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Możliwość zaistnienia filozoficznego

paradygmatu w Kryptografii

Kognitywnej

Katarzyna Biel
Filozofia, specjalność Filozoficzne podstawy nauk kognitywnych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
kb.zaka@gmail.com

Celem referatu jest przedstawienie kryptografii kognitywnej w paradygmacie filo-
zoficznym. W świetle dotychczasowych badań i obserwacji tę dziedzinę nauki uprawia
się najczęściej z perspektywy informatycznej. W ramach szczegółowego omówienia
zagadnienia, planowane jest podzielenie wystąpienia na dwie części:

1. Krótkie omówienie czym jest klasyczna kryptografia i jaki jest cel tej dziedziny.

2. Przedstawienie paradygmatu kryptografii kognitywnej – na czym ona polega i
jakie są jej cele badawcze, a także w jakich obszarach może znaleźć zastosowanie

3. Najważniejszy punkt – omówienie zaproponowanych przez autorkę filozoficznych
aspektów kryptografii kognitywnej.

Trzeci punkt wystąpienia z założenia ma być najobszerniejszy i autorski, w przeci-
wieństwie do dwóch wcześniejszych, których celem będzie wskazanie dotychczasowych
badań. Najogólniej rzecz ujmując, trzema głównymi celami klasycznej kryptografii są:
ukrywanie informacji za pomocą rozmaitych technik, wśród których wyróżnia się ich
dwa rodzaje – symetryczne i asymetryczne, a także konstruowanie protokołów gwa-
rantujących poufność informacji i danych oraz ich integralność. Trzecim celem, jaki
można wskazać w tej dziedzinie nauki jest uwierzytelnianie i autoryzacja poszczegól-
nych danych ([Ogiela i Ogiela 2014] za: Menezes, van Oorschot, Vanstone, 2001).
Kryptografia kognitywna czerpie z wyników badań kryptografii klasycznej i ko-

gnitywistyki. Główna i zasadnicza różnica między tymi dwiema dziedzinami nauki
polegać będzie na rodzaju wykorzystywanej informacji. Poniższy schemat przedsta-
wia te różnice.
Jak łatwo zaobserwować, klasyczna kryptografia skupia się na głównie na kodowa-

niu danych. Osoba, która ma odczytywać zaszyfrowaną wiadomość nie jest głównym
czynnikiem tego procesu. Odwrotnie jest w przypadku wersji kognitywnej, gdzie szy-
frowana wiadomość jest w dużej mierze spersonalizowana. Istotne są także cele procesu
szyfrowania oraz zawartość semantyczna zapisu. W obrębie kryptografii kognitywnej
wyróżnia się szereg procesów i systemów. Są to m.in. proces kategoryzacji, a w jego
obrębie takie systemy jak: UBIAS (Intelligent Cognitive Systems for Visual Data Ana-
lysis) i E-UBIAS (Cognitive Systems for Image and Biometric Data Analysis) służące
do wizualnej analizy danych. Systemy te wraz z przykładami zostaną bardziej szcze-
gółowo omówione podczas referatu. Kryptografia kognitywna może również znaleźć
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Rysunek 1: Podstawowe różnice między klasyczną i kognitywną kryptografią (zaczerp-
nięte z: Ogiela i Ogiela 2014)

zastosowanie w standardowej i niestandardowej biometrii, a konkretniej w zabezpie-
czeniach biometrycznych, które wykorzystują spersonalizowane dane, takie jak: linie
papilarne czy zapis obrazu tęczówki.
Ostatnim elementem jest próba filozoficznej analizy kryptografii kognitywnej oraz

zastanowienie się nad rozwojem tej wąskiej dziedziny nauki. Możliwości filozoficznych
implikacji tej dziedziny wiedzy wydają się być bardzo szerokie i zawierają w sobie
zarówno problemy natury etycznej, jak i społecznej czy epistemologicznej.
Przede wszystkim należy wskazać, iż dalszy rozwój tej dziedziny wiedzy umożliwi

