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Automatyczna synteza programów
i jej zastosowania

Iwo Błądek
Informatyka
Politechnika Poznańska
iwo.bladek@gmail.com

Streszczenie

Zdolność do formułowania wysokopoziomowych algorytmów postępowa-
nia w celu rozwiązania sytuacji problemowych jest jedną z charaktery-
stycznych cech człowieka współczesnego. Wraz z rozwojem informatyki,
a w szczególności sztucznej inteligencji, obserwujemy stopniowe naby-
wanie tej umiejętności przez maszyny. Okazuje się jednak, że w wielu
problemach podobne rezultaty można uzyskać przy użyciu algorytmicz-
nych metod, które ze sposobem rozumowania człowieka mają niewiele
wspólnego. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych zasad działa-
nia tych metod, oraz ich możliwości i zastosowań na obecnym etapie
rozwoju, w odniesieniu do problemu generowania programów.

Wstęp

Automatyczna synteza programów (ang. program synthesis) to dziedzina badań
wchodząca w skład sztucznej inteligencji. Zajmuje się ona badaniem możliwości two-
rzenia i uzupełniania programów metodami algorytmicznymi. Wzrost mocy oblicze-
niowej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat spowodował, że realne staje się sku-
teczne użycie metod syntezy w praktycznych zastosowaniach np. jako automatyczny
asystent programisty, albo intuicyjne narzędzie pozwalające generować programy oso-
bom bez wiedzy programistycznej. W ogólności panuje zgoda, że dziedzina ta ma duże
perspektywy praktycznych zastosowań [Harman 2010].

Poprzez program rozumieć będziemy tutaj ciąg instrukcji, który może zostać wy-
konany w celu przetworzenia pewnych danych wejściowych na wynik. W takim ujęciu
programem jest również zapisane zdanie w rachunku zdań albo wielomian. Warto
zauważyć, że zgodnie z hipotezą Churcha-Turinga, każdy możliwy według powyższej
definicji program może zostać wykonany na maszynie Turinga. Programy komputero-
we są szczególnym, aczkolwiek chyba najbardziej interesującym w kontekście syntezy,
przypadkiem wyżej zdefiniowanego ogólnego pojęcia programu.

Przykładowym zadaniem syntezy mogłoby więc być na przykład znalezienie pro-
gramu komputerowego sortującego listę liczb całkowitych, przy czym syntetyzator
dostałby na wejściu rozwiązania dla kilku nieposortowanych list tak by wiedział, jaką
funkcjonalność ma zrealizować.
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10. PFK Automatyczna synteza programów i jej zastosowania

1. Główne aspekty syntezy programów

Wyróżnić można [Gulwani 2010] trzy główne aspekty charakteryzujące każde po-
dejście do rozwiązania problemu syntezy programów. Są to:

• specyfikacja działania programu, podana przez inicjatora syntezy,

• przestrzeń wszystkich programów, w której ma być poszukiwane rozwiązanie,

• algorytm przeszukiwania tej przestrzeni.

Specyfikacja działania to informacja określająca, jak program ma działać. Może
być podana przez użytkownika na wiele różnych sposobów, między innymi jako pary
wejście-wyjście, relacje logiczne między wejściem a wyjściem lub demonstracja kolej-
nych kroków wykonania dla pojedynczego przypadku. W przypadku człowieka jest to
najczęściej słowny opis funkcjonalności programu.

Przestrzeń programów to zbiór wszystkich możliwych i poprawnych syntaktycz-
nie programów, który ma zostać przeszukany w celu znalezienia programu najbar-
dziej odpowiadającego specyfikacji. Przestrzeń warto zawęzić, by ukierunkować pro-
ces przeszukiwania lub umożliwić wykorzystanie pewnych algorytmów. Przykładowe
przestrzenie to zbiór wszystkich możliwych zdań rachunku zdań dla ustalonego zbioru
zmiennych zdaniowych, oraz zbiór wszystkich możliwych, ale syntaktycznie popraw-
nych, programów zapisanych w języku Java.

Algorytm przeszukiwania to sposób przeglądania przestrzeni programów i zara-
zem główne pole zainteresowania syntezy. Niewątpliwie najlepszy wynik pod wzglę-
dem poprawności zawsze uzyska algorytm, który przejrzy każde możliwe rozwiązanie
z przestrzeni programów, albo przynajmniej każde rozwiązanie o długości mniejszej
od pewnego ustalonego progu (przestrzeń może być nieskończona). W żargonie infor-
matycznym taki algorytm nazywany jest brute force.

Niestety, przestrzenie programów zazwyczaj są bardzo duże i czas przetwarzania
tego typu algorytmów jest zbyt długi. Stąd pojawia się konieczność „inteligentnego”
przeszukiwania tej przestrzeni.

2. Zastosowania

Dziedziną, która wiąże największe nadzieje z rozwojem metod syntezy, jest in-
żynieria oprogramowania. Wizja, w której programista tylko zarysowuje koncepcję
aplikacji, nie do pomyślenia na początku rozwoju informatyki, zaczyna powoli być co-
raz bardziej realna. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że na obecnym etapie metody
syntezy nie aspirują do generowania całych aplikacji, tylko co najwyżej niewielkich
ich fragmentów. Innymi słowy, ich nominalnym celem jest póki co nie tyle zastąpienie
programisty, ile wspomożenie go w jego pracy. Może się to odbywać na kilka sposo-
bów: optymalizację już istniejącego kodu, wyszukiwanie błędów w programach albo
automatyczne generowanie wydzielonych funkcji w programie. Odpowiedzialność za
poprawność wygenerowanego kodu spoczywa ostatecznie na programiście, chociaż nie-
które metody, w szczególności te oparte na logice, są w stanie przeprowadzić dowody
poprawności. Wykorzystana do sprawdzania poprawności w tym kontekście może być
metodologia tworzenia oprogramowania o nazwie Test Driven Development (TDD),
zalecająca, by programista najpierw napisał testy określające oczekiwane wyniki dzia-
łania fragmentów programu, a dopiero później implementował właściwą funkcjonal-
ność.

Zastosowania nie są jednak ograniczone tylko do domeny wytwarzania oprogramo-
wania. Dotyczy to w szczególności powtarzalnych zadań, takich jak np. ujednolicanie
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formatu danych. Sumit Gulwani, w ramach swojej pracy w Microsoft, opracował wraz
z zespołem dodatek do Excela o nazwie FlashFill, który na podstawie prawidłowych
wyników podanych przez użytkownika dla części danych jest w stanie domyślić się
algorytmu i zastosować go do pozostałych. Spotkało się to z entuzjastycznym przy-
jęciem na rynku. Sumit Gulwani pracuje również nad możliwością użycia systemów
syntezy programów w edukacji, na przykład do automatycznego generowania zadań
dla uczniów w zależności od ich postępów w nauce.

Synteza znalazła także zastosowanie do generowania skryptów automatyzujących
działania wykonywane przez telefon komórkowy. Przykładową aplikacją tego typu jest
aplikacja mobilna SmartSynth [Le et al. 2013], w której specyfika działania skryptu
podawana jest w języku naturalnym i na tej podstawie generowany jest program.

Ciekawą koncepcją rozwoju oprogramowania jest programowanie przez szkicowa-
nie [Solar-Lezama et al. 2006]. Koncepcja ta zakłada, że programista pisząc kod może
pozostawić niewypełnione miejsca, nazywane lukami, które wygenerowane zostaną
przez program. Na programiście spoczywa zadanie napisania specyfikacji działania,
które te luki mają realizować, albo które ma realizować cała funkcja. Metoda pre-
zentowana w cytowanym artykule jest ograniczona do programów przyjmujących na
wejściu dane o pewnej z góry określonej wielkości, co może być dużym ograniczeniem
w wielu zastosowaniach. Jednak sama koncepcja jest ciekawa i niewątpliwie zostanie
udoskonalona w przyszłości.

Jak widać, zastosowań dla automatycznej syntezy programów można znaleźć spo-
ro. W dalszej części artykułu zostaną skrótowo opisane wybrane podejścia do rozwią-
zywania problemów syntezy.

3. Programowanie na podstawie przykładów

Programowanie na podstawie przykładów (ang. programming by example) cechuje
się tym, że danymi wejściowymi dla programu jest niewielka liczba przykładów po-
dana przez użytkownika. Zadaniem programu syntezy jest znalezienie jak najbardziej
ogólnych reguł, realizujących zaprezentowaną funkcję. Programowanie na podstawie
przykładów zostanie omówione na przykładzie wspomnianego już, zawartego w ar-
kuszu kalkulacyjnym pakietu MS Office 2013, programu FlashFill [Gulwani et al.
2012]. Twórcy oprogramowania stworzyli na potrzeby syntezy własny język służący
do operacji na tekście. Synteza przebiega w krokach. Proces jest inicjowany przez użyt-
kownika, który podaje prawidłową transformację danych z niewielkiej liczby wierszy
rozłożonych w jednej lub więcej kolumnach, i uruchamia syntetyzator.

W pierwszej fazie działania syntetyzator generuje, dla każdego przykładowego
wiersza z osobna, jak największą liczbę kandydatów dających prawidłowy wynik dla
tego przykładu. Zazwyczaj taki zbiór jest bardzo duży, ponieważ przy tak skromnej
informacji wejściowej istnieje bardzo wiele możliwych interpretacji. Następnie, jeżeli
przykładów podanych przez użytkownika było więcej niż jeden, algorytm syntezy po-
równuje ze sobą programy wygenerowane dla różnych przykładów. Do następnej fazy
przechodzą tylko te, które dają poprawny wynik dla wszystkich podanych przykładów.

Faza druga polega na utworzeniu rankingu poprawnych programów by wybrać
taki, który ma największą szansę na realizację celów użytkownika. Proces tworze-
nia rankingu został porównany przez autorów do brzytwy Ockhama — premiowane
są jak najbardziej uogólniające, krótkie i proste rozwiązania. Jeżeli użytkownik za-
uważy, że któraś z transformacji została wykonana błędnie, może podać poprawne
rozwiązanie dla tego przypadku i uruchomić proces syntezy na nowo.
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4. Programowanie genetyczne

W najprostszym wariancie algorytmu ewolucyjnego utrzymywana jest populacja
zakodowanych rozwiązań danego problemu, które podlegają operacjom krzyżowania
i mutacji. Selekcja osobników do reprodukcji wytwarza presję selekcyjną, która spra-
wia, że w ogólności wraz z kolejnymi iteracjami algorytmu populacja zawiera coraz
lepsze osobniki. W domenie obliczeń ewolucyjnych wyróżnia się poddziedzinę o na-
zwie programowanie genetyczne (ang. genetic programming, GP), którą odróżnia od
„standardowego” algorytmu ewolucyjnego to, że ewolucji podlegają programy, a nie
statyczne rozwiązania. Tym samym programowanie genetyczne można zaliczyć do
metod syntezy.

Na tym polu zostało osiągniętych wiele sukcesów, między innymi algorytmy gene-
tyczne można z powodzeniem wykorzystać do generowania algorytmów dla kompute-
rów kwantowych [Massey et al. 2006], z czym ludzie często mają problemy. Ciekawym
zastosowaniem jest również automatyczne naprawianie pewnych klas błędów w pro-
gramach napisanych w języku C [Weimer et al. 2009] lub generowanie na podstawie
par wejście-wyjście programów funkcyjnych w Haskellu [Yu i Clack 1998].

5. Programowanie oparte na metodach dedukcyj-
nych

Z zupełnie innej strony do syntezy programów podchodzą metody dedukcyjne
[Manna i Waldinger 1979]. W ich przypadku specyfikacja działania programu określo-
na jest poprzez wyrażenie w języku wysokiego poziomu, mówiące, jaki jest cel działa-
nia programu. Podstawowe podejście polega na przekształcaniu specyfikacji zgodnie
z pewnymi regułami tak długo, aż nie powstanie zadowalający program zapisany
w języku docelowym (wykonywalnym na maszynie). Podejścia oparte na metodach
dedukcyjnych mają poważne ograniczenie w postaci konieczności zapisania explicite
wszystkich reguł transformacji. Wymaga to bardzo dużej wiedzy eksperckiej z da-
nego zastosowania. Zaletą tych metod jest zachowanie poprawności, ponieważ przy
założeniu, że w regułach transformacji nie było błędu, poprawność programu jest na
każdym kroku zagwarantowana.

Podsumowanie

Głównym celem artykułu było zaprezentowanie podejść do syntezy programów
i omówienie ich możliwych zastosowań. Zarysowane zostało działanie programowania
na podstawie przykładów, wykorzystanie metod ewolucyjnych oraz metod dedukcyj-
nych. Jako ciekawy sposób zastosowania syntezy przedstawione zostało programowa-
nie przez szkicowanie.

Nie jest wielkim zaskoczeniem, że tego typu metody potrafią osiągnąć wyniki po-
równywalne do ludzkich dla prostych problemów. Czasami potrafią przewyższyć czło-
wieka znajdując rozwiązania, które są wysoce złożone i żaden człowiek o nich nie
pomyślał. Zdarzało się nawet, że eksperci nie potrafili zrozumieć efektywniejszego
rozwiązania wygenerowanego przez taki algorytm.

Obecne algorytmy syntezy mają jednak spore ograniczenia. Eksperymenty są wciąż
prowadzone głównie na sztucznie stworzonych, okrojonych językach, albo wymagają
zbyt dużej mocy obliczeniowej dla trudniejszych problemów. Jednym z najciekaw-
szych zastosowań syntezy programów w ostatnim czasie jest część pakietu MS Office
2013 o nazwie FlashFill, która pozwala przeciętnemu użytkownikowi komputera na
automatyzowanie prostych transformacji w arkuszu kalkulacyjnym.
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Algorytmy syntezy są wciąż dynamicznie rozwijane w wielu ośrodkach na całym
świecie. Jedną z ciekawych perspektyw rozwoju mogłoby być wykorzystanie wiedzy
o przetwarzaniu informacji przez mózg człowieka. Taka wiedza mogłaby wspomóc już
istniejące algorytmy lub doprowadzić do powstania zupełnie nowych. Warto zauwa-
żyć, że obecnie rozwijane algorytmy w żaden sposób nie próbują zrozumieć natury
generowanego programu i rzadko kiedy wykorzystywane są rozwiązania podobnych
problemów napotkanych przez program w przeszłości. Do przeszukiwania przestrze-
ni zazwyczaj wykorzystywane są reguły transformacji, losowe zmiany, lub połączenia
obu powyższych.
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Streszczenie

W niniejszej pracy podjęto kwestię użycia sztucznych sieci neuronal-
nych (ang. artificial neural network — ANN) w celu detekcji artefaktów
mrugania w sygnale pochodzącym z elektroencefalografu (EEG). Dane
przetwarzane na potrzeby projektu pochodzą z jednoelektrodowego EEG
MindWave Mobile firmy NeuroSky. Dane pobrano i podzielono na paczki
za pomocą języka programowania Python. Do szkolenia ANN oraz kate-
goryzacji poszczególnych paczek sygnału wykorzystano bibliotekę języka
programowania C — FANN (Fast Artificial Neural Network). Wykresy
wygenerowano za pomocą programu Scilab.

Wprowadzenie

„W okamgnieniu” — korzystamy z tej frazy przysłówkowej często nawet nie zdając
sobie sprawy jak istotna jest w naszym życiu zdolność do półautomatycznego ogra-
niczania dostępu do naszych gałek ocznych. Jak się okazuje czynność ta jest bardzo
przydatna i można ją na wiele ciekawych oraz niecodziennych sposobów wykorzystać.
Niestety w pewnych szczególnych dziedzinach życia czy nauki może się owa czynność
okazać niezwykle kłopotliwa.

Elektroencefalografia zajmuje się rejestrowaniem aktywności neuronalnej. Aktyw-
ność ta przejawia się tu jako zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni czasz-
ki wywołane przesyłaniem impulsów nerwowych w komórkach znajdujących się pod
czaszką. W tej dziedzinie nauki badacze często spotykają się z różnego rodzaju za-
burzeniami sygnału. Jedną z przyczyn występowania artefaktów (kontaminacji) jest
wspomniane wcześniej mruganie. Na ten rzadko uświadamiany proces, trwający dzie-
siętne części sekundy, składa się złożona praca kilkunastu mięśni. To właśnie owe
mięśnie (czy raczej sygnały przesyłane do nerwów obwodowych, które ruch mięśni
umożliwiają) są źródłem znacznych odchyleń i niestabilności sygnału, który obserwu-
je badacz w trakcie mrugnięcia.

Artefakty w sygnale pochodzącym z elektroencefalografu (EEG) wywołane mru-
ganiem to w nauce dobrze znane i często poruszane zagadnienie. Podejmowano już
próby detekcji tych artefaktów czy kontaminacji w sposób maszynowy. W poniższej
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10. PFK Wykrywanie artefaktów mrugania w sygnale EEG. . .

pracy podejmuje się kwestię uczenia algorytmów rozpoznawania mrugnięć bazując
na sygnale z EEG. Użyto tutaj sztucznych sieci neuronalnych (artificial neural ne-
twork, w skrócie ANN). Korzystamy z innego rodzaju sprzętu niż badacze przed nami.
Sprawia to, że musimy poradzić sobie z nieco innymi problemami. Badania tego ty-
pu różnią się zwłaszcza doborem cech, które wyekstraktowane z sygnału pozwalają
wyszkolić sieci neuronalne.

1. Materiały i metody

Przebadano 3 osoby w wieku 20–22 lata. Do zbierania danych użyto EEG MindWa-
ve Moblie firmy NeuroSky. Urządzenie to posiada jedną elektrodę czołową. Próbkuje
ono z częstotliwością 512 razy na sekundę. Badanie z użyciem EEG przeprowadzono
na komputerze. Eksperyment wykonano w środowisku PsychoPy, korzystając z języka
programowania Python.

START(a)

PsychoPy
Dane do szkolenia

Python
Podział daych i
ekstrakcja cech

C FANN
Szkolenie

STOP

START(b)

PsychoPy
Dane do kategoryzacji

Python
Podział daych i
ekstrakcja cech

C FANN
Kategoryzacja

Python
Oblicznie i wyświe-

tlanie wyników

Scilab
Generowanie

wykresów

STOP

Rysunek 1: Schemat zależności między algorytmami w eksperymencie: (a) Etap szkole-
nia Sieci Neuronalnej, (b) Etap kategoryzacji danych pochodzących od osoby badanej.
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Badanie składało się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie zbierano dane potrzebne do wyszkolenia sieci neuronalnej.

Badani mieli za zadanie mrugać, gdy zobaczą czerwony kwadrat. Kwadrat ten po-
jawiał się co 5 sekund na 5 sekund, po czym znikał. Po tym następowało 5 sekund
przerwy, w której wyświetlane było jedynie szare tło (bez bodźca). Ten etap trwał 60
sekund. Zatem bodziec wyświetlono 6 razy.

Drugi etap polegał na kategoryzacji sygnału przez sieć neuronalną. Podczas sześć-
dziesięciu sekund trwania badania w losowym momencie (o pełnej sekundzie) pojawiał
się bodziec (czerwony kwadrat).. W ciągu tej minuty bodziec pojawiał się 14 razy. By-
ło to podyktowane średnią ilością mrugnięć, jakie wykonuje człowiek w ciągu minuty.
Zadanie osoby badanej w tej części polegało na wykonaniu pojedynczego mrugnięcia,
gdy zobaczy ona bodziec.

Minimalna różnica czasowa między eskpozycjami bodźców wynosiła 2 sekundy. Za-
łożona różnica podyktowana była dwoma czynnikami. Średni interwał między sponta-
nicznymi ludzkimi mrugnięciami wynosi od 2 do 10 sekund. Ponadto przerwa krótsza
niż 2 sekundy generuje sporo dodatkowych artefaktów, które utrudniają poprawne
skategoryzowanie mrugnięcia oraz odróżnienie jednego mrugnięcia od drugiego.

Podczas etapu szkoleniowego dane zapisywane były do dwóch plików w forma-
cie csv: norma raw.csv (zawierającego dane z okresu, w których osoba badana nie
mrugała) oraz blink raw.csv (dane pochodzące z czasu gdy osoba badana mrugała).
Za pomocą skryptu w języku programowania Python podzielono dane z obu plików
*.csv na paczki po 128 próbek każda (1/4 sekund). Ten sam skrypt ekstraktował cechy
ze wspomnianych paczek. Cechy, które ekstraktowane były na potrzeby niniejszego
projektu to: odchylenie standardowe sygnału, suma amplitud ujemnych, suma przejść
sygnału przez oś OX (0).

Następnie bazując na danych wyekstraktowanych wcześniej stworzono oraz wy-
szkolono sztuczną sieć neuronalną (ANN).

Dane z eksperymentu polegającego na pojedynczych mrugnięciach również po-
dzielono na paczki po 128 próbek. Wykorzystując wcześniej wyszkoloną sieć skatego-
ryzowano każdą paczkę jako mrugnięcie lub nie-mrugnięcie. Jedno mrugnięcie trwa
średnio więcej niż 128 próbek (1/4 sekundy). Artefakty w sygnale wywołane mru-
gnięciem trwają dłużej niż mrugnięcie. Dlatego przyjęto następujące zasady orzekania
o poprawności mrugnięcia:

1.1. Założenie wstępne

Osoba badana mrugała tylko w przypadku reakcji na bodziec (tak w sesji szkolenia
sieci, jak i w sesji kategoryzacji). Egzaminator obserwował osobę badaną. Z badania
wyłączono sesje badania, w których badany mrugał w innym przypadku niż pojawienie
się bodźca.

Typy obiektów Przyjmuje się rozróżnienie pomiędzy czterema obiektami (uza-
sadnienie zostanie podane później): poprawnie skategoryzowana paczka, niepoprawnie
skategoryzowana paczka, poprawnie skategoryzowane mrugnięcie, oraz niepoprawnie
skategoryzowane mrugnięcie.

Poprawne mrugnięcie Kategoryzacja mrugnięcia uznana jest za poprawną
wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są trzy poniższe warunki:

1. Przynajmniej jedna paczka danych, która pokrywa się czasowo z bodźcem zo-
stała skategoryzowana jako mrugnięcie.

2. Nie więcej niż 4 paczki (jedna za drugą), z których pierwsza pokrywa się czasowo
z bodźcem zostały skategoryzowana jako mrugnięcie.

10



10. PFK Wykrywanie artefaktów mrugania w sygnale EEG. . .

3. Jedna lub więcej paczek na przestrzeni czterech kolejnych, z których pierwsza
pokrywa się czasowo z bodźcem, zostały skategoryzowana jako mrugnięcie.

W każdym innym przypadku skategoryzowanie paczki danych jako mrugnięcie uwa-
żane jest za niepoprawne.

Grupowanie niepoprawnych paczek Wszystkie paczki skategoryzowane jako
niepoprawne grupuje się w następujący sposób jako niepoprawnie skategoryzowane
mrugnięcie:

1. Jeżeli jakakolwiek z paczek została niepoprawnie skategoryzowana, to zarówno
ją jak i trzy następujące po niej paczki niepoprawnie skategoryzowane (jeśli
takowe występują) uważa się za niepoprawnie skategoryzowane mrugnięcie.

2. Do dalszego rozpoznawania ciągu paczek jako nie-mrugnięć nie bierze się pod
uwagę ciągów wcześniej skategoryzowanych jako nie-mrugnięcie (ani ich poszcze-
gólnych elementów).

Poprawność algorytmów W nawiązaniu do powyższego proponujemy ustale-
nie trzech wskaźników (dotyczących etapu kategoryzacji) poprawności algorytmów:

1. Wskaźnik 01. Jest to wskaźnik poprawności kategoryzacji mrugnięcia jako od-
powiedzi na bodziec. Jest to stosunek poprawnie skategoryzowanych mrugnięć
do ilości bodźców zaprezentowanych w danym eksperymencie. Stosunek ten wy-
rażono w procentach.

2. Wskaźnik 02. Jest to wskaźnik braku poprawności mrugnięcia w odniesieniu do
ilości bodźców w eksperymencie. Jest to stosunek ilości błędnie skategoryzo-
wanych mrugnięć do ilości bodźców w eksperymencie. Stosunek ten wyrażono
w procentach.

3. Wskaźnik 03. Jest to wskaźnik braku poprawności mrugnięcia w odniesieniu do
ilości poprawnie skategoryzowanych mrugnięć. Jest to stosunek ilości błędnie
skategoryzowanych mrugnięć do ilości poprawnie skategoryzowanych mrugnięć.
Stosunek ten wyrażono w procentach.

Etap kategoryzacji dla każdej osoby był oceniany ze względu na trzy powyższe wskaź-
niki. Jako wynik ogólny kategoryzacji rozumie się różnicę Wskaźnika 01 oraz Wskaź-
nika 02. Jako wartość wskaźnika dla wszystkich osób rozumie się średnią wyników
wskaźnika dla poszczególnych osób. Wskaźnik 03 jest wskaźnikiem pomocniczym i nie
jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyniku ogólnego kategoryzacji.

1.2. Opis zbioru danych

Częstotliwość próbkowania MindWave Mobile wynosi 512 Hz, czyli EEG podaje
wartość napięcia (w mikrowoltach) 512 razy na sekundę. Pojedynczy odczyt nazywany
będzie w dalszej części pracy próbką. Natomiast zbiór próbek będzie nosił miano
paczki. Przykładowe 10 kolejnych próbek zostało przedstawione w tabeli poniżej.

2. Wyniki

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźników dla wszystkich trzech
osób badanych.

Objaśnienia do powyższej tabeli:
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Tabela 1: Sygnał MindWave Mobile EEG z jednej elektrody czołowej. Przykładowe
10 kolejnych próbek.

elektroda nr 1 [µV]
1,518750
2,137500
2,250000
3,656250
5,175000
4,893750
3,825000
3,712500
3,150000
2,306250

Tabela 2: Wartości wskaźników dla poszczególnych osób badanych
Osoba 001 Osoba 002 Osoba 003 Wszystkie osoby

Wskaźnik 01 100% 100% 100% 100%
Wskaźnik 02 0% 71% 28% 33%
Wskaźnik 03 0% 71% 28% 33%
Ogólny wynik 100% 29% 72% 67%

• Osoba 001,. . . , Osoba n — kolumny pokazujące wskaźniki dla poszczególnych
osób badanych

• Wskaźnik 01, Wskaźnik 02 oraz Wskaźnik 03 — wskaźniki opisane w sekcji pt.
„Materiały i metody”

• Wszystkie osoby — średni wynik wskaźnika dla wszystkich osób badanych

• Ogólny wynik — różnica Wskaźnika pierwszego oraz Wskaźnika drugiego —
według wytycznych z sekcji pt. „Materiały i metody”

Wykresy oraz wyniki kategoryzacji dla poszczególnych osób dostępne są w dodatku
do tego artykułu (odsyłacze w punkcie 4.2).

3. Dyskusja

Metody uczenia maszynowego algorytmów są coraz częściej wykorzystywane w róż-
nych dziedzinach nauki oraz życia. Wyniki uzyskane w przedstawionym eksperymencie
potwierdzają zasadność używania takiego podejścia także do interpretowania danych
pochodzących z EEG.

Całe badanie, wraz ze szkoleniem sieci neuronalnych trwało około trzech minut.
Można skrócić ten czas w pełni automatyzując procesy uruchamiania eksperymen-
tów oraz szkolenia sieci (odbywane podczas czytania instrukcji i wykonywania drugiej
części eksperymentu). Już teraz, w ciągu owych trzech minut, algorytm jest w sta-
nie skategoryzować mrugnięcie na poziomie 67%. Gdyby wprowadzić pewne poprawki
(patrz poniżej) lub przedłużyć czas trwania szkolenia o kolejne sesje treningowe dla
sieci (również poniżej) można by osiągnąć wyniki rzędu 90–100% poprawnych kate-
goryzacji.

