksymalne rozwarcie
palców wskazującego i kciuka. Nagrania pokazały, że pomimo iluzji, jakim
ulegali, kalibracje rozwarcia palców zawsze była wyznaczana na podstawie
fizycznej wielkości dysku. Stad wynika, że czynności, jakie musieli wykonać
badani, czyli chwytanie poszczególnych dysków, były niezależne od percep-
cyjnego spostrzeżenia tych żetonów ani także od iluzji kontrastu ich wielko-
ści.

Wyżej przedstawiony eksperyment miał pewne niedociągnięcia, które
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mogłyby mieć wpływ na jego ostateczny wynik, dlatego Haffenden i Goodale
([1998], za: Króliczak G., Czy iluzje zwodzą jedynie „oko”, ale już nie rękę?
http://www.kognitywistyka.net/artykuly/gk-zizjolnr.pdf) postano-
wili przeprowadzić go ponownie, tylko, że tym razem w innych warunkach.
Przeprowadzili je w warunkach tzw. otwartej pętli, co polegało na tym, że
uczestnicy w trakcie wykonywania chwytu nie widzieli ani ręki ani celu
(żeby wykluczyć możliwość korygowania rozwarcia w wyniku informacji
zwrotnej) oraz wprowadzili element szacowania percepcyjnego przy uży-
ciu rozwarcia palców wskazującego i kciuka. Poza tym wprowadzono wa-
runek kontrolny, czyli badano rozwarcie palców na samym okręgu bez tła.
Po wprowadzeniu tych zmian już z większą wiarygodnością potwierdziły
się wyniki z poprzednich prób. Mianowicie osoby badane ulegały złudzeniu
podczas porównywania wielkości środkowych okręgów z iluzji Ebbinghau-
sa, jednak gdy dochodziło do sięgnięcia po te okręgi kalibracja rozwarcia
palców była adekwatna do rzeczywistej wielkości. Wskazuje to na fakt iż
istnieje rozdzielenie pomiędzy informacjami wzrokowymi potrzebnymi do
kierowania działaniami a tymi służącymi do odbioru percepcyjnego.

Charakterystyka systemu brzusznego i grzbietowego

Powyższe przypadki potwierdzają istnienie tzw. dwóch mózgów wzroko-
wych. Istnieje jednak pewien spór dotyczący podziału zadań między tymi
dwoma systemami. Według Ungerleidera i Mishikina było to proste rozdzie-
lenie analiz wzrokowych: system grzbietowy, w przyjętej przez nich koncep-
cji, dokonuje obliczeń jednej widzianej własności bodźca, położenia nato-
miast system grzbietowy zestawia takie własności wzrokowe jak wielkość,
kształt czy barwa. Różnicowanie ich odbywało się przy użyciu terminologii
przetwarzania wej́scie: system grzbietowy przeznaczony jest do widzenia
przestrzennego, brzuszny do widzenia przedmiotów.

Goodale i Milner [2008] z kolei pozostając przy koncepcji istnienia dwóch
strumieni, odrzucają stwierdzenie, iż działają one na zasadzie tzw. „gdzie?”
versus „Co?” Tzn., iż jeden strumień odpowiada za widzenie przestrzenne
a drugi za rozpoznawanie przedmiotów? W ich koncepcji tylko strumień
brzuszny przetwarza informacje na potrzeby percepcji, a system grzbietowy
jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji na potrzeby działania. Cha-
rakterystyczny dla tej koncepcji wydaje się fakt, iż zakładają oni, że ta sama
informacja wzrokowa wykorzystywana jest dwukrotnie, raz do wytworzenia
reprezentacji percepcyjnych i ponownie na potrzeby działania.

System grzbietowy

Wiedzie on z pola V1 płata potylicznego do płata ciemieniowego tylnego,
jednak istnieje wiele różnych szlaków, które obejmują różnorodnie wyspe-
cjalizowane ośrodki. Jeden z tych szlaków wiedzie przez pole MT (the mid-
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dle temporal area), poprzez pola MST (the medial superior temporal area)
i FST (The funda surface of the superior temporal sulcus STS), które z ko-
lei przesyłają projekcje do obszaru 7a [Boussaoud, Ungerleider i Desimone
1990]. Innym szlakiem tworzącym system grzbietowy są wej́scia wzrokowe
z pól V2 oraz V3, które przesyłają informacje przez pola V3A, ciemieniowo-
potyliczne, następnie przez pole przedprążkowe grzbietowe. Różnorodność
szlaków w obrębie strumienia grzbietowego, pociąga za sobą również zróż-
nicowanie komórek budujących ten system. Najbardziej zaskakującą wła-
snością tych komórek jest fakt, iż komórki LIP (The lateral intraparietal

area) są niewrażliwe na pobudzanie, gdy badany znajduje się pod narko-
zą. Ta specyficzna właściwość charakteryzuje jedynie komórki w obszarze
ciemieniowym tylnym.

Pomimo tego, że owe 3 szlaki mają początek w jednym obszarze, zdają
się przekazywać różne informacje wiadomo, że te 3 szlaki krzyżowo wiążą
się ze sobą, jednak do końca nie poznano ich poszczególnych funkcji.

System grzbietowy jest filogenetycznie starszy, powszechnie przyjęto kon-
cepcję, iż odpowiada on za działanie, czyli koordynację wzrokowo - rucho-
wą. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, iż sprecyzowanie właściwości komórek
tworzących ten system jest tematem spornym, a to, dlatego że wyróżniono
różne grupy komórek, reagujących w określone sposoby, gdy małpa utkwi
wzrok w nieruchomym przedmiocie czy też śledzi poruszający się bodziec.
Spór wokół charakterystyki owych komórek przebiega pomiędzy badacza-
mi podkreślającymi zależność między aktywnością komórek a zachowaniem
(Np., [Mouncastle i in. 1975]) a argumentującymi, iż komórki te zasadni-
czą są komórkami wzrokowymi, ale odróżnia je to jak ważne jest zwracanie
uwagi na bodziec [Robinson, Goldberg i Santon 1978]. Trudno jednak po-
stawić wyraźną granicę pomiędzy komórkami wzrokowymi a ruchowymi,
dlatego powszechnie uznaje się ich właściwości za dwojakie. Pozostawiając
te spory na boku, trzeba zaznaczyć, że ogólnie zaakceptowanym systemem
klasyfikacji jest to, iż komórki te odgrywają istotną rolę w przekształcaniu
informacji ze współrzędnych osadzonych na wzroku w współrzędne istotne
dla motoryki.

Funkcje systemu grzbietowego należy przede wszystkim rozpatrywać ze
względu na ich użyteczność dla ruchu i działania. Przede wszystkim nasz
ruch zawsze odbywa się w jakiej́s przestrzeni, dlatego też jednym z zadań,
które spełnia ten strumień jest kodowanie przestrzeni. Chcielibyśmy przed-
stawić dwie koncepcje sposobu, w jaki ten proces się odbywa. Pierwszą moż-
liwością jest mechanizm opracowany przez Andersena i jego współpracow-
ników, mówiący o tym, iż informacje kodowane są to te informacje powsta-
jące poprzez przekształcenie współrzędnych bodźca na siatkówce na współ-
rzędne osadzone w głowie [Andersen i in. 1990b]. Hipotezę tę potwierdziły
badania eksperymentalne Shibutani, Sakata i Hyvarinen, którzy wykazali,
iż mikrostymulacja pewnych części pól 7a i LIP wywołuje ruchy sakkadowe
oczu kodowane dla określonego położenia końcowego, które jest wyzna-
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czone w odniesieniu do głowy [Shibutani, Sakata i Hyvarinen 1984]. Drugi
mechanizm, autorstwa Duhamela, Colby i Goldberga [1992], zakłada, że
sieć komórek w korze ciemieniowej tylnej przewiduje konsekwencje, jakie
ma dla siatkówki ruch sakkadowy oczu, tzn, ciągłe przeskoki gałek ocznych
powodują zmianę perspektywy postrzegania. Wymaga to uaktualniania re-
prezentacji przestrzeni wzrokowej, co umożliwia nieprzerwane kodowanie
położenia przedmiotów w świecie. Oba te mechanizmy będą użyteczne je-
dynie do kodowania informacji na krótki okres czasu i działania teraz, nato-
miast nie pozwalają gromadzić informacji przez dłuższy okres czasu.