spersonalizowanie szyfrowanych danych, zwiększy bezpieczeństwo informacji, syste-
mów komputerowych i stron internetowych, a tym samym udoskonali kodowanie infor-
macji, które będzie uwzględniać dane właściwe tylko dla konkretnej grupy docelowej.
Następnie, w przypadku tworzenia szyfru lub próby jego odkodowania, niezbędnym
elementem jest posiadanie klucza, bez którego proces nie będzie pełny. Obecne pro-
cedury wymagają przesyłania kluczy między użytkownikami. Niesie to ze sobą duże
ryzyko przechwycenia kluczy i ich ataku hakerów. Próba usprawnienia procesu przesy-
łania kluczy i dbanie o lepsze bezpieczeństwo danych może przyczynić się zwiększenia
współpracy między informatykami, a tym samym dbania o dobro wspólne [Maram i
Narasimham 2014]. Istotnym aspektem jest także zagadnienie tzw. neutralności sieci
(Network neutrality) czyli swobodnego dostępu do Internetu i danych przy jedno-
czesnym bezpieczeństwie informacji. Jest to czynnik zarówno społeczny jak i etyczny
bowiem zakłada zarówno wzajemne zaufanie i szacunek użytkowników, jak i dbanie o
dobro wspólne i bezpieczeństwo. Zagadnienie personalizacji danych oraz zabezpieczeń
baz danych można poszerzyć również o zagadnienia z dziedziny logiki i epistemologii,
a dokładniej o kryteria identyfikacji indywiduów, wprowadzone przez P. F. Strawso-
na. Indywidua to obiektywne konkrety, które istnieją w świecie. Należą do nich m.in.
przedmioty materialne czy ludzie. Porozumiewanie się polega na identyfikacji, czyli
ustaleniu, o których indywiduach jest mowa. Aby właściwie się porozumiewać należy
zastosować odpowiednie wyrażenia rodzajowe oraz dokonać lokalizacji w czasie i prze-
strzeni. Innymi słowy to język wyznacza ramy naszego poznania i decyduje, o tym co
istnieje. Z punktu widzenia kryptografii kognitywnej, tworzenie spersonalizowanych
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szyfrów można rozpatrywać w kontekście identyfikacji indywiduów, ponieważ konstru-
owanie ukrytego przekazu ma formę tworzenia języka, a zatem nowej rzeczywistości.
Rozwój kryptografii kognitywnej może pośrednio przyczyniać się także do promo-

wania idei open source i nowych technologii.

Bibliografia
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Budowa, zasosowanie i oprogramowanie

spellera EMG/EOG

Mikołaj Buchwald,
Kognitywistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
mikolaj.buchwald@gmail.com

Marcin Jukiewicz
Zakład Metrologii i Optoelektroniki
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Poznańska
marcinjukiewicz@gmail.com

1. Wstęp

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania interfejsami człowiek-
komputer (Human Computer Interface, HCI). Przykładem użycia HCI jest ich wyko-
rzystanie do umożliwienia komunikacji osobom cierpiącymi na choroby neurodegene-
racyjne, takie jak stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis, ALS)
[Sellers i Donchin 2006]. Pacjenci ci mają ograniczony lub całkowity brak kontaktu
z otaczającym ich środowiskiem. Wysoce wyspecjalizowane interfejsy umożliwiające
interakcję człowiek-komputer są tworzone z myślą o takich właśnie osobach. Pewną
klasę tego typu rozwiązań stanowią interfejsy mózg-komputer (Brain Computer Inter-
face, BCI). BCI są używane do mierzenia aktywności neuronalnej ludzkiego mózgu.
Pomiar taki odbywa się zazwyczaj w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośred-
nią komunikację bez potrzeby angażowania obwodowego układu nerwowego. Niestety,
rozkład aktywności mózgu zależy w dużej mierze od różnic międzyosobniczych [Bir-
baumer 2006]. Znaczy to tyle, że wspomniane interfejsy muszą być projektowane
i dostosowywane do każdej osoby oddzielnie. Osoby te muszą też przejść specjalne
szkolenia by móc w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez dane urządzenie,
nie wspominając już nawet o kosztach urządzeń pomiarowych czy oprogramowania.
Podczas naszego wystąpienia zaprezentujemy speller oparty na Elektromiogra-

fie/Elektrookulografie (EMG/EOG). Rozwiązanie to umożliwia zapisywanie na ekra-
nie komputera znaków za pomocą mrugnięć oczami. Mrugnięcia są wykrywane za
pomocą prostej metody progowej. Program napisany na potrzeby badania, które
przedstawimy, jest stworzony przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania i jest
dostępny online dla każdego kto chciałby nasz pomysł przetestować lub zaadaptować.