Bardzo ważne jest, by osoba badana podczas etapu szkolenia sieci neuronalnych
nie wykonywała żadnych ruchów poza ruchami mięśni powiek. Ten czynnik jest kry-
tyczny jeśli chodzi o szkolenie (tutaj liczy się także częstotliwość mrugania) oraz roz-
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poznawanie pojedynczych mrugnięć. Proponuje się załączenie filmu instruktażowego
do instrukcji wykonywania etapu szkolenia. Na filmie należałoby podkreślić, że je-
dynym dozwolonym ruchem są ruchy mięśni powiek oraz zaprezentować poprawną
częstotliwość mrugania.

Niski wynik dla osoby badanej 002 wynika z trzech czynników. Czynniki te, jako
mogące wpływać negatywnie na wyniki szkolenia oraz kategoryzacji, zostaną poni-
żej pokrótce opisane. Zaproponowano też rozwiązania pozwalające zniwelować lub
zmniejszyć wpływ owych czynników na wyniki badania.

Słabe przeszkolenie osoby badanej Osoba prawdopodobnie wykonywała ru-
chy mięśniami powiek lub twarzy także poza pojawieniem się bodźca.
Rozwiązania:

• Dołączenie filmu instruktażowego do instrukcji przed rozpoczęciem badania.

• Zebranie większej ilości materiału i wyłączenie z sesji szkolenia sieci danych
niebędących mruganiem.

Sieć neuronalna była przeuczona Zbytnia czułość kategoryzacji brała arte-
fakty o innym źródle niż mruganie za mrugnięcie. Rozwiązania: patrz: punkt 4.1.

Możliwe błędy algorytmiczne Autorzy skorzystali z gotowego skryptu w ję-
zyku programowania Python na pobieranie danych z urządzenia MindWave Mobi-
le. Przez specyfikę urządzenia zdarza się, że sporadycznie nie rejestruje ono paczki
z danymi zawierającymi informację o sygnale. Podejrzewa się, że przy owym braku
rejestracji dochodzi do kontaminacji informacji przez nadmiarowe lub nieodpowiednie
dane (niemające związku z sygnałem z samego EEG). Warte podkreślenia jest tutaj,
że pomimo owych „zakłóceń” sieć neuronalna, szkolona na tak małym i niepewnym
materiale, jest w stanie w miarę poprawnie skategoryzować mrugnięcie.

Rozwiązania:

• Zmiana systemu operacyjnego oraz języka programowania używanego do komu-
nikacji z MindWave Mobile.

• Znalezienie źródła problemu w programie w języku Python lub upewnienie się,
że to kwestia samego skryptu, a nie platformy, na której wykonywano bada-
nie (Linux) lub sprzętu Bluetooth w komputerze, na którym przeprowadzano
badanie.

3.1. Proponowane rozwiązania algorytmiczne mające na ce-
lu zwiększenie poprawności kategoryzacji mrugnięć przez
ANN

Aby zwiększyć poprawność rozpoznawania mrugnięcia proponuje się następujące
rozwinięcia algorytmiczne:

1. Zastosowanie rozwiązań ewolucyjnych przy doborze cech ekstraktowanych z su-
rowego sygnału (algorytmy genetyczne). Cechy ekstraktwowane z sygnału w ni-
niejszej pracy mogą nie być optymalne do późniejszego szkolenia oraz kategory-
zacji paczek jako mrugnięcia lub nie-mrugnięcia.

2. Wdrożenie podejścia Bayesowskiego przy poprawnej lub niepoprawnej kategory-
zacji paczki jako mrugnięcie. Należy budować kolejne bazy danych do szkolenia
sieci neuronalnych na podstawie kategoryzacji paczek jako mrugnięć lub nie-
mrugnięć w etapie kategoryzacji bodźców. Na nowo ustrukturyzowanych danych
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Rysunek 2: Rodzajie zakłóceń sygnału w eksperymencie: (a) zakłócenie nie wynikające
z sygnału EEG, (b) artefakt mrugania widoczny w sygnale EEG.

należy wyszkolić po raz kolejny sieć neuronalną i to na niej oprzeć późniejszą
kategoryzację.

3.2. Pliki oraz dodatki

Wszystkie pliki użyte do przeprowadzenia eksperymentu oraz zabrane dane do-
stępne są w repozytorium Github:

https://github.com/mikbuch/eeg_01_mwm_blink

Tam też dostępne są dodatki do niniejszego artykułu:

https://github.com/mikbuch/eeg_01_mwm_blink/supplements
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Streszczenie

Demonstracja Heider-Simmel (H-S) jest klasycznym w psychologii po-
znawczej eksperymentem ukazującym naturalną dla ludzi tendencję do
antropomorfizowania nawet względem obiektów geometrycznych. Pomysł
na badania opiera się na tezie o konieczności przeprowadzania badań po-
równawczych z psychologii poznawczej wykraczających poza tzw. spo-
łeczeństwa WEIRD (White, Educated, Industrialized, Rich and Demo-
cratic). Indianie Moré spełniają kryteria społeczeństw nie-WEIRD, jak
również podzielają specyficzne przekonania animistyczne, które mogą
potencjalnie wpływać na interpretowanie H-S. Celem tekstu jest przed-
stawienie wstępnych wniosków z przeprowadzonej przez autora demon-
stracji Heider-Simmel pośród boliwijskich Indian Moré.

1. Heider-Simmel w Amazonii

Demonstracja H-S jest klasycznym eksperymentem w psychologii poznawczej, któ-
ry wskazuje, że ludzie wyjaśniając przyczyny zdarzeń z udziałem obiektów geome-
trycznych mają tendencję do przypisywania im intencjonalności i tworzenia scena-
riuszy opartych na antropomorfizowaniu [Heider i Simmel 1944]. Heider i Simmel
prosili badanych o opisanie tego, co dzieje się na filmie, na którym widać poruszające
się obiekty geometryczne. Wspomniane obiekty to dwa trójkąty (większy i mniej-
szy) oraz jeden dysk, opisywany również jako kula (piłka), poruszające się w różnych
kierunkach i z różną prędkością. Jedynym pozostałym obiektem na filmie jest duży
prostokąt, którego jeden z boków otwierał się w sposób imitujący działanie drzwi.

Już na początku można zadać pytanie: dlaczego zdecydowałem się przenieść ekspe-
ryment wymyślony przez psychologów i przeprowadzany w warunkach kontrolowanych
w zupełnie inny kontekst kulturowy?

Dostrzegam co najmniej dwa powody. Po pierwsze uważa się, że proces przypisywa-
nia intencjonalności, który obrazuje eksperyment H-S, nie jest uwarunkowany kulturo-
wo [Morris i Peng 1994]. Uznałem, że interesującym byłoby spróbować przeprowadzić
go w warunkach znacznie odmiennych kulturowo od zachodnich laboratoriów psycho-
logicznych. Wyrażam tym samym poparcie dla postawionej niedawno tezy, że więk-
szość badań z zakresu psychologii (w tym psychologii poznawczej) przeprowadzanych
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Rysunek 1: Kadr z demonstracji Heider-Simmel.

jest pośród społeczeństw tzw. WEIRD (White, Educated, Industrialized, Rich and
Democratic). Z tego powodu pożądane jest przeprowadzanie badań porównawczych
w innych kontekstach kulturowych [Henrich et al. 2010a,b]. Większość istniejących
badań międzykulturowych H-S było wykonywanych pośród przedstawicieli tzw. Cy-
wilizacji Wschodu (Japonii i Chin). Spełniają one większość kryteriów typowej próby
WEIRD [Hong et al. 2000; Kitayama et al. 2003; Morris i Peng 1994].

Przejdę do drugiego powodu, dla którego zdecydowałem się przeprowadzić ekspe-
ryment H-S w warunkach amazońskich. Wymaga on szerszego wprowadzenia.

Celem moim było przeprowadzenie demonstracji H-S pośród przedstawicieli spo-
łeczeństw typu nie-WEIRD. Boliwijscy Indianie Moré spełniają kryteria takiej grupy.
Jest to mała (licząca około 200 ludzi) populacja indiańska z rodziny językowej cha-
pacura. Zamieszkują pogranicze boliwijsko-brazylijskie, w miejscu łączenia się rzek
Mamoré-Guaporé. Przed 1937 rokiem żyli oni w gospodarczej i kulturowej autono-
mii, bez trwałych i pokojowych kontaktów ze światem zewnętrznym [Castedo 1957;
Snethlage 1937]. Pierwszy raz miałem możliwość współpracować z nimi w 2008 roku,
kiedy zbierałem materiał etnograficzny do mojej pracy magisterskiej z antropologii
kulturowej. Z czasem, kiedy moje zainteresowania z typowo etnograficznych zaczęły
zmierzać w kierunku antropologii kognitywnej, zdałem sobie sprawę, że rozumienie
niektórych zagadnień, z jakimi mierzą się klasyczni antropolodzy, można wzbogacić
wychodząc od założeń nauk poznawczych.

Mieszanie paradygmatów naturalistycznego (nauki poznawcze) i antynaturalistycz-
nego (dominującego w antropologii kulturowej) może być uznane za błąd metodolo-
giczny. Jednak moim zdaniem świadome korzystanie z ich dorobku ostatecznie po-
zwala wzbogacić naukowe rozumienie zjawisk społecznych. Ponadto, bliskie jest mi
stanowisko, które głosi, że nadrzędnym celem nauk społecznych powinno być dążenie
do przełamania dychotomii naturalizm/antynaturalizm, której fundamenty opierają
się na założeniu dualizmu natury i kultury. Propozycje rozwijane w ramach antro-
pologii kognitywnej czy też interdyscyplinarnych badań z nurtu kultury i poznania
(cognition and culture) są moim zadaniem obiecującym wysiłkiem dążącym do prze-
zwyciężenia przepaści, jaka dzieli oba paradygmaty [Tobby i Cosmides 1992].

Powróćmy do klasycznych problemów antropologicznych. Niewątpliwie jednym
z nich jest zjawisko animizmu pośród społeczności indiańskich Amazonii. Tak jak
w przypadku innych grup tego regionu, tradycyjny światopogląd Indian Moré, może
być rozumiany w kategoriach ontologii animistycznej [Descola 2013].

Współcześnie Indianie Moré zamieszkują dwie osady: Monte Azul i Vuelta Grande,
które znajdują się na terenach tradycyjnie zamieszkiwanych przez ich przodków. Od
ponad siedemdziesięciu lat następuje proces włączania ich w boliwijskie struktury
państwowe, jak również zdobywania przez nich wiedzy innej niż ich potoczna wiedza
lokalna. Od kilkudziesięciu lat mają dostęp do edukacji państwowej, chociaż badania
etnograficzne ukazują, że formalne wykształcenie (na poziomie klas podstawowych)
jest rzadko kontynuowane, a sama szkoła odgrywa inną rolę niż miejsca pozwalającego
zdobyć wiedzę o świecie. Reasumując, codzienna aktywność i światopogląd Indian
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Moré wciąż opierają się na wiedzy lokalnej, w tym na światopoglądzie animistycznym.
Animizm to zespół przekonań na temat świata o charakterze ontologii. Zakłada,

że nie tylko ludzie posiadają osobową intencjonalność, ale mogą ją mieć również nie-
które zwierzęta, rośliny, a nawet zjawiska przyrodnicze. Z antropologicznego punktu
widzenia przekonania te odgrywają istotną rolę, ponieważ determinują zachowanie
animistów względem otaczającego ich świata, który z ich punktu widzenia nie jest je-
dynie bezosobową naturą [Descola 1996, 2013]. Współcześnie antropolodzy zwracają
uwagę na dwa źródła intencjonalności bytów innych niż ludzie, które sygnalizowane
są przez samych animistów. Z jednej strony animiści uważają, że intencjonalność jest
wynikiem posiadania wewnętrznych właściwości — przez badaczy interpretowanych
jako „dusza”, a przez Indian określanych różnymi tubylczymi terminami1. Z drugiej
strony antropologiczne studia nad animizmem między innymi pośród Indian Wari’
— należących do tej samej rodziny językowej, co Moré — ukazały jeszcze jeden, ze-
wnętrzny czynnik przypisywania intencjonalności. Zdaniem Wari’ tym, co również
decyduje o stopniu intencjonalności jest cielesna forma [Vilaça 2002, 2005].

Wiele grup indiańskich Amazonii przypisuje intencjonalność niektórym zwierzę-
tom bardziej niż innym, a kryterium jest tutaj forma cielesna. Cielesność, która umoż-
liwia określonym gatunkom działanie w określony sposób. Intencjonalność jest przy-
pisywana szczególnie dużym zwierzętom, takim jak jaguar czy dzikie świnie pekari.
W przypadku dużych zwierząt istotne jest to, że łatwo można rozpoznać kluczowe
elementy ich ciała (szczególnie pysk), które pozwalają interpretować intencjonalność
zwierzęcia [de Castro 2012]. W tym sensie, cielesna forma zwierząt odgrywa istotną
rolę w przypisywaniu im intencjonalności. Na potrzeby przeprowadzonych badań sku-
piłem się właśnie na zewnętrznym czynniku — kształcie ciała — jako determinującym
przypisywanie intencjonalności.

Dla jasności wywodu należy dodać, że „ciało” dla Indian Wari’ i Moré to zewnętrz-
na forma, pod jaką cokolwiek jest widoczne. W tym sensie, z ich punktu widzenia,
stół ma swoje ciało, tak jak drzewo ma swoje ciało — czyli formę pod którą jest dla
nas widoczne.

Teraz możemy sformułować problem badawczy, który mnie zainteresował. Jeśli
w animizmie cielesność również odgrywa rolę w przypisywaniu intencjonalności, to czy
wpłynie to jakoś na opis i interpretację demonstracji Heider-Simmel? Założyłem,
że z punktu widzenia Indian Moré obiekty geometryczne przedstawione w demon-
stracji H-S nie mają formy cielesnej pozwalającej im na intencjonalne zachowanie.
Jak wiadomo, obiekty geometryczne, nie posiadają nóg, rąk ani twarzy. Byłem cie-
kaw, czy ukazana przez etnografię specyfika kulturowa animizmu będzie miała wpływ
na opis demonstracji Heider-Simmel?

Bardziej ogólnie interesuje mnie, czy i jak możemy badać złożone zjawiska społecz-
ne — takie jak na przykład religijność, a w tym przypadku animizm — wykorzystując
do tego metody i techniki z zakresu nauk poznawczych. Jak się wydaje taka strate-
gia wymaga dostrzeżenia kluczowych aspektów z jakich składa się interesujące nas
złożone zjawisko. W przypadku animizmu przyjąłem, że kluczowym aspektem, który
jednocześnie da się badać również za pomocą metod i technik z nauk poznawczych
jest tendencja do antropomorfizowania.

2. Demonstracja H-S

Sama procedura eksperymentu wydawała mi się być na tyle prosta, że bez trudu
będzie ją można odtworzyć w warunkach etnograficznych badań terenowych. Całość

1Należy dodać, że dosłowne tłumaczenie tubylczych nazw — tego, co z wewnątrz powoduje inten-
cjonalność — w niewielkim stopniu ma związek z naszym judeo-chrześcijańskim pojęciem „duszy”.
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polega na oglądaniu przez informatorów krótkiego około 2 minutowego filmiku, któ-
rego opis przedstawiłem na początku.

Zdecydowałem się wybrać dwie grupy informatorów według kryterium wiekowe-
go. Miałem możliwość współpracować z 84-letnim R, który miał osiem lat, kiedy jego
rodzina rozpoczynała etap wchodzenia w pokojowe relacje z narodowym społeczeń-
stwem boliwijskim. Na potrzeby tego eksperymentu reprezentował on informatora,
który swoje dzieciństwo i proces socjalizacji przechodził w środowisku animistycznym.
Można przyjąć, że w dzieciństwie nie miał on dostępu do wiedzy innej niż potoczna
lokalna wiedza jego współplemieńców. Druga grupa obejmowała troje dziewczynek
(M, L, T) w wieku około 8 lat, które wychowują się dziś w Monte Azul, zatem ma-
ją dostęp do wiedzy nie tylko lokalnej, ale również poza-lokalnej, poprzez edukację
szkolną i filmy.

Ostatecznie przeprowadziłem dwie serie prezentacji z obiema grupami. Za każdym
razem puszczałem te samą wersję filmiku H-S. Za każdym razem starałem, się aby
w pomieszczeniu w którym dokonywałem prezentacji nie było osób trzecich (poza
mną), które mogłyby wpływać na reakcję, czy też rozpraszać moich informatorów.
Za każdym razem poprosiłem o opisanie tego, co widzą przed uruchomieniem projekcji
filmu. W pierwszej serii został po prostu odtworzony materiał wideo, zaś ja czekałem
na reakcję nie zadając żadnych pytań. W drugiej serii, zadawałem pytania w trakcie
prezentacji z prośbą o opisanie, co widzą, i co się dzieję.

Zrezygnowałem z wykorzystania pisemnej ankiety z pytaniami z dwóch powodów.
W przypadku obu grup wiekowych, udzielenie pisemnej odpowiedzi byłoby bardzo
trudne lub niemożliwe ze względu na brak lub słabą umiejętność pisania. Przede
wszystkim jednak uznałem, że konstrukcja pytań może zbytnio sugerować odpowiedź,
której będą udzielać informatorzy. W założeniach wyjściowych przyjąłem, że eks-
peryment nie przyniesie rezultatów odmiennych od standardowych. Innymi słowy,
przyjąłem, że nie będzie widocznych różnic, które wskazywałyby na wpływ kontekstu
kulturowego.

3. Rezultaty

Wyniki drugiej serii wydają się potwierdzać typowe rezultaty demonstracji Heider-
Simmel. Obie grupy wiekowe opowiadając, co widzą na filmie, przypisują intencjonal-
ność oglądanym przez siebie figurom geometrycznym. Opisując zachowanie obiektów
geometrycznych używają słów takich jak: „walczą”, „rozmawiają”, „chodzą”, „ganiają
się”. Opisując obiekty używają terminów „piłka” i „figura”, ale najczęściej zbiorowe-
go „oni”. Pojawiła się jednak zasadnicza różnica w stosunku do klasycznych wyników
demonstracji H-S. Nikt z moich informatorów nie budował dłuższego scenariusza tego,
co dzieje się na filmie. Padają krótkie odpowiedzi, o charakterze opisowym. Brak jest
czynności polegających na fantazjowaniu odnośnie przyczyn takich a nie innych za-
chowań obiektów w demonstracji H-S. Rezultat ten jest nietypowy dla standardowych
wyników H-S, charakterystycznych dla społeczeństw typu WEIRD.

Ponadto, pierwsza seria — gdzie poza początkową instrukcją nie zadawałem pytań
w trakcie sesji — przyniosła kolejne niestandardowe rezultaty. W jej trakcie informa-
torzy nie werbalizowali żadnych spontanicznych opisów tego, co widzą. Ich reakcja
sprowadzała się do oglądania w skupieniu (w przypadku R) lub do pozawerbalnych
ekspresji emocji, głównie w postaci śmiechu (w przypadku dziewczynek M, L, T).
Wzmożoną ekspresję emocji (zdziwienie w przypadku R i śmiech w przypadku dzieci)
widać było szczególnie pod koniec filmiku, kiedy zniszczeniu ulega największa figura
prostokąta imitująca pomieszczenie.

Reasumując w obu seriach uzyskałem podobne rezultaty, jeśli chodzi o brak two-
rzenia rozbudowanych scenariuszy związanych z fantazjowaniem na temat przyczyn
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zachowań obiektów geometrycznych. Informatorzy nie byli skłonni do werbalizowania
scenariuszy ani w trakcie, ani bezpośrednio po obejrzeniu filmików.

4. Dyskusja i konkluzja

Część rezultatów przyniosła wyniki typowe dla demonstracji Heider-Simmel. Na
poziomie werbalnym Indianie Moré przypisywali obiektom geometrycznym intencjo-
nalność opisując ich przemieszczanie się za pomocą czasowników: „walczą”, „rozma-
wiają”, itp. Wydaje się, że kształt obiektów nie odgrywał tutaj roli determinującej.
Tego typu rezultaty mogą wspierać tezę, że mechanizmy poznawcze zaangażowane
przy interpretacji demonstracji Heder-Simmel działają niezależnie od świadomych
treści kulturowych. W dalszej części postaram się przedstawić sugestię odnośnie moż-
liwych mechanizmów zaangażowanych w omawiane tutaj procesy. Najpierw jednak
chciałbym krótko omówić uzyskane rezultaty niestandardowe.

Najbardziej prawdopodobna przyczyna uzyskania rezultatów polegających na bra-
ku fantazjowania rozbudowanych scenariuszy wyjaśniających zachowanie obiektów
w demonstracji H-S może być związana z przyjętymi rozwiązaniami metodologiczny-
mi. Typowa procedura dla demonstracji Heider-Simmel polega na pisemnym opisaniu
przez badanego treści filmu. Taka procedura wymaga od badanego dokonania retro-
spekcji wydarzeń. Jest to sytuacja, w której prawdopodobieństwo tworzenia scenariu-
szy pozwalających wyjaśnić treść filmu — ale również przypomnieć ją sobie — jest
dużo większa. Ponieważ z powodów uwarunkowań kulturowych musiałem zrezygnować
z pisemnego sprawozdania przyjęta przeze mnie strategia nie wymuszała na uczestni-
kach demonstracji dokonywania retrospekcji. Przeciwnie, procedura opisywania wer-
balnego w trakcie projekcji filmu mogła wzmagać uzyskanie rezultatów nietypowych
polegających na dominacji prostych wypowiedzi opisowych kosztem rozbudowanych
scenariuszy. Niemniej istnieją również etnograficzne przesłanki sugerujące, że uzyska-
ne nietypowe rezultaty mogą mieć także przyczyny uwarunkowane kulturowo. Niestety
brak jest tu miejsca na ich poglądowe chociażby przedstawienie. Niemniej w mojej
opinii, zagadnienie to warte jest podjęcia dalszych badań.

Wracając do prawdopodobnych mechanizmów leżących u podłoża procesu antro-
pomorfizacji typowej dla demonstracji Heider-Simmel. Bardziej współczesne badania
wykorzystujące warianty demonstracji H-S sugerują, że przypisywanie intencjonalno-
ści ma związek z tym, że obiekt na filmie wpływa na ruch pozostałych obiektów bez
fizycznego kontaktu z nimi [Scholl i Tremoulet 2000]. Taki rodzaj interakcji wyklucza
rozumienie sytuacji w kategoriach przyczynowości fizycznej a uaktywnia rozumienie
jej w kategoriach sprawstwa. Odrzucanie przyczynowości fizycznej na rzecz intencjo-
nalnej, może być wynikiem działania mechanizmów poznawczych działających nieza-
leżnie od przekonań kulturowych.

Na przykład, postulowany przez Justina Barretta hyperactive agency detection de-
vice (HADD) może być dobrym kandydatem do roli takiego mechanizmu. Zdaniem
Barretta jest on odpowiedzialny za przypisywanie intencjonalności nawet w sytu-
acjach, w których obiektywnie ona nie występuje. Taka nadaktywność zdaniem wielu
badaczy mogła mieć korzyści przystosowawcze w toku ewolucji. Zgodnie z maksy-
mą, że lepiej jest przestraszyć się spadającej gałęzi tak jakby była rzucona, niż nie
wykryć w porę intencjonalnie działającego przeciwnika [Barrett 2000]. Wydaje się
prawdopodobnym, że ten sam mechanizm może być odpowiedzialny za przypisywanie
intencjonalności obiektom geometrycznym w ruchu, jak ukazuje to demonstracja H-S.
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Klinkhardt & Biermann.

Tobby, J., Cosmides, L. [1992]. The psychological foundations of culture. W: J. Bar-
kow, L. Cosmides, T. J (red.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the
generation of culture, 19–136. Oxford University Press, New York.

Vilaça, A. [2002]. Making kin out of others in Amazonia. Journal of the Royal
Anthropological Institute, 8(2):347–365.

Vilaça, A. [2005]. Chronically unstable bodies: reflections on Amazonian corporali-
ties. Journal of the Royal Anthropological Institute, 11(3):445–464.

20



Przegląd metod niefarmakologicznego
wzmocnienia poznawczego

Artur Gunia
Instytut Filozofii, Zakład Kognitywistyki
Uniwersytet Jagielloński
artur.gunia@uj.edu.pl

Streszczenie

Wzmocnienie poznawcze (ang. cognitive enhancement) jest interdyscy-
plinarnym podejściem mającym na celu usprawnienie władz poznaw-
czych człowieka. Koncepcje wzmocnienia poznawczego przede wszyst-
kim dotyczą wykorzystania środków oraz metod farmaceutycznych i in-
formatycznych w celu podniesienia efektywności procesów poznawczych.
Wzmocnienie poznawcze obejmuje również metody niewymagające za-
awansowanych środków technologicznych. Metody te określa się mia-
nem metod niefarmakologicznych, które obejmują działania prewencyj-
ne, optymalizację procesów fizjologicznych, czy wykorzystywanie i udo-
skonalanie technik mentalnych. Celem artykułu jest synteza i przegląd
metod niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego.

Wprowadzenie

Szybsze przyswajanie wiedzy, posiadanie wyższego ilorazu inteligencji, władanie
sprawniejszymi zmysłami lub dysponowanie bardziej czujną uwagą jest marzeniem
wielu osób. Usprawnianie tych procesów jest jednak czasochłonne, wymaga poświę-
cenia, a często sporych nakładów finansowych. Chęć wypracowanie metod znacznego
i szybkiego podniesienia zdolności umysłowych, jest jednym z głównych celów jakie
przedstawiane są w koncepcjach transhumanistycznych.

Transhumanizm jest szeroko pojętym ruchem kulturowym i technologicznym, któ-
ry przewiduje, że dzięki technologii możliwe będzie przezwyciężenie nałożonych na
człowieka ograniczeń cielesnych, ale także umysłowych[More 1990]. Jednym z głów-
nych projektów transhumanizmu jest więc tzw. super-inteligencja. Projekt ten z jednej
strony odnosi się do koncepcji osobliwości technologicznej, tj. wypracowania w peł-
ni świadomej sztucznej inteligencji oraz możliwości przeniesienia umysłu na nośniki
niebiologiczne [Kurzweil 2005], z drugiej strony na wypracowaniu sposobów uspraw-
nienia aktualnie posiadanych przez człowieka zdolności poznawczych [Bostrom 2005],
w tym kontekście pojawiła się koncepcja wzmocnienia poznawczego.
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1. Czym jest wzmocnienie poznawcze

Wzmocnienie poznawcze (cognitive enhancement) dotyczy sposobów rozszerzenia,
intensyfikacji i wzrostu zdolności umysłowych człowieka w tym procesów poznaw-
czych, emocji oraz zmysłów [Bostrom i Sandberg 2009]. Wzmocnienie poznawcze de-
finiowane jest jako całokształt działań mających na celu usprawnienie i rozszerzenie
podstawowych zdolności umysłu, co obejmuje podniesienie ilorazu inteligencji, popra-
wienie uwagi, wzmocnienie kreatywności, ulepszenie pamięci czy rozszerzenie spek-
trum percepcji [Sandberg i Bostrom 2006]. Wzmocnienie poznawcze obejmuje także
zabiegi na ludzkim mózgu skutkujące poprawą wiedzy, poprzez przyspieszenie i uła-
twienie jej nabywania, przetwarzania, przechowywania, aplikacji oraz zwiększenia jej
zakresu [Hauskeller 2013]. Teorie wzmocnienia poznawczego bywają rozszerzane o za-
gadnienia związane z usprawnieniem stanów umysłowych niebędących sensu stricto
funkcjami poznawczymi, jak kontrola, emocje, czynniki motywacyjne [Kipke 2013].
Wzmocnienie poznawcze dotyczy także możliwości poszerzenie zakresu zmysłów, czy
przekroczenia poza typowe ludzkie zmysły [Bostrom 2005].