Zazwyczaj nasze działania skierowane są na przedmioty pozostające w ru-
chu, dlatego konieczne jest śledzenie ruchu danego przedmiotu oraz dodat-
kowo możliwość antycypacji danego przedmiotu. Pomocna w tym okazuje
się kolejna specyficzna właściwość strumienia grzbietowego, która polega
na reagowaniu na prędkość i kierunek bodźca wzrokowego. Możliwe jest to
dzięki temu, iż niektóre neurony głównie pola MT wybiórczo reagują wła-
śnie na te właściwości bodźców. [Maunsell i Van Essen 1983a].

Podsumowując, głównym zadaniem systemu grzbietowego jest kontrola
wzrokowo-ruchowa. Dostarcza on wielu informacji wzrokowych do struktur
związanych z ruchem, zarówno w korze czołowej jak i w zwojach podstawy
oraz pniu mózgu. Dzięki połączeniom modułów funkcjonalnych możliwe są
również skomplikowane ruchy, takie jak sięganie czy chwytanie oraz działa-
nia wobec obiektów pozostających w ruchu.

System brzuszny

System brzuszny zwany inaczej potyliczno-skroniowym przewodzi informa-
cje od płata potylicznego do kory dolnoskroniowej. W klasycznej definicji
Ungerleidera i Mishkina [1982] składa się z projekcji z V1 do wspomnia-
nej już wcześniej kory dolnoskroniowej przez pola V2, część pól V3 oraz
V4 i TEO (znajdujący się na granicy pola dolnoskroniowego). Trzeba jedno-
cześnie zauważyć, że między pasmem brzusznym i grzbietowym występuje
przenikanie informacji, umożliwiające ich wielokrotne użycie przez oba sys-
temy oraz współpracę obu pasm.

Wczesne prace na temat pasma brzusznego wykazały, iż komórki w ko-
rze dolnoskroniowej wykazują wybiórczą wrażliwość na istotne właściwo-
ści postrzeganych przedmiotów [Gross, Rocha-Miranda i Bender 1972]. Ko-
mórki te okazywały się również lepiej reagować na złożone bodźce wzroko-
we, co potwierdzały przytoczone wyżej badania. Hipotezę tę potwierdzają
współczesne prace [Tanaka i in. 1991]. Z kolei według współczesnych ba-
dań wiemy, że komórki wrażliwe na podobne cechy skupione są w kolumny
biegnące w głąb kory dolnoskroniowej [Fujita i in. 1992].

System brzuszny przede wszystkim odpowiedzialny jest za rozpoznanie
i identyfikację przedmiotów, niezależnie od ich położenia. Możliwe jest to
dzięki dużym polom recepcyjnym, które pozwalają na dokonywanie uogól-
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nień pola widzenia. Należy przy tym zaznaczyć fakt, iż system ten wyko-
rzystuje zasoby pamięci, czyli magazynuje zgromadzone informacje na dłu-
żej. Przykładem tego może być rozpoznawanie twarzy. W tym przypadku
ciekawym wydaje się fakt, że pewne komórki, zwane neuronami „twarzy”
(neurony pętli limbicznej) w korze skroniowej kodują opisy wzrokowe zo-
gniskowane na przedmiocie, co więcej pewna grupa komórek reaguje lepiej
na określony rzut twarzy niż inny.

Jak wcześniej wspominalísmy, iż informacje z obu tych systemów krzyżu-
ją się w niektórych miejscach, głównie w polu MT, w związku z tym istnieją
w tym miejscu pasma do przesyłania informacji wzrokowej o ruchu w tymże
właśnie miejscu. Jakie zatem znaczenie ma ta informacja w percepcji? Otóż
okazuje się, że informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie przy rozpo-
znawaniu tożsamości poruszających się przedmiotów oraz przy określaniu
działań wykonywanych przez dany obiekt. Eksperymenty przeprowadzone
przez Sary, Vogels i Orban [1993] pokazały, w jaki sposób ruch wpływa na
analizę percepcyjną. Zaprezentowali oni przykłady komórek, reagujących
na określony kształt, nawet, gdy jego kontury są zdefiniowane przez rela-
tywny kierunek ruchu wzoru, wtedy nawet, gdy jego inne cechy są dla oka
nieuchwytne.

Komórki znajdujące się w tym systemie wykazują cechy charakterystycz-
ne dla systemu zajmującego się rozpoznawaniem obiektów, który zwraca
uwagę na trwałe charakterystyki danych przedmiotów. System brzuszny,
w przeciwieństwie do grzbietowego dokonuje kodowania osadzonego na
przedmiocie (a nie w otoczeniu), który jest przydatny dla pamięci rozpo-
znawczej i długotrwałych reprezentacji świata wzrokowego. Zachodzi ono
w przyśrodkowych i przednich obszarach płata skroniowego dolnego, w ko-
rze okołowęchowej oraz w związanych z nią polach limbicznych.

Rola strumienia brzusznego nie polega na kontroli ruchowo-wzrokowej.
Badania Baizera, Desimone’a i Ungerleidera [1993] potwierdziły, że kora
dolnoskroniowa przesyła niewiele, bądź też w ogóle nie przesyła, projek-
cji do wzgórka górnego lub jąder mostu, odpowiedzialnych za kontrolę ru-
chu gałek ocznych i głowy. Zatem co jest głównym zadaniem tego systemu?
Badania dowiodły, iż komórki tworzące ten system są podatne na modula-
cję poprzez historię wzmocnień oraz wcześniejsze pojawienie się bodźców
[Richmond i Sato 1987]. Z kolei inne prace pokazują, że komórki te mo-
gą odgrywać rolę w porównywaniu bieżących wej́sć wzrokowych z przy-
pominanymi wzorami wzrokowymi, przechowywanymi w innych obszarach
mózgu [Edkandar, Optican i Richmond 1992]. Inni badacze opisali również
silne połączenia między korą dolnoskroniową a jądrem migdałowatym [Bal-
zer, Desimone i Ungerleidera 1993], które jest związane z procesem uczenia
się kojarzenia bodźców wzrokowych z nagrodą. Co więcej powiązano je z re-
akcjami emocjonalnymi i społecznymi na bodźce wzrokowe. Można, zatem
wyciągnąć wnioski, iż strumień brzuszny służy przede wszystkim uczeniu
kojarzeniowemu i zachowaniom społecznym.
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Tabela 5: Na podstawie Króliczak G., Czy iluzje zwodzą jedynie „oko”, ale już
nie rękę http://www.kognitywistyka.net/artykuly/gk-zizjolnr.pdf)

SYSTEM GRZBIETOWY SYSTEM BRZUSZNY

FUNKCJE Wzrokowa kontrola ruchów Rozpoznanie, identyfikacja
CHARAKTERYSTYKA
ROZDZIELCZOŚCI

Większa czasowa(ruch) Większa przestrzenna (kształt)

PAMIĘĆ Pamięć potrzebna do wykonywa-
nia ruchów(krótka)

Wykorzystuje informacje pamię-
ci

ŚWIADOMOŚĆ Większość przetwarzania nie-
świadoma

Większość przetwarzania świa-
doma

UKŁAD ODNIESIENIA Egocentryczny Allocentryczny

Podsumowanie

Przytoczone przez nas wyniki eksperymentów i badań dotyczące zaburzeń
wzrokowych zdają się potwierdzać tezę o istnieniu dwóch niezależnych od
siebie systemów wzrokowych brzusznego oraz grzbietowego. Ich funkcje
oraz system organizacji są różne co przedstawilísmy w tabeli (tab. 5), ale
oba te systemy składają się na skomplikowany proces zwany widzeniem,
którego jeszcze nie poznalísmy do końca. Najwyraźniejszym przykładem,
który pokazuje różnice w funkcjach obu tych strumieni są iluzje, z którymi
często mamy do czynienia. Iluzje opierają się na wykorzystaniu różnicy w
układzie odniesienia, względem którego kodowane są dane. System brzusz-
ny opiera się na układzie allocentrycznym, a grzbietowy egocentrycznym,
wynika z tego że łatwiej zwieść system brzuszny, gdyż opiera się on na od-
niesieniu względem innych przedmiotów.