2. Materiały i Metody

Do zbierania sygnału użyliśmy wzmacniacza sygnałów bioelektrycznych OpenB-
CI (http : //openbci.com). Główną elektrodą pomiarową była FPz (w standardzie
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10-20), natomiast elektrody referencyjne umieszczono na płatkach uszu [Jukiewicz i
Cysewska-Sobusiak 2015]. Po pewnych modyfikacjach klasy wyjściowej, dostarczonej
przez developera projektu OpenBCI, zbudowaliśmy proste API dla naszego spellera (w
tym GUI w PsychoPy). Nasza aplikacja umożliwia: zbieranie, przetwarzanie oraz wy-
krywanie artefaktów wynikających z mrugania w czasie rzeczywistym. Tak więc może
być ona wykorzystana w spellerze. Metoda wykrywania mrugnięć w sygnale to prosty
klasyfikator progowy. Jeśli sygnał przekracza pewną stałą wartość, na przykład 50 µ
V , wtedy mrugnięcie jest wykrywane (zobacz rysunek 1). Cały kod przez nas stworzo-
ny lub zmodyfikowany dostępny jest na repozytorium na githubie pod adresem: https :
//github.com/mikbuch/pyseeg.

Rysunek 1: Wykrywanie mrugnięć przy po-
mocy klasyfikatora progowego

Aby sprawdzić skuteczność działania
naszego spellera, przeprowadziliśmy eks-
peryment. 14 zdrowych uczestników zo-
stało poproszonych, aby przeliterowali
(napisali litera po literze) jedno wyraże-
nie używając naszego interfejsu. Matry-
ca znaków (5x5) była zaprezentowana na
monitorze o przekątnej 19 cali. Matry-
ca ta została zaprojektowana w oparciu
o klasycznej rozwiązanie zaproponowa-
ne przez Donchin et al. [2000]. Procedu-
ra dla matrycy wyglądała w następują-
cy sposób: (1) najpierw rząd po rzędzie
był zaznaczany ramką na 500 ms (rycina
2A). Osoba badana musiała mrugnąć w
odpowiednim momencie aby zatrzymać
zmienianie się rzędów na rzędzie, w któ-

rym znajdowała się litera, którą należało wpisać. (2) Następnie ten sam proces miał
miejsce dla kolumn (rysunek 2B). (3) Wpisana litera była tą, która znajdowała się na
przecięciu rzędów oraz kolumn (figure 2C).

Rysunek 2: Procedura wyboru znaku

Po sesji trenin-
gowej (wpisanie ”YEL-
LOW ZEBRA”) ba-
dani byli poprosze-
ni o przeliterowa-
nie właściwej frazy,
dla której liczono
wyniki - ”ORAN-
GE JUICE”. Po
eksperymencie pro-
siliśmy uczestników
o dokonanie oceny
użyteczności, zado-
wolenia i ogólnego
wrażenia po korzystaniu z naszego rozwiązania. Była to jedna ocena na skali 1-5,
gdzie 1 oznaczało bardzo kiepskie wrażenie, a 5 pełne zadowolenie.
Przeanalizowaliśmy osobno wydajność naszego interfejsu podczas zadania wpisy-

wania znaków oraz algorytmu wykrywającego mrugnięcia. Poprawność literowania
jest stosunkiem poprawnie wprowadzonych znaków (wliczając w to poprawne użycie
znaku ”backspace”) do wszystkich wprowadzonych symboli. Przez poprawnie wybra-
ną literę (czy znak) rozumiemy dwa następujące po sobie odpowiednie mrugnięcia:
pierwsze dla rzędów (wybranie tego, w którym znajduje się dany znak), drugie dla
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kolumn (znów litera musi być w tejże kolumnie). Jeśli któreś z dwóch wymienionych,
rząd lub kolumna, zostaną wybrane niepoprawnie (na przykład uczestnik mrugnie
zbyt wcześnie lub za późno, gdy ramka nie jest we właściwej pozycji) wtedy obie
decyzje (mrugnięcia) są traktowane jako zła reakcja i liczone są one jako jeden błąd.
W takim przypadku osoba badana musiała usunąć źle wprowadzony znak. Podobna
sytuacja miałaby miejsce w przypadku niepoprawnie wprowadzonego ”backspace” -
wtedy uczestnik musiałby wprowadzić usuniętą literę po raz kolejny. Wyznaczyliśmy
także tak zwany Information Transfer Rate (ITR), który jest szeroko stosowaną miarą
przepustowości danych w inferfejsach.