Podejmując temat koncepcji wzmocnienia konieczne jest jego odróżnienie od te-
rapii – zdarza się, że te dwa zjawiska są ze sobą utożsamiane. Terapia związana jest
z przywracaniem zdrowia u osób którym zdiagnozowano ogniska chorobowe, poprzez
szereg czynności medycznych. Natomiast wzmocnienie charakteryzują interwencje ma-
jące na celu poprawę ludzkiej funkcjonalności, wykraczające poza konieczne zabiegi
utrzymujące lub przywracające pożądany stan zdrowia [Juengst et al. 1998]. W odróż-
nieniu od terapii, wzmocnienie jest skierowane do osób zdrowych, które dobrowolnie
decydują się na poprawę zdolności poznawczych. Pojawiające się niedoskonałości po-
znawcze wynikają z naturalnych barier, a nie są objawami chorobowymi wymagający-
mi interwencji medycznych [Forsberg 2013]. Wzmocnienie opiera się na dobrowolności
stosowania i samo-odpowiedzialności za poszczególne zabiegi.

W kontekście wzmocnienia pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia – dlaczego na-
leży wpływać na tak subtelną sferę jak procesy poznawcze. Zdaniem wielu propagato-
rów, a także moim, wzmocnienie zakłada poprawę i lepsze funkcjonowania człowieka,
tym samym będzie to korzystne dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. Koncepcje
wzmocnienia należy więc rozpatrywać z pozycji melioryzmu, czyli przekonania o na-
turalnym dążeniu człowieka ku dobru, ku temu co lepsze, doskonalsze. Wywieranie
wpływu na ludzkie procesy poznawcze nie może być więc niczym nienaturalnym, gdyż
w podobny sposób nienaturalne musiałoby być noszenie okularów, stosowanie insuliny,
wykonywanie przeszczepów czy zażywanie witamin [Caplan 2006]. Należy jednak mieć
na uwadze, że nieodpowiednie stosowanie metod wzmocnienia może przynieść skutki
negatywne, jak np. uzależnienia, bądź utrata efektywności. Nowatorskość koncepcji
wzmocnienia poznawczego opiera się na:

1. Aktywnym wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które nie tylko pełnią
funkcję narzędzi, lecz stają się elementem ludzkiej cielesności bądź umysłowości.

2. Wypracowaniem adekwatnych miar dzięki sposobom określania wpływu, siły
lub oceny skuteczności działania metod wzmocnienia poznawczego (metody
te przedstawione są dalej w tekście).

3. Interdyscyplinarnym podejściu do kwestii poznawczych oraz na zbieżnym (rów-
noczesnym) wykorzystaniu wielu metod, technik i narzędzi.
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2. Metody wzmocnienia poznawczego

Metody wzmocnienia poznawczego można podzielić ze względu na ich inwazyj-
ność wobec układu nerwowego. Wzmocnienie jest inwazyjne gdy wpływa na zmia-
ny w strukturach mózgu poprzez bezpośrednią stymulację ośrodka nerwowego (im-
plantacja, istotna zmiana biochemii, bezpośrednia stymulacja), co skutkować może
długotrwałymi i nieodwracalnymi efektami [Brukamp 2013]. Natomiast metody nie-
inwazyjne funkcjonują w oparciu o plastyczność mózgu i jego zdolność do adaptacji
[Clark 2004]. Klasyfikację metod stosowanych w celu wzmocnienia poznawczego, moż-
na także rozpatrywać w zależności od głównej dziedziny, techniki lub technologii jaka
została wykorzystana w celu wzmocnienia. Podział ten obejmuje trzy grupy metod:
biotechnologiczne, informatyczne oraz niefarmakologiczne [Sandberg i Bostrom 2006].

2.1. Metody biotechnologiczne oraz informatyczne

Metody biotechnologiczne głównie odnoszą się do stosowania środków neurofar-
makologicznych, to jest substancji psychoaktywnych w celu wzmocnienia poznawcze-
go u osób zdrowych. Środki te głównie przyczyniają się do zmian w biochemii mózgu
[Franke i Lieb 2013]. Przykładem są leki nootropowe (prokognitywne) docelowo skiero-
wane do leczenia choroby Alzheimera, Parkinsona, a także jako środek zapobiegawczy
zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Stosowane u osób zdrowych przyczyniły się do usprawnienia zdolności związanych
z pamięcią, uwagą, motywacją i kreatywnością [Lanni et al. 2008]. Metody biotechno-
logiczne odnoszą się także do inżynierii genetycznej. Badanie te jednak nie są obecnie
prowadzone na ludziach ze względu na niepewne i trudne do przewidzenia długotrwa-
łe skutki. Twórca abolicjonizmu bioetycznego David Pearce [2009] prezentuje jednak
przekonanie, że badania genetyczne prowadzone na ludziach przyczynią się do re-
dukcji aktualnych niedoskonałości ludzkiego charakteru. Badania w obrębie genetyki
miałyby polegać przede wszystkim na eliminacji genów związanych ze stanami de-
presyjnymi, gniewem, agresją lub lękiem oraz na wprowadzeniu genów sprzyjających
wzrostowi inteligencji, dobremu samopoczuciu oraz odporności na stany stresogenne.

Kolejną grupę metod stanowią rozwiązania informatyczne. Wzmocnienie wiąże się
z oddelegowaniem pewnych czynności umysłowych na infrastrukturę informatyczną.
Poszerzenie zdolności pamięci zapewniają bazy danych, a rozumowanie, wnioskowanie
i podejmowania decyzji może być automatyzowane dzięki m.in. systemom eksperto-
wym. Rozwiązania te charakteryzują się jednak sporą narzędziowością i zewnętrz-
nością, a więc w sposób pośredni wzmacniają władze poznawcze. Większa bezpo-
średniość we wzmocnieniu charakteryzuje technologie immersyjne, jak rzeczywistość
poszerzona oraz wirtualne rzeczywistości. Systemy te w znaczący sposób wzbogacają
percepcję wzrokową bytami wirtualnymi wygenerowanymi komputerowo, które z kolei
usprawniają liczne procesy myślowe, np. podejmowanie decyzji, wzmacnianie uwagi
[Kipper i Rampolla 2012]. Jeszcze bardziej zaawansowane projekty wiążą się z implan-
tacją technologii informatycznych bezpośrednio do układu nerwowego jak inwazyjne
interfejsy człowiek-komputer, neuroprotezy.

2.2. Metody niefarmakologiczne

Grupę metod nieinwazyjnych, które nie budzą większych wątpliwości bioetycz-
nych nazywamy metodami niefarmakologicznymi. Metody te w większości przypad-
ków również nie wymagają wykorzystania wyrafinowanych rozwiązań technologicz-
nych. Wzmocnienie jest aktywowane poprzez naturalną plastyczność mózgu oraz ludz-
kie zdolności przystosowawcze i adaptacyjne. Metody niefarmakologiczne obejmują
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następujące środki: prewencję, optymalizację podstawowych procesów fizjologicznych
oraz techniki mentalne.

Prewencyjne metody wzmocnienia poznawczego należy postrzegać w kategorii
ochrony przed wpływami czynników działających patologicznie na procesy poznawcze
oraz tworzenia środowisk przyjaznych rozwijaniu zdolności umysłowych. Metoda ta
obejmuje następujące grupy technik.

Edukacja to technika będąca także wzmocnieniem społecznym. Poza oczywi-
stym lepszym przystosowaniem do życia społecznego, należy zauważyć, że wraz ze
wzrostem jakości edukacji (większe nakłady na edukację, czas trwania obowiązku
szkolnego, wielkość populacji z wyższym wykształceniem) spada stopień społecznych
patologii (zmniejszenie poziomu kryminalności, popadania w choroby) oraz przyśpie-
sza bogacenie się społeczeństwa [Sandberg i Bostrom 2006]. Szacuje się, że każdy
rok edukacji pozwala na wzrost ilorazu inteligencji o około 2,7 punktu [Winship i
Korenman 1997]. Ponadto zauważono, że nauka arytmetyki czy języka obcego, zna-
cząco wpływa na pamięć, oraz oddziałuje na inteligencję skrystalizowaną związaną z
przyswajaniem i nauką, tym samym zmniejszając inteligencję płynną — wrodzoną,
będącą czynnikiem biologiczno-genetycznym [Cattell 1987]. Efekty edukacji skutkują
zdecydowanie trwalszymi zmianami w mózgu niż wiele innych metod wzmocnienia
[Sandberg i Bostrom 2006].

Tworzenie środowisk wolnych od neurotoksyn czyli substancji wpływających
trująco oraz destrukcyjnie na tkanki nerwowe. Pochodzenie neurotoksyn jest zarówno
naturalne (sinice, jad żmii, jad skorpiona, bruzdnice, jad kiełbasiany), jak i sztuczne
(rtęć, aluminium, ołów, czad, etanol). Przedostawanie się tych substancji do ukła-
du nerwowego w dużych ilościach bywa śmiertelne, w mniejszych prowadzi do cho-
rób neurodegeneracyjnych oraz do spowalniania efektywności procesów poznawczych
[Schneider et al. 2001].

Wybór do życia środowisk umiarkowanego klimatu oraz ustrojów demokratycz-
nych. O wpływie na osiągnięcia umysłowe decydują również czynniki klimatyczne
i geopolityczne. Zdecydowanie lepsze możliwości umysłowe osiągane są w miejscach,
w których wahania pogody nie są zbyt gwałtowne (4 pory roku, średnia roczna tempe-
ratura od 0 do 10 stopni Celsjusza) oraz na obszarach naznaczonych niskim prawdo-
podobieństwem klęsk żywiołowych. Poziom demokratyzacji oraz jakość i dostępność
do opieki zdrowotnej, silnie korelują z poziomem inteligencji społeczeństwa oraz do-
konaniami na gruncie odkryć naukowych [Bostrom i Sandberg 2009; Fischer i Van de
Vliert 2011].

Optymalizacja procesów fizjologicznych

Metody wzmocnienia związane z optymalizacją podstawowych procesów fizjolo-
gicznych mają zapewnić odpowiednią regulację i racjonalizację codziennych czynności
życiowych, co przyczyniać ma się do skuteczniejszego rozwijania zdolności poznaw-
czych. Optymalizacja dotyczy następujących czynności.

Odżywianie jest podstawowym procesem życiowym, trzeba jednak pamiętać,
że rodzaj pokarmu wpływa na procesy poznawcze. Podstawowym związkiem energe-
tycznym dla układu nerwowego jest glukoza, bez niej jakiekolwiek operacje poznawcze
byłyby niemożliwe. Równie istotne dla prawidłowej fizjologii układu nerwowego jest
dostarczanie co najmniej 3 litrów wody dziennie, pozwala to na lepsze przyswajanie
elektrolitów, co wiąże się to z dostarczeniem do układu nerwowego związków sodu
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i potasu, które odgrywają istotną rolę w neuroprzekaźnictwie [Fisher 2012]. Środkami
odżywczymi wpływającymi na nastrój, ale i wzmacniającymi uwagę i redukującymi
zmęczenia są np. kofeina, teina, guaranina czy mateina. Z kolei suplementy zawierają-
ce miłorząb dwuklapowy (ginkgo biloba) czy szałwię ograniczają zaburzenia pamięci.
Środki naturalne działają jednak krótkotrwale i selektywnie w porównaniu do metod
farmakologicznych [Dresler et al. 2013].

Sen regularny i optymalny (7-8 godzin, w zaciemnionym pomieszczeniu) po-
zytywnie wpływa na procesy poznawcze. Oprócz regeneracji i zachowania energii,
wzmacniania zwłaszcza pamięć i kreatywność oraz pozwala zachować dłużej uwagę
w ciągu dnia [Dresler et al. 2013].

Aktywność fizyczna z jednej strony jest bardzo korzystnym czynnikiem zapo-
biegania chorobom układu krążenia i zachowania zdrowia w ogóle, z drugiej stro-
ny, wpływa także na czynniki poznawcze. Wykazano, że trening aerobiku (i innych
ćwiczeń opartych na intensywnej wymianie tlenowej) usprawnia uwagę, przyspiesza
szybkość przetwarzania (zdolność do automatycznego wykonywania czynności), wpły-
wa na funkcje wykonawcze czy pamięć. Wyzwalany podczas ćwiczeń mechanizm to
zwiększony przepływ krwi w hipokampie, co wpływa korzystnie na funkcje poznawcze
[Dresler et al. 2013].

Techniki mentalne

Metody niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego obejmują również sze-
reg technik mentalnych to jest zestawów zadań i ćwiczeń, które pobudzają ośrodki
poznawcze oraz wpływają na plastyczność mózgu. Metoda ta obejmuje następujące
grupy technik.

Trening mentalny czyli różnego rodzaju metody i techniki mające na celu
zwiększenie lub optymalizację umiejętności danej osoby. Konsekwencją takich czyn-
ności jest wzrost osiągnięć w ważnym dla niej obszarze funkcjonowania. Obejmują
głównie metody i ćwiczenia psychologiczne, które poprzez systematyczne i długotrwa-
łe oddziaływanie mogą prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami,
do podniesienia poziomu wielu cech poznawczych jak zwiększenie koncentracji (uwa-
gi) czy poprawy odporności na stres. Techniki wykorzystywane to głownie: techniki
relaksacyjne, projekcje wizualizacyjne, trening kontroli uwagi, itp. [Wilińska 2013].

Mnemotechniki są to sposoby zapamiętywania, przechowywania i przypomi-
nania sobie informacji. Badania wykazują, że techniki takie jak „pałac pamięci”, gra
słów, akronimy czy wizualne mapy pamięci, wykorzystują systemy nawigacji prze-
strzennej w korze mózgu co sprzyja zapamiętywaniu [Sandberg i Bostrom 2006].

Medytacja jest istotną techniką rozwijania procesów poznawczych znaną od
tysiącleci. Monitorowanie w laboratorium technik medytacyjnych wykazało wzmoc-
nienie wydajności uwagi, wyostrzoną percepcję i czujność, a także większe możliwości
przetwarzania wizualno-przestrzennego, pamięci roboczej oraz funkcji wykonawczych
[Dresler et al. 2013].

Łamigłówki logiczne które obejmują szarady, krzyżówki oraz zagadki logiczne
(typu: sudoku, kakuro, nurikabe, obrazków logicznych itp.). Ich regularne rozwiązywa-
nie przyczynia się do wzrostu poziomu inteligencji, wzmacniają również umiejętności
logicznego i abstrakcyjnego myślenia [Sandberg i Bostrom 2006].
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Konkluzja

Część efektów użycia metod niefarmakologicznego wzmocnienie poznawczego jest
możliwa do pomiaru. Pozytywne efekty tych metod dają obserwować się zarówno
w rozwoju osobistym jak i społecznym. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu oraz
równoczesnemu wykorzystaniu wielu technik, metod i narzędzi już obecnie można
zauważyć, że elementy wzmocnienie przynoszą globalnie pozytywne skutki, świadczyć
może o tym choćby efekt Flynna, wg którego wzrost ilorazu inteligencji w krajach
cywilizacji zachodniej wynosi 2,5 punktu na każdą dekadę [Flynn 1987, s. 181]. Warto
jednak wypracować nowe systemy miar dla ewaluacji efektywności wszystkich metod
wzmocnienia poznawczego.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza współczesnych trendów badawczych w ekspe-
rymentalnej psychologii poznawczej w kontekście wzrastającego zainte-
resowania neuronauką. W odniesieniu do współcześnie prowadzonych ba-
dań zostaną omówione trzy najważniejsze metody, tj. EEG, TMS i MRI,
ze wskazaniem przykładowego zastosowania wymienionych narzędzi do
badania przebiegu procesów poznawczych oraz możliwych sposobów in-
terpretacji danych. Podjęta zostanie problematyka szans, jakie stwarza
możliwość stosowania metod neuroobrazowania pracy mózgu w psycho-
logii poznawczej, ale także potencjalnych zagrożeń i nadużyć popełnia-
nych przez badaczy. W podsumowaniu zostaną wskazane przewidywane
perspektywy rozwoju i możliwości zastosowań wymienionych narzędzi
w przyszłości, z zaakcentowaniem aspektów, w których psychologia po-
znawcza może czerpać z neuronauki nie tylko inspirację, ale też metodo-
logię.

Wprowadzenie

Zgodnie ze słowami jednego z bohaterów „Wielkiego Gatsby’ego”: na życie znacz-
nie wygodniej patrzy się pod jednym tylko kątem [2013, s. 10]. Ograniczenie własnego
punktu widzenia do wyspecjalizowanej i obszernej pod względem treściowym, lecz wą-
skiej, jeśli chodzi o zakres tematyczny dziedziny stanowiłoby niewątpliwie wygodne
rozwiązanie — świadomość eksperctwa sama w sobie jest przecież silnie wzmacniająca.
Jednak w nauce to, co słuszne i rozwojowe nieczęsto pokrywa się z tym, co wygodne.
W przypadku nauk empirycznych przyjęcie takiego założenia wiązałoby się niewąt-
pliwie ze skrajnym redukcjonizmem — przecież warunkiem rozwoju w jakiejkolwiek
sferze życia jest ciągłe poszukiwanie: nowych doświadczeń, innych perspektyw, czy też
realizacji pomysłów na rozmaite sposoby. Wydaje się, że obserwowany na przestrze-
ni ostatniego dziesięciolecia prężny rozwój nauk interdyscyplinarnych, ze szczególnym
uwzględnieniem kognitywistyki, stanowi wyraz ludzkiej potrzeby doskonalenia, poszu-
kiwania odmiennych punktów widzenia i prób rozwiązywania tych samych problemów
na nowe sposoby. Celem niniejszego tekstu jest odniesienie postulatu o potrzebie inter-
dyscyplinarnego podejścia do nauki w psychologii poznawczej poprzez analizę zasto-
sowania wybranych metod obrazowania pracy mózgu w praktyce eksperymentalnej.
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Skoncentruję się na trzech technikach, które wydają się najbardziej perspektywiczne:
elektroencefalografii (EEG), przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) i funk-
cjonalnym rezonansie magnetycznym (fMRI). Przekrojowo scharakteryzuję poszcze-
gólne metody, skupiając się na danych, jakich dostarczają oraz ich implikacjach dla
psychologii poznawczej. Temat zaprezentuję odwołując się do konkretnych przykła-
dów prowadzonych współcześnie badań. W podsumowaniu dokonam syntezy istnie-
jącego stanu wiedzy, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, co metodologia
zaczerpnięta z neuroscience może wnieść do interdyscyplinarnie rozumianych nauk
o poznaniu.

1. Metody neuroobrazowania w psychologii poznaw-
czej

Zastosowanie metod neuroobrazowania w eksperymentach poznawczych nie sta-
nowi w psychologii poznawczej novum — nowe mogą być jednak wnioski, wyciągane
z prowadzonych na coraz bardziej globalną skalę badań [Gazzaniga et al. 2013; Liso-
fsky et al. 2014]. Ze względu na skokowy wzrost zainteresowania tematem, rośnie też
liczba modyfikacji stosowanych procedur eksperymentalnych, zarówno w obrębie za-
kładanych manipulacji zmiennymi, jak analizy wskaźników dostarczanych przez coraz
to czulszą aparaturę. Niektóre z tych pomysłów są fascynujące, inne budzą niepokój,
a jeszcze inne niedowierzanie. Niestety, w literaturze pod dostatkiem jest też przy-
kładów, z których wynika, że kreatywność badaczy może powodować fatalne w skut-
kach konsekwencje, które dalece wykraczają poza sferę naukową. Przegląd sposobów
obrazowania pracy mózgu i ich implikacji dla psychologii poznawczej rozpocznę od
ostatniego z wymienionych przypadków, czyli przykładu sytuacji, w której na sku-
tek pseudonaukowej interpretacji wyników badań z użyciem metodologii neuroscience
doszło do powstania realnego zagrożenie nadużyć [Purves et al. 2008]. Próby oceny
wiarygodności zeznań świadka lub poczytalność oskarżonego na podstawie odczytu
fizjologicznych funkcji jego organizmu mają długą tradycję i nie cieszą się obecnie
estymą — by jako klasyczny przykład wymienić tylko przypadek Petera Railly’ego,
który min. na podstawie obciążających „dowodów” w postaci negatywnego wyniku
testu na wariografie przyznał się do zabójstwa własnej matki [Schacter 1996]. I chociaż
epoka, w której pokładano absolutne zaufanie względem metod psychofizjologicznych
należy do słusznie minionych, rozwój technologii stawia przed naukowcami nowe pro-
blemy. W przypadku neuronauki wiążą się one przede wszystkim z rzetelnością danych
oraz granicami generalizacji wniosków, które z nich płyną.

EEG Elektroencefalografia jest bezinwazyjną metodą obrazowania pracy mó-
zgu, początkowo stosowaną przede wszystkim do celów klinicznej diagnozy zaburzeń.
Polega na określeniu wzorca bioelektrycznej aktywności mózgu za pomocą elektrod
umieszczonych na powierzchni skóry głowy, które rejestrują zmiany potencjału elek-
trycznego. Na tej podstawie wnioskuje się o aktywności neuronów w poszczególnych
obszarach kory mózgowej. Zastosowanie EEG w badaniach z zakresu psychologii eks-
perymentalnej pozwala na wyodrębnienie (i opisanie) charakterystycznych wzorców
aktywności fal mózgowych (zob. Tabela 1), które są kojarzone z przebiegiem okre-
ślonych procesów poznawczych. Umożliwia też badanie porównawcze spoczynkowej
aktywności mózgu ze zmianami pojawiającymi się podczas wykonywania konkret-
nych zadań (np. zadania zapamiętywania określonego rodzaju materiału bodźcowego
z użyciem pomiaru potencjałów wywołanych, event-related potentials — ERP) [Klu-
ska et al. 2013; Tacikowski et al. 2011].
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Rysunek 1: Porównanie wzorców aktywności mózgu (częstotliwość fal) w zależności
od stanu świadomości. Opracowanie własne na podstawie [Aminoff 1999]

Badania nad różnicami w wybiórczej aktywności określonych struktur mózgowia
w sytuacji nastawienia na przypominanie (wydobywanie śladów z pamięci) w opozy-
cji do ukierunkowania na tworzenie nowych śladów pamięciowych, dostarczają psy-
chologom poznawczym szeregu możliwości, które do tej pory pozostawały w sferze
science-fiction (min. odróżnienie prawdziwych zeznań od fałszywych wyłącznie na
podstawie obserwacji pracy mózgu). Dane uzyskane na drodze neuroobrazowania wy-
magają jednak dużej ostrożności przy interpretacji wyników, a pokusa, by w skrótowy
i uproszczony sposób odnaleźć „mózgowy marker prawdomówności” jest niepokojąco
silna i znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań publikowanych nawet w prestiżo-
wych periodykach. Przykładem mogą być praktyki Lawrence’a Farwella [2012; 2013],
rzekomo wykorzystujące odczyt aktywności bioelektrycznej mózgu metodą EEG. Far-
well zaprojektował wskaźnik, będący odpowiednikiem mózgowego odcisku palca (bra-
in fingerprinting) bazujący na ERP P300, który rzekomo zapewnia stuprocentową
wykrywalność sprawców przestępstw. Mechanizm działania miałby być prosty: jeśli
osoba w rzeczywistości brała udział w jakimś zdarzeniu, bądź była jego świadkiem,
w jej mózgu pozostał ślad (rodzaj markera), który można zarejestrować, odczytać
i zinterpretować z absolutna pewnością co do rzetelności wyniku (pomiarowi podle-
ga bezpośrednio aktywność mózgu, co wyklucza próby symulacji) . Metoda polega na
rejestracji aktywności mózgu osoby badanej w odpowiedzi na bodźce związane z testo-
waną sytuacją (np. zdjęcia narzędzi zbrodni) oraz niewiązane, a następnie porównanie
ich amplitud. Według Farewella taka procedura dostarcza wiarygodnych wskaźników,
umożliwiających wnioskowanie na temat tego, czy osoba badana w przeszłości ze-
tknęła się z konkretną sytuacją, czy też eksponowane bodźce są dla niej zupełnie
nowe. Fasadowa trafność teorii wynika z obserwowanych różnic w amplitudzie fal mó-
zgowych podczas wydobywania śladów z pamięci oraz tworzenia nowych połączeń.
Dystynkcja obu tych rodzajów sygnałów w rzeczywistości jest możliwa — poprawne
odrzucenie wiąże się z innym wzorcem pobudzenia niż poprawne rozpoznanie, mimo
iż obie reakcje są prawidłowe — analogicznie w przypadku niepoprawnego odrzuce-
nia i rozpoznania [Jaśkowski 2009]. Zależności te można jednak wychwycić już na
poziomie pomiaru prostych czasów reakcji. Wartością dodaną w teorii Farewella mia-
łoby więc być co innego: skonstruowanie wskaźnika nazwanego „P300-MERMER”,
który na podstawie odczytu EEG (autor nie ujawnia zasad konstrukcji tajemnicze-
go wskaźnika; wiadomo tylko tyle, że stanowi on jakiś rodzaj proporcji, nie prosty
zapis ERP) umożliwiałby weryfikację prawdomówności osoby badanej (bądź przesłu-
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chiwanej) w oparciu o specyficzną reakcję jej mózgu. Mimo oczywistego pseudonau-
kowego charakteru tej (i wielu podobnych) teorii, zagrożenie jakie stanowi jest realne
— amerykański sąd w 2005 roku dopuścił wyniki „badań” przeprowadzonych przez
Farwella jako dowód w sprawie o morderstwo. 29-letni Jimmy Ray Slaughter, osta-
tecznie skazany na karę śmierci za podwójne zabójstwo, zgodnie z „wynikami badań
neuropsychologicznych” miał zostać uniewinniony. Wykorzystanie danych z EEG —
nawet w zmanipulowanej postaci — mogło zatem przyczynić się do wypuszczenia
na wolność mordercy. Trudno wyobrazić sobie przykład poważniejszego nadużycia.
Na szczęście działalność Farwella, mimo że ciągle rozwijana na gruncie komercyjnym,
w ostatnich latach spotkała się ze stanowczą krytyką w środowisku naukowym [Meijer
et al. 2013], istnieje więc nadzieja, że praktyki wykorzystujące odkrycia neuronauki
w sposób tendencyjny i społecznie szkodliwy będą systematycznie marginalizowane.

Dla kontrastu, warto przytoczyć przykład rzetelnego zastosowania odkryć neuro-
nauki w praktyce kryminalistycznej [Wojciechowski 2013]. Meixner i Rosenfeld [2010;
2011] odnotowali różnice w wybiórczej aktywności mózgu na załamku P300 podczas
przywoływania z pamięci przez osoby badane wspomnień prawdziwych i niezwiąza-
nych z prawdziwymi. Procedura prowadząca do wyciągnięcia takich wniosków była
bardzo pomysłowa. Polegała na rejestrowaniu wydarzeń (za pomocą kamery video),
przeżywanych przez studentów w ciągu jednego dnia (materiał zebrano od 26 uczest-
ników) oraz teście pamięci nazajutrz. Konstrukcja zadania nie była jednak oczywista:
podczas testu badanym nie prezentowano materiału filmowego, a jedynie słowa-klucze,
silnie skojarzone z daną klasą przeżywanych dzień wcześniej sytuacji (np. dla sytu-
acji wykładu słowem-kluczem było nazwisko profesora, który go wygłaszał). Badani
uprzedzeni o przebiegu procedury przystępowali do testu, w którym ich zadaniem było
podjęcie decyzji, czy prezentowane słowa są powiązane z przeżywanymi dzień wcze-
śniej wydarzeniami, czy też nie. Jednocześnie aktywność bioelektryczną ich mózgów
była sczytywana za pomocą elektrod rozmieszczonych na czaszce. Hipoteza o zmia-
nie aktywności na załamku P300 w reakcji na bodziec relewantny (słowo skojarzone
z rzeczywistym zdarzeniem z poprzedniego dnia) w odróżnieniu od odpowiedzi na
bodziec irrelewantny (słowo nieskojarzone), znalazła potwierdzenie. Ponadto zaobser-
wowano występowanie różnic indywidualnych pod względem wielkości efektu: zmiana
siły aktywacji P300 pomiędzy reakcją na bodźce właściwe oraz irrelewantne mia-
ła u badanych studentów zróżnicowaną wielkość. Nie ustalono, czy parametr ten jest
bezpośrednim predykatem trafności dystynkcji pomiędzy prawdziwymi, a nieprawdzi-
wymi przypomnieniami, jednak uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie zdecydo-
wanie bardziej uczciwych wniosków, nawet jeśli są mniej spektakularne niż „odkrycia”
Farwella. W dłuższej perspektywie czasowej opis czynności mózgu z użyciem metod
neuroobrazowania podczas wykonywania zadań poznawczych, może przyczynić się do
rozwoju wielu dziedzin nauki, nie tylko w obszarze wspomnianych wcześniej związków
z wymiarem sprawiedliwości [Meijer et al. 2014; Meixner i Rosenfeld 2014].