Przytoczone badania są poparciem tezy, że w naszym mózgu funkcjonują
2 systemy wzrokowe, co więcej są one od siebie niezależne, co wykazały
przytoczone przypadki osób z uszkodzeniem jednego z nich. Skłania to do
stwierdzenia, że informacje docierające z gałek ocznych są tylko niewielką
częścią procesu zwanego widzeniem. Główna jego część odbywa się zatem
wewnątrz mózgu, który odbiera, przetwarza i odpowiednio wykorzystuje
bodźce przekazane z siatkówek.
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Abstrakt. Tradycyjnie systemy zmysłowe postrzega się jako oddzielne od sie-
bie, tymczasem naukowcy otrzymują coraz więcej danych, które wskazują na
zasadniczą rolę interakcji międzymodalnych (cross-modal interactions) w nor-
malnej percepcji. Ich badanie jest w dużym stopniu możliwe dzięki rozwojowi
metod obrazowania pracy mózgu i nowoczesnej elektroencefalografii. Szcze-
gólnie wiele wnoszą badania z udziałem osób niewidomych, u których obser-
wuje się aktywność w obszarach wzrokowych kory mózgowej podczas rozwią-
zywania zadań dotykowych, zadań wyobrażeniowych i śnienia. Istnieje kilka
stanowisk teoretycznych próbujących wyjaśnić taką aktywność: (1) plastycz-
ność mózgu, (2) wirtualne wrażenia wzrokowe, (3) powstawanie reprezenta-
cji przestrzeni.

W referacie przedstawione zostaną w związku z tym trzy wybrane aspekty ba-
dań: (1) problem aktywności w korze wzrokowej podczas rozwiązywania za-
dań dotykowych (2) oraz podczas śnienia u osób niewidomych, (3) a także za-
gadnienie roli przetwarzania wzrokowego i percepcji dotykowej w zadaniach
wyobrażeniowych, a także zaprezentowana zostanie perspektywa dalszych ba-
dań.

Aktywacja w korze wzrokowej podczas zadań dotykowych

Procesy poznawcze osób niewidomych opierają się głównie na dwóch zja-
wiskach. Są to kompensacja zmysłów oraz wyobrażenia. Kompensacja zmy-
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słów polega na odbiorze wrażeń przez wszystkie funkcjonujące analizato-
ry zmysłowe oraz procesy korowe wyższej analizy i syntezy, które mają na
celu zastąpienie bodźców wzrokowych przez inne. Niewidomi opierają się
w największym stopniu na zmyśle dotyku, który jest zmysłem bliskonośnym
i dlatego kompensacja jest wspierana także zmysłem dalekonośnym, przede
wszystkim słuchem. Zaś brak wrażeń wzrokowych powoduje zwiększenie
roli wyobrażeń różnych typów — dotykowych słuchowych i kinestetycz-
nych. Bardzo istotne są tak zwane wyobrażenia surogatowe, czyli zastęp-
cze. Są to substytuty psychiczne treści poglądowych, które ludziom niewi-
domym nie są dostępne w całości lub częściowo, ale odgrywają ważną rolę
w kształtowaniu świata pojęć i wyobrażeń. [Sękowska, 1981]. Dlatego czę-
sto można spotkać niewidomych rozmawiających o tym, że dany przedmiot
ma jakís kolor, albo że kolor im się podoba lub nie [Grzegorzewska, 1955;
za: Sękowska, 1981].

Tym samym badania naukowe z udziałem osób niewidomych, szczegól-
nie od urodzenia, dostarczają cennych danych. Pozwalają badać czy proce-
sy wzrokowe są rzeczywíscie zaangażowane w pewne funkcje poznawcze,
które niejako wydają się od nich przynajmniej częściowo zależne, typu wy-
obraźnia wzrokowa czy śnienie. Z drugiej strony pojawia się kwestia organi-
zacji mózgu osoby niewidomej, która wprawdzie kompensuje brak wrażeń
wzrokowych bodźcami z innych zmysłów, ale jak pracuje część jej mózgu
pozbawiona dopływu tych bodźców? Procesy poznawcze osób niewidomych
pozwalają poszukiwać interakcji między różnymi modalnościami zmysłowy-
mi.

Czytanie pisma Brailla polega na przetwarzaniu prostych bodźców doty-
kowych na wzorce, które posiadają znaczenie oraz właściwości leksykalne
i semantyczne [Sadato et al. 1998, za: Sadato et al., 2002]. Okazuje się, że
utracenie tej umiejętności może być wynikiem urazu części potylicznej mó-
zgu lub na przykład po wywołaniu czasowej lezji przy pomocy przezczasz-
kowej stymulacji magnetycznej (TMS) [Lambert et al., 2004]. Dodatkowo,
odkryto, że obszary wzrokowe kory są aktywne podczas czytania Brailla u
osób niewidomych, nie zaś u osób widzących [Buschel et al. 1998, Sadato
et. al 1996, za: Sathian, Zangaladze, 2002]. Osoby niewidome od urodze-
nia przetwarzają bodźce różnego rodzaju takie jak słuchowe, somatosenso-
ryczne i dotykowe, przy udziale wzrokowych obszarów kory [Bertolo et al.,
2003].

Podczas zadań dotykowych zidentyfikowano aktywność różnych sieci
neuronalnych reprezentujących różne modalności zmysłowe u osób widzą-
cych i niewidomych. Ścieżki przetwarzania dotykowego zwykle połączone
z drugorzędowym polem somatosensorycznym. U osób niewidomych są jed-
nak przekierowane do brzusznych obszarów potylicznych kory, które są za-
rezerwowane dla funkcji rozróżniania kształtu wizualnego. [Sadato & Yone-
kura, 2002].

Uważa się, że są to przejawy reorganizacji mózgu. Osoby niewidome

196



„nie korzystają” z obszarów mózgu powiązanych z percepcją wzrokową, ja-
ko że nie odbierają bodźców typu wzrokowego. Zatem aktywność w tych
obszarach może świadczyć o plastyczności mózgu, który zagospodarowu-
je je na potrzeby zmysłów czy umiejętności kompensujących brak wzroku.
Podobnie dzieje się w przypadku osób po amputacji kończyn. Stymulacja
różnych części twarzy może wywoływać wrażenie dotyku w różnych czę-
ściach ręki, która została amputowana [Ramachandran et al., 1992]. Jest
to tak zwana plastyczność kompensacyjna, która polega na zmianach za-
chodzących w mózgu po zakończeniu się okresu plastyczności rozwojowej,
związanej z dojrzewaniem układu nerwowego. Może powstawać w wyniku
urazów mózgu, uszkodzenia siatkówki, po amputacjach, treningu i uczeniu
się [Kossut, 2005].