3. Rezultaty

Dwie osoby badane zostały wyłączone z analiz. Pomimo sesji treningowej wprowa-
dzenie wyrażenia eksperymentalnego zajęło tym osobom statystycznie istotnie więcej
czasu niż pozostałym uczestnikom (t = −6.61, p < 0.001) – średnio więcej niż dwie
minuty, podczas gdy wszystkie pozostałe osoby badane ukończyły zadanie w mniej
niż 90 sekund.
Za pomocą naszego spellera osiągnęliśmy bardzo wysoką skuteczność we wpro-

wadzaniu znaków (średnio 90%, zobacz rysunek 3., czerwona kreska). Średni czas
potrzebny na wykonanie zadania wyniósł 66 sekund, co daje 5.5 sekundy na znak.
ITR wyniósł 43.3 bity na minutę (bpm).
Wszystkie mrugnięcia wykonane przez osoby badane zostały poprawnie skategory-

zowane. Algorytm nie zaklasyfikował żadnych ruchów mięśni twarzy czy szczęki jako
mrugnięcia. Można zatem stwierdzić, że skuteczność naszego algorytmu w wykry-
waniu mrugnięć wyniosła 100% dla wszystkich osób badanch (rysunek 3, niebieskie
paski).

Rysunek 3: Skuteczność wykrywania mrugnięć oraz decyzji
osób badanych

Ewaluacja po eks-
perymencie pokazała,
że nasze rozwiązanie
uzyskało bardzo wyso-
ką (85%) ocenę ogól-
nego zadowolenia oraz
użyteczności.

4. Dyskusja

Uzyskane przez nas
wyniki są na podob-
nym poziomie lub lep-
szym w porównaniu do
tych uzyskanych przez
innych autorów [Al Ma-
mun 2014; Nakanishi
et al. 2012; Usakli et al.
2010; Vasiljevas et al.
2014]. Trudno jest po-
równywać wyniki bez-
pośrednio ze sobą z po-
wodu różnych metod
oceny poprawności. W
przypadku innych prac i rozwiązań nie zawsze jasnym jest, czy niższa wydajność
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urządzenia wynika z błędu użytkowników (spowodowanych być może przez niewystar-
czający trening) czy też z niezoptymalizowanej metody wykrywania samych mrugnięć.
Jedną z głównych zalet naszego rozwiązania jest krótki czas potrzebny na napisanie
jednej frazy. Ponadto uczestnicy uczą się jak używać naszego spellera opartego na
EOG stosunkowo szybko. ITR jest podobny lub wyższy od tych uzyskanych przez
innych badaczy.
Wysoka ocena w ewaluacji pozwala stwierdzić, iż nasze rozwiązanie jest pewne i

przyjemne w użytkowaniu. Tego typu kwestionariusz jest nowością w badaniach nad
skutecznością interfejsów opartych na wolicjonalnym mruganiu. Znajdujemy dziwnym
to, iż uczestnicy tak rzadko są pytani o ich osobistą opinię na temat narzędzia, z
którego właśnie korzystali. Być może wynika to z tego, iż dla większości potencjalnych
użytkowników rozwiązanie samo w sobie jest istotną poprawą jakości życia. Niemniej z
pewnością niektóre spellery są prostsze i bardziej przyjemne w użytkowaniu niż inne.
W przypadku naszego urządzenia, przygotowanie sprzętu (montaż trzech elektrod)
oraz sesja treningowa zajmują stosunkowo niewiele czasu. Po tym użytkownik jest już
gotowy aby wprowadzać znaki, wyrazy i zdania przy użyciu samych tylko mrugnięć.
Nasze rozwiązanie jest zarówno pewne jak i opłacalne. Jest ono oparte na nisko-

budżetowym sprzęcie oraz na otwartym oprogramowaniu. Ponadto nasz speller jest
wydajny i prosty w użytkowaniu nawet po bardzo krótkim okresie uczenia posługiwa-
nia się nim. Mamy nadzieję, iż interfejsy wprowadzane z myślą o celach medycznych
oraz rehabilitacyjnych (jak w przypadku ludzi z ograniczoną możliwością wykorzysty-
wania mięśni obwodowych) będą w przyszłości tańsze i łatwiejsze do uzyskania dla
tych wszystkich, którzy ich potrzebują. Nasza praca pokazuje, że taki cel jest możliwy
do osiągnięcia.
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Wpływ obciążenia uwagi w zadaniu

wzrokowego śledzenia wielu poruszających

się obiektów jednocześnie na precyzję

motoryczną

Anna Chrzanowska
Psychologia
Uniwersytet Wrocławski
achrzanowska04@gmail.com

Większość czynności podejmowanych przez człowieka w codziennym życiu stanowi
połączenie wymagań poznawczych oraz motorycznych (fizycznych), które oddziału-
ją na siebie nawzajem. Obecny eksperyment jest próbą odpowiedzi na pytania. Po
pierwsze, czy ograniczenie zasobów poznawczych wpływa na działania motoryczne, a
po drugie, czy wraz ze wzrostem obciążenia uwagi wzrokowej precyzja ruchów ręki
ulega pogorszeniu?
Multiple Object Tracking (MOT) to paradygmat eksperymentalny, często wykorzy-