TMS Ciekawym, choć nieczęsto podejmowanym kierunkiem badań (w porówna-
niu do innych metod z obszaru neuronauki) są eksperymenty z wykorzystaniem prze-
zczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulation — TMS),
które zasługują na zainteresowanie co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, po-
zwalają na funkcjonalne „wyłączenie” pożądanych — z punktu widzenia badanych
przez eksperymentatora procesów — obszarów mózgu z użyciem prądu elektrycznego,
przy jednoczesnym braku długofalowych konsekwencji dla osób badanych [Ostrovsky
2008]. Po drugie, umożliwiają obserwację konsekwencji bardzo wybiórczych deficytów
— wysoka precyzja metody umożliwiła min. ustalenie, że chwilowa „dezaktywacja”
prawego styku skroniowo-ciemieniowego (temporoparietal junction, TPJ) powoduje
znaczące upośledzenie możliwości dokonywania przez osoby badane oceny moralnej
[Decety i Lamm 2007; Young et al. 2010]. Co ciekawe, równocześnie obserwuje się
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pogorszenie funkcji związanych z przerzutnością uwagi, a także niższy poziom wy-
konania zadań wymagających sekwencyjnego planowania czynności i koordynacji ich
przebiegu. Takie wyniki są tłumaczone generalnym upośledzeniem mechanizmów od-
powiedzialnych za kontrolę poznawczą, jednak wyjaśnienie odwołujące się do ogólnych
mechanizmów nie wydaje się wystarczające [Shulman et al. 2007]. Metaanalizy danych
wskazują, że procesy związane z koordynacją myśli i działań oraz ich adekwatnym do-
stosowaniem do zachowania jednostki, sytuują się w bocznych okolicach kory czołowej
i przedczołowej (mid-dorsolateral prefrontal cortex — mid-DLPFC, fronto-lateral cor-
tex ) [Brass et al. 2005; Ridderinkhof et al. 2004].

Z drugiej strony, jak wskazują Oliveira i współpracownicy [2010], stymulacja nie-
których obszarów mózgowia przy pomocy TMS może korzystnie wpływać na poziom
wykonania zadań, np. motorycznych. Na przykładzie drażnienia tylnej kory ciemienio-
wej w lewej półkuli u osób badanych (w porównaniu do niestymulowanej grupy kon-
trolnej) wykazano poprawę sprawności w grze w tenisa. Badacze tłumaczą uzyskane
wyniki przez zmianę „mózgowych planów” związanych z wykorzystaniem konkret-
nej kończyny — porażenie lewostronnej kory ciemieniowej, której funkcje w bardzo
ogólnym ujęciu są związane z przetwarzaniem relacji przestrzennych i planowaniem
ruchów, miałoby w pierwszym stadium powodować zaburzenie działania neuronów
zarządzających funkcjami motorycznymi, a następnie — w celu kompensacji — wy-
muszać synchronizację czynności pomiędzy obiema półkulami, prowadząc do poprawy
wykonania czynności (depolaryzacja wywołana stymulacją magnetyczną stopniowo
zanika, a efekt synchronizacji się utrzymuje). Jakkolwiek wnioski pochodzące z ba-
dania przeprowadzonego na 33 uczestnikach są daleko posunięte, kierunek wydaje się
interesujący.

Warto nadmienić, że TMS jest z powodzeniem stosowana w leczeniu niektórych za-
burzeń psychiatrycznych, min. lekoopornej schizofrenii [Alfredo et al. 2002], epizodów
dużej depresji [Berlim et al. 2014; Fitzgerald et al. 2006; Zyss 2011], czy przewlekłej
odmiany PTSD [Walsh i Cowey 2000].

Na niwie psychologii poznawczej udowodniono min. poprawę pamięci procedu-
ralnej (wyrażonej tempem przypominania informacji oraz uczenia się czynności mo-
torycznych) dzięki stymulacji magnetycznej grzbietowej kory przedruchowej (dorsal
premotor cortex — PMd) [Boyd i Linsdell 2009], co może znaleźć praktyczne prze-
łożenie na możliwość rehabilitacji pacjentów wykazujących zaburzenia w tej sferze
(np. wskutek uszkodzeń mechanicznych, czy udarów; rzadziej chorób neurodegenera-
cyjnych). Ponadto, stosując odmianę TMS — rTMS (rytmiczną przezczaszkową sty-
mulację magnetyczną — rhythmic transcranial magnetic stimulation) o odpowiednio
dobranej częstotliwości można ukierunkować przetwarzanie informacji poprzez mani-
pulację procesami uwagowymi. W zadaniu podobnym do testu Navona ekspozycja
dźwięków zsynchronizowanych z częstotliwością fal beta (20 herców) w okolicach pra-
wego płata ciemieniowego sprzyjała koncentrowaniu uwagi na pojedynczych literach,
co wskazuje na lokalny wzorzec percepcyjny (odpowiednik analitycznego stylu prze-
twarzania informacji w nomenklaturze Navona [1977]). Z kolei stymulacja dźwiękiem
o częstotliwości fal theta (5 herców) wzmagała tendencję do globalnego przetwarzania
informacji — w tym przypadku oznaczało to tendencję do dostrzegania i identyfikacji
większej litery [Cecere et al. 2014] (globalny wzorzec percepcyjny). Takie odkrycie wy-
daje się mieć niebagatelne znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak i prak-
tycznym. Pytanie — na przykład — o możliwość analogicznego wywołania u badanych
stanów uwagi intensywnej bądź ekstensywnej [Kolańczyk 2011] i manipulowania nimi
w zależności od wymagań zadania jest tylko jednym z wielu, jakie można zadać.

fMRI Najbardziej kompleksowych (ale jednocześnie przy obecnym stanie wie-
dzy najtrudniejszych do zrozumienia) danych na temat związków przebiegu procesów
poznawczych z aktywnością mózgu dostarcza obrazowanie pracy mózgu funkcjonal-
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nym rezonansem magnetycznym (functional magnetic resonance imaging — fMRI)
[Chatham i Badre 2014]. Pozwala śledzić pobudzenie konkretnych fragmentów mózgu
podczas różnego rodzaju aktywności (wykonywanie prostych zadań poznawczych, ale
także podejmowanie decyzji, czy dokonywanie dystynkcji między bodźcami) [Fischer-
Baum i Gonsalves 2013; Garoff-Eaton et al. 2006; Wiese i Daum 2006].

Największą zaletą tej metody jest wysoka precyzja pomiaru oraz ogromna liczba
gromadzonych danych, które mogą podlegać analizie i być podstawą do wnioskowa-
nia. W porównaniu do EEG, fMRI umożliwia odczyt aktywności głęboko położo-
nych struktur podkorowych, dzięki czemu informacje o pracy mózgu, jakich dostar-
cza są pełniejsze. Charakteryzuje się jednak znacznie słabszą rozdzielczością czasową,
która może być niewystarczająca do badania dynamiki przebiegu niektórych proce-
sów psychicznych, szczególnie w przypadku elementarnych procesów poznawczych.
W świetle takich informacji, pisząc o zastosowaniach metody neuroobrazowania pra-
cy mózgu, jaką jest fMRI, warto skupić się na tych procesach, których obserwacja nie
wymaga rejestracji czasu reakcji z dokładnością do milisekund (co jest konieczne na
przykład w większości badań nad pamięcią). Ciekawych wniosków dostarczają mię-
dzy innymi nurty badawcze skoncentrowane na poszukiwaniu neuronalnych korelatów
świadomości. Duże możliwości stwarzają tu badania prowadzone na próbach klinicz-
nych, a konkretniej na pacjentach z ograniczoną (minimally conscious state — MCS)
lub całkowicie wyłączoną świadomością — przebywających w stanie wegetatywnym
(unresponsive wakefulness syndrome — UWS). Naukowcy z Austrii [Crone et al. 2011]
wysunęli hipotezę, że za stan ograniczenia, bądź upośledzenia świadomości odpowiada
tzw. „sieć domyślna” mózgu (default mode network — DMN), czyli system decydują-
cy o jego aktywności, a także procesach związanych z przebiegiem metabolizmu i ko-
munikacji między półkulami pod nieobecność zewnętrznie (świadomie) narzuconych
celów. Prawidłowo funkcjonująca DMN (u zdrowego człowieka) dezaktywuje się, gdy
pojawia się konkretne zadanie do wykonania. Crone i współpracownicy podejrzewają,
że wszelkie dysfunkcje i nieprawidłowości w działaniu tego układu mogą być powią-
zane z osłabieniem świadomości, niezależnie od tego, jaka jest pierwotna przyczyna
deficytu (uszkodzenie chemiczne, mechaniczne, uraz itp.). Zaburzenia funkcji DMN
polegają według autorów na braku możliwości wyhamowania aktywacji tej struktury,
gdy pojawia się zewnętrzny cel (zadanie o sprecyzowanych wymaganiach), co przekła-
da się na brak możliwości aktywowania układów odpowiedzialnych za działania celowe.
Mózgi osób z uszkodzeniami DMN cały czas funkcjonują w sposób nieukierunkowany,
co skutkuje swobodnym, niekontrolowanym przepływem myśli, który jest jednocześnie
wysoce podatny na wewnętrzną dystrakcję, zwłaszcza o charakterze introspekcyjnych
wtrąceń treści pamięci. W efekcie dochodzi do częściowego lub całkowitego — w za-
leżności od stopnia nasilenia deficytów — zaburzenia świadomości. Żeby zweryfikować
tak opisaną hipotezę Crone i współpracownicy porównali wzorce aktywności mózgu
w obszarach składających się na DMN u pacjentów o obniżonej świadomości (MCS
i UWS) z próbą zdrowych osób. W trakcie wykonywania pomiaru osoby badane miały
za zadanie słuchać materiału, którym były proste, ale sensowne zdania eksponowane
przez głośniki (passive sentence listening task). Analiza wyników na poziomie gru-
powym potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia: u osób zdrowych zaobserwowano
— w odpowiedzi na bodziec, jakim było rozpoczęcie przetwarzania mowy — istotną
dezaktywację struktur odpowiedzialnych za DMN w przyśrodkowym obszarze ciemie-
niowym i przyśrodkowym obszarze czołowym (odpowiednio dla MPR: t(23) = 7,43,
p = 0,005; MFR: t(23) = 7,16, p < 0,009). Podobnych zależności nie ujawniono w żad-
nej z grup badanych z uszkodzeniami. Różnica na poziomie trendu, która ujawniła
się pomiędzy MCS i UWS wiązała się z niewielką dezaktywacją w obszarze MPR na
korzyść MCS (analizy uwzględniające liczbę dezaktywowanych vokseli nie dostarczy-
ły informacji o dodatkowych zależnościach). Innymi słowy, wyniki świadczą o tym,
że w grupie MCS dezaktywacja DMN w reakcji na pojawienie się zadania jest słabsza

33



10. PFK Mariaż neuronauki z psychologią poznawczą. . .

niż u osób zdrowych, a u UWS w ogóle nie występuje. Można zatem wnioskować,
że chociaż hamowanie działania docelowej sieci spoczynkowej w mózgach pacjentów
z częściowo zachowaną świadomością nie działało w sposób wzorcowy, zaobserwo-
wano niewielką redukcję jej aktywności w odpowiedzi na bodziec. Podobnych różnic
nie zaobserwowano u pacjentów w stanie wegetatywnym. Tym samym potwierdzono
hipotezę o znaczeniu DMN dla procesów związanych ze świadomością. Crone i współ-
pracownicy proponują, by — w związku z uzyskanymi wynikami badań — traktować
stopień pobudzenia DMN jako marker świadomości.

Interesujące badania, z zastosowaniem fMRI oraz behawioralnego zadania go/no
go task (mierzącego sprawność jednego z podstawowych dla funkcjonowania poznaw-
czego człowieka procesów — inhibicji) przeprowadzili van Holst, van Holstein, van
den Brink, Veltman i Goudriaan [2012]. W specjalnie zaprojektowanej procedurze za-
daniem osób badanych była reakcja na konkretne bodźce, bądź powstrzymanie się od
niej. Całą procedurę poprzedzono primingiem afektywnym (jako materiał wykorzy-
stano zdjęcia wywołujące emocje pozytywne, neutralne, negatywne oraz — co stanowi
ciekawą odmianę warunku eksperymentalnego — związane z przedmiotem uzależnie-
nia — w tym badaniu było to uzależnienie od hazardu, zatem eksponowane obrazy
wiązały się z przebiegiem gier; tzw. gamble pictures). Z rezultatów uzyskanych przez
badaczy wynika, że osoby uzależnione od hazardu (w porównaniu do zdrowej, repre-
zentatywnej próbki populacji) popełniały mniej błędów we wszystkich warunkach,
choć działo się to kosztem wydłużenia czasu reakcji na każdy typ bodźca. Liczba
błędów była związana z aktywnością grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (dorso-
lateral prefrontal cortex — dPFC) oraz kory zakrętu obręczy (anterior cingulate —
ACC). Obie struktury u osób uzależnionych ujawniły wyższą aktywację, niż u osób
zdrowych. Dodatkowo zaobserwowano, że poziom aktywacji jest związany z rodzajem
prymy: jak łatwo się domyślić, podczas wykonywania go/no go task, nałogowi hazar-
dziści wykazywali najsilniejszą aktywację w warunku uprzedniej ekspozycji na obrazy
związane z uzależnieniem.

Takie wyniki prowadzą do konkluzji, że mimo obiektywnie lepszych wyników w za-
daniu go/no (w porównaniu do osób zdrowych), zapis aktywności mózgów osób uza-
leżnionych od hazardu, wskazuje, że podjęcie decyzji jest dla nich bardziej obciążające
poznawczo. Do takiego wniosku prowadzą: (1) obserwowalne na poziome behawioral-
nym wydłużenie czasu wykonania zadania oraz (2) zauważalna na poziomie neuro-
nalnym wzmożona aktywacja ACC i dPFC, co wskazuje na większe zaangażowanie
i bardziej wysiłkową strategię podejmowania decyzji. Innymi słowy, u nałogowych
hazardzistów można zaobserwować paradoksalny efekt w postaci osiągania lepszego
niż u osób zdrowych wyniku w zadaniach hamowania niepożądanej reakcji i kontro-
li poznawczej, ale dzieje się to raczej za sprawą intencjonalnego wysiłku wkładanego
w samokontrolę, niż z powodu lepszej sprawności tych procesów na poziomie ogólnym.

By wpisać się we współczesne trendy, warto przytoczyć przykład badania prze-
prowadzonego przez Abraham, Thybusch, Pieritz i Hermann [2014], które wskazuje,
że rejestrowane przy użyciu fMRI wzorce aktywacji mózgu u kobiet u mężczyzn są
odmienne. Szczególnie dużą różnicę zaobserwowano w rozwiązywaniu zadań o charak-
terze dywergencyjnym (creative conceptual expansion and divergent thinking tasks).
Warto zaznaczyć, że celem badań nie było wykazanie, która z płci lepiej radzi sobie
z problemami wymagającymi twórczego myślenia (wskaźnik skuteczności, zestawiony
ze standardowym testem pamięci roboczej n-back był na podobnym poziomie w obu
grupach), ale w jaki sposób manifestują się różnice w trakcie. Okazało się, że podczas
wykonywania zadań dywergencyjnych u kobiet silniej nż u mężczyzn aktywowały się
struktury powiązane z empatią (zarówno poznawczą jak i emocjonalną), teorią umy-
słu, a także region odpowiadający za umiejętność odniesienia stanu emocjonalnego
drugiej osoby do własnych emocji (self-reference). U mężczyzn odnotowano wyższą
aktywność wyłącznie w obszarach skojarzonych z pamięcią deklaratywną. Uzyskane
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wyniki nie są zaskakujące — stanowią raczej empiryczne potwierdzenie znanej od lat
prawidłowości, że niezależnie od rodzaju aktywności, mózgi kobiet silniej angażują
się emocjonalnie oraz wykazują tendencję do równoczesnej, wieloaspektowej obróbki
poznawczej sytuacji problemowej, w porównaniu do mózgów mężczyzn, które są nasta-
wione konkretnie i zadaniowo, nawet w sytuacji wymagającej poszukiwania nowego,
nieszablonowego rozwiązania, aktywizując struktury odpowiedzialne za docieranie do
posiadanych informacji.

Podsumowanie

Zagadnienie zastosowania metod obrazowania pracy mózgu we współczesnej psy-
chologii poznawczej może stanowić źródło niewyczerpanej inspiracji. W pracy poru-
szono wybrane aspekty tego tematu, koncentrując się na charakterystyce i przykła-
dach zastosowania trzech metod, które — jak się wydaje — dostarczają najwięk-
szych możliwości i — będąc prężnie rozwijanymi we współczesnych badaniach —
stwarzają perspektywy rozwoju w przyszłości. Dokonano syntetycznej charakterysty-
ki elektroencefalografii (EEG), przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) oraz
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), wskazując na konkretnych przy-
kładach potencjalne zastosowania wymienionych metod w eksperymentach z zakresu
szeroko rozumianej psychologii poznawczej. Podjęto też problematykę zagrożeń zwią-
zanych z potencjalnymi nadużyciami. Konkludując, warto podkreślić, że rozwój tech-
nik neuroobrazowania stanowi niepowtarzalną szansę poszerzenia wiedzy o sposobach
działania ludzkiego umysłu, dostarczając naukowcom informacji niedostępnych w ża-
den inny sposób. Nieodzowne jest jednak umiejętne czerpanie z tej studni; dla nauk
o poznaniu oznacza to konieczność rygorystycznego przestrzegania zasad metodologii
naukowej i — przy obecnym stanie wiedzy — zachowanie ostrożności w interpreta-
cji wyników. Innymi słowy, choć nie istnieje w tej sferze aurea mediocritas, warto
podejmować próby jego odnalezienia.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza kognitywno-pragmatyczna humory-
stycznej frazy „tyre fire”, zbudowanej na osnowie pewnego sprokurowa-
nego błędu językowego (kalki językowej). Analiza kontrastywna za po-
mocą pojęć i narzędzi gramatyki kognitywnej i w oparciu o pragmatykę
tekstu daje możliwość wskazania poznawczych oraz ogólnokulturowych
postaw naszego humoru, a także ujawnienia mechanizmów transferu ję-
zykowego w zbudowanym akcie komunikacyjnym, nacechowanym fikcją
satyry.

Wstęp

Aby pojąć funkcjonowanie w naszych umysłach fikcyjnej płaszczyzny żartu czy
satyry, musimy wyjść od uniwersalnych zdolności ludzkiego mózgu. Renata Grzegor-
czykowa [1993, s. 13] pisze o tym następująco:

Człowiek ma bowiem zdolność tworzenia fikcji, życia „na niby” w świe-
cie wyobrażonym: jest to właściwość specyficznie ludzka, podobnie jak
żartowanie czy zabawa. W tej sferze życia używa się nazw przedmiotów
wymyślonych na równi z innymi. Obu rzeczywistości w równym stopniu
może dotyczyć komunikacja językowa: Jan sprzątnął mi mieszkanie i Kra-
snoludek sprzątnął mi mieszkanie.

Z drugiej strony, żart czy humor mieści się w ogólnych ramach definicji komu-
nikacji werbalnej i tak samo jak inne komunikaty podlega zasadzie relewancji oraz
wymaga określonego reżimu wnioskowania konwersacyjnego odbiorcy opartego na od-
czytaniu właściwych konwersacyjnych implikatur [Szwabe 2008, r. 3]. O właściwym
rozumieniu komunikatu przez odbiorcę, podkreślając pragmatyczną stronę komunika-
cji, autorka ważnego opracowania z dziedziny pragmatyki językowej, Joanna Szwabe
czyni następujące uwagi [2008, s. 96]:

(. . . ) błędów [w rozumieniu aktu komunikacyjnego — przyp. autora] się
nie obserwuje, co można wyjaśnić tylko aktywnością odbiorcy. Jest to
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możliwe, jak sądzę dzięki procedurze rozumienia, która wyewoluowała,
by przynosić korzyści odbiorcy, dlatego nie zakłada naiwnie kompetencji
i dobrej woli nadawcy, dając domyślnie pierwszeństwo presupozycjom od-
biorcy. (. . . ) odbiór komunikatów jako bezwolny mechanizm odzyskiwania
znaczenia, jakie leży w intencji mówcy, jest nieuzasadniony z przystoso-
wawczego punktu widzenia. Natomiast odbiór komunikatów kierowany in-
teresem poznawczym odbiorcy zdaje się spełniać ten warunek. Co więcej,
w praktyce procedura ta służy nie tylko odbiorcy, a obu stronom dyskursu,
pozwalając uniknąć znacznej liczby błędów komunikacji.

Dwie wyżej zacytowane wypowiedzi traktuję jako wprowadzenie do krótkiej ana-
lizy tekstu jednej „śmiesznej” wypowiedzi, którą należy zaliczyć do specyficznego ro-
dzaju dyskursu jakim jest humor. Chodzi o projekcję słowną „tyre fire”, użytą przez
artystę w skeczu kabaretowym w charakterze rzekomego angielskiego odpowiednika
tłumaczeniowego nazwy choroby „zapalenia opon mózgowych”. Tak więc, spreparowa-
ny „do śmiechu” błąd językowy pchnął mnie do refleksji nad mechanizmem rozumienia
tej swego rodzaju metafory absurdu, ale także nad tym, czy wykreowany w domenie
rozrywki intelektualnej „artefakt” oby do końca jest absurdalny?

Aby rozwinąć argumentację opartą o kognitywno-pragmatyczną analizę tekstu,
postawiłem pewną tezę. Otóż, w świetle dyscyplin naukowych gramatyki kognitywnej
oraz psychologii, zarówno poniżej analizowana zabawa lingwistyczna, jak i zresztą każ-
dy inny żart słowny, jeśli trafia w pragmatycznym akcie komunikacji do odbiorcy, musi
być oparty na uniwersalnych mechanizmach poznawczych — kognitywnych schema-
tach wyobrażeniowych bądź doświadczeniowych gestaltach zakotwiczonych, po pierw-
sze w naszych umysłach, a po drugie, w świadomości społecznej określonego kręgu
kulturowego, a co za tym idzie, w języku. Wobec powyższego, mam nadzieję, że niżej
przeprowadzona analiza semantyczno-pragmatyczna żartu słownego ujawni parę istot-
nych szczegółów z punktu widzenia poznawczego. Mam na myśli przede wszystkim
próbę spojrzenia na sposób naszego myślenia w powiązaniu z językiem i kulturą oraz
wskazanie na niektóre procesy mentalne, które biorą udział w wygenerowaniu błędu
językowego, stanowiącego tutaj jakby zarzewie problemu. Oczywiście należy podkre-
ślić, że w naszym przypadku błąd tłumaczeniowy ma charakter projekcyjny, gdyż
został wyprodukowany na użytek skeczu, świadomie i z całą premedytacją autora, ale
jak się okazuje nie w oderwaniu od uniwersalnych procesów transferu językowego.

1. Dlaczego rozumiemy zwrot „tyre fire” i czy jest
on tylko absurdalny

Podejmując próbę analizy tego okazjonalnego „użycia językowego”, spróbujmy
ustalić pewną hierarchię problemów. Zatem, po pierwsze, a) Dlaczego zwrot „tyre
fire” w kontekście zainscenizowanej sceny nas rozśmiesza? Po drugie, b) Dlaczego
rozumiemy „humorystyczny podtekst” słów „tyre fire”, nie do końca znając angielski,
zaś przekaz dla Anglika jest niezrozumiały? Po trzecie, c) Czy to, co jest absurdalne
(śmieszne), może być uzasadnione kognitywnie?

Odnieśmy się z komentarzem do poszczególnych kwestii po kolei.

Ad. a) W zaaranżowanej scence rozśmiesza nas głównie pan X1, kreowany „nie-
douk”, który pomagając koledze w odpisaniu na list anglojęzycznej nieznajomej z por-
talu randkowego, popisuje się udawaną znajomością angielskiego. W ciągu swojej wy-
powiedzi popełnia szereg śmiesznych błędów językowych, przy czym szczyt absurdu

1Kwestię wypowiada Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru w skeczu pt. „List do Pipy”.
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osiąga, gdy prokurowaną wiadomość o zachorowaniu kolegi na „zapalenie opon mó-
zgowych” tłumaczy jako „I have brain tyre fire”. Poza tym, że sama sytuacja jest
humorystyczna (jej kontekst), dla odbiorcy punktem kulminacyjnym w semantyce
„humoru” jest zabawa lingwistyczna wykorzystująca zjawisko, definiowane w teorii
przekładu jako kalka językowa. Zaprojektowany błąd językowy jest świadomie oparty
na pewnych „absurdalnych” zbieżnościach znaczeniowych albo jak kto woli, asocja-
cjach leksykalno-semantycznych jednostek słownych zwrotu wyjściowego: „zapalenie
opon mózgowych” z docelowymi leksemami tworzącymi właściwie nic nie znaczące
w angielskim zestawienie słowne: „tyre fire”, które polski widz może rozumieć (i wy-
daje się, że tak rozumie) dosłownie jako „pożar opony (samochodowej)” i, które z racji
irracjonalności (ale nie tylko), go śmieszy. Rozumiemy, zatem zarówno humorystyczny
kontekst (całość), jak i aluzję słowną.

Ad. b) W przypadku dowcipnego skojarzenia „zapalenia opon” z „tyre fire”, mo-
im zdaniem, niemal każdy współczesny młody Polak jest w stanie wychwycić niuanse
znaczeniowe i poczynić pewne znaczeniowe presupozycje, gdyż dowcip jest zbudowany
na skojarzeniach ze stosunkowo prostą angielską leksyką należącą do tzw. językowe-
go krajobrazu (linguistic landscape), która właściwie towarzyszy nam na co dzień,
np. w napisach, reklamach, bilbordach itp. Semantykę leksyki z naszego otoczenia
na ogół rozumiemy na poziomie kategorii podstawowych2. Takie znaczenia (ogień,
opona) świadomie zostały wykorzystane przez autorów skeczu. Poza tym, nawet jeśli
dokładnie nie rozumiemy angielsko brzmiących słów, to przecież istnieje kognitywne
zjawisko uzupełniania danych3 w teorii tłumaczenia zwane antycypacją językową, zaś
w pragmatyce presuponowaniem znaczeń4. Zatem, z jednej strony w danej sytuacji
obcojęzyczny zwrot może być kojarzony z „denotacją” jakiejś absurdalnej rzeczywi-
stości, z drugiej zaś, w kontekście komunikatu wyjściowego, którym jest polska nazwa
choroby, użyty „naiwnie” kalkowany zwrot referuje indolencję językową i głupotę mó-
wiącego.