Aktywacja w korze wzrokowej podczas śnienia

Pytaniem otwartym pozostaje zawartość snów osób niewidomych od uro-
dzenia. Czy mogą one posiadać wyobrażenia typu wzrokowego? Czy można
je przedstawić w sposób graficzny? Bertolo i współpracownicy uważają, że
odpowiedź na oba pytania może być twierdząca.

W swoich badaniach analizowali oni zapis EEG w zakresie fal alfa, u osób
niewidomych od urodzenia, podczas snu i przyjęli go za wskaźnik wizualnej
zawartości snów [Bertolo et al., 2003]. Testowali także zdolność do graficz-
nego odtworzenia wywołanych przez sen obrazów.

Według badaczy, sprawozdania osób niewidomych z ich snów były bo-
gate w odniesienia dotykowe, słuchowe i kinestetyczne, ale także miały za-
wartość wizualną. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w aktywno-
ści mózgu w zakresie fal alfa w stosunku do grupy kontrolnej, jaką stanowili
normalnie widzący. Osoby niewidome były również w stanie przedstawić
graficznie zawartość swoich snów. Żeby zweryfikować ich umiejętności gra-
ficzne, przeprowadzono Test Rysunku Postaci Ludzkiej Goodenough i Harris
w obu grupach. [Bertolo et al., 2003]. Zawartość wizualna snów jest trakto-
wana jako wyraz wyobraźni wzrokowej [Lopes da Silva, 2003].

Wnioskuje się, że wyobraźnia wzrokowa nie zależy od specyficznej per-
cepcji wizualnej, ale może być wywoływana przez aktywację kory wzroko-
wej przez nie-wzrokowy input [Lopes da Silva 2003]. Zdaniem autorów,
może to oznaczać, że u osób niewidomych od urodzenia mogą powstawać
tzw. wirtualne obrazy (virtual images). Na podstawie informacji z innych
modalności zmysłowych integrują oni dane wej́sciowe przez system wizu-
alny, tak że jest on w stanie wytworzyć pojęcia zawierające reprezentacje
graficzne. [Bertolo et al., 2003].
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Zadania wyobrażeniowe a przetwarzanie wzrokowe i percepcja
dotykowa

Kosslyn [1988] zdefiniował wyobrażenia umysłowe jako stany mózgu ta-
kie same jak podczas percepcji, ale powstające bez bodźców sensorycznych.
Badanie procesów wyobrażeniowych jest niestety bardzo trudne metodolo-
gicznie. Do tej pory najlepiej poznaną i opisaną operacją wyobrażeniową
jest rotacja.

Ludzie są w stanie stwierdzić, że dwuwymiarowy obraz reprezentuje
trójwymiarowy obiekt tego samego kształtu, nawet jeśli oba są przedstawio-
ne w różnej orientacji. Zadanie badające rotację wyobrażeniową polega na
rozstrzygnięciu czy kształt dwóch trójwymiarowych obiektów jest identycz-
ny jako funkcja kątowej różnicy w przedstawieniu ich orientacji względem
siebie. [Shepard & Metzler, 1971].

Ponieważ osoby badane w zadaniach wyobrażeniowych deklarowały ro-
towanie bodźców, podejrzewano, że w procesie tym ważną rolę odgrywa
komponent wizualny. Naukowcy szukają odpowiedzi na pytanie, czy rota-
cja wyobrażeniowa zależy od modalności wzrokowej, czy polega po prostu
na ogólnym, nie-wzrokowym procesie wyobraźni przestrzennej. Badania z
udziałem osób niewidomych ujawniły, że przy zadaniach na rotację wyka-
zują one ten sam charakterystyczny wzorzec rosnącego czasu reakcji i ilości
błędów jak osoby widzące, co może sugerować, że przetwarzanie wzrokowe
nie jest wymagane dla rotacji [Marmor, Zaback, 1976; Carpenter, Eisenberg,
1978; Röder, Rösler, Henninghausen, 1993, 1997; za: Prather & Sathian
2002].

Jednocześnie istnieją przekonujące dowody na to, że rotacja jest zależna
od procesów wzrokowych, ponieważ osoby niewidome są często słabsze niż
osoby widzące w zadaniach na rotację. Chodzi tu zarówno o gorszy czas
reakcji [Röder, Rösler, Henninghausen, 1993; za: Prather & Sathian 2002]
jak i o większą ilość błędów [Marmor, Zaback, 1976; Milar, 1976; Röder,
Rösler, Henninghausen, 1993; za: Prather & Sathian 2002].

Prather i Sathian [2002] podsumowują te dane następująco — procesy
wzrokowe mają wpływ na rotację, jednak nie są dla niej niezbędne. Efektyw-
ność rotacji może zależeć od możliwości zaangażowania wyobraźni wzroko-
wej, a przetwarzanie wzrokowe daje przewagę w rotacji.

Kora potyliczna u osób niewidomych mimo tego, że jest pozbawiona do-
pływu bodźców wzrokowych, wykazuje aktywność i być może jest funkcjo-
nalnie związana z wyobraźnią dotykową. Byłoby to kolejnym dowodem na
plastyczność tej kory. [Uhl et al., 1994]. Jeżeli zatem przetwarzanie wzroko-
we nie jest niezbędne dla rotacji, a obszary z nim związane mogą brać udział
w procesach wyobraźni dotykowej, to być może ma to także znaczenie dla
rotacji.

Jednak rozwiązywanie zadań na rotację angażuje nie tylko obszary zwią-
zane z przetwarzaniem wzrokowym, ale niektóre jej typy także obszary
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związane z procesami motorycznymi. Wexler, Kosslyn i Berthoz [1998] uwa-
żają, że rotacja wyobrażeniowa jest formą niejawnej symulacji rotacji moto-
rycznej, ruchowej. Ich zdaniem, człowiek podczas rotacji zamiast przepro-
wadzać właściwą rotację obiektu, planuje akcję, ale jej nie przeprowadza,
tylko symuluje percepcyjny wynik swojego planu. Badania z neuroobrazo-
waniem donoszą o aktywacji motorycznych i wzrokowo-motorycznych ob-
szarów w mózgu, a szczególnie tylnej kory ciemieniowej oraz kory moto-
rycznej i premotorycznej. [Wexler, Kosslyn & Berthoz, 1998]. Dodatkowo,
Wraga i współpracownicy [2003] udowodnili, że istnieje transfer strategii
motorycznych do rotacji wyobrażeniowej. Badania te nie dotyczyły jednak
bodźców dotykowych, zatem określenie roli procesów motorycznych w ro-
tacji wyobrażeniowej bodźców dotykowych wymagałoby dodatkowych stu-
diów.

Wnioski oraz perspektywa badań

Podsumowując, można powiedzieć, że podej́scie do percepcji uwzględnia-
jące interakcje międzymodalne pozwala spojrzeć na jej organizację z nieco
innej perspektywy i dać jej pełniejszy obraz. Prawdopodobnie najlepiej po-
znanym i opisanym systemem zmysłowym jest wzrok, jednak mimo to na-
ukowcy do tej pory mają trudności z odtworzeniem sposobu jego pracy i na
przykład budową sztucznego oka. Coraz więcej uwagi poświęca się też zmy-
słom mniej eksplorowanym, takim jak dotyk. Mówi się nie tylko o świado-
mości wzrokowej, która stosunkowo łatwo poddaje się badaniom empirycz-
nym [Koch 2008], ale także o świadomości dotykowej (tactile consciousness)
(zobacz przegląd: Gallace & Spence, 2008]. Choć zatem istnieje możliwość
badania zmysłów do tej pory „zaniedbywanych” przez badaczy, dodatkowo
naukowcy starają się zrozumieć wpływ różnych systemów zmysłowych na
siebie nawzajem.