stywany w badaniach nad uwagą wzrokową. Jest to zadanie umożliwiające wzrokowe
śledzenie wielu jednocześnie poruszających się obiektów. MOT został opracowany w
1988 roku przez Zenona W. Pylyshyna oraz Rona W. Storma, w celu przetestowa-
nia oraz zilustrowania zaproponowanego przez Pylyshyna teoretycznego mechanizmu
zwanego indeksem wzrokowym (visual index). Zgodnie z teorią FINST proces śledze-
nia danego obiektu odbywa się poprzez przyłączenie go do jednego z kilku dostępnych
wskazówek, indeksów, zwanych „FINSTs” . Indeks FINST jest więc wskazówką od-
niesienia, która łączy się z obserwowanym obiektem. Śledzenie obiektu powiązanego z
indeksem jest automatyczne. Przypisywanie do śledzonych obiektów indeksów FINST
może się pojawiać niezależnie i równolegle w kilku miejscach w polu wzrokowym.
W tym sensie operacja powiązanie indeksów z obiektem jest przeduwagowa, chociaż
wybranie tylko niektórych spośród powiązanych obiektów do dalszego przetwarza-
nia albo śledzenia wymaga celowego działania poznawczego [Pylyshyn i Storm 1988]
Prowadzenie samochodu, przejście przez ruchliwą ulicę czy sporty drużynowe, to ak-
tywności wymagające podtrzymania uwagi na wielu poruszających się obiektach w
jednym czasie. Dlatego też, istotną zaletą MOT jest podobieństwo wymagań zada-
nia eksperymentalnego do aktywności podejmowanych w codziennym życiu. Multiple
Object Tracking służy przede wszystkim do badania sposobu funkcjonowania uwagi
wzrokowej, narzędzie dobrze ilustruje takie cechy uwagi jak: selektywność: ograniczo-
na pojemność i czujność (utrzymanie uwagi) Zadanie MOT wykorzystuje się również
do badania innych procesów poznawczych [Scholl 2009]).
Badania wskazują, że istnieje związek między motoryką a uwagowym śledzeniem

poruszających się obiektów. Thomas i Seiffert (2010) wykazali, że własny ruch (wyko-
nywanie ruchów celem przemieszczania się) pogarsza wykonanie MOT. Osoby badane,
które szły i jednocześnie wykonywały zadanie MOT popełniały więcej błędów niż oso-
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by wykonujące to zadanie w pozycji stojącej. Ludzie nie mogą powstrzymać się od
śledzenia zmiany swojej własnej lokalizacji, a odbywa się to kosztem śledzenia innych
poruszających się obiektów [Thomas i Seiffert 2010]. Przestrzenne kontrolowanie ru-
chów własnego ciała utrudnia efektywne śledzenie wielu poruszających się obiektów
prawdopodobnie dlatego, że obie te czynności korzystają z tych samych, ograniczonych
zasobów uwagi [Thomas i Seiffert 2010]. Howard i Holcombe (2008) przeprowadzili ba-
dania dotyczące precyzji percepcyjnej śledzenia wielu poruszających się obiektów. W
zmodyfikowanej wersji zadania MOT (bez dystraktorów), kilka obiektów poruszało
się losowo na ekranie zmieniając swoją pozycję lub orientację w przestrzeni. Zada-
niem osób badanych było śledzenie obiektów, po pewnym czasie jeden z nich znikał
z ekranu, wtedy uczestnicy byli proszeni o podanie ostatniej lokalizacji lub orientacji
tego obiektu. Wyniki tych eksperymentów pokazały, że wraz ze wzrostem obciążenia
uwagowego pogarsza się precyzja percepcyjna. Czyli badani wskazywali ostatnią loka-
lizację bądź orientację obiektu mniej precyzyjnie (popełniali większy błąd), im więcej
obiektów musieli jednocześnie śledzić. Ponadto obszary kory mózgowej związane z
uwagą wzrokową - kora ciemieniowa (parietal cortex ), są anatomicznie i funkcjonalnie
powiązane z obszarami kory odpowiedzialnymi za kontrolę akcji motorycznych (ruch
ręką do jakiegoś widzianego obiektu) [Teixeira et al. 2014]. W związku z tym, posta-
wione zostało pytanie czy tak jak ruch wpływa na wykonanie zadania MOT (badania
Thomas i Seiffert), czy istnieje zależność odwrotna, to znaczy czy wykonanie zadania
MOT będzie miało wpływ na kontrole działań motorycznych, a dokładniej czy zwięk-
szenie obciążenia poznawczego w MOT doprowadzi do obniżenia precyzji motorycznej
(tak jak obniża precyzję percepcyjną).
W eksperymencie wzięło udział 30 kobiet, gdyż zaobserwowano różnice w wyko-