Świetnie rozumiemy całość przekazu, gdyż w dyskursie zawiera się podtekst kul-
turowy, czyli przez poziom znaczeniowy aluzji do naszych „narodowych” wad, takich
jak kiepska znajomość języków obcych połączona z nadmierną nonszalancją w de-
monstrowaniu naszych możliwości, wreszcie, oznacza nasz dystans do siebie oraz, być
może inne cechy.

Znamy doświadczeniowo ten typ czy gatunek aluzji. Że też przytoczę przy okazji
analogię słynnej Fredrowskiej frazy: „Mocium panie (-cymbał pisze!)”, która to pisa-
na przez „półgłówka” Dyndalskiego, w dyktowanym przez Cześnika fingowanym liście
„Klary do Wacława”, referencyjnie nic nie znaczy, sytuacyjnie zaś zaświadcza naiw-
ność piszącego oraz zabawność stylu wypowiedzi osoby dyktującej. „Niepotrzebny”
akt komunikacji jest denotacją komediowej rzeczywistości — zapisem nawykowego
porzekadła głównego bohatera.

2Nazwy (pojęcia) w języku są z natury polisemiczne, zaś gramatyka kognitywna definiuje je w mo-
delach kategorii radialnych i/lub łańcuchów znaczeniowych, z właściwą im hierarchią wewnętrzną.
Zgodnie z regułą tzw. efektów prototypowych, pewne znaczenia leksemu są zawsze bardziej wyrazi-
ste, gdyż reprezentują poziom podstawowy, zwany również prototypowym [Taylor i Skucińska 2001].
Niektóre kategorie systemu pojęciowego są zakotwiczone w ludzkim (fizycznym) doświadczeniu i są
rozumiane całościowo, jako „gestalty” przybierające w strukturze naszej wiedzy formę modeli pro-
pozycjonalnych jak np. „ogień” [Lakoff 1990], które w rozumieniu nie wymagają specjalnego wysiłku
wyobraźni.
3O zjawisku uzupełniania danych w odniesieniu do poziomu ogólnych procesów poznawczych

E. Pöppel i A.L. Edingshaus [1998, s. 68] piszą: „System poznawczy (. . . ) tam, gdzie nie ma wystar-
czających danych, uzupełnia je własnymi domysłami. W wyniku tego produkt percepcji może być
bogatszy od docierających do człowieka bodźców [za: Gorczyca 2000, s. 24].
4Termin antycypacji językowej bądź antycypacji kognitywnej pojawia się w teorii tłumaczenia,

o czym mówi M. Tryuk [2007, s. 59] wspominając o zjawisku przewidywania słów (znaczeń) w operacji
tłumaczenia ustnego. O presupozycji odbiorcy w akcie komunikacji pisze Szwabe [2008, s. 84].
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Scena w naszym skeczu z użytym zwrotem „tyre fire” śmieszy nas z bardzo podob-
nych względów, choć śmiem przypuszczać, że istota humoru byłaby trudna do zro-
zumienia dla Anglika czy Amerykanina, mimo istotnej roli w nim owego angielskiego
zwrotu. Od razu powiedzmy, dlaczego. Otóż, nasz dowcip jest zbudowany wyłącz-
nie na „naszych” wyobrażeniach (odniesionych do rzeczywistości języka polskiego)
i dotyczy obrazu wyłącznie naszego językowego świata. Dla Anglika, nawet jeśliby
rozumiał język polski, użyty ten „niby angielski zwrot” kulturowo ani komunikacyj-
nie nic nie znaczy. Ten zlepek wyrazów, wykreowany w przestrzeni mentalnej naszej
kultury i z punktu widzenia polskiego języka, można uważać za „amalgamat” w rozu-
mieniu Fauconniera [1985], a już na pewno nie wiąże się z typowo „polską” konotacją,
ale o szczegółach powiemy przy okazji wyjaśniania następnej kwestii.

Ad. c) Jak możemy uzasadnić naukowo, mówiąc metaforycznie, te „zbieżne
śmieszności” lub „śmieszne zbieżności”? Co w istocie legło u podstaw humoru zbudo-
wanej sceny? Bodaj kluczowy szczegół naszej dykteryjki kryje się w nazwie choroby
„zapalenie opon mózgowych”, w opozycji do tego, że jej odpowiednik w języku an-
gielskim jest zupełnie z „innej bajki”. Objaśnię, że angielska nazwa choroby pochodzi
z łaciny i należy do typowej leksyki „eksperckiej”, a w swoim brzmieniu meningitis
w świadomości przeciętnego Anglika nie ma żadnej motywacji semantycznej. Z tych
samych powodów należy przypuszczać, że nie znają jej również mówiący po angiel-
sku Polacy, nawet ci wykształceni, po filologii angielskiej (fakt sprawdzałem ekspery-
mentalnie). Tymczasem w języku polskim stosowana nazwa choroby „zapalenie opon
mózgowych”, z pochodzenia o charakterze potocznym, po pierwsze, jest znana ogólno-
społecznie, po drugie, z punktu widzenia semantyki kognitywnej przedstawia zupełnie
inny świat konceptualny niż pojęcie angielskie [Taylor i Skucińska 2001].

Strukturze pojęciowej naszego terminu medycznego towarzyszy bogaty schemat
wyobrażeniowy, który można rozpatrywać zarówno na poziome wartości semantycz-
nej elementów składowych, jak i wynikającego z ich połączenia znaczenia związku wy-
razowego, czyli na wyższym poziomie strukturalnym. Mówiąc o poziomie jednostek
składowych, każda z nich jest wyposażona w odrębną, aktywną — wyobrażeniową
lub propozycjonalną strukturę (zapalenie = wyobrażenie stanu wysokiej temperatu-
ry, zarzewie ognia itd.; opona = wyobrażenie: 1. czegoś przylegającego od zewnątrz,
otaczającego, opinającego, 2. gumowe akcesorium samochodowe (znaczenie można
traktować również propozycjonalnie); mózg = raczej rozumiany propozycjonalnie: ja-
ko ludzki (zwierzęcy) organ, ośrodek myślenia).

Na poziomie znaczenia związku wyrazowego jako całości, trójwyrazowa struktura
symboliczna swoją treść pojęciową konstruuje w podstawowych wymiarach obrazo-
wania, tzn. uszczegóławia wartość semantyczną zwrotu oraz ją ogniskuje (profiluje).
Inaczej mówiąc, schemat wyobrażeniowy pojęcia (w naszym umyśle) należy wiązać
z holistycznie pojmowanym mentalnym skanowaniem procesu/stanu zapalenia (choro-
by), przy czym proces ten zostaje odniesiony (zawężony) do osoby rodzaju ludzkiego,
konkretnie do jej mózgu, w którym zostaje uwydatniona, tzn. wyprofilowana jego
określona część zewnętrzna (opony). Tymczasem, w przypadku wyżej wspomniane-
go terminu angielskiego mamy do czynienia z semantycznie niemotywowaną nazwą,
która jako rzeczownik mieści w sobie reifikowany schemat choroby [Langacker 2008].

Podsumowanie

W istocie dowcip został zbudowany na celowo sprokurowanych dwóch błędach
językowych, których sens pojawienia się można wytłumaczyć drogą analizy seman-
tycznej w pojęciach teorii przekładu oraz w oparciu o procesy poznawcze biorące
udział w akwizycji języka. Tak więc, kalka leksemu pol. „zapalenie” — ang. „fire”
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polega na asocjacji wyobrażeniowej, gdyż wyobrażeniowy model poznawczy ICM5

pojęcia „zapalić” przywołuje jedną z podstawowych ścieżek semantycznych jaką jest
propozycjonalne znaczenie „ognia”. Stąd teoretycznie, w efekcie uruchomionego przez
atraktor, tzn. dane wejściowe (tutaj: zespół znaczeniowy kontekstu ścieżki semantycz-
nej „ognia”) procesu „wieloprzetwarzania mózgowego”, może dojść na jego „wyjściu”
do konkretyzacji jednostki leksykalnej „fire” [Langacker 2003].

Oczywiście rekonstruowana operacja myślowa w naszym transferze leksykalno-
semantycznym: „zapalenie”→ „fire” bazuje wyłącznie na znaczeniach propozycjonal-
nych, „naiwnie” pomijając inne konotacje kategorii radialnej „ZAPALENIA”, wyni-
kające z rozszerzeń metaforycznych [Lakoff 1990; Lakoff et al. 1988]. To wszystko ma
odniesienie do teorii błędu w akwizycji L2. W praktyce nauki języka obcego bardzo
częsty stan słowników mentalnych użytkowników L2 wygląda właśnie w ten sposób
— przyswajamy najczęściej znaczenia propozycjonalne leksemów, zresztą z prostych
powodów — są one najbardziej wyraziste i najczęściej używane w tekstach, a z roz-
szerzeniami jest dużo gorzej. Dlatego w praktyce, takiego typu „nietrafienia”, może
nie aż tak naiwne, są wcale nierzadko zaświadczone w błędnych użyciach w procesie
bilingwizacji szkolnej, i nie tylko [Marcinkiewicz 2014, s. 191–194].

Druga kalka: „opona” → „tyre” wynika z polisemii jednostki leksykalnej „OPO-
NA” (również kategorii radialnej) i świadomego wyboru przez mówiącego najczęściej
w pragmatyce spotykanego znaczenia w sensie „ogumienia w motoryzacji”. Takiego
typu „nietrafienie” również nie jest wyjątkiem w praktyce nauki języka obcego [Mar-
cinkiewicz 2013, 2014].

Podsumowując, można powiedzieć, że odpowiedź na nas nurtujące problemy le-
ży zarówno w uniwersaliach ludzkiego myślenia, jak i w kontekście kulturowym, czyli
zmagazynowanej w naszych słownikach mentalnych wiedzy encyklopedycznej i języko-
wej, która rzutuje na specyfikę naszego myślenia i tzw. obraz językowego świata, któ-
ry jest naszą wspólną własnością i składnikiem etnojęzykowej tożsamości [Bartmiński
1990; Wierzbicka 1999, 2003]. Można by problem rozpatrywać również z perspektywy
koncepcji przestrzeni mentalnych, widząc w kontekście rozumienia nasze ogólnospo-
łecznie przyswojone, niepowtarzalne w innych kulturach byty mentalne, które na-
byliśmy poprzez język i pokoleniową oraz społeczną transmisję danych kulturowych
[Fauconnier 1985].

Wreszcie, dowcip może nas bawić jeśli go zrozumiemy, tzn. jeśli procesy men-
talne, związane z trwającym ułamek sekundy aktem dewerbalizacji i (z)rozumienia
komunikatu (w języku obcym) doprowadzą do asocjacji zgodnej z intencją nadawcy.
A intencja nadawcy w żarcie „tyre fire” była ulokowana właściwie (właściwa dystry-
bucja implikatur) i tym samym przekaz trafił do odbiorcy. Skoro z żartu śmiejemy
się do rozpuku, tzn., że intencję odczytaliśmy, zaspokoiliśmy nasze potrzeby w sfe-
rze kompensacji i tym samym potwierdziliśmy niezachwianą zasadę relewancji oraz
zadeklarowaną na wstępie regułę, że „odbiór komunikatu jest kierowany interesem
poznawczym odbiorcy”. Zatem można rzec, że wrażliwa sfera naszego myślenia —
nacechowana emocjonalnie tzw. fikcyjna płaszczyzna żartu czy satyry, nawet jeśli
funkcjonuje obok wiedzy teoretycznej o rządzących nią procesach mentalnych i regu-
łach, kreuje się i równocześnie jest kreowana przez twórców rozrywki w odniesieniu do
naszych wspólnych mentalnych przestrzeni, zmagazynowanych w słownikach mental-
nych, których nie da się abstrahować od permanentnych w naszym jestestwie procesów
myślowych, takich jak abstrakcja, porównywanie, kategoryzacja czy asocjacja6.

5O koncepcji wyidealizowanych modeli poznawczych (ang. Idealized Cognitive Models — ICM),
patrz Lakoff [1990, s. 67].
6W wizji języka jako wytworu mentalnego rekursywnie powiązanych ze sobą rozległych sie-

ci znaczeniowo-symbolicznych, opartego na kognitywnych zdolnościach człowieka do schematyza-
cji i abstrakcji, proces indukcyjno-dedukcyjny w kategoriach przetwarzania mózgowego Langacker
[2003] za McClellandem i Rumelhartem [1986] nazywa wieloprzetwarzaniem rozproszonym (parallel
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Streszczenie

Celem badania opisywanego w artykule było zbadanie właściwości psy-
chometrycznych polskiej adaptacji Clance Impostor Phenomenon Sca-
le — Skali IPC. Impostor Phenomenon, przetłumaczony przez auto-
rów artykułu jako „Syndrom Oszusta”, definiuje się jako niezdolność
do uznawania własnych osiągnięć za konsekwencję posiadanych umiejęt-
ności i poczucie bycia kimś, kto oszukał swoje otoczenie co do swoich
kompetencji. W badaniu udział wzięły 152 osoby — studenci I i II stop-
nia (n = 77) oraz studenci studiów doktoranckich (n = 29). Badania
wykonano drogą internetową (studenci I i II stopnia, doktoranci) oraz
przy użyciu kwestionariuszy papierowych (tylko studenci I i II stopnia).
Wykazano, że Skala IPC cechuje się dużą rzetelnością w każdej z bada-
nych grup (alfa Cronbacha od 0,884 do 0,936), w związku z czym może
być stosowana w badaniach naukowych celem oceny przejawiania prze-
konań typowych dla „Syndromu Oszusta”.

Wstęp

Zjawisko zwane „Syndromem Oszusta” (Impostor Phenomenon, IP) zostało po raz
pierwszy zidentyfikowane w toku praktyki klinicznej przez P. Clance [1978]. „Syndrom
Oszusta” scharakteryzowano jako niezdolność do spostrzegania życiowych osiągnięć
w kategoriach zasług własnych czy rezultatów posiadanych umiejętności. Cierpiący na
opisywaną przypadłość traktują swoje sukcesy jako niezasłużone (np. sukces widzia-
ny jako efekt zajścia pomyłki, zbiegu okoliczności, znajomości z właściwymi ludźmi)
i uważają się za „oszustów”, którzy jedynie umiejętnie wprowadzili w błąd wszystkich
wokół i mogą być w każdej chwili „zdemaskowani”. Wśród cech charakteryzujących
jednostki z „Syndromem Oszusta” wymienia się także niezdolność do przyjmowania
pozytywnych uwag na własny temat, lęk przed oceną, lęk przed porażkami, poczu-
cie winy związane z sukcesem oraz zbyt niskie ocenianie własnych umiejętności przy
zawyżonej ocenie zdolności innych osób [Clance i O’Toole 1987].
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Badania sugerują, że „Syndrom Oszusta” wpływa na sposób spostrzegania osią-
gnięć przez jednostkę i jest negatywnie skorelowany z elastycznością interpersonalną
oraz dobrostanem [Hayes i Davis 1993; September et al. 2001]. Kumar i Jagacin-
ski [2006] wykazali istnienie negatywnego związku pomiędzy „Syndromem Oszusta”
a wiarą we własne możliwości. W toku badań wykazano również, że wśród czynników
związanych z pojawianiem się „Syndromu Oszusta” wymienić można perfekcjonizm
[Thompson et al. 1998] oraz środowisko rodzinne [Castro et al. 2004; King i Cooley
1995; Robinson i Goodpaster 1991]. Negatywne konsekwencje „Syndromu Oszusta”
mogą obejmować niepokój oraz depresję [Chrisman et al. 1995; Henning et al. 1998;
McGregor et al. 2008].

„Syndrom Oszusta”, jest zjawiskiem rozpowszechnionym — dotykającym zarówno
kobiety, jak i mężczyzn [Henning et al. 1998; Kumar i Jagacinski 2006], osoby różnych
profesji [Fried-Buchalter 1992; Mattie et al. 2008], studentów [Henning et al. 1998],
w tym studentów studiów doktoranckich [Craddock et al. 2011].

Jednym z narzędzi służących ocenie poziomu przejawiania przekonań typowych dla
„Syndromu Oszusta” jest Clance’s Imposter Phenomenon Scale (CIPS) [Clance 1985].
Celem badania opisywanego w artykule jest zbadanie właściwości psychometrycznych
tego narzędzia na próbie polskich studentów (w tym doktorantów).

1. Badanie własne

1.1. Osoby badane

W badaniu udział wzięły 152 osoby. Badani byli studentami studiów licencjackich
i magisterskich (n = 77) bądź doktoranckich (n = 29). 106 studentów wypełniło
wersję internetową kwestionariusza, a 46 wersję papierową. Wśród badanych 57 osób
to mężczyźni, a 95 to kobiety. Średni wiek badanych to 23 lata (SD = 2,29).

1.2. Narzędzia

Narzędzie oryginalne

Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS) jest kwestionariuszem stworzonym
w języku angielskim [Clance 1985; Clance i O’Toole 1987]. Składa się z 20 pozycji
testowych dotyczących lęku przed oceną, bycia gorszym, niemożnością powtórzenia
sukcesu i uczucia bycia osobą na nieodpowiednim miejscu [Roskowski 2010]. Zosta-
ła wykorzystana pięciostopniowa skala Likerta, na której badani zaznaczali w jakim
stopniu zdania ich opisują — od (1) not at all true do (5) very true. Przykładowe
pozycje to: Sometimes I’m afraid others will discover how much knowledge or ability
I really lack., I can give the impression that I’m more competent than I really am. Nie-
którzy badacze wyróżniają trzy podskale tego kwestionariusza: Fake, Discount oraz
Luck [Chrisman et al. 1995]. Wykorzystujący to narzędzie wskazują na wysoką je-
go rzetelność, np. alfa Cronbacha = 0,92 [Chrisman et al. 1995] czy alfa Cronbacha
= 0,96 [Holmes et al. 1993].

Adaptacja

Dokonano adaptacji oryginalnego narzędzia na język polski (Skala IPC). Utworzo-
ne zostały cztery niezależne wersje tłumaczeń, które następnie porównano i dokona-
no ich syntezy. Ta wersja kwestionariusza została sprawdzona przez native speakera.
Przykładowe pozycje w adaptowanym kwestionariuszu (odpowiadające przykłado-
wym pozycjom, które zostały przedstawione wyżej) to: „Czasami boję się, że inni
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odkryją, jak wiele wiedzy czy umiejętności mi brakuje”, „Mogę sprawiać wrażenie
osoby bardziej kompetentnej niż jestem w rzeczywistości.”

1.3. Procedura

Badanie zostało przeprowadzone na dwa sposoby: przy pomocy kwestionariusza
papierowego oraz kwestionariusza internetowego. W przypadku badania z użyciem
kwestionariusza papierowego badani wypełniali go indywidualnie lub grupowo. Bada-
niu przy pomocy papierowej wersji kwestionariusza zostali poddani wyłącznie studenci
studiów licencjackich i magisterskich. Kwestionariusz internetowy został przygotowa-
ny przy pomocy platformy Google Docs. Został rozpowszechniony wśród studentów
oraz doktorantów przy użyciu mediów społecznościowych oraz e-maili. Wszyscy ba-
dani wzięli udział w badaniu dobrowolnie i nie otrzymywały za udział żadnej rekom-
pensaty.

2. Wyniki

Wykonano analizę rzetelności skali IP Clance na otrzymanych wynikach. Jako
odpowiedni współczynnik rzetelności wybrano α Cronbacha, ze względu na homoge-
niczny charakter badanego konstruktu. Skala IP Clance charakteryzuje się wysoką
rzetelnością we wszystkich analizowanych grupach (por. Tabela 3). Analiza pozycji
wykazała, że usuwanie którejkolwiek z nich nie wpłynęłoby znacząco na rzetelność
całej skali. Na podstawie wykresu osypiska stwierdzono, że narzędzie ma strukturę
jednoczynnikową.

Tabela 3: Współczynniki alfa Cronbacha dla poszczególnych grup
Grupa n α
Badanie papier-ołówek
I i II stopień 46 0,884
Badanie internetowe
I i II stopień 77 0,889
III stopień 29 0,936
Badanie internetowe — wszyscy badani 106 0,906
Badani ogółem 152 0,902

Wynik ogólny obliczono zgodnie z kluczem przez zsumowanie wartości punkto-
wych odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania przez badanych. Średni wynik
uzyskany przez badanych to 61,89 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania.
W Tabeli 2 przedstawiono podstawowe statystyki opisowe dla wyników uzyskanych
w części internetowej i wersji papier-ołówek, jak również dla całego badania. Obser-
wowany rozkład wyników ogólnych jest zgodny z rozkładem normalnym, zarówno dla
wszystkich badanych, jak i w grupach wydzielonych na podstawie metody badania.

Tabela 4: Statystyki opisowe oraz wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa
Grupa M SD Me Min Max Z p
Badanie papier-ołówek 61,89 12,02 61,50 39,00 86,00 0,096 >0,200
Badanie internetowe 65,27 15,19 68,00 33,00 98,00 0,081 0,086
Badani ogółem 64,25 14,35 65,00 33,00 98,00 0,063 >0,200

Za pomocą testu Manna-Whitneya (wybranego ze względu na znaczące rozbież-
ności w liczebnościach grup) porównano wyniki uzyskane przez badanych wypełnia-
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jących wersję papierową i internetową kwestionariusza. Badani, którzy wypełniali pa-
pierową wersję nie różnią się pod tym względem istotnie od osób, które brały udział
w badaniu internetowym (papier: M = 61,89; SD = 12,02; Internet: M = 65,27;
SD = 15,19; U = 2088,50; p = 0,161).

Dokonano również porównania wyników uzyskanych przez studentów studiów III
stopnia z wynikami studentów I i II stopnia. Ponownie wykorzystany został test
Manna-Whitneya; analizowane dane pochodziły z badania internetowego. Wyniki
doktorantów (M = 68,10; SD = 17,30) i studentów studiów I i II stopnia (M = 64,10;
SD = 14,27) nie różnią się istotnie (U = 941,50; p = 0,215).

Za pomocą testu t Studenta dla prób niezależnych porównano wyniki ogólne uzy-
skane przez kobiety i mężczyzn. Stwierdzono obecność istotnego zróżnicowania między
płciami (t = −2,214; df = 150; p = 0,028). Kobiety charakteryzują się wyższym na-
tężeniem „Syndromu Oszusta” (M = 66,22; SD = 13,58) niż mężczyźni (M = 60,96;
SD = 14,51).

Podsumowanie

Rezultaty przeprowadzonego badania pozwalają wnosić, że CIPS w wersji polsko-
języcznej (Skala IPC) jest narzędziem, które może znaleźć zastosowanie w badaniach
naukowych. Wysokie wskaźniki spójności uzyskano we wszystkich grupach badanych.
Podobnie zadowalające współczynniki rzetelności raportowano we wcześniejszych ba-
daniach z użyciem opisywanej skali [Chrisman et al. 1995; Holmes et al. 1993].

Wedle zamysłu autorki narzędzia [Clance 1985] CIPS ma służyć ocenie występo-
wania przekonań typowych dla „Syndromu Oszusta” oraz charakterystyce „zaawan-
sowania” tych tendencji. Według Clance uzyskanie liczby punktów z przedziału 41–60
na 100 możliwych oznacza umiarkowaną skłonność do czucia się „oszustem”, 61–80
oznacza częste przejawianie myśli związanych z „byciem oszustem”, natomiast wynik
z zakresu 81–100 sugeruje bardzo częste i intensywne objawianie myślenia typowego
dla „Syndromu Oszusta”. Im wyższy wynik, tym bardziej IP zakłóca funkcjonowa-
nie jednostki. Zgodnie z rekomendacjami pojawiającymi się w literaturze przedmiotu,
wynik powyżej 60 punktów pozwala na stwierdzenie, że osoba cierpi na „Syndrom
Oszusta” [Clance i O’Toole 1987]. Wśród pojawiających się w literaturze propozycji
wyniku „demarkacyjnego” pojawia się także wynik 62 punktów, ustalony przez Hol-
mes i współpracowników [1993] w toku badań nad „Syndromem Oszusta” na próbie
klinicznej i nieklinicznej. Średnie wyniki uzyskane w grupach wyróżnionych ze względu
na metodę badania nie różnią się istotnie, wynosząc nieco powyżej 60 punktów.

W opisywanym badaniu, kobiety i mężczyźni różnią się istotnie wynikiem osiąga-
nym w CIPS. Podobne rezultaty raportowano w literaturze [Kumar i Jagacinski 2006].
Warto nadmienić, że pierwotnie przypadłość zwaną „Syndromem Oszusta” traktowa-
no jako typową dla kobiet osiągających sukcesy naukowe i zawodowe [Clance i Imes
1978; Clance i O’Toole 1987].

Brak różnic pomiędzy studentami I i II stopnia oraz doktorantami może świad-
czyć o tym, że styl myślenia typowy dla IP nie zanika w toku rozwoju naukowego
i uzyskiwania tytułów, lecz aby móc potwierdzić tego typu przypuszczenia należałoby
przeprowadzić np. badania podłużne.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi zestawienie dwóch sposobów rozumienia dzia-
łań wolicjonalnych, czyli dobrowolnych. Mianowicie, tego jak są one poj-
mowanie w neuronauce oraz potocznie. Pokażę, że podstawową różnicą
między tymi podejściami jest odmienny stosunek do czynników zewnętrz-
nych i wewnętrznych biorących udział w procesie generowania działań.
Neuronaukowa definicja wolicjonalności opiera się na — możliwie jak
największej od tych czynników — niezależności, natomiast w rozumie-
niu potocznym czynniki te wolicjonalność konstytuują. Owa niespójność
w operowaniu pojęciem „działań wolicjonalnych” skutkuje osłabieniem
mocy eksplanacyjnej wniosków wysnuwanych z badań empirycznych na
temat zjawisk takich jak wolna wola.

W literaturze poświęconej kwestiom związanym z neurofizjologią podejmowania
działań częstokroć spotkać się możemy z terminem takim jak voluntary tłumaczonym
na język polski jako dobrowolny, swobodny, czy także wolicjonalny. Pytanie o po-
toczne znaczenie tego terminu jest pytaniem, na które w nietrudny sposób znaleźć
możemy odpowiedź. Powiemy bowiem o kimś, że podejmuje dobrowolne działanie
wtedy gdy będzie ono efektem jego woli. Chociaż odpowiedź tego typu dobrze wska-
zuje na intuicje wiążące się z pojęciem wolicjonalności, odsyła niestety do innych,
znacznie trudniejszych pytań — pytania o wolę z jednej strony i z drugiej strony do
pytania o sposób, w jaki coś miałoby stanowić owej woli efekt. Oba te pytania nie
wydają się natomiast znajdować zadawalających odpowiedzi na gruncie neuronauk.
Zjawisko woli (zwłaszcza wolnej woli) stanowi przede wszystkim przedmiot dociekań
filozoficznych i wydaje się stawiać opór badaniom empirycznym, natomiast kwestia
jej domniemanej przyczynowości postrzegana jest na gruncie nauk o mózgu najczę-
ściej jako przejaw „niechlubnego” dualizmu. Tak skonstruowana definicja nie wydaje
się być zatem zadawalająca. W niniejszym artykule poddam analizie sposób w ja-
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ki w neuronauce rozumiane są owe działania „zgodne z wolą”, a następnie pokażę,
że sposób ten nie jest do końca spójny z ich potocznym, intuicyjnym rozumieniem.