Międzymodalność próbuje się też odnieść do dwóch rodzajów zjawisk.
Pierwsze wiążą się z koncepcjami plastyczności mózgu i reorganizacji jego
funkcji. Plastyczność dorosłego mózgu to zjawisko, które długo wywoływało
kontrowersje wśród naukowców, gdyż uważano, że po zakończeniu okresu
plastyczności rozwojowej właściwości neuronów są stałe i niezmienne, two-
rząc jakby „hardware” analityczno-percepcyjny mózgu. Jednakże coraz licz-
niejsze dane empiryczne przełamały ten opór, otwierając drogę do badania
interakcji między modalnościami zmysłowymi. [Kossut, 2005].

Drugi rodzaj zjawisk dotyczy wirtualnych obrazów, które powstają w wy-
niku integracji informacji z różnych systemów zmysłowych. Obecnie to sta-
nowisko jest również przyjmowane raczej sceptycznie. Być może w tym
przypadku o wiele trafniejsze byłoby myślenie w kategoriach percepcji prze-
strzeni. To pojęcie zdaje się lepiej opisywać funkcjonowanie poznawcze osób
niewidomych. Obraz świata tworzą oni głównie na podstawie wrażeń słu-
chowych i dotykowych, a ważną rolę odgrywają w nim też stosunki prze-
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strzenne. Tego typu informacje prawdopodobnie nie tyle tworzą wirtualne
obrazy wizualne, co po prostu reprezentację przestrzeni. Osoby niewidome
mają umiejętność stereognostycznego ujmowania przedmiotu [Sękowska,
1981], która polega na odtwarzaniu jego całości na podstawie jednego wra-
żenia. Działa ono jak sygnał wywołujący wrażenie przedmiotu.

Obszarem w którym wciąż toczy się dyskusja jest rola procesów wzroko-
wych w wyobrażeniach. Można próbować odpowiadać na to pytanie w ra-
mach interakcji międzymodalnych, na przykład na podstawie badań z uży-
ciem bodźców dotykowych. Istotnym problemem wydaje się poszukiwanie
funkcjonalnej sieci zaangażowanej w percepcję dotykową, która jest rów-
nież zaangażowana w zadania wyobrażeniowe. Jej zlokalizowanie udowod-
niłoby niezależność wyobrażeń od przetwarzania wzrokowego, czy może
raczej ich multimodalny charakter.

Podobne zadanie może spełnić badanie roli procesów czy strategii moto-
rycznych w procesach wyobrażeniowych. Jeżeli rotacja jest formą symulacji
ruchu, to być może tutaj również możemy mówić o percepcji przestrzeni.

Interakcje między różnymi modalnościami zmysłowymi okazują się być
ważną częścią percepcji. Ich rolę pokazały dopiero zaawansowane metody
neuroobrazowania oraz nowoczesna elektroencefalografia, które pozwalają
ujawnić funkcjonalne połączenia między różnymi obszarami mózgu. Jest to
też dobre narzędzie umożliwiające badanie plastyczności mózgu.
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Abstrakt. Uwaga jest jednym z najważniejszych korelatów kreatywności na
poziomie elementarnych procesów poznawczych. Wiele badań wskazuje na
słabszą selektywność (w tym większą podatność na zakłócenia) oraz gorszą
podzielność uwagi osób bardziej twórczych. Jednakże wyniki nie są jedno-
znaczne. Być może różnym fazom procesu twórczego sprzyjają odmienne spo-
soby funkcjonowania uwagi. W prezentowanym tekście dokonano przeglądu
badań nad uwagowymi korelatami kreatywności oraz przedstawiono wyniki
badań własnych z tej problematyki.

Twórczość to złożone zagadnienie wymykające się jednoznacznym defi-
nicjom, przez co próby jego badania oraz zrozumienia wymagają podej́scia
interdyscyplinarnego, łączącego teorie i metody stosowane przez przedsta-
wicieli różnych dziedzin nauki (między innymi filozofii, psychologii, socjo-
logii, antropologii i pedagogiki). Wielość możliwych ujęć problemu objawia
się także w ramach każdej z dyscyplin. W przypadku perspektywy psycho-
logicznej niezbędne wydaje się uwzględnienie zarówno aspektów rozwojo-
wych czy wychowawczo-edukacyjnych lub osobowościowych, jak również
emocjonalnych i motywacyjnych, społecznych czy wreszcie poznawczych
[Nęcka 2005]. Zgodnie z egalitarnym rozumieniem twórczości, potencjał
twórczy (nazywany niekiedy kreatywnością: zdolnością do produkowania
nowych i wartościowych wytworów) jest cechą podzielaną przez wszystkich
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ludzi, choć każdego charakteryzuje inny jej poziom [Nęcka 2005]. Perspek-
tywa psychologii poznawczej umożliwia poszukiwanie korelatów kreatyw-
ności na poziomie podstawowych procesów poznawczych. Nie jest to oczy-
wíscie podej́scie wystarczające, ale wydaje się niezbędne dla pełniejszego
zrozumienia fenomenu twórczości.

Uwaga pełni bardzo istotne funkcje poznawcze, istnieją jednak rozbież-
ności odnośnie tego, na czym polega mechanizm jej działania. Maruszew-
ski [2002] wyróżnia trzy podstawowe zadania systemu uwagowego: (a) se-
lekcjonowanie bodźców docierających do osoby, (b) ukierunkowanie proce-
sów mentalnych, (c) dysponowanie zasobami systemu poznawczego. Nęcka
[Nęcka, Orzechowski i Szymura 2006] proponuje by uwagę rozumieć jako
mechanizm odpowiedzialny za zapobieganie negatywnym skutkom przeła-
dowania poznawczego i wybór informacji do przetwarzania. Zgodnie z tym
podej́sciem, przejawy selektywności uwagi można znaleźć zarówno w za-
kresie selekcji nadmiaru bodźców, jak i kontroli możliwych reakcji.

Nęcka [1995] uważa, że w myśleniu twórczym biorą udział następujące
operacje poznawcze: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumowanie
dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, myślenie metaforyczne i dokonywa-
nie transformacji. Guilford [1978] za jedno z poznawczych uwarunkowań
twórczości uważa myślenie dywergencyjne, czyli zdolność „generowania in-
formacji na podstawie informacji danej, przy czym nacisk położony jest na
różnorodność i ilość produktów wygenerowanych z tego samego źródła”
[Guilford 1978, s. 410]. W zadaniach wymagających tego rodzaju opera-
cji, w przeciwieństwie do tych wykorzystujących głównie myślenie konwer-
gencyjne, nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, należy zaś na podstawie
otwartego problemu wytworzyć jak najwięcej możliwych rozwiązań [Guil-
ford, 1978]. Nie ma podstaw ku temu by zawężać rozumienie twórczości
jedynie do myślenia dywergencyjnego, wydaje się jednak, że ma ono du-
ży udział w procesie twórczym, dlatego warto temu aspektowi poświecić
szczególną uwagę.