naniu zadania MOT ze względu na płeć. Mężczyźni radzą sobie lepiej niż kobiety ze
śledzeniem wielu poruszających się obiektów [Thornton et al. 2014]. Na tej podstawie
można przypuszczać, że wpływ obciążenia uwagi na motorykę u kobiet będzie bardziej
wyraźny. Zadaniem osoby badanej było wzrokowe śledzenie wielu poruszających się na
ekranie obiektów. W tym eksperymencie procedura zadania MOT wyglądała nastę-
pująco: najpierw na ekranie dotykowym pojawiały się losowo rozmieszczone obiekty
(koła), część z nich przez pierwszych kilka sekund została oznaczona (innym kolorem)
jako targety, czyli te obiekty, które badany miał za zadanie śledzić. Po upływie kilku
sekund oznaczenie znikało (wszystkie obiekty zarówno targety, jak i dystaktory miały
identyczny, czarny kolor), wtedy wszystkie koła zaczynały poruszać się po ekranie
w sposób losowy (zderzając się ze sobą nawzajem, odbijając od krawędzi ekranu).
Proces śledzenia, czyli czas poruszania się obiektów trwał dziesięć sekund, następnie
wszystkie poruszające się obiekty zatrzymywały się a zadaniem osoby badanej by-
ło określenie, poprzez dotknięcie targetów na ekranie dotykowym za pomocą palca
wskazującego prawej ręki. Badany wskazywał te koła, które uważał za targety czyli
obiekty, które na początku zadania były oznaczone jako cele.
Całość zadania podzielono na cztery bloki eksperymentalne, osoba badana wyko-

nywała czterdzieści prób w każdym bloku. Każda z uczestniczek wykonywała wszyst-
kie cztery bloki, w pseudolosowej kolejności. Warunki eksperymentalne różniły się
między sobą poziomem obciążenia uwagowego, czyli ilością obiektów, które uczest-
nik miał za zadanie śledzić. Pierwszy i zarazem najłatwiejszy warunek składał się z
trzech targetów do śledzenia oraz czterech dystraktorów (3T/4D), kolejny obejmował
trzy targety i sześć dystraktorów (3T/6D), dalej pięć targetów i siedem dystraktorów
(5T/7D), wreszcie w najtrudniejszym warunku było pięć targetów oraz aż dziesięć
dystraktorów (5T/10D). Przy opracowywaniu wyników wzięto pod uwagę tylko te
próby, w których wszystkie targety zostały wskazane poprawnie. Precyzję motorycz-
ną (dotyku) mierzono liczbą pikseli od środka targetu do miejsca dotknięcia ekranu
przez badanego (błąd precyzji motorycznej). W trakcie podawania instrukcji do za-
dania, badani byli proszeni, aby wskazując obiekty na ekranie starali się trafiać w ich
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środek. W analizie uwzględniono również czasy reakcji na poszczególne targety.
Analiza wyników poprawności odpowiedzi wykazała, że wystąpił efekt Multiple

Object Tracking czyli, im więcej obiektów (targetów i dystraktorów) porusza się jed-
nocześnie na ekranie, tym gorsze jest wykonanie MOT (mniej prawidłowych wskazań).
Ten rezultat jest zgodny z badaniami, które wykazały, że wykonanie zadania MOT
pogarsza się – wraz ze wzrostem obciążenia poznawczego - liczba błędnych odpowiedzi
rośnie wraz ze zwiększaniem się liczby elementów do śledzenia, zarówno targetów, jak
i dystraktorów [Yantis 1992]. Analizy błędu precyzji motorycznej dla wskazań pierw-
szego, drugiego oraz trzeciego targetu (wzięto pod uwagę tylko te próby, w których
badany wskazał wszystkie targety poprawnie) wykazały istotny efekt obciążenia uwa-
gi na wskazanie pierwszego targetu w sekwencji. Chociaż w najłatwiejszym warunku
obciążenia uwagi błąd precyzji motorycznej był dość duży, wyniki pokazują, że od
drugiego do czwartego warunku (największego obciążenia uwagi) precyzja motorycz-
na ulega pogorszeniu. Dla drugiego i trzeciego wskazania efekt precyzji motorycznej
był nieistotny statystycznie. Do analizy czasów reakcji analogicznie wzięto pierwsze
trzy wskazania obiektów (w analizie uwzględniono tylko te próby, w których wszystkie
targety zostały wskazane poprawnie). Czas reakcji na targety w warunkach z mniej-
szym obciążeniem uwagi był istotnie dłuższy od czasu wskazań targetów w warunkach
z większym obciążeniem uwagi. Zaobserwowano również, że niezależnie od poziomu
obciążenia uwagi, czas reakcji na pierwszy target w sekwencji był najdłuższy, nato-
miast czasy wskazań drugiego i trzeciego targetu, były podobne i znacznie krótsze od
czasu pierwszego wskazania.
Obciążenie uwagi w Multiple Object Tracking wpływa na precyzję motoryczną –