Neuronaukowe definicje działań dobrowolnych nie bazują na teoretycznych po-
jęciach w rodzaju „wolnej woli”. Opierają się one natomiast na wskazaniu takich
działań, które, w przeciwieństwie do innych, możemy określić jako wolicjonalne. Przy-
kładem niech będzie sposób w jaki opisuje je Haggard: „Działanie dobrowolne leżą
na jednym końcu kontinuum, na którego drugim końcu znajdują się proste odruchy”
[Haggard 2008, s. 934]. Taki sposób definiowana działań dobrowolnych jest w neu-
ronaukach dość powszechny [Brass et al. 2013; Frith 2013]. Proste odruchy należy
w tym przypadku rozumieć przede wszystkim jako odruchy bezwarunkowe, takie jak
odruch kolanowy, czy rozszerzanie się źrenicy oka. Ich przeciwieństwem, leżącym po
drugiej stronie kontinuum, byłyby w tej sytuacji zachowania nieprowokowane żadnym
zewnętrznym wydarzeniem (zob. Rysunek 1). Definicja ta wskazuje zatem, że działa-
nia dobrowolne są to takie działania, którymi podmiot wewnętrznie kieruje (internally
guided) lub które samodzielnie inicjuje (self-initiated). Odniesienie do „wewnętrznego
kierownictwa” pozwala w sprytny sposób pominąć w explanansie odwołania do teo-
retycznego pojęcia woli. Jak zostanie to jednak pokazane później — takie specyficzne
sparafrazowanie woli, niesie za sobą pewne konsekwencje.

Rysunek 1: Klasyczny sposób rozumienia działań dobrowolnych (wolicjonalnych)
w neuronauce. Mianem takim określa się działania, które są niezdeterminowane przez
żadne bodźce zewnętrzne.

Dominującym schematem eksperymentalnym w badaniach neuronaukowych jest
proszenie badanych o wykonywanie pewnych działań w odpowiedzi na prezentowane
im bodźce. Działania podejmowane w takich sytuacjach moglibyśmy umieścić gdzieś
na środku wspomnianego powyżej kontinuum. Nie są one co prawda tak bezwzględnie
zależne od zewnętrznego zdarzenia, jak w przypadku odruchów bezwarunkowych, nie
mniej za ich wystąpienie w pewnym stopniu odpowiada czynnik zewnętrzny. Jak za-
tem osiągnąć w neuronaukach działanie o maksymalnym (zgodnie z zaprezentowaną
definicją) stopniu dobrowolności? Pozwalając badanym na pewną swobodę, przykła-
dowo na możliwość samodzielnego wyboru momentu wykonania działania.

Klasycznymi badaniami dotyczącymi mózgowego podłoża działań dobrowolnych
są te przeprowadzone w latach 60. XX wieku przez Kornhubera i Deeckego [1965]
jak również późniejsze, przeprowadzone przez Libeta[1993; 1983]. W badaniach tych
uczestnicy mieli za zadanie wykonywać w dowolnie wybranych przez siebie momen-
tach proste czynności manualne (np. zgięcie palca). Podczas całej sekcji eksperymen-
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talnej rejestrowano u nich aktywność elektryczną głowy (EEG). Wyniki pokazały,
że wykonanie takich prostych ruchów poprzedzone jest specyficzną aktywnością mó-
zgu. Charakterystyczną cechą podejmowanych działań było to, że sprawiały wrażenie
niezależności od jakiegokolwiek zewnętrznego bodźca, czyli, zgodnie ze wskazaną po-
wyżej definicją, były one w pełni wolicjonalne. Rozróżnienie na poziomie teoretycznym
znalazło również odzwierciedlenie w neurofizjologii mózgu — analogiczne czynności
manualne, podejmowane każdorazowo w odpowiedzi na występujący ze zmiennym
interwałem bodziec okazały się być związane z nieco innym podłożem neuronalnym
[Cunnington et al. 2002; Jenkins et al. 2000].

Spójrzmy jednak na to „idealnie dobrowolne” działanie w sposób nieco inny. Na
jakiej właściwie podstawie badani w eksperymencie decydują w którym momencie
wykonać poleconą im czynność? Czy ma dla nich jakiekolwiek znaczenie czy zegną
kciuk trzy sekundy wcześniej lub później? Niezależność od zewnętrznego bodźca spra-
wia, że dokonują oni wyboru stosownego momentu w sposób całkowicie przypadkowy.
Rozumienie działań dobrowolnych jako przeciwieństwa działań zdeterminowanych ze-
wnętrznymi czynnikami sprawia zatem, że za działania takie powinniśmy uznać te
których wystąpienie jest losowe. Zrównanie działań swobodnych z działaniami loso-
wymi wydaje się być jednak niezbyt adekwatnym rozwiązaniem.

Można jednak próbować bronić poglądu, że swobodne działania (w myśl neuro-
naukowej definicji) nie muszą być koniecznie działaniami losowymi poprzez wyróżnie-
nie obok zewnętrznych bodźców wywołujących działanie — bodźców wewnętrznych.
Mianem tym mogłyby być określone wszystkie przejawy życia psychicznego podmiotu
(takie jak przekonania, pragnienia, deliberacje), dzięki którym podejmuje on decyzję
o wykonaniu jakiegoś działania. Uwzględnienie owych wewnętrznych czynników spra-
wia, że owe kontinuum rozciągające się od automatycznych odruchów do w pełni
wolicjonalnych działań przeniesione zostaje również w sferę psychiczną (mentalną)
(zob. Rysunek 2). W roli „psychicznego” odruchu kolanowego moglibyśmy obsadzić
przykładowo silne przekonanie badanego, że za każdy wykonany podczas badania
ruch palcem będzie otrzymywał pewną finansową gratyfikację. Śmiało można założyć,
że uczestnik eksperymentu żywiący takie właśnie przeświadczenie będzie się starał
wykonać tak wiele ruchów palcem ile tylko zdoła. Jego przekonanie, niczym uderzenie
młotkiem w rzepkę kolana, spowoduje automatycznie wystąpienie pewnego działania.
Jakie natomiast działanie w przypadku rozważania czynników wewnętrznych było-
by działaniem wolicjonalnym? Działanie w maksymalnym stopniu od tych czynników
niezależne. Podobnie jak przy wyłącznym uwzględnianiu czynników zewnętrznych,
musiałoby to być działanie losowe. Neuronaukowa definicja działań swobodnych nie-
uchronnie odsyła nas zatem do losowości. „Idealnie dobrowolne” działanie, takie jak
decydowanie o wykonaniu nic nieznaczącej dla podmiotu czynności (takiej jak ruch
palcem) jest działaniem losowym — ani zewnętrzne bodźce, ani świadome deliberacje
zdają się nie mieć wpływu na wybór momentu jego wykonania.
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Rysunek 2: Działania dobrowolne (wolicjonalne) w neuronauce przy uwzględnieniu
bodźców wewnętrznych. Mianem tym określimy takie działania, które są niezdeter-
minowane przez żadne bodźce zewnętrzne i wewnętrzne.

Sposób w jaki działania dobrowolne rozumiane są przez neuronaukę nie jest spój-
ny ze sposobem w jaki potocznie zwykło się rozumieć wolicjonalność. Potocznie bo-
wiem, jak zostało to nakreślone na początku tego tekstu, zwykło się postrzegać takie
działania jako będące efektem woli podmiotu. Losowość nie jest natomiast pojęciem
(w potocznym rozumieniu) z wolą tożsamym. W kontekście konotacji pojęć losowo-
ści i wolicjonalności interesujące wydają się dwa eksperymenty przeprowadzone przez
Eberta i Wegnera [Ebert i Wegner 2011]. W pierwszym z nich, badacze poprosili grupę
osób o wykonanie pewnej sekwencji ruchów. Część osób wykonywała zadanie kierując
się wskazówką, której treść była losowa, pozostali natomiast kierowali się wskazówką
zdeterminowaną i łatwą do przewidzenia. Wyniki pokazały, że badani zwykli postrze-
gać losowe sekwencje jako bardziej wolicjonalne. Podobnych wyników dostarczył drugi
eksperyment w którym, badani po prostu obserwowali wybory dokonywane przez ani-
mowaną postać, zamiast podejmować je samodzielnie. Chociaż eksperyment pokazuje,
że działanie losowe chętniej postrzegamy jako wolicjonalne, aniżeli działanie stereo-
typiczne, nie przesądza to jeszcze, że losowość jest w potocznym rozumieniu równa
dobrowolności. Wyobraźmy sobie, że ktoś zadaje nam następujące pytanie: „Które
z tych dwóch zwierząt jest bardziej kurą: krokodyl czy gęś?” Bardziej skłonni byli-
byśmy wskazać na gęś, chociaż tak naprawdę ani gęś, ani krokodyl kurami nie są.
Podobnie rzecz ma się z losowością. Chociaż w jakiś sposób bliżej jest jej do wolicjo-
nalności, nie jest ona z nią identyczna.

Czego zatem losowości brakuje? O co działanie losowe trzeba by wzbogacić, aby
mogło ono być uznane za wolicjonalne? Konrad Lorenz, pionier etologii, w jednej
ze swoich najgłośniejszych książek pt. Tak zwane zło, zwraca uwagę, że działania po-
dejmowane bez wpływu jakichkolwiek czynników byłyby równie wartościowe co rzut
kostką do gry [Lorenz 1996]. Działanie dobrowolne zwykliśmy jednak postrzegać jako
zdecydowanie bardziej wartościowe. Dlaczego? Otóż działanie takie jest działaniem
inteligentnym (lub przynajmniej posiadającym znamiona inteligentnego) i jako takie
musi się opierać na pewnej grupie czynników (takich jak wiedza podmiotu czy ro-
dzaj sytuacji w której podmiot się znajduje). Losowość należałoby zatem wzbogacić
o, jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, pewną dozę nielosowaści albo — ujmując
rzecz zwięźlej — należałoby po prostu nałożyć na nią pewne ograniczenia.
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Rysunek 3: Rozróżnienie pomiędzy neuronaukowym a potocznym rozumieniem dzia-
łań wolicjonalnych. W neuronace za działania takie uważa się działania niezależne od
bodźców (ciemniejszy prostokąt; wolicjonalność), potocznie są natomiast nielosowe
inteligentne działania oparte na pewnych bodźcach (jaśniejszy prostokąt; wolicjonal-
ność’)

Podsumowując — działanie dobrowolne, jak postrzega się je najczęściej w neuro-
naukach jest działaniem w jak największym stopniu niezależnym od wszelkich czynni-
ków. Potocznie natomiast, pewna (choćby minimalna) zależność jest dla tego rodza-
ju działań nieodzowna (zob. rysunek 3). Rozróżnienie na neuronaukowe i potoczne
rozumienie działania wolicjonalnego ma niebagatelne znaczenie dla wniosków, które
bywają wyciągane na podstawie wyników badań empirycznych. Świetnym przykła-
dem są tutaj chociażby eksperymenty przeprowadzone przez Libeta [1983] czy Soona
[2008]. Eksperymenty te pokazały, że specyficzne neuronalne zdarzenie poprzedza nie
tylko samo wykonanie dobrowolnego działania, ale również świadomą intencję do tego
działania. Uzyskane wyniki są często traktowane jako neuronaukowy argument prze-
ciwko sprawczości ludzkiej woli — albowiem to nasz mózg, a nie nasza świadomość
podejmuje decyzje odnośnie wykonania dobrowolnego działania. Interpretacja taka,
traci jednak na sile, kiedy skonstatujemy, że wolicjonalne działanie w sensie neuro-
naukowym, nie jest tym samym za co potocznie działanie takie zwykło się uważać.
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Streszczenie

Choroba afektywna dwubiegunowa jest zaburzeniem psychicznym cha-
rakteryzującym się okresami podwyższonego nastroju na przemian z epi-
zodami depresyjnymi, na które cierpi 2,4% populacji na całym świecie.
Często osoby z tym schorzeniem nie otrzymują od lekarzy żadnych głęb-
szych wyjaśnień odnośnie tego, co tak naprawdę i dlaczego im się przy-
trafiło oraz co mogą zrobić dla siebie, poza braniem leków, aby utrzymać
zbalansowany nastrój. Odkrycia naukowe, wskazujące na trendy zmian
w działaniu neuronalnego substratu choroby afektywnej dwubiegunowej,
takie jak mechanizm ekscytotoksyczności, dysfunkcjonalna aktywność
układu limbicznego i osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, rozregulowa-
nie pomiędzy siecią funkcji wykonawczych a siecią aktywności bazowej
w mózgu, czy niższe zagęszczenie neuronów w przednim zakręcie obrę-
czy, dostarczają istotnych informacji na temat tego, co można zrobić,
aby lepiej sobie radzić z tą chorobą. Najnowsze rodzaje leczenia psycho-
logicznego, takie jak terapia kognitywna oparta na praktyce uważności
(MBCT — mindfulness-based cognitive therapy) są w stanie sprostać
większości z wymienionych problemów na poziomie nerwowym, prowa-
dząc do złagodzenia objawów oraz dając szansę na wydłużenie okresów
remisji poprzez funkcjonalne i strukturalne zmiany aktywności neuronal-
nej.

Choroba afektywna dwubiegunowa jest zaburzeniem psychicznym charakteryzu-
jącym się okresami podwyższonego nastroju na przemian z epizodami depresyjnymi,
na które cierpi 2,4% populacji na całym świecie [Merikangas et al. 2011]. Najbardziej
drastyczne zmiany nastroju są widoczne w ChAD typu pierwszego, którą można opi-
sać jako spektrum rozciągające się od okresów najbardziej podwyższonego nastroju
(manii), poprzez jego łagodniejszą wersję (hipomanię), aż do drugiego bieguna, gdzie
mamy do czynienia z łagodną depresją i wielką depresją na końcu spektrum [Price i
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Marzani-Nissen 2012]. W zależności od przypadku, okresy manii mogą zostać poprze-
dzone lub mogą po nich nastąpić epizody hipomaniakalne bądź depresyjne [Associa-
tion et al. 2013]. Kolejne cykle są przedzielone powrotami do prawidłowego nastroju,
wyznaczającego środek spektrum.

Podstawowym kryterium diagnostycznym w ChAD typu pierwszego jest pojawie-
nie się w życiu przynajmniej jednego epizodu maniakalnego. Oznacza to wystąpienie
odróżnialnego od normalnego i ustawicznie podwyższonego, ekspansywnego lub draż-
liwego nastroju i anormalnej oraz ustawicznie podwyższonej energii lub aktywności
zorientowanej na cel, trwających przynajmniej 1 tydzień i obecnych przez większość
dnia, niemal każdego dnia (lub o dowolnej długości, jeśli hospitalizacja jest niezbęd-
na). Jak podano dalej w DSM-5 [2013]:

(. . . ) podczas okresu zaburzonego nastroju oraz podwyższonej energii lub
aktywności, trzy (lub więcej) z następujących symptomów (cztery, jeśli na-
strój jest jedynie drażliwy) są obecne w znaczącym stopniu i reprezentują
zauważalną zmianę względem zwykłego nastroju: (1) Podwyższona samo-
ocena lub megalomania; (2) Zmniejszona potrzeba snu (np. osoba czuje się
wypoczęta po zaledwie trzech godzinach snu); (3) Większa rozmowność niż
zwykle lub przymus mówienia; (4) Duża ilość pomysłów lub subiektywne
doświadczenie gonitwy myśli; (5) Trudności w koncentracji (np., uwaga
jest zbyt łatwo przyciągana przez nieistotne lub irrelewantne zewnętrz-
ne bodźce), relacjonowana i zaobserwowana; (6) Podwyższona aktywność
zorientowana na cel (społeczna, w pracy lub szkole, lub seksualna) lub po-
budzenie motoryczne (np., bezcelowa aktywność nienakierowana na cel);
(7) Przesadne zaangażowanie w działania mające duży potencjał lub bo-
lesne konsekwencje (np., robienie zakupów bez ograniczeń, nieostrożne za-
chowania seksualne, nieodpowiedzialne inwestycje biznesowe). Zaburzenie
nastroju jest wystarczająco poważne, by spowodować zauważalne upośle-
dzenie w funkcjonowaniu społecznym lub zawodowym, bądź aby wymagać
hospitalizacji w celu zapobieżenia krzywdzie jakie osoba może spowodować
sobie lub innym, albo gdy występują cechy psychotyczne.

Chorzy z ChAD typu pierwszego osiągają niższe wyniki w testach kognitywnych
w porównaniu ze zdrowymi osobami [Association et al. 2013]. Upośledzenie zdolności
kognitywnych może wpływać na trudności w życiu zawodowym oraz interpersonalnym
i może utrzymywać się przez całe życie. ChAD jest nieuleczalnym schorzeniem, ale
może być poddana efektywnej opiece medycznej w trybie długoterminowym, polega-
jącej na łagodzeniu objawów i podejmowaniu działań mających na celu zmniejszenie
ryzyka występowania kolejnych epizodów oraz tym samym wydłużających okresy re-
misji.

Rysunek 1: Spektrum wahań nastroju w ChAD (żródło: http://www.drmaheshsuthar.
com/images/Image1.jpg).
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Najważniejszą rzeczą w leczeniu choroby dwubiegunowej jest utrzymanie zbalanso-
wanego nastroju. Niestety istnieje wiele przyczyn, dlaczego jest to tak trudne, co moż-
na zauważyć na poziomie neurofizjologicznym. Pierwszym problemem o którym na-
leży wspomnieć, jest tak zwana ekscytotoksyczność. Jest to patofizjologiczny proces
w ramach którego dochodzi do niszczenia i umierania komórek nerwowych w wyniku
nadmiernej stymulacji przez neurotransmitery takie jak kwas glutaminowy i podobne
substancje [Doty et al. 2008]. Z tego powodu najprawdopodobniej w ChAD mamy do
czynienia z pomniejszonym ciałem migdałowatym, ponieważ wykazuje ono nadmierną
aktywność w reakcji na bodźce o znaczeniu emocjonalnym u takich osób, sprzyjając
kumulowaniu się efektów ekscytotoksyczności, co ma związek z zaburzeniami afektu
[Doty et al. 2008]. Leczenie ChAD zazwyczaj odbywa się przy użyciu różnych leków
normotymicznych, stabilizujących nastrój, takich jak kwas walproinowy czy sole litu,
które redukują nadmierne pobudzanie komórek nerwowych oraz hamują ich nadmier-
ną stymulację.

Po drugie w chorobie dwubiegunowej mamy problem z niemal ustawiczną (po-
dobnie jak w depresji wielkiej) nadaktywnością osi podwzgórze-przysadka-nadnercza
(HPA axis) [Bender i Alloy 2011]. Oś HPA stanowi główną część systemu neuroen-
dokrynowego kontrolującego reakcję na stres. Wobec tego osoby z ChAD odczuwają
stres silniej niż inni, co jest dodatkowo połączone z problemami z ekscytotoksyczno-
ścią, gdyż hormony stresu mogą prowadzić do redukcji wchłaniania neuroprzekaźnika
inhibitorowego kwasu gamma-aminomasłowego. Ponadto steroidy pochodzące z kory
nadnerczy takie jak glukokortykoidy, do których sekrecji dochodzi podczas sytuacji
stresowych, są w stanie uszkadzać hipokamp odpowiedzialny za pamięć, przyczyniając
się do wspomnianego wcześniej obniżenia zdolności kognitywnych [Doty et al. 2008].

Po trzecie, w ChAD można zauważyć obniżoną zdolność do regulacji reakcji emo-
cjonalnych. W badaniach z użyciem obrazowania tensora dyfuzji, które pokazuje ja-
kość połączeń pomiędzy różnymi obszarami w mózgu, zasugerowano istnienie rozwo-
jowo nieprawidłowej modulacji pomiędzy brzuszną częścią kory przedczołowej a ukła-
dem limbicznym, szczególnie ciałem migdałowatym [Strakowski et al. 2012]. Ze wzglę-
du na to, że kora przedczołowa jest w stanie doprowadzić do modyfikacji stanów emo-
cjonalnych, wpływając na układ limbiczny, to gorsza jakość połączeń pomiędzy tymi
dwoma obszarami w ChAD sprawia, że stabilizacja nastroju w wyniku samoregulacji
jest trudniejsza u takich pacjentów [Strakowski et al. 2012].

Po czwarte, u osób z ChAD wykryto niższe zagęszczenie neuronów w przednim
zakręcie kory obręczy (anterior cingulate cortex — ACC) w porównaniu z osobami
bez tej choroby [Tang et al. 2007]. ACC jest głęboką strukturą mózgu znajdującą
się w pobliżu układu limbicznego. Zakręt obręczy aktywuje się podczas gdy stara-
my się kontrolować nasze emocje lub nastroje [Tang et al. 2007]. To oznacza że rolą
ACC jest między innymi samoregulacja, co w języku psychologii oznacza zdolność do
uspokojenia się, kiedy czujemy się zirytowani, poddenerwowani, ale także umiejętność
dodania sobie energii i pocieszenia samych siebie w przypadku gdy jesteśmy smutni,
ociężali, spowolnieni. Ze względu na niższe zagęszczenie neuronów w ACC owa zdol-
ność do samoregulacji jest znacznie utrudniona w przypadku pacjentów z chorobą
dwubiegunową.

Ostatnią zależnością, o której warto wspomnieć jest nieprawidłowa aktywność sie-
ci bazowej mózgu (default mode network, DMN) w ChAD [Öngür et al. 2010]. DMN
jest aktywowana kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na żadnym szczególnym zada-
niu, na przykład wtedy, gdy zajmujemy się marzeniami, mamy tak zwaną „wędrówkę
umysłu” i odgrywa ważną rolę w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych modeli świata
opartych na długoterminowych wspomnieniach o sobie i innych ludziach. Z kolei do
deaktywacji DMN dochodzi w przypadku aktywacji sieci funkcji wykonawczych w mó-
zgu (executive function network, EFN), która jest utożsamiana z uwagą, myśleniem
zorientowanym na cel. Niektórzy badacze sugerują [Block et al. 2009] powiązanie ak-
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tywności DMN z nieprawidłowościami prowadzącymi do sytuacji przypominających
łagodne stany maniakalne i depresyjne (odpowiednio działanie fiksera i depresora
o których mowa w dalszej części artykułu). Podczas epizodów maniakalnych często
osoba z ChAD doświadcza tak zwanej „gonitwy myśli” (racing thoughts), ale coś po-
dobnego dzieje się także w trakcie epizodów mieszanych, gdy osoba ma do czynienia
z szybkimi, naprzemiennymi zmianami nastroju, na przestrzeni zaledwie kilku dni lub
nawet godzin [Association et al. 2013]. Wtedy może pojawić się tak zwany „natłok
myśli” (crowded thoughts), charakteryzujący się zbyt wieloma myślami pojawiającymi
się w jednym czasie, postrzeganymi jako nieprzyjemne i powodującymi odczucie zbyt
trudnych do uchwycenia, wynikającymi z mieszaniny komponentu hipomaniakalnego,
tzn. przyspieszenia tworzenia nowych myśli oraz komponentu depresyjnego, oznacza-
jącego deficyt hamowania wcześniejszych myśli [Piguet et al. 2010]. Owo podobieństwo
może wskazywać na analogiczne źródło pewnych elementów manii i depresji w ChAD.
Moja sugestia jest taka, że w przypadku ChAD nieprawidłowa aktywność sieci ba-
zowej mózgu może mieć związek z uruchamianiem mechanizmów prowadzących do
rozwoju skrajnych zmian nastroju, hipoteza warta poddania dokładnej analizie eks-
perymentalnej.

Ogólny obraz schorzenia nie jest zachęcający, ale jeśli zaczniemy patrzeć na zdrowie
i integrację psychiczną jako na integrację neuronalną, to dostrzeżemy nadzieję na
substancjalne zmiany w przypadku choroby dwubiegunowej. Profesor Louis Cozolino,
który zajmuje się związkami neuronauki z psychoterapią twierdzi, że [2004, s. 34]:

Podstawowym założeniem zarówno psychoterapii jak i neuronauki jest
to, że optymalne funkcjonowanie i zdrowie psychiczne są związane z co-
raz wyższymi poziomami wzrostu, integracji oraz złożoności. Na poziomie
neurologicznym oznacza to integrację i sprawną komunikację sieci neurono-
wych związanych z emocjami, poznaniem, wrażeniami i zachowaniami oraz
właściwą równowagą pomiędzy pobudzeniem a inhibicją. Natomiast na po-
ziomie psychologicznym, integracja jest zdolnością doświadczania ważnych
aspektów życia z jak najmniejszymi oporami.

Mając na uwadze słowa profesora Cozolino, można powiedzieć, że naszym celem
w ChAD jest nie tylko utrzymanie zbalansowanego nastroju, ale właściwie jest nim
potrzeba wzmacniania zdolności do utrzymania zbalansowanego nastroju.

Jednym ze sposobów żeby tego dokonać, jest użycie bardzo efektywnego rodzaju
terapii, jakim jest terapia kognitywna bazująca na praktyce uważności [Nakamura
et al. 2011; Piet i Hougaard 2011; Williams et al. 2008]. Łączy ona w sobie ideę terapii
kognitywnej z praktykami medytacyjnymi i nastawieniem do tego czego się doświadcza
bazującym na kultywacji mindfulness (praktyce uważności). W celu przybliżenia tego
rodzaju terapii, podam przykład działania jednej z jej rodzajów jaką jest mind-body
bridging (MBB) [Block i Block 2007].
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Rysunek 2: Według teorii MBB, myśli mogą znaleźć się w Pętli Naturalnej albo zostać
przejęte przez pętlę Układu Tożsamości [Block i Block 2007].

Głównym zagadnieniem, którym zajmuje się terapia MBB, jest odpowiedź na py-
tanie o to, co na co dzień dzieje się z naszymi myślami. Z jednej strony, mogą być
one „wolnymi” (od stanów negatywnych) normalnymi myślami, gdy znajdują się one
w tak zwanej Pętli Naturalnej, która pozwala na wolne działanie i ostatecznie dopro-
wadza do zdrowego, zunifikowanego połączenia pomiędzy ciałem a umysłem. Oznacza
to, że działanie myśli nie powoduje objawów somatycznych. Umysł nie jest „zapcha-
ny” krążącymi myślami utrudniającymi koncentrację i zawężającymi świadomość, zo-
staje zachowana zdolność do sprawnego i wydajnego radzenia sobie ze stresorami,
a niespełnienie naszych oczekiwań wobec świata nie powoduje dezaktywacji funk-
cjonowania w trybie tej pętli. Wolne działanie jest asertywnym, pewnym siebie po-
dejmowaniem zamierzonych celów, zajmowaniem się sobą i swoimi obowiązkami bez
rozpraszających mechanizmów wewnętrznych powodujących wrażenie, że życie jest
przytłaczające. Z drugiej strony nasze myśli mogą wpaść w Pętlę Układu Tożsamo-
ści, która sprawia, że na przykład nasze myśli indukują różnego rodzaju napięcia
w naszych ciałach. Układ tożsamości składa się z dwóch podsystemów, depresora,
który kreuje negatywne myśli, oraz fiksera, produkującego nienaturalne i nadmierne,
samo-naprawcze myśli. To prowadzi dysfunkcjonalnego połączenia pomiędzy ciałem
a umysłem, przez co do niewolnego działania. Zatem w trakcie terapii MBB uczy
się pacjentów w jaki sposób rozpoznawać kiedy ich myśli są przejmowane przez Pętlę
Układu Tożsamości i jak mogą nad tym pracować, w jaki sposób mogą uspokoić swoje
ciała i umysły korzystając z technik medytacyjnych oraz praktyk uważności.
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Terapia kognitywna bazująca na praktykach uważności jest moim zdaniem szcze-
gólnie przydatna w leczeniu ChAD, ponieważ skupia się ona na samoregulacji, a więc
na wzmacnianiu zdolności do utrzymywania zbalansowanego nastroju, co jest kluczo-
we w leczeniu tego schorzenia. Istnieją silne dowody na to, że praktyki medytacyjne
prowadzą do redukcji ciśnienia krwi oraz poziomów glukokortykoidów [Sapolsky 2004],
co jest kluczowe dla obniżenia aktywności osi HPA. Medytacja połączona z praktyką
uważności oraz terapią kognitywną daje szansę na utrzymanie stabilnego nastroju,
nawet w czasie sytuacji stresowych, a nie tylko w trakcie siedzenia na poduszce w za-
cisznym miejscu idealnym do kontemplacji. Ponadto doświadczenie medytacji jest
związane ze zwiększeniem grubości kory. Jeden z eksperymentów wykazał, że ludzie
którzy medytowali po około 45 minut każdego dnia przez kilka lat, mieli istotnie
grubsze części kory w obszarach czołowych związanych z utrzymywaniem uwagi [La-
zar et al. 2005]. Jest to szczególnie ważne odkrycie, ponieważ to właśnie w przypad-
ku ChAD grubość kory w częściach czołowych była zmniejszona. Medytacja wpływa
także na polepszenie funkcjonowania „uwagowej sieci wykonawczej” (inter alia ACC),
co było związane z lepszą regulacją poznawczą i emocjonalną [Tang et al. 2007]. Wresz-
cie samoregulacja może zostać osiągnięta dzięki terapii kognitywnej opierającej się na
uważności, co powinno sprawiać, że Pętla Naturalna będzie częściej aktywna. Dr Stan-
ley Block, który opracował MBB identyfikuje Pętlę Układu Tożsamości z aktywnością
DMN, natomiast Pętlę Naturalną z EFN, zatem kultywacja praktyk uważności, która
aktywuje EFN, powinna być bardzo korzystna dla zdrowia psychicznego, szczególnie
w przypadku ChAD.