Wiele badań poświecono analizowaniu związków twórczości z uwagą
selektywną Prawdopodobnie zależności pomiędzy twórczością a funkcjono-
waniem uwagi nie mają jednoznacznego charakteru. Wydaje się, że poszcze-
gólne etapy procesu twórczego mogą wymagać odmiennych stanów uwagi.
Ghiselin, Rompel i Taylor [1964 za: Nęcka 2005] wykazali, że uczeni oce-
niani jako bardziej twórczy, opisywali swoją uwagę jako bardzo rozproszo-
ną przed krytycznym momentem procesu twórczego, zrównoważoną zaraz
po nim oraz intensywną na etapie dopracowywania rozwiązania. Natomiast
mniej twórczy uczeni deklarowali, że uwaga ze skupionej zmienia się na
intensywną, a następnie ulega rozproszeniu. Być może rozproszona uwaga
jest przydatna na etapie zbierania informacji (co zapobiega sztywności), na-
tomiast jej skupienie umożliwia dokonanie wyboru danych oraz ich dalsze
efektywne opracowanie [Nęcka 1995]. Na podstawie niektórych badań for-
mułowano wnioski łączące wyższy poziom kreatywności z poszerzeniem po-
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la uwagi [Mendelsohn i Griswold 1964, 1966; Mendelsohn i Lindholm 1972;
Kasof 1997]. Kasof [1997] zaobserwował istnienie pozytywnej korelacji po-
między kreatywnością a szerokością uwagi. Szerokość wyznacza zakres sty-
mulacji, na jaki jednostka zwraca uwagę. Osoby o wąskiej uwadze koncen-
trują się na stosunkowo niewielkim zakresie bodźców, można więc uznać,
że lepiej selekcjonują informacje istotne od nieistotnych i są mniej podatne
na wpływ środowiska niż osoby o szerokiej uwadze, które gorzej selekcjo-
nują bodźce i zwracają uwagę także na poboczną stymulację. W badaniach
Kasofa [1997] podstawą do określenia szerokości uwagi był wynik uzyska-
ny w kwestionariuszu który mierzył tendencję do automatycznego odfiltro-
wywania nieistotnych bodźców ze świadomości (co można tłumaczyć zdol-
nością do habituacji). Wykryto słabą pozytywną korelację między wskaźni-
kami twórczości a miarą uwagi poszerzonej. Zaobserwowano ponadto, że
hałas, który zawęża zakres uwagi, pogarsza wykonanie zadania twórczego,
zwłaszcza u osób o chronicznie szerokiej uwadze. Można na tej podstawie
wnioskować, że osoby bardziej twórcze gorzej sobie radzą z zakłóceniami.
Kasof [1997] uważa, że wykonaniu zadań angażujących zdolności twórcze
sprzyja szersza uwaga, ponieważ są one bardziej złożone niż większość za-
dań intelektualnych, przez co wymagają udziału większej liczby paralelnych
procesów. Z hipotezą postulującą istnienie związku między szerokością uwa-
gi a twórczością zgodne są także wyniki serii badań Mendelsohna i współ-
pracowników [Mendelsohn i Griswold 1964, 1966; Mendelsohn i Lindholm
1972]. Wskazują one na to, że osoby twórcze podczas rozwiązywania pro-
blemów werbalnych wykorzystują incydentalne wskazówki lepiej niż osoby
mniej twórcze, co można tłumaczyć poszerzeniem pola uwagi oraz mniej-
szym ignorowaniem pobocznej stymulacji. W przytaczanych eksperymen-
tach osoby badane były proszone o zapamiętywanie listy słów, a następnie
rozwiązywały anagramy. Lista słów do zapamiętania zawierała między in-
nymi takie wyrazy, które mogły sugerować prawidłowe rozwiązania anagra-
mów, ale badani nie zostali o tym poinformowani. Słowa-wskazówki były
także zawarte w interferującej stymulacji dźwiękowej, którą prezentowano
podczas wykonywania zadania. Osoby bardziej twórcze rozwiązały znaczą-
co więcej anagramów. Stwierdzono, że nie było to spowodowane różnica-
mi w zdolnościach pamięciowych, poziomem umiejętności werbalnych czy
umiejętnością rozwiązywania anagramów. Autorzy tłumaczą wyniki większą
wrażliwością osób twórczych na wskazówki (jawne i incydentalne), co może
być związane ze skłonnością do poświęcania uwagi pozornie nieistotnej sty-
mulacji. Wydaje się, że można to kojarzyć z mniejszą selektywnością uwagi.
Mendelsohn uważa, że myślenie twórcze wymaga zdolności dokonywania
odległych skojarzeń. Wprowadzanie w pole uwagi większej liczby bodźców
(także przypadkowych) może ułatwiać osiągniecie twórczych efektów. Moż-
liwe jednak, że znaczenie ma nie tylko szerokość uwagi, ale także zdolność
do opracowywania i przechowywania dużej liczby bodźców [Mendelssohn
i Lindholm 1972].
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Martindale [1981, za: Kasof 1997] twierdzi, że niezbędnym prerekwi-
zytem osiągnięcia twórczego efektu jest dokonanie odpowiedniej kombi-
nacji pomiędzy uwzględnianymi elementami, a im więcej takich elemen-
tów bierze się pod uwagę, tym szansa jest większa. Konstrukt szerokości
uwagi przywodzi na myśl koncepcję uwagi ekstensywnej. Zdaniem Kolań-
czyk [1992] rozpoczynanie procesu intuicji twórczej (utożsamianej z wglą-
dem) następuje w stanie motywacji paratelicznej, która uruchamia mecha-
nizm uwagi ekstensywnej, obejmującej szeroki zakres bodźców zewnętrz-
nych i wewnętrznych, ale umożliwiającej jedynie płytsze ich przetwarzanie
(niż bardziej skoncentrowana uwaga intensywna). Intuicyjny styl poznaw-
czy wykazuje pewne powiązania z miarami myślenia dywergencyjnego m.in.
płynnością i giętkością [Kolańczyk, 1999, za: Nęcka, 2005].

W badaniach Nęcki [1994, 1999] z wykorzystaniem paradygmatu DI-
VA (DIVided Attention) wykazano szereg związków pomiędzy twórczością a
funkcjonowaniem uwagi. DIVA umożliwia pomiar różnych aspektów uwa-
gi, w tym selekcję bodźców oraz podzielność zasobów. Zadanie selekcyjne
wymaga detekcji sygnału: reagowania na bodźce ważne przy jednoczesnym
ignorowaniu nieistotnych oraz zakłócających (w warunku z dystrakcją). Na
raz można prezentować trzy, cztery lub pięć bodźców. Kiedy od osoby ba-
danej wymaga się wykonywania, równocześnie z zadaniem selekcyjnym,
dodatkowego zadania, badana jest zdolność do kontrolowania czynności
jednoczesnych, a tym samym podzielność uwagi [Nęcka 1994]. Zarówno
u osób bardziej, jak i mniej twórczych, stwierdzono wydłużenie czasu reak-
cji przy wzroście liczby elementów w zbiorze. Osoby twórcze w porównaniu
do osób mniej twórczych, reagowały w zadaniu detekcyjnym wolniej, gdy
liczba elementów w zbiorze była większa (4 lub 5), a nieznacznie szybciej,
przy mniejszej liczbie elementów (3). Efekt potwierdzono w późniejszych
badaniach [Nęcka 1999]. Wykazano także, że zarówno u osób mniej, jak
i bardziej twórczych czas reakcji w zadaniu podwójnym był dłuższy niż w
zadaniu pojedynczym, nie wykazano jednak efektów różnicowych. W kolej-
nym eksperymencie dokonano modyfikacji DIVY wprowadzając inną wersję
dystrakcji, dzięki czemu zwiększono trudność zadania [Nęcka 1999]. Po-
twierdzono opisany wcześniej efekt wydłużenia czasu reakcji u osób o wyż-
szych wynikach w teście twórczości. Zaobserwowano także, że w warunku
podwójnego zadania osoby, które uzyskały wyższy wynik na skali płynności
reagowały wolniej niż osoby o niższych wynikach, gdy wielkość zbioru wy-
nosiła cztery lub pięć elementów, ale przy zbiorze trzyelementowym reago-
wały szybciej (w warunku zadania pojedynczego nie zaobserwowano róż-
nic). Wyniki powyższych badań wskazują na gorsze funkcjonowanie uwagi
u osób twórczych. Dotyczy to zwłaszcza selekcji bodźców, szczególnie przy
trudnych warunkach zadania, a także podzielności uwagi [Nęcka 1999].