precyzja ruchów ręki pogarsza się wraz ze wzrostem obciążenia uwagowego. Efekt
wpływu obciążenia uwagi na precyzję motoryczną jest krótkotrwały, w związku z
tym oddziałuje tylko na egzekucję pierwszego ruchu (wskazania) w sekwencji. W wa-
runku najmniej obciążającym uwagę badani prawdopodobnie nie byli wystarczająco
skoncentrowani, gdyż zadanie okazało się zbyt łatwe, co mogło być powodem większe-
go błędu precyzji motorycznej w tym warunku. Analizy czasów reakcji wskazują, że
im więcej jest obiektów-celów, tym szybciej badani wskazują je na ekranie. Może to
być związane z ograniczeniem pojemności pamięci roboczej, badani wskazują obiekty
szybciej, aby nie utracić przechowywanych w pamięci informacji.
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Coraz większą popularnością cieszą się ostatnimi laty treningi uważności. Znajdują
one zastosowanie nie tylko w procedurach terapii różnego rodzaju zaburzeń zdrowia
fizycznego i psychicznego, ale coraz chętniej korzystają z nich osoby zdrowe dążące do
lepszego samopoczucia, zwiększonej kreatywności, czy też rozwoju duchowego. Pomi-
mo bardzo bogatej ewidencji empirycznej w kwestii skuteczności treningów opartych
na uważności, jak do tej pory nie udało się ustalić czym ta skuteczność jest spowodo-
wana. Nie istnieje bowiem spójna definicja uważności, co więcej, nie ma nawet zgody
co do tego, czy uważność można rozumieć jako cechę, stan, praktykę, czy też styl
poznawczy.
Analiza różnych podejść do rozumienia uważności, a także wyników badań eks-

perymentalnych skłania ku stwierdzeniu, że mechanizmem, który w największym za-
kresie może wyjaśniać uważność, jest samoregulacja uwagi. Stanowi ona też jeden z
komponentów pierwszej definicji operacyjnej uważności, sformułowanej przez Scotta
Bishopa i współpracowników (2004), a także element modelu uważności zapropono-
wanego przez Shaunę Shapiro, Lindę Carlson, Johna Astina i Benedicta Freedmana
(2006) oraz definicji uważności Britty Hölzel i in. (2011). Pomimo iż propozycje te
zdawały się bardzo obiecujące i dawały nadzieję na postęp w rozumieniu pojęcia uważ-
ności, próba ich empirycznego wsparcia podjęta przez Nicole Anderson, Marka Lau’a,
Zindela Segala i Scotta Bishopa (2007) zakończyła się niepowodzeniem (przynajmniej
w zakresie tych komponentów definicji obejmujących samoregulację uwagi). Badanie
to stanowi jednakże opozycję dla większości badań nad uważnością, gdzie poszczególne
elementy samoregulacji uwagi związane były z poziomem uważności. Niniejsza praca
jest próbą ponownego sprawdzenia hipotezy o istnieniu związku między uważnością
a mechanizmami samoregulacji uwagi.
Badanie miało charakter korelacyjny i składało się z kwestionariusza uważności

oraz trzech testów odpowiadających poszczególnym mechanizmom samoregulacji uwa-
gi, w tym zadania na utrzymywanie uwagi, przełączanie uwagi oraz hamowanie złożo-
nego przetwarzania. Do pomiaru poziomu uważności użyto Skali Świadomej Obecności
[Radoń 2014], natomiast do pomiaru trzech wymienionych mechanizmów samoregula-
cji uwagi odpowiednio: zadania Clocktest, zadania Switcher oraz zadania Color Stroop
z baterii testów PEBL. Zgodnie z założeniem, iż uważność można częściowo wyjaśnić
poprzez funkcjonowanie mechanizmów samoregulacji uwagi, postawiono hipotezę, że
poziom uważności będzie korelował dodatnio ze zdolnością do utrzymywania uwagi,
przełączania jej oraz hamowania złożonego przetwarzania.
Związek między wynikiem na Skali Świadomej Obecności a poziomem wykona-