Podsumowując, pojawienie się terapii kognitywnej wykorzystującej praktyki uważ-
ności i powiązane z nimi dowody na substancjalne zmiany neurofizjologiczne w wyniku
ich długotrwałego stosowania, daje poczucie, że dziś jesteśmy w stanie skuteczniej od-
powiedzieć na potrzeby osób z chorobą afektywną dwubiegunową.
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Streszczenie

W artykule omawiane są obserwowalne różnice w zachowaniu osób kła-
miących i prawdomównych jak również metody służące do weryfika-
cji zeznań świadków. Oprócz najskuteczniejszej metody noszącej nazwę
CBCA (ang. Criteria-Based content analysis), opartej na analizie treści
zeznania, omawiane są również dwie inne wykorzystujące elektroencefa-
lografię. Pierwsza z tych neuronaukowych metod — GKT (ang. Guilty
Knowledge Test) — okazała się nieodporna na stosowanie przez bada-
nych strategii zaradczych, natomiast druga — CTP (ang. Complex Trial
Protocol) — cechuje się mniejszą wrażliwością na wyrafinowane strategie
oszukiwania.

1. Jak zachowują się kłamcy? Czy tylko kłamca się
stresuje?

Kłamstwo jest zjawiskiem, z którym spotykamy się powszechnie. Zarówno kła-
miemy i jesteśmy okłamywani niemal codziennie [DePaulo et al. 1996]. Próby wska-
zania zachowania typowego dla oszustwa nie przyniosły jednoznacznych wyników.
Jak pokazują badania, zeznania prawdziwe różnią się tylko w niewielkim stopniu od
tych fałszywych. Możliwe jest jednak wyróżnienie kilku wskaźników, które z pewnym
prawdopodobieństwem mogą świadczyć o tym, że ktoś chce nas oszukać. Z punk-
tu widzenia obciążenia poznawczego kłamstwo jest dla nas bardziej wymagające niż
mówienie prawdy. W trójczynnikowym modelu kłamstwa (ang. Multi-Factor Model)
Zuckermana, DePaulo i Rosenthala [1981], wskazane są czynniki różnicujące w pew-
nym stopniu kłamców i prawdomównych. Pierwszym są emocje, gdyż poczucie winy,
strach lub podniecenie mogą być charakterystyczne dla mówiących nieprawdę. Kolej-
nym jest wzmożony wysiłek poznawczy. Kłamcy muszą stworzyć nowy opis przebiegu
zdarzeń i utrzymać go w pamięci, w przeciwieństwie do mówienia prawdy, gdzie odtwa-
rzane jest realne doświadczenie. Ostatni czynnik stanowi potrzeba świadomej kontroli
swojego zachowania. Niektóre gesty lub podwyższony ton głosu, nieobecne podczas
mówienia prawdy, mogą zdradzić oszustwo. Kłamcy muszą również cały czas moni-
torować zadawane im pytania, aby dostosowywać swoją zmyśloną historię do nowych
warunków. Ponadto powinni obserwować reakcję rozmówcy pod kątem tego czy jest
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skłonny uwierzyć w ten nowy nieprawdziwy bieg zdarzeń [DePaulo et al. 2003; Vrij
et al. 2011, 2010].

Większość metod i technik służących do wykrywania fałszywych zeznań oparta
jest o analizę jednego z powyższych czynników. Przykładem może być teoria Ek-
mana[2014], która opisuje niedostosowane do aktualnej sytuacji reakcje emocjonalne
korelujące z kłamstwem.

Wskazane czynniki mogą być cennymi wskazówkami, jednak ich wystąpienie nie
jest wystarczające do orzekania o kłamstwie. Nietrudne jest wyobrażenie sobie osoby,
która nie dokonała przestępstwa własnoręcznie a jednak czuje się winna. Zeznawanie
w sądzie, w sytuacji kiedy osoba była już kiedyś oskarżona o podobne przestępstwo,
będzie dla niej tak samo (jeśli nie bardziej) stresujące, zarówno jeżeli będzie ona
faktycznym sprawcą, jak też niewinnym podejrzanym.

Jedną z najbardziej skrajnych metod przesłuchiwania świadków jest 9 kroków Re-
id’a [Blair i Kooi 2004]. Oparta jest ona głównie na założeniu o niezaprzeczalnych,
łatwo obserwowalnych zachowaniach, które miałyby w jednoznaczny sposób odróżniać
osoby kłamiące od prawdomównych. Jednak stosowanie techniki Reid’a skutkuje czę-
stym przyznawaniem się osób niewinnych do popełnienia przestępstwa, gdyż większość
badań zaprzecza słuszności wyróżnionych przez nią kryteriów.

2. Metody oceny szczerości zeznań, CBCA

Większość znanych nam metod możemy podzielić na odnoszące się do wskazówek
werbalnych (użycie określonych słów), niewerbalnych (gesty, ruchy ciała itd.), treścio-
wych (całość zeznania świadka), fizjologicznych (poligraf, termowizja) lub bazujących
na badaniach neurofizjologicznych.

Jedną z najbardziej skutecznych metod, która może być używana „na co dzień”,
bez korzystania z dodatkowego sprzętu jest Criteria-Based content analysis (CBCA).
Bazuje ona na spisanych, dosłownych zeznaniach. Polega na analizie sposobu wypo-
wiadania się świadka ze względu na takie elementy jak: opis stanów emocjonalnych
i umysłowych, logiczność ciągu zdarzeń, przyznawanie się do niepamięci i inne. Więk-
szość kryteriów CBCA została potwierdzona w badaniach, a sama metoda pozwala
na orzekanie z około 80% pewnością, które zeznania są prawdziwe, a które fałszy-
we1. Kryteria CBCA są ogólnie dostępne. Istnieje więc ryzyko, że ktoś po prostu
nauczy się takiego sposobu zeznawania, który wskazuje na mówienie prawdy [Vrij
et al. 2004]. Ponadto „przygotowany kłamca” mający czas na zaplanowanie swojego
zeznania wcześniej, zachowuje się inaczej niż kłamca „spontaniczny”. Prawdopodob-
nie jego behawior będzie bardziej podobny do tego, którym charakteryzuje się osoba
prawdomówna. Podobny efekt wykryli w swoich badaniach Rosenfeld, Soskins, Bosh
i Ryan [2004].Trzeba również zwrócić uwagę, że ostateczną decyzję o prawdziwości
zeznania podejmuje się w sposób subiektywny. Występowanie któregokolwiek z kry-
teriów CBCA nie jest konieczne do stwierdzania o kłamstwie. W przypadku porów-
nywania dwóch zeznań liczba spełnianych kryteriów może być różna, co niekonieczne
musi oznaczać, że ktoś kłamie bardziej od kogoś innego.

Pomimo wysokiej trafności analizy treściowej CBCA nie można całkowicie wyeli-
minować występowania błędu spowodowanego subiektywną oceną. W dalszym ciągu
konieczne jest poszukiwanie innej, lepszej metody pozwalającej uniknąć ograniczeń
dotychczas stosowanych narzędzi. Dlatego badacze kłamstwa coraz częściej skupiają
się na badaniach z użyciem EEG.

1Skuteczność metod wykrywania kłamstwa oblicza się na podstawie średniej skuteczności w orze-
kaniu na jej podstawie zarówno o prawdzie i fałszu.
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3. GKT i P300, czyli jak wywoływać kłamstwo pod-
czas badań EEG

Najbardziej rozpowszechnioną procedurą badawczą kłamstwa, używaną w bada-
niach przy użyciu elektroencefalografu (EEG) i funkcjonalnego rezonansu magnetycz-
nego (fMRI) jest Guilty Knowledge Test (GKT), czyli Test Wiedzy o Czynie. Opiera
się on na założeniu, że sprawca przestępstwa będzie posiadał informacje o zdarzeniu
niedostępne dla osoby niewinnej, co będzie powiązane z odmienną reakcją na bodźce
istotne.

W procedurze GKT (nazywaną również CIT, ang. Concealed Information Test)
przedstawia się badanym trzy rodzaje bodźców: (1) istotne, powiązane z „przestęp-
stwem”, (2) nieistotne, nie mające związku z „przestępstwem”, (3) cele, również
niezwiązane z obiektem kłamstwa, jednak badany jest proszony o reagowanie na nie.
Trzeci rodzaj bodźców jest wprowadzony w celu skupienia uwagi badanych na zada-
niu.

W przypadku stosowania GKT analizuje się potencjały wywołane (ang. ERP,
Event-related potential), a najwięcej badań skupia się na załamku P300, którego cha-
rakterystyczne zmiany można zauważyć porównując osoby prawdomówne i kłamiące.

P300 pojawia się około 300-800 ms po zdarzeniu. Jest ściśle związany z reakcją
orientacyjną na bodziec. Latencja P300 wiąże się z czasem potrzebnym na przetwo-
rzenie bodźca, im bardziej jest on skomplikowany tym bardziej latencja się wydłuża
[Sosnowski 2004]. Natomiast amplituda fali jest wyższa, jeśli bodziec związany ze zda-
rzeniem jest rzadki lub bardziej znaczący [Sosnowski i Jaśkowski 2008]. Zatem można
przewidywać, że podczas kłamania P300 będzie miało wyższe wartości niż przy mó-
wieniu prawdy.

Rzeczywiście, większość badań pokazuje, że oszukiwanie powiązane jest z wyższą
amplitudą P300 niż mówienie prawdy. Jednak, co zostanie omówione w dalszej części
artykułu, najbardziej interesujące w badaniach kłamstwa przy użyciu EEG wydają się
zastosowane procedury. W codziennych kłamstwach jesteśmy zmotywowani do oszu-
stwa. Staramy się przekonać naszych interlokutorów, że to co mówimy jest prawdą.
Można zastanawiać się czy to co robi badany w laboratorium jest „prawdziwym kłam-
stwem” czy tylko wykonywaniem polecenia. Czy oszustwo w eksperymencie faktycznie
zbliżone jest do tego rzeczywistego?

Pytania te odzwierciedlają powszechnie znany problem badań prowadzonych na
polu nauk społecznych: co zrobić, żeby procedura badawcza była możliwie jak naj-
bardziej zbliżona do warunków naturalnych?

GKT zastosowano w jednym z pierwszych, opublikowanych badań nad kłamstwem
[Rosenfeld et al. 1988]. Proszono badanych, aby najpierw udali się do pokoju i wybrali
z pudełka dowolny przedmiot, a następnie udawali, że został przez nich ukradziony.
Podczas kolejnej części badania, już z użyciem EEG, na monitorze komputera wy-
świetlane były różne przedmioty, w tym ten, który został zabrany przez badanego.
Wyniki pokazały, że amplituda P300 faktycznie było wyższa w przypadku kłamania
niż mówienia prawdy. W podobnych badaniach proszono o kłamanie na temat swo-
jej daty urodzenia czy numeru telefonu. W większości eksperymentów wyniki były
zbliżone [Rosenfeld et al. 2001].
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4. Zafałszowanie własnego kłamstwa — czyli co mo-
żemy zrobić, żeby nasz mózg nie pokazał, że kła-
miemy

Po wprowadzeniu do badania trzeciej grupy badanej (oprócz „kłamiącej” i mówią-
cej prawdę), która miała za zadanie stosować środki zaradcze, zapobiegające wykryciu
oszustwa, okazało się, że zmiany P300 nie różnicują prawdomównych i stosujących
środki zaradcze [Rosenfeld et al. 2004].

Rosenfeld i wsp. [2004] zastosowali procedurę GKT w stosunku do trzech grup
badanych: winnych, niewinnych i stosujących środki zaradcze. Trzecią grupę proszono,
aby zarówno podczas prezentacji bodźców istotnych (związanych z „przestępstwem”)
i nieistotnych stosowali 1 z 5 strategii zaradczych: naciskanie palcem wskazującym
na nogę, naciskanie palcem środkowym na nogę, poruszanie w nieznaczny sposób
palcem u jednej ze stóp lub wyobrażanie sobie, że badany zostaje spoliczkowany przez
eksperymentatora.

Wyniki badania pokazały, że analizując załamek P300 nie jest możliwe odróżnienie
grupy mówiącej prawdę od grupy kłamiącej stosującej strategie zaradcze. Wnioskowa-
no, że wynik jest skutkiem zbyt dużego obciążenia poznawczego dla badanych, którzy
musieli wykonywać w tym samym czasie dwa zadania. Pierwszym było odróżnianie
bodźców istotnych od nieistotnych, a drugim reagowanie na cele. Stosowane strategie
zaradcze ujednolicały załamek P300 w przypadku obu rodzajów bodźców.

5. Nowa procedura, nowe szanse dla badań nad kłam-
stwem

Wyniki uzyskane przez Rosenfelda i współpracowników [2004] sprawiły, że zaczęto
szukać innej, lepszej procedury badawczej, która mogłaby być odporna na próby za-
fałszowania wyników [Rosenfeld et al. 2008]. Skuteczniejszy okazał się Complex Trial
Protocol (CTP). Za pomocą CTP można wyeliminować wpływ strategii zaradczych
na amplitudę P300. Zamiast reagować na dwa różne typy bodźców, badani mają za
zadanie najpierw skupić się na jednej części (w której prezentowane są bodźce istotne
i nieistotne), a następnie wykonywać kolejne zadanie, czyli reagować na cele. Pozwala
to na wywołanie zwiększonej amplitudy P300 dla kłamstwa tylko w skutek reakcji na
bodźce istotne dla badania, czyli te powiązane z „przestępstwem”.

Powyższe eksperymenty wskazują na szansę rozwinięcia badań nad kłamstwem
przy użyciu metod będących bardziej obiektywnymi niż techniki typu „papier-ołówek”.
CBCA, bazująca na analizie treściowej zeznania, charakteryzuje się wysoką skutecz-
nością, jest tania i łatwa do nauczenia. Niestety metoda ta ma również pewne wady
takie jak: możliwość, w pewnym stopniu, wyuczenia się przez osobę badaną sposobu
„prawdziwego” odpowiadania i, w konsekwencji, konstruowania przez nią wiarygod-
nych kłamstw. Ponadto CBCA jest zależna od subiektywnej oceny eksperckiej, która
czasem może być błędna. Wady te skłaniają do poszukiwań metody, która cechuje się
większą odpornością.

Badania EEG nie są co prawda metodą, która mogłaby być stosowana powszech-
nie podczas przesłuchań, ale daje ona nadzieję na wyodrębnienie w przyszłości grupy
czynników mogących być potencjalnie istotnymi podczas orzekania o winie lub niewin-
ności przesłuchiwanych [Rosenfeld et al. 2008]. Zastosowanie odpowiedniej procedury
badawczej umożliwi również stwierdzenie czy zeznający próbuje ukryć prawdę przez
stosowanie strategii zaradczych co wydaje się utrudnione w przypadku tradycyjnych
metod.
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Streszczenie

Komunikacja jest procesem odgrywającym w życiu zasadniczą rolę w za-
kresie przekazywania informacji. Zgodnie z zasadą współpracy Grice’a
[1989], komunikacja powinna być jasna, a intencja nadawcy możliwa do
odczytania przez odbiorcę — zasada ta bowiem mówi, że wypowiedzi
powinny wnosić do konwersacji, taki wkład, jakiego aktualnie się ocze-
kuje na danym etapie konwersacji z punktu widzenia wymiany zdań.
Jednym z głównych symptomów, który jest typowy dla osób ze spek-
trum autyzmu jest obniżony poziom komunikacji zarówno werbalnej, jak
i niewerbalnej. Widoczny jest opóźniony rozwój językowy, który może
wahać się od kilkumiesięcznego opóźnienia w przyswajaniu słów, aż do
całkowitej niezdolności do ich wyrażania [Pisula 2012]. Możliwość ko-
munikacji dzieci z zaburzeniami autystycznymi — z uwagi na wskazany
powyżej charakter tych zaburzeń, odbiega od możliwości, jaką posiadają
dzieci prawidłowo rozwijające się. Zaburzenia komunikowania się u osób
z zaburzeniami autystycznymi dotyczą procesów (np. interakcyjnych czy
społecznych), które umożliwiają efektywne porozumiewanie się [Markie-
wicz 2004]. Zaburzenia te nie są do końca poznane, a ich natura niestety
nie jest jasna. Badacze zaburzeń komunikacyjnych duże znaczenie przy-
pisują ograniczonej zdolności rozumienia roli komunikowania się przez
osoby z zaburzeniami autystycznymi. Trudności są jednak widoczne rów-
nież w innym miejscu — mianowicie na prewerbalnym etapie rozwoju
mowy — obejmując wokalizowanie i wskazywanie. Dotyczą rozumienia
relacji odbiorca — nadawca i zdolności naprzemiennego udziału w inte-
rakcji, reagowania na przebieg rozmowy, naprawiania błędów komunika-
cyjnych, jak również komunikowania się w celu dzielenia zainteresowań
i podtrzymywania interakcji. W niniejszej pracy krótko przedstawione
zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu — jako niezbędny punkt wyj-
ścia. Jednak największą uwagę skupiono na tym, jakie deficyty występują
w samym procesie komunikacji osób dotkniętych autyzmem.

Wprowadzenie

Dotychczasowe badania nad autyzmem, mimo że odkrywają wiele tajemnic te-
go zaburzenia, nie są w stanie podać dokładnej charakterystyki, jakie właściwie jest
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dziecko z zaburzeniem autystycznym. Przy pomocy wiązki charakterystycznych cech
diagnostycznych można określić, które dziecko cierpi na zaburzenie ze spektrum au-
tyzmu, a które nie. Problem komunikacji u dzieci z zaburzeniem autystycznym jest
problemem, który wymaga poszukiwania nowych rozwiązań — co istotne, wyniki ba-
dań w różnych dziedzinach nauki stanowią silny fundament, na bazie którego można
poszukiwać nowych idei i rozwiązań w tym przedmiocie.

Komunikacja — jako proces — polega na wyrażaniu przez nadawcę i rozpoznawa-
niu przez odbiorcę intencji komunikacyjnych [Grice 1989]. Identyfikacja tych intencji
polega na przeprowadzeniu w ramach komunikacji pewnego wnioskowania pragma-
tycznego. Proces komunikacji składa się z wielu czynników, które powinniśmy stoso-
wać, aby nasza komunikacja była jasna i przejrzysta, a odbiorca nie miał problemu
z odczytaniem naszej intencji. Należy przy tym podkreślić, że określony komunikat
jest wypowiedzią, która nie podlega ocenie jedynie z punktu widzenia prawdy i fałszu,
ale także z uwzględnieniem wspomnianej intencji nadawcy oraz stanu wiedzy odbiorcy
i kontekstu.

Liczne badania wskazują na zaburzenia komunikacji w autyzmie, na obu jej po-
ziomach — językowym i niejęzykowym [Gałkowski et al. 1993; Konstantareas et al.
1992]. Charakter tych zaburzeń nie jest jednoznacznie określony albowiem są one zróż-
nicowane — niektóre dzieci nie używają żadnych słów, u innych występuje tylko np.
zjawisko echolalii, a jeszcze inne komunikują się tylko za pomocą gestów.

1. Kryteria diagnostyczne

Jako kryterium diagnostyczne autyzmu wskazuje się na jakościowe zaburzenia
interakcji społecznych występujące w postaci między innymi znacznego zaburzenia
złożonych zachowań niewerbalnych — takich jak kontakt wzrokowy, mimika twarzy,
postawa ciała i gestykulacja, a także brak związków rówieśniczych właściwych dla
danego poziomu rozwoju [Pisula 2012].

Kolejnym z kryteriów są ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce zacho-
wania, zainteresowań oraz działania, które charakteryzuje np. uporczywe zajmowanie
się częściami obiektów. Bardzo często u osób zaburzeniem autystycznym obserwowane
są powtarzane manieryzmy ruchowe — trzepotanie palcami, rękoma, kręcenie się lub
złożone ruchy całego ciała [Pisula 2012].

Spośród licznych deficytów w zaburzeniach autystycznych przedstawione zostaną
jakościowe zaburzenia w komunikacji — są one najbardziej istotne z punktu widzenia
niniejszego artykułu. Zaburzenia te charakteryzuje opóźnienie lub brak rozwoju języ-
ka, któremu jednocześnie nie towarzyszą próby kompensowania takiego stanu rzeczy
poprzez alternatywne sposoby komunikacji, takie jak mimika czy też gestykulacja. Do-
datkowo, wraz z tego typu zaburzeniami występuje brak zróżnicowanej spontanicznej
zabawy z udawaniem (lub zabawy opartej na społecznym naśladowaniu, właściwej dla
danego poziomu rozwoju), którego konsekwencją jest m.in. zaburzenie komunikacji.
U osób z prawidłowym rozwojem mowy, zaburzenia te przybierają natomiast postać
znacznego upośledzenia zdolności inicjowania lub podtrzymywania konwersacji, a tak-
że stereotypowe i powtarzane wykorzystanie języka [Pisula 2012].

2. Komunikowanie

Sam termin „komunikacja” identyfikuje się z pojęciem porozumiewania się. Uży-
wa się go do określenia różnych typów działalności ludzkiej, gdy mamy do czynienia
z jakąkolwiek wymianą informacji. Najważniejszą rolę w komunikowaniu odgrywa nie-
sienie przez nadawcę, intencji komunikacyjnej dla odbiorcy. Kształtowanie się umie-
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jętności komunikacyjnych u dzieci związane jest z występowaniem określonych praw,
a nadto umiejscowione jest w określonych granicach czasowych — tj. zależy od wieku
dziecka i uwzględnia indywidualne różnice między jednostkami.

Rozwój mowy u dziecka zasadza się na pozajęzykowym sposobie porozumiewania
się. Zanim dziecko wypowie swoje pierwsze słowo, będzie się starało nawiązać ko-
munikację w inny sposób. Istnieją bowiem inne formy przekazu, których nie można
kategoryzować jako językowych. Mowa tu o gestach, mimice, wysokości głosu i zacho-
waniach przestrzennych.

3. Deficyty komunikacyjne

Zaburzenie autystyczne charakteryzuje się nieprawidłowościami w trzech głównych
obszarach rozwoju dziecka. Są to [Pietras et al. 2010]:

• nieprawidłowości związane ze społecznym funkcjonowaniem;

• schematyczne zachowania i ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań
wraz z deficytem wyobraźni;

• a także nieprawidłowości związane z głębokimi zaburzeniami mowy i sprawności
komunikacyjnych.

Jak wyżej wspomniano u osób ze spektrum autyzmu obserwowane jest z jednej
strony opóźnienie w rozwoju językowym, zaś z drugiej zauważalne są znaczne proble-
my w wykorzystywaniu posiadanych umiejętności w procesie komunikowania. Badania
nad dziećmi z zaburzeniami autystycznymi pozwalają stwierdzić, że w różnych fazach
ich rozwoju aktywują się inne elementy, które często odbiegają od normy przyjętej
przez społeczeństwo [Pietras et al. 2010].

I tak — np. w fazie prewerbalnej rozwoju, dzieci z zaburzeniami autystycznymi
wykorzystują formy ekspresji, wyrażających ich własną intencję. Nie aktywują typo-
wych dla prawidłowego rozwoju gestów, mimiki czy też zachowań wokalizacyjnych
[Markiewicz 2004]. W wielu przypadkach, dzieci stosują agresję albo autoagresję, ja-
ko formę protestu. W ich komunikacji nie są aktywowane gesty, mimika, skinienia
głową czy też uśmiech. W przypadku mówienia, tempo jest niewłaściwe, podobnie
jak intonacja i artykulacja [Markiewicz 2004]. Charakteryzuje je bardzo dosłowny,
konkretny język, który nie uwzględnia przenośni, metafor czy ironii. Mowa jest sche-
matyczna, a nieumiejętność podtrzymania konwersacji dotyczy niemal każdego z nich.
Dzieci z zaburzeniami autystycznymi budują krótkie wypowiedzi, mało szczegółowe
i niekompletne [Markiewicz 2004]. Nie potrafią uchwycić logicznego związku pomiędzy
dwoma obrazkami dotyczącymi tej samej historyjki. Nie potrafią też dokonać interpre-
tacji emocjonalnej charakteru tych historyjek. Nie uwzględniają istotnych szczegółów,
a także skupiają uwagę na informacjach niemających znaczenia dla głównego tematu
historyjki.

Przeprowadzony został eksperyment, w którym porównywano możliwości konwer-
sacyjne osób cierpiących na spektrum zaburzeń rozwoju umysłowego oraz osób z tzw.
normy rozwojowej [Markiewicz 2004]. Polegał on na aktywizowaniu do konwersacji
osób w nim uczestniczących, podczas którego stosowano różne prośby warunkowe
(prośby, zamiary). Badane osoby musiały realizować lub wypowiadać sprecyzowa-
ne jasno intencje, które były określone w kontekście. Wynik wskazywał, że osoby ze
spektrum autyzmu prawidłowo nadawały znaczenie prośbom innych osób, ale nie były
w stanie konstruować precyzyjnych, intencjonalnych wypowiedzi.

Podczas innego badania w ramach tegoż eksperymentu obserwowano aktywność
komunikacyjną osób z zaburzeniami autystycznymi podczas przygotowania do gry,
a także w jej czasie. Kiedy zasady gry były wyjaśniane, dzieci ze spektrum autyzmu
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ograniczały przekazywanie informacji dotyczących reguł, ani nie uwzględniały roli
drugiego gracza — istniała tylko ich własna perspektywa. Osoby z zaburzeniami au-
tystycznymi nie potrafią rozpoznawać i interpretować cudzych stanów umysłowych —
są niezdolne do postrzegania sytuacji z perspektywy drugiej osoby. Mają też trudności
w rozpoznawaniu emocji i uczuć innych ludzi. Potrafią opisać cechy związane z wy-
glądem, ubiorem, ale nie są w stanie określić jakie emocje w danym momencie wyraża
osoba, w której towarzystwie przebywają, czy osoba, którą widzą na zdjęciu. W efek-
cie stwierdzono że deficyt autyzmu jest wynikiem defektu poziomu pragmatycznego
stosowania posiadanych informacji.

Jakie wnioski możemy wyprowadzić na bazie tego typu eksperymentów?
Osoby ze spektrum autyzmu są zdolne do uwzględniania zmian i reagowania na

nie zgodnie z kontekstem sytuacji konwersacyjnej, nie potrafią jednak uogólniać tych
doświadczeń na nowe sytuacje. Radzą sobie ze znanymi sytuacjami, również w kon-
tekście relacji komunikacyjnych, ale ich umiejętności nie wykraczają poza te sytuacje,
co oznacza, że nie mają charakteru ogólnych doświadczeń adaptacyjnych.