Podsumowując zaprezentowane wyżej wyniki badań, można stwierdzić,
że kreatywność (w tym jej aspekcie, który jest związany z myśleniem dy-
wergencyjnym) jest powiązana z gorszym funkcjonowaniem mechanizmu
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uwagi selektywnej, co może się przekładać na trudności w detekcji sygnału
(zwłaszcza w trudnych warunkach) oraz podatność na nieistotną stymula-
cję. Prawdopodobnie umożliwia to dokonywanie większej liczby skojarzeń,
niekiedy dosyć odległych od siebie (choćby ze względu na uwzględnianie
informacji zakłócających) a także zwiększa szanse na to, że niektóre z nich
będą oryginalne i wartościowe (por. Nęcka 1999; Martidnale 1981, za: Ka-
sof, 1997]. Jeden z mechanizmów opisanej zależności może polegać także
na tym, że wraz ze wzrostem liczby pomysłów, wzrasta prawdopodobień-
stwo tego, że znajdą się wśród nich także takie o wysokiej jakości [Osborn
1959, za: Nęcka 2005].

Część badań wskazuje na upośledzenie mechanizmu uwagi podzielnej
u osób twórczych. Nęcka [1999, 2005] jako możliwe wytłumaczenie te-
go efektu podaje następujące propozycje: osoby twórcze mogą dysponować
ogólnie mniejszą pulą zasobów uwagi, mogą także preferować sekwencyj-
ne przetwarzanie danych zamiast równoległego, możliwe także, że mniej
niż wymagania zadania interesuje je zadanie samo w sobie np. jego cechy.
Przeciwko pierwszej hipotezie przemawiać może to, że zadania twórcze czę-
sto wymagają angażowania dużej ilości zasobów [Nęcka 1999]. Za przyję-
ciem hipotezy mógłby przemawiać negatywny związek pomiędzy twórczo-
ścią a inteligencją, która koreluje pozytywnie z ilością zasobów, jednakże
nie stwierdzono takiej zależności [Nęcka 1994, 2005]. Hipoteza o sekwen-
cyjnym przetwarzaniu danych wydaje się rozbieżna z postulatem Kasofa
[1997] o większej równoległości procesów twórczych. Trzecią hipotezę na-
leżałoby zweryfikować [Nęcka 1999].

Być może efekt gorszej kontroli wykonywania zadań jednoczesnych moż-
na wiązać z niską selektywnością uwagi u osób twórczych. Biorąc pod uwagę
wyniki uzyskane w paradygmacie DIVA, oznaczałoby to, że trudność zadania
selekcyjnego w warunku z dystrakcją lub przy większej liczbie elementów
jest wyższa dla osób twórczych niż dla mniej twórczych. Tak samo byłoby
w warunku wykonywania tego (subiektywnie trudniejszego) zadania razem
z zadaniem pobocznym. Być może, gdyby poddać kontroli wpływ słabszej
selektywności, mogłoby się okazać, że efekt pogorszenia wykonania testu
w warunku podwójnego zadania nie jest w grupie osób bardziej twórczych
większy niż u osób mniej twórczych. Dodatkowe wsparcie takiego rozu-
mowania mogłaby stanowić koncepcja uwagi jednorodnej Nęcki [Szymura
i Nęcka 2004], zgodnie z którą uwaga zależy od jednego niespecyficznego
magazynu zasobów, zatem gorsza kontrola wykonywania zadań jednocze-
snych mogłoby wynikać z konieczność poświęcania dużej ilości zasobów na
detekcję sygnału (a to byłoby spowodowane niską selektywnością). Zależ-
ność jakości wykonania zadań jednoczesnych od trudności zadania selekcyj-
nego potwierdzono w badaniach nad uwagowymi mechanizmami inteligen-
cji w paradygmacie DIVA [Nęcka 1994; Szymura i Nęcka 2004].

Wydaje się, że zasadne byłoby zbadanie, jaki charakter mają ubytki funk-
cjonowania uwagi u osób twórczych, przy uwzględnieniu tego, w jakim
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stopniu pogorszenie wykonywania czynności jednoczesnych można tłuma-
czyć jedynie słabszym mechanizmem selekcji. Właśnie ta kwestia stanowiła
główny przedmiot badań autorskich.

Badania własne

Przyjęto założenia opisane poniżej. Osoby bardziej twórcze pod względem
myślenia dywergencyjnego charakteryzować się miały mniejszą selektyw-
nością uwagi niż osoby mniej twórcze. Nie przewidywano jednak różnic po-
między tymi grupami w zakresie podzielności uwagi (przy kontroli efektu
selekcji). Zakładano, że niska selektywność będzie korelować ze wszystkimi
miarami myślenia dywergencyjnego, ale najsilniejszego efektu spodziewano
się w przypadku płynności, będącej ilościową miarą produktywności, która
może być czynnikiem ułatwiającym uzyskanie wysokich wyników na pozo-
stałych skalach kreatywności.

Przebadano 94 licealistów. Poziom kreatywności oszacowano na podsta-
wie Testu Twórczego Myślenia (TTM) autorstwa Nęcki i Rychlickiej [1987].
Jest to metoda typu papier-ołówek. Na podstawie odpowiedzi udzielonych
na sześć pytań otwartych określono trzy parametry kreatywności: (a) płyn-
ność — sumę odpowiedzi udzielonych na wszystkie pytania, (b) giętkość —
liczbę kategorii, do których można zaliczyć udzielone odpowiedzi (każdą
wypowiedź oceniano pod względem trzech dwubiegunowych wymiarów:
ogólne (O) — fragmentaryczne (F), wizualne (W) — funkcjonalne (Fu),
analogiczne (A) — metaforyczne (M), (c) metaforyczność — suma odpo-
wiedzi, które oceniono jako metaforyczne.

Osoby badane podzielono na grupę bardziej twórczych i mniej twór-
czych, w zależności od wyników uzyskanych w teście TTM. Do grupy pierw-
szej dobierano osoby, które w danej skali uzyskały wynik powyżej percentyla
66%, a do grupy drugiej — poniżej percentyla 33%. Każdego podziału do-
konywano osobno w przypadku poszczególnych skal TTM.

Pomiaru uwagi dokonano przy użyciu testu uwagi DIVA (DIVided Atten-

tion, Nęcka 1994]. Metoda składa się z dwóch zadań (pierwsze bada se-
lektywność uwagi, natomiast drugie mierzy podzielność). W selekcyjnym
należy obserwować ekran komputera, na którym pojawiają się bodźce —
literki i reagować na sygnał, który jest odmienny fizycznie, ale identyczny
znaczeniowo z literą — wzorcem (np. 〈R, r〉), natomiast dystraktorami są
znaki tożsame zarówno semantycznie, jak i fizycznie (np. 〈R, R〉). Zadanie
dodatkowe, które w warunku podwójnego zadania towarzyszy testowi se-
lekcyjnemu, polega na kontroli położenia opadającej linii.

Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu pakietu sta-
tystycznego STATISTICA, w ramach którego wykonano wielokrotną analizę
wariancji. Wyniki dotyczące efektów różnicowych nie były jednoznaczne.
Uzyskano odmienne zależności w odniesieniu do poszczególnych parame-
trów TTM, przy czym najsilniejsze w przypadku płynności. Osoby bardziej
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Tabela 6: Statystyki dotyczące zależności pomiędzy czasem reakcji a po-
ziomem twórczości oszacowanym w oparciu o wynik w Teście Twórczego
Myślenia. Gwiazdką (*) oznaczono efekty istotne statystycznie.