Wiele zróżnicowanych badań nad rozwojem mowy i języka wskazuje, że u osób
z zaburzeniami autystycznymi występuje głęboki deficyt w zmianach progresywnych
tej funkcji (rekonstrukcja rozwoju badań za Markiewicz [2004]). Biorąc pod uwagę
syntaktykę i morfologię wypowiedzi osób z zaburzeniami autystycznymi, osoby ta-
kie mogą funkcjonować podobnie — pomimo ogólnego zaburzenia rozwojowego, jak
ich prawidłowo rozwijający się rówieśnicy. Na ogół uwaga jest jednak zwracana na
głębokie deficyty dotyczące funkcji komunikacyjnej.

Trudności w komunikacji obejmują komunikację na poziomie zarówno językowym,
jak i niejęzykowym [Gałkowski et al. 1993]. Dzieci ze spektrum autyzmu nie wykorzy-
stują gestowego kanału przekazywania informacji. Wykazują się poważnymi ogranicze-
niami w posługiwaniu się cechami przekazu językowego, takimi jak: intonacja, barwa
głosu czy uwzględnienie odpowiednich akcentów. W niektórych badaniach stwierdza
się, że osoby z zaburzeniami autystycznymi zaznaczają swój własny charakter wy-
powiedzi, na przykład poprzez wzbogacenie echolalii, przez zmianę zaimka, a także
poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów fonacyjnych i ruchowych, które nie
posiadają odniesienia w komunikacji (są to np. mowa nieartykułowana, powtórzenia,
przyruchy, tiki, itd.) [Markiewicz 2004].

Możliwe, że brak potrzeby porozumiewania się z innymi wywiera wpływ na nie-
prawidłowy rozwój zdolności komunikacyjnych. Zaburzenia te mogą również wynikać
z licznych deficytów teorii umysłu. Osoby z zaburzeniami autystycznymi nie rozumie-
ją intencji i stanów mentalnych innych, dlatego też ciężko jest im się do nich odnieść
w procesie komunikacji. Takie osoby nie są też kompetentne językowo, tj. mają upo-
śledzoną zdolność wybierania środków językowych i pozajęzykowych, które składają
się na konwersację, właściwości poznawcze i emocjonalne mówiącego — innymi słowy,
nie wiedzą o tym, jak, z kim i o czym rozmawiać [Winczura 2008].

Baron-Cohen, Lesile i Firth [1985] pracowali nad specyficznym dla autyzmu, bra-
kiem możliwości oceny stanów umysłowych innych osób. Mechanizm ToM (Theory of
Mind), służący przetwarzaniu informacji jest niezwykle ważnym elementem wiedzy
o umyśle, która kształtuje się w dzieciństwie. Defekt w rozwoju teorii umysłu ozna-
cza, że człowiek nie jest w stanie odczytać, zrozumieć ani przewidzieć wielu ludzkich
zachowań. Nie jest też w stanie odczytać tego, co myśli drugi człowiek — nie potrafi
np. przewidzieć co ktoś będzie czuł w danej sytuacji oraz jakie będą motywy jego
postępowania [Winczura 2008].

Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że brak umiejętności czytania w umysłach innych
ludzi jest związany ze zdolnościami rozumienia mowy i interpretowania wypowiedzi.
Liczne badania wskazują na wpływ czytania w umyśle na rozwój mowy. Należy jednak
podkreślić, że osoby ze spektrum autyzmu nie zawsze mają problemy z „myśleniem”,
ale jedynie z myśleniem o innych umysłach. Mechanizm ToM nie jest traktowany jako
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przyczyna autyzmu, ale jako jeden z jego objawów.
Charakterystyczną cechą osób ze spektrum autyzmu jest ograniczenie, deformacja

albo całkowity brak rozumienia wypowiedzi słownych [Markiewicz 2004]. Z uwagi na
to, że nie ma jednej zgodnej wiedzy na temat przyczyn autyzmu, nie ma też zgod-
ności wśród badaczy co do tego, który obszar jest zaburzony pierwotnie i powoduje
zaburzenie pozostałych — czy rozwój społeczny, poznawczy, a może tylko pojedynczy
obszar, np. komunikacja.

Opóźnienia w przyswajaniu mowy, odwracanie zaimków czy niekomunikatywne
posługiwanie się językiem, Kanner opisał jako główne deficyty w zaburzeniach auty-
stycznych. Ważną rolę w ocenie zaburzenia odgrywa też umiejętność osób z zaburze-
niami autystycznymi do używania zaimka osobowego „ja” — co ma związek z kształ-
towaniem się poczucia tożsamości. Niektórzy uważają, że pierwsze zniekształcenia
sprawności komunikacyjnej można zauważyć w okresie niemowlęcym, kiedy dziecko
nie gaworzy [Pisula 2012]. Wyróżniającą cechą jest również widoczny brak sponta-
nicznego nawiązywania kontaktów słownych z otoczeniem [Markiewicz 2004].

Charakterystyczne dla autyzmu deficyty jakościowe stanowią: echolalia (zarówno
natychmiastowa, jak i opóźniona), odwracanie zaimków, neologizmy, metaforyczne
użycie języka, nieodpowiednie uwagi, język stereotypowy oraz defekty w artykułowa-
niu. Do deficytów ilościowych zaliczamy: brak mowy — z brakiem gestykulacji i ele-
mentarną gestykulacją, opóźnienia w mowie oraz ograniczoną mowę. Natomiast defi-
cyty w pragmatycznym użyciu języka stanowią: brak komunikowania się, niezdolność
do naprzemiennego wysławiania się, brak komunikowania się w stosunku do rówieśni-
ków, niezdolność do symbolicznego używania przedmiotów, słabe używanie prozodii
dla wyrażenia zamiaru oraz słabe wykorzystanie bodźców wzrokowo-twarzowych dla
metakomunikacji [Konstantareas et al. 1992].

Wnioski

Z uwagi na to, że komunikacja jest transakcją pomiędzy minimum dwiema jed-
nostkami w danym kontekście, wiąże się to z tym, iż w procesie aktywnego tworzenia
systemu komunikacyjnego powinny uczestniczyć obie strony, z większą aktywnością
drugiej strony, jeśli możliwości jednej są ograniczone. Analiza kryteriów diagnostycz-
nych autyzmu, pozwala na stwierdzenie, że problemy ze zrozumieniem i ekspresją
słowną mogą występować w bardzo różnej postaci — począwszy od całkowitego bra-
ku zrozumienia, do niewielkich pomyłek w konkretnej interpretacji.

Zaburzenia sprawności komunikacyjnej są też opisywane w kategoriach braku spo-
łecznego wykorzystania umiejętności językowych, jakimi dysponuje osoba ze spektrum
autyzmu. Dodatkowo znaczenie ma też słaba synchronizacja i brak wzajemności w dia-
logu słownym, słaba zmienność ekspresji języka oraz brak emocjonalnej odpowiedzi na
próby nawiązania kontaktu. Nie sposób też pominąć tutaj, trudności w posługiwaniu
się różnicami rytmu i akcentów do odzwierciedlenia modulacji w komunikacji i bra-
ku towarzyszących gestów, które akcentują frazy i przydają znaczenia komunikacji
werbalnej.

Wobec tego wątpliwości można zapisać jako pytania:

• Czy analizy zaburzeń sprawności komunikacyjnych nie są wynikiem braku róż-
nicowania między autyzmem a innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju?

• Czy osoby z zaburzeniami autystycznymi gorzej wykorzystują język do przekazy-
wania informacji i mają trudności z wyrażaniem swoich myśli, potrzeb i emocji?

Istnieją inne zaburzenia rozwojowe podobne do autyzmu, w których również jed-
ną z głównych cech charakterystycznych jest zaburzenie mowy — są to m. in. zespół
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Aspergera czy zespół Retta. Nie jest więc tak, że autyzm jest jedynym zaburzeniem
wpływającym na rozwój mowy czy kompetencje komunikacyjne. Parafrazując aktual-
nie toczone dyskusje [Chojnicka i Szkiełkowska 2013], przez ich pryzmat i wobec prak-
tyki klinicznej, wskazuje się, że jakościowe nieprawidłowości w sferze języka i komuni-
kacji nie wykazują zasadniczych różnic między autyzmem i np. zespołem Aspergera.
Wobec mnogości czynników różnicujących, nie sposób rozstrzygnąć czy autyzm i ze-
spół Aspergera to odrębne zaburzenia, czy też kontinuum objawów. Pomocna będzie
wiedza na temat obu zaburzeń, ponieważ może wspierać wczesne rozpoznawanie dzieci
z ryzykiem występowania któregoś z zaburzeń i wczesną diagnozę. Duże znaczenie ma
to w odniesieniu do kreteriów diagnostycznych najnowszej klasyfikacji DSM-5 oraz
działań, mających na celu odnalezienie przyczyn autyzmu. Odrębność obu zburzeń
miałaby też odzwierciedlenie w prognozie funkcjonowania osoby w procesie rozwoju
— w tym w obserwowaniu sposobu wyrażania myśli, potrzeb i emocji. Wskazuje się,
że zaburzenia języka komunikacji i zachowań w autyzmie dziecięcym i zespole Asper-
gera, to raczej kontinuum nieprawidłowości niż odrębne jednostki, a pewne drobne
różnice nie mogą wpływać na ich różnicowanie.
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Streszczenie

Praca podejmuje problematykę przypisywania świadomości innym lu-
dziom, jej celem jest artykulacja potencjalnych wyzwań dla przyszłych
badań eksperymentalnych. Pomimo, że dla lekarzy codziennością jest be-
hawioralne diagnozowanie osób z zaburzeniami świadomości, nie zosta-
ło dotąd rozpatrzone, czy podobnej atrybucji dokonujemy na co dzień.
W pracy zarysowana jest teoria schematu procesów uwagowych M. Gra-
ziano oraz możliwe korelaty neuronalne mechanizmu czytania świadomo-
ści. W koncepcji Graziano świadomość ujmowana jest jako uboga repre-
zentacja procesów uwagowych. Wskazane są także potencjalne konteksty
sytuacyjne, w których można szukać cech charakterystycznych dla świa-
domego zachowania. Przyjmując tezę o istnieniu modułu atrybucji świa-
domości, można skonceptualizować znaczenie świadomości minimalnej
w codziennych kontekstach.

1. Atrybucja świadomości zaburzonej

Niniejsza praca rozpatruje możliwe mechanizmy atrybucji świadomości. Jest to
problem rzadko poruszany w literaturze przedmiotu. Jednym z nielicznych obszarów,
w którym jest obecny, jest tematyka zaburzeń świadomości. Stany śpiączkowe, mini-
malne, czy wegetatywne, diagnozowane są na podstawie przesłanek behawioralnych.
Proces określania stanu pacjenta jest zatem związany z przypisywaniem, bądź też
rejestrowaniem braku, określonego poziomu świadomości.

Wykorzystywane w tych celach baterie testowe, pokroju Coma Recovery Scale —
Revised [Giacino et al. 2004], Glasgow Coma Scale, Wesex Head Injury Matrix [Ma-
jerus et al. 2000], skupiają się jedynie na wybranych rodzajach aktywności. Wśród
często wyróżnianych podskal wymienić można skalę motoryczną, wzrokową, pobu-
dzeniową i werbalną/komunikacyjną. W przypadku motoryki, oprócz samego zakresu
możliwych ruchów ocenie podlega także ich powtarzalność. Jednym z istotniejszych
wskaźników jest to, czy pacjent jest w stanie wypełniać polecenia, czy też jego beha-
wior jest spontaniczny i nieadekwatny do sytuacji.

Wiemy już, że testy tego rodzaju nie są wystarczająco czułe by można je wyko-
rzystywać do badania całej populacji osób z zaburzeniami świadomości. Niektórzy
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pacjenci nie spełniają behawioralnych kryteriów znajdowania się w minimalnym sta-
nie świadomości, a tymczasem są w stanie komunikować się z badaczami poprzez
wykorzystanie interefejsów neuroobrazujących [Monti et al. 2010].

Powyższe uwagi odnoszą się jedynie do niestandardowej atrybucji świadomości.
Umiejętność wykrycia świadomości zniekształconej nie musi się de facto opierać na po-
miarze jakichkolwiek wskaźników rzeczywiście konstytuujących świadomość. W końcu
precyzja ruchów czy zdolności artykulacyjne mowy są co najwyżej skojarzone z zacho-
waniem funkcji wykonawczych. Co więcej, atrybucji podlega przecież świadomość nie-
standardowa, zaburzona. Niemniej trudno odmówić racjonalności przekonaniu, że nie
jest świadomą osoba, o której wiemy, że nie jest sparaliżowana (jak w klasycznym
syndromie zamknięcia), kiedy nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnej reakcji na prze-
kazywane jej polecenia za pośrednictwem różnych modalności.

Pokusić się można o tezę, jakoby trudności diagnostyczne związane są z wyjąt-
kowymi okolicznościami, w których przebiega proces diagnozy. Kontekst sytuacji kli-
nicznej nie jest tak złożony, jak działanie drugiego człowieka, którego napotkamy na
ulicy. Mimo to, interpretacja w drugim z kontekstów może być łatwiejsza ze wzglę-
du na większą liczbę elementów w otoczeniu, które w powiązaniu z obserwowanym
zachowaniem mogą nakierować nas na adekwatną interpretację.

Atrybucja świadomości nie musi być równoznaczna z atrybucją stanów mental-
nych jako takich. Ta druga odnosi się do zdecydowanie szerszej klasy zjawisk, takich
jak stany intencjonalne, emocjonalne, uwagowe czy przekonaniowe. Niemniej, czym
innym jest bycie zdenerwowanym, czym innym natomiast zdawanie sobie z tego spra-
wy. Detekcja świadomych stanów intencjonalnych, emocjonalnych itd., powinna być
zatem związana z przynajmniej częściowo odmiennym procesem. Przejdziemy teraz
do możliwych korelatów procesów atrybucji.

2. Teoria schematu procesów uwagowych

Interesującą w podejmowanym tu kontekście propozycją jest ujęcie świadomości
według M. Graziano jako reprezentacji uwagi, attention schema [Graziano i Webb
2014]. Służyć ma ona kontrolowaniu procesów uwagowych, rozumianych jako mecha-
nizmy selekcji i wzmacniania wybranych spośród konkurujących ze sobą sygnałów
neuronalnych. Kontrola ta nie operuje bezpośrednio na sygnałach sensorycznych ze
środkowiska oraz wnętrza ciała, lecz na kolejnych reprezentacjach: obiektu, na który
skierowana jest uwaga i schemacie ciała (body schema). Reprezentacje te są pozbawio-
ne detali, ich zawartość informacyjna ogranicza się do tego, co rzeczywiście świadomie
percypujemy. Przykładowo w kontekście ciała jest to ogólne jego ułożenie, poziom na-
pięcia głównych mięśni związanych z motoryką, a także odczucia związane ze zmysłem
dotyku.

Graziano twierdzi, że jedną z konsekwencji jego stanowiska jest korzystanie przez
system poznawczy z mechanizmu konstytuującego świadomość do modelowania sta-
nów uwagowych, a co za tym idzie — świadomych, innych ludzi [Kelly et al. 2014].
Zgodnie z ustaleniami uzyskanymi w badaniach z wykorzystaniem fMRI, przypisywa-
nie innym osobom świadomej percepcji danego obiektu koreluje z bilateralną aktywa-
cją w rejonie skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego (temporo-parietal junction, TPJ).
Choć wokół funkcji tego obszaru narosło sporo kontrowersji, powszechnie uznaje się
jego rolę w szeroko pojętych zdolnościach mentalizacyjnych.

Skierowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej na rejon TPJ danej półkuli
mózgu wywołuje zespół nieuwagi stronnej, a zatem uniemożliwia dotarcie wzrokowej
informacji sensorycznej do świadomości. Podobny efekt wywołują selektywne uszko-
dzenia w tym rejonie [Corbetta et al. 2008]. Potwierdzone tym samym zostały badania
wskazujące na rolę TPJ w modulacji stanów uwagowych [Kubit i Jack 2013].
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Szereg hipotez stara się wyjaśnić występowanie tak odmiennych funkcji TPJ. Jed-
na z nich mówi, że aktywacja dla atrybucji świadomości jedynie częściowo pokrywa
się z modelowaniem swoich stanów uwagowych [Scholz et al. 2009]. Inna z kolei głosi
przeciwstawność dwóch funkcji, zaś reprezentacja neuronalna w podobnym miejscu
sprowadza się do lepszej inhibicji jednej przez drugą [Kubit i Jack 2013]. Problem z ob-
szarem polega na braku zgody co do jego granic. Niedawna meta-analiza [Schurz et al.
2014] wymienia szereg sposobów jego nazewnictwa i utożsamiania z innymi obszara-
mi: tylna górna bruzda skroniowa (pSTS), tylny dolny płat ciemieniowy, brzuszna
kora ciemieniowa i zakręt kątowy, a czasem jako pole 39. Brodmana.

Zakres funkcjonalności składajcych się na zdolności mentalizacyjne związany jest
z rejonami lewego i prawego TPJ oraz środkowej kory przedczołowej [Amodio i Frith
2006]. Aktywność w obszarach przedczołowych skorelowana jest silniej z zadaniami
wymagającymi przypisania cech i przekonań trwałych w czasie, a mniej z detekcją
stanów mentalnych zachodzących tylko w danym momencie — przykładowo z oce-
ną wyrazu twarzy drugiej osoby [Schurz et al. 2014]. Tylna część TPJ aktywuje się
silniej w przypadku testu fałszywych przekonań oraz sądów odnośnie ogólnych cech
percypowanych bodźców, a więc podobnie jak środkowa kora przedczołowa. Przednia
część TPJ, a także tylnia środkowego zakrętu skroniowego, z kolei aktywuje się silniej
w zadaniach związanych z odczytywaniem intencji w działaniach i wyrazie twarzy
[Bahnemann et al. 2009; Gobbini et al. 2007]. Dodajmy, że podobne korelacje poja-
wiają się w zakręcie czołowym dolnym, o którym wiemy również, że zaangażowany
jest w przetwarzanie ruchu biologicznego [Saygin 2007].

Posiadając liczne wyniki badań na temat korelatów zdolności mentalizacyjnych
możemy zastanowić się nad ich ewentualnym związkiem z korelatami atrybucji świa-
domości. W naukach poznawczych od dawna stosuje się określenie awareness w dwóch
znaczeniach: świadomości i przytomności. Pierwszy sens odnosi się do doświadczania
stanów mentalnych i zezwala na wyrażenie trudnego problemu świadomości [Chal-
mers 1995]. Drugie znaczenie opiera się na funkcjonalnym rozpoznaniu tego, że dany
organizm jest reaktywny na bodźce, jest w stanie na nie adekwatnie/racjonalnie za-
reagować. Propozycje w rodzaju teorii Graziano mają potencjał pogodzic oba sensy
pojęcia, lecz nie robią tego w zdecydowany sposób. Korzystając z terminu awareness
nie sprecyzowano, na które ze znaczeń osoby badane mają zwrócić uwagę.

Od dłuższego czasu, w filozofii umysłu rozważa się tzw. teorie wyższego rzędu.
Wykorzystuje się je szczególnie przy próbach wyjaśnienia pochodzenia świadomości
fenomenalnej, czyli doznaniowej [Block 1995]. W rozumieniu takich teorii, świadomość
danego X sprowadza się do posiadania reprezentacji tego X. Dalsza precyzacja zale-
ży od konkretnego stanowiska, na którym się oprzemy [Brown 2012; Rosenthal 1986,
2005]. Przykładowo, wedle T. Metzingera reprezentacji podlega triada: element świa-
ta (percypowany obiekt), system (ciało) oraz relacja intencjonalności pomiędzy nimi
[Metzinger 2003]. D. Rosenthal tak ujmuje sedno myśli wyższego rzędu: „Stan psy-
chologiczny jest świadomy (. . . ), jeżeli ma się myśl odmienną od tego stanu, odnośnie
znajdowania się w tym stanie” [Rosenthal 2005, s. 834–835].

Na marginesie dodajmy, że niektórzy zwolennicy teorii wyższego rzędu mówią
wprost o kluczowej roli uwagi w konstytuowaniu świadomości. Wedle W. Lycana
świadomy stan X jest stanem niższego rzędu, charakteryzowanym przez fakt bycia
monitorowanym przez procesy uwagowe [Lycan 1995]. Wektor przyczynowości ma
tutaj przeciwny zwrot do tego w propozycji Graziano, u którego to procesy uwago-
we są stanami niższego rzędu aniżeli odbierana jako świadoma reprezentacja tychże.
Niemniej, możemy zaliczyć teorię do rodziny koncepcji wyższego rzędu.
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3. Przestrzeń behawioralna dla czytania świadomo-
ści

Zastanówmy się jednak, jakie okoliczności mogłyby wymagać od nas atrybucji
świadomości w pierwszym rozumieniu? Sytuacja eksperymentalna jest nienaturalna,
jako że wywołujemy stosowną atrybucję lub jej brak poprzez pytanie [Kelly et al.
2014]. Spróbujmy zatem określić możliwie najmniej złożoną sytuację, w której atry-
bucja może przebiegać spontanicznie. Wyobraźmy sobie osobę znajdującą się w zu-
pełnie neutralnym stanie. Nie jest ani zmęczona, ani specjalnie pobudzona. Nie jest
ani głodna, ani przejedzona. Jest wewnętrznie spokojna, stoi wygodnie w białym po-
koju pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów. Wyobraźmy sobie teraz, że osoba ta
podnosi rękę. Jak należy zinterpretować jej zachowanie? Wiemy, że nie zmęczyła się
przyjętą pozycją, a także że nie uległ zmianie stan emocjonalny. W sposób naturalny
pojawia się myśl, że osoba ta po prostu „chciała” poruszyć ręką. Przypisana inten-
cja do działania musi być w tym wypadku świadoma. Nie sposób dokonać atrybucji
nieświadomej intencji albo też dokonać atrybucji intencjonalności nietrafnie, jako że
behawior nieświadomy jest zawsze reakcją na jakiegoś rodzaju zmiany w otoczeniu
lub w samym organizmie. Założyliśmy, że tak środowisko, jak i wnętrze organizmu są
stabilne, a zatem nic w nich nie ulega zmianie ani nie zaburza homeostazy. Nie ma
zatem żadnych podstaw do nieświadomego zachowania.

Jasnym jest, że nakreślona sytuacja jest nierealizowalna. Niemniej, obrazuje jak
wielu informacji możemy się pozbyć przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do inter-
pretacji behawioru. Tym samym określiliśmy jedno ze znaczeń świadomości minimal-
nej, czy też rudymentarnej. Nie jest ona zaburzona, a jej rozpoznanie wymaga jedynie
atrybucji świadomych intencji do działania. Pozostajemy w zgodzie z teorią schematu
procesów uwagowych Graziano, z racji na uczestnictwo TPJ w odczytywaniu intencji
i własnych procesach decyzyjnych [Ciaramidaro et al. 2007].

Przedstawiona narracja reprezentuje sytuację prostą. Odpowiednio bardziej zło-
żona będzie wymagać atrybucji innego rodzaju świadomości. Począwszy od detekcji
świadomych stanów uwagowych, emocjonalnych, czy świadomego behawioru wyma-
gającego od nas wykorzystania wiedzy na temat obserwowanej osoby i/lub interak-
cji społecznych, dotrzemy w końcu do poziomu świadomości, który możemy nazwać
kontekstowym. Rodzaje zachowania i sytuacji, które powinny wywoływać w nas me-
chanizm czytania świadomości są równie liczne, co te związane ze zdolnościami men-
talizacyjnymi. To, co może wywoływać różnicę pomiędzy dwoma typami atrybucji,
to kontekst obserwowanego zachowania. Jedną z hipotez pojawiających się przy ba-
daniach nad prawym TPJ jest kwestia wrażliwości na bodźce. Jedni badacze twierdzą,
że obszar ten jest czuły na niespodziewane bodźce [Mitchell 2008; Scholz et al. 2009],
inni zaś reprezentują przeciwne stanowisko [Young et al. 2010]. Pytanie odnośnie świa-
domości w tym miejscu jest następujące: czy wraz z detekcją niespodziewanego bodźca
nasza świadomość i uwaga kierują się ku niemu jednocześnie, czy też jedno podąża za
drugim? Często przywoływane badania Tsuchiya i Kocha [2006; 2012], ukazujące od-
rębność świadomości wzrokowej i odgórnych procesów uwagowych (top-down) nie po-
zwalają nań odpowiedzieć. Nie dotyczą one bowiem sytuacji konfliktowych pomiędzy
odgórnymi i oddolnymi procesami uwagowymi. Być może warto wprowadzić na po-
trzeby eksperymentalne rozróżnienie pomiędzy różnymi typami procesów uwagowych
i odpowiadającym im rodzajom świadomości. Koivisto i in. [2009] proponują tego typu
rozwiązanie dla zmysłu wzroku: rozróżniają oni uwagę przestrzenną i nieprzestrzenną
selekcję obiektów, a także świadomość fenomenalną i refleksyjną. Świadomość fenome-
nalna pojawiała się już przy jedynie przestrzennych procesach uwagowych. W końcu,
zauważmy, że wyniki Tsuchyi nie są sprzeczne z ustaleniami Graziano. Same w sobie
procesy uwagowe są jak najbardziej odróżnialne od świadomości jako ich reprezen-
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tacji. Paradoksalnie, wzmacniają one pozycję podejść wyższego rzędu, zważywszy na
fakt, że wczesne przetwarzanie informacji wzrokowej oraz słuchowej nie generuje świa-
domości fenomenalnej [Koch i Tsuchiya 2012; Laureys et al. 2002].

Jako że attention schema ma służyć lepszej kontroli nad egzekucją działania,
to i jej wpływ powinien być widoczny w obserwowanym behawiorze. Pewnym tro-
pem jest w tym miejscu proces nauki nowych czynności. Osoba dopiero ucząca się
jeździć samochodem będzie zupełnie inaczej wykonywać ruchy, aniżeli wprawny kie-
rowca. Przetwarzanie świadome jest w znacznej mierze seryjne, zaś to — w połączeniu
z brakiem habituacji czynności pokroju zmiany biegów czy używania sprzęgła — skut-
kuje zdecydowanie mniejszą płynnością stylu jazdy. Wraz ze stopniem wyuczenia się
danej czynności maleje stopień, w jakim angażujemy przy niej procesy świadome.

Innymi słowy, tym na co świadomość wydaje się być wrażliwa to pewne novum
sytuacyjne, osiągane przez niestandardowe pojawienie się danego behawioru u obser-
wowanego osobnika, bądź też przez brak stosownej habituacji zachowania.

Zakończenie

Zanim jednoznacznie będziemy w stanie określić, czy atrybucja świadomości za-
chodzi w warunkach codziennych, a nie tylko klinicznych, musimy znaleźć odpowiedź
na inne pytania. Jaki jest związek uwagi ze świadomością? Czy aktywność w obszarze
struktur wiązanych z TPJ koreluje z niespodziewanymi bodźcami? Czy uwrażliwienie
osób badanych na poszukiwane rozumienie terminu awareness zmienia sieć aktywacji?
W jaki sposób odróżnić działanie świadome od nieświadomego?

Próżno oczekiwać, abyśmy byli w stanie na nie odpowiedzieć w ramach niniejszej
pracy. Jednak, świadomość jest na tyle kosztownym procesem o nieokreślonej jedno-
znacznie funkcji, a mimo to często kluczowym dla naszej egzystencji jako jednostki
w społeczeństwie, że teza o jej detekcji dla celów lepszego zrozumienia i predykcji
działania drugiego człowieka jest przekonująca.
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