Parametry

Twórczości

Osoby Różnica Statystyki Porównań

Międzygrupowych

Płynność
Mniej Twórcze 669,06 F(1,57)=4,42;

p=0,04 *
Bardziej Twórcze 648,69

Giętkość
Mniej Twórcze 667,61 F(1,56)=5,4;

p=0,02 *
Bardziej Twórcze 648,03

Metaforyczność
Mniej Twórcze 669,06 F(F(1,57)=0,48;

p=0,49
Bardziej Twórcze 656,69

twórcze pod względem płynności i giętkości, uzyskały krótsze czasy reakcji
w zadaniu uwagowym niż osoby mniej twórcze, co wskazuje na ich lepszą
selektywność uwagi (a więc jest niezgodne z hipotezą). Nie wykazano istot-
nej statystycznie różnicy w czasie reakcji pomiędzy osobami z kontrasto-
wych grup pod względem metaforyczności. Statystyki dotyczące opisanych
zależności przedstawia Tabela

Analiza kontrastów pozwoliła wykryć, że w przypadku płynności efekt
różnicowy był istotny statystycznie jedynie w warunku zadania pojedyncze-
go (F (1, 57) = 5, 65; p = 0, 02), natomiast w odniesieniu do giętkości — w
warunku podwójnym (F (1, 56) = 5, 00; p = 0, 03). Mimo to interakcja za-
dania pojedynczego lub podwójnego z poziomem kreatywności okazała się
nieistotna statystycznie zarówno w przypadku płynności (F (1, 57) = 1, 01;
p = 0, 32), jak i giętkości (F (1, 56) = 0, 27; p = 0, 61). Nie zaobserwo-
wano także istotnych statystycznie różnic pomiędzy osobami mniej a bar-
dziej twórczymi (w odniesieniu do poszczególnych parametrów TTM) pod
względem stopnia deterioracji (wielkości wydłużenia czasu reakcji w warun-
ku podwójnego zadania w porównaniu do zadania pojedynczego). Wartości
statystyk przedstawiono w Tabeli . Otrzymane wyniki zdają się wspierać
hipotezę o braku różnic w zakresie podzielności uwagi pomiędzy osobami
bardziej i mniej twórczymi.

Zarówno u osób bardziej twórczych, jak i u mniej twórczych (w przy-
padku każdego z parametrów TTM) obecność dystrakcji wydłużała czas re-
akcji. Bardziej szczegółowe analizy statystyczne pozwoliły wykryć zależność
interakcyjną pomiędzy poziomem płynności oraz obecnością lub brakiem
dystrakcji (efekt był na granicy istotności statystycznej: F (1, 57) = 3, 83;
p = 005). Okazało się, że osoby bardziej płynne uzyskały krótsze czasy
reakcji niż osoby mniej płynne, ale efekt był istotny statystycznie jedynie
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Tabela 7: Średnia wielkość wydłużenia czasu reakcji (w milisekundach) w
zadaniu podwójnym w porównaniu do pojedynczego w przypadku osób
mniej twórczych i bardziej twórczych (pod względem: płynności, giętkości i
oryginalności) oraz wartości statystyk porównań międzygrupowych

Parametry

Twórczości

Osoby Różnica Statystyki Porównań

Międzygrupowych

Płynność
Mniej Twórcze 113,92 F(1,57)=1,00;

p=0,32 *
Bardziej Twórcze 125,88

Giętkość
Mniej Twórcze 126,52 F(1,56)=0,27;

p=0,61 *
Bardziej Twórcze 120,81

Metaforyczność
Mniej Twórcze 119,67 F(1,53)=0,006;

p=0,94
Bardziej Twórcze 118,78

w warunku bez dystrakcji (F (1, 57) = 8, 01; p < 0, 01). Analogiczną zależ-
ność wykryto w przypadku giętkości (F (1, 56) = 5, 20; p = 0, 03). Należy
jednak zaznaczyć, że efekt interakcji nie był w przypadku tego parametru
statystycznie istotny (F (1, 56) = 0, 21; p = 0, 65). Może to stanowić ar-
gument na rzecz tezy o większej podatności na dystrakcję osób bardziej
kreatywnych, jednakże w przypadku metaforyczności zaobserwowano ra-
czej odwrotną zależność. W warunku bez dystrakcji nie wykazano istotnych
statystycznie różnic między osobami mniej a bardziej metaforycznymi, jed-
nakże w warunku z dystrakcją osoby bardziej metaforyczne uzyskały krótsze
czasy reakcji niż mniej metaforyczne, choć różnica była istotna statystycz-
nie jedynie w przypadku, gdy zbiór liczył trzy elementy (F (1, 53) = 6, 00;
p = 0, 02). W celu sprawdzenia, które z parametrów TTM (płynność, gięt-
kość i metaforyczność) można byłoby uznać za nieredundantne predyktory
czasu reakcji w teście DIVA przeprowadzono analizę regresji metodą kro-
kową pełną. Wykazano, że ogólna predykcja dla czasu reakcji była istot-
na statystycznie (F (1, 78) = 10, 17; p = 0, 002) z płynnością jako jedynym
istotnym predyktorem (B = −23, 58; β = −0, 22; t = −2, 14; p < 0, 04).
i objaśniała 12% wariancji (R = 0, 34; Radj = 0, 10).

Wyniki zaobserwowane w niniejszym badaniu znacznie odbiegają od da-
nych z wcześniejszych badań w paradygmacie DIVA. Możliwe, że wynika to
z wad procedury badawczej. Inne możliwe wyjaśnienie może się odwoły-
wać do rodzaju zadania selekcyjnego. We wcześniejszych badaniach wyko-
rzystano prostą, fizyczną zasadę selekcji. W prezentowanym eksperymencie
wykorzystano trudniejszą, semantyczną regułę, która wymagała reagowania
na literę identyczną znaczeniowo ze wzorcem. Daje to podstawy do wypro-
wadzenia przynajmniej dwóch hipotetycznych wyjaśnień:
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• Być może semantyczna zasada selekcji wymagała dokonywania inte-
gracji cech w obiekt (wielkości i kształtu litery). Słabosz [2000] wy-
kazała, że osoby bardziej twórcze szybciej sobie radzą z integracją
cech w obiekt. Warunki wymagające przeprowadzania takiej koniunk-
cji mogły więc faworyzować osoby twórcze.

• Możliwe, że słabsza selektywność uwagi osób bardziej kreatywnych
ujawnia się jedynie w warunkach, w których przetwarzają oni infor-
macje jedynie na poziomie fizycznym, natomiast gdy wymagane jest
przetwarzanie informacji, na głębszym, semantycznym poziomie, ich
uwaga może funkcjonować w sposób bardziej skoncentrowany.

Przedstawione wyjaśnienia mają jedynie status hipotetyczny, być może
warto byłoby przeprowadzić badania w celu ich weryfikacji.

Jeśli założyć, że zaobserwowane w badaniu efekty nie są przypadkowe,
ich wytłumaczenia można byłoby poszukiwać także w interakcyjnym od-
działywaniu poziomu inteligencji i twórczości. Wobec tego zasadna wydaje
się sugestia by zaplanować dalsze badania w celu przeanalizowania tego,
w jakim stopniu za wyniki uzyskane w teście uwagi, odpowiadają procesy
poznawcze leżące u podstaw kreatywności, a w jakim te leżące u podłoża
inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, w jakie obie zmien-
ne ze sobą wchodzą. Ponadto warto byłoby zbadać, które z nich są najsilniej
(i nieredundantnie) związane z funkcjonowaniem uwagi. Wydaje się, że ta-
kie, dosyć skomplikowane postępowanie badawcze, mogłoby mieć jednak
pewną trafność ekologiczną z racji tego, że odzwierciedlałoby interakcyjną
naturę procesów poznawczych zachodzących w ludzkim umyśle.

Literatura

Ghiselin B., Rompel R. i Taylor, C.W. (1964), A creative process check list: its
development and validation, Widening horizons in creativity, Wiley, 19–33

Guilford J.P. (1978), Natura inteligencji człowieka, Państwowe Wydawnic-
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