nia zadania Clocktest (czasem reakcji i liczbą błędów) został zbadany korelacją r-
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Pearsona. Nie odnotowano istotnych korelacji między wynikiem na SŚO a liczbą błę-
dów (r[53] = 0,024; p = 0,866) oraz czasem reakcji (r[53] = -0,085; p = 0,544) w
zadaniu. Analiza korelacji między wynikiem na Skali Świadomej Obecności a wyni-
kiem w zadaniu Switcher (liczbą błędów i średnim czasem reakcji) wykazała również
brak istotności. Wynik na SŚO nie korelował ani ze średnim czasem reakcji w zada-
niu Switcher (r[53] = 0,234; p = 0,092), ani z liczbą błędów w tymże zadaniu (r[53]
= 0,258; p = 0,062). Ostatnia z hipotez, dotycząca związku między wynikiem na
Skali Świadomej Obecności a rezultatami w zadaniu Color Stroop (liczbą błędów i
wielkością efektu Stroopa) sprawdzona została również przy pomocy analizy korelacji
r-Pearsona. Wynik na SŚO nie wiązał się ani z liczbą błędów (r[53] = 0,022; p =
0,875), ani też z wielkością efektu Stroopa (r[53] = 0,069; p = 0,623).
Wyniki badania empirycznego wskazują na to, iż uważności nie można traktować

jako związanej z działaniem mechanizmów samoregulacji uwagi. Mechanizmy te co
prawda często ulegają usprawnieniu na skutek podjęcia treningu uważności, jednak
wiele zależy od specyfiki samego treningu, indywidualnych cech charakteru i tempe-
ramentu. Najprawdopodobniej też czym innym jest uważność jako cecha wrodzona i
uważność jako sposób funkcjonowania będący rezultatem podjętego treningu uważno-
ści. Wyniki badania stanowią zatem podstawę dla odrzucenia pewnych komponentów
współczesnych definicji uważności [Bishop et al. 2004; Hölzel et al. 2011; Shapiro et al.
2006]. Kwestia ustalenia spójnej definicji pojęcia uważności pozostaje otwarta.

Bibliografia

Anderson, N. D., Lau, M. A., Segal, Z. V., Bishop, S. R. [2007]. Mindfulness-based
stress reduction and attentional control. Clinical psychology and psychotherapy,
14(6):449.

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., Segal,
Z. V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., et al. [2004]. Mindfulness: A proposed
operational definition. Clinical psychology: Science and practice, 11(3):230–241.

Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., Ott, U.
[2011]. How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action
from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science,
6(6):537–559.

Radoń, S. [2014]. Walidacja Skali świadomej obecności. Studia Psychologica, 14:51–
70.

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., Freedman, B. [2006]. Mechanisms of
mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3):373–386.

16



Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności

– konstrukcja oraz wykorzystanie w badaniu

na grupie młodych dorosłych

Karolina Karpe, Natalia Żyluk, Mikołaj Michta,
Weronika Potok, Joanna Urbańska Instytut Psychologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
karpekarolina@gmail.com

Referat dotyczyć będzie procesu konstrukcji narzędzia testowego opracowanego w
celu pomiaru zmiennej psychologicznej nazwanej wyuczoną zaradnością – Kwestio-
nariusza Wyuczonej Zaradności (KWZ). KWZ powstał na potrzeby badania doty-
czącego wyuczonej zaradności oraz potencjalnych korelatów tej zmiennej w populacji
młodych dorosłych. W wystąpieniu opisane zostaną założenia teoretyczne leżące u
podstaw projektu KWZ, scharakteryzowany zostanie etap ustalania finalnego kształtu
narzędzia (dobór pozycji metodą sędziów kompetentnych, pilotaż), ponadto zaprezen-
towane zostanie narzędzie w wersji finalnej wraz z krótkim opisem wyników badania
właściwego (dotyczącego poziomu analizowanej zmiennej oraz jej potencjalnych kore-
latów w badanej grupie) oraz oceną zastosowanego kwestionariusza pod kątem pre-
ferowanych własności psychometrycznych. Treść wystąpienia oparto na rozdziałach
autorstwa Urbańskiej, Karpe, Michty, Paluszkiewicz i Żyluk (2016) oraz Żyluk, Kar-
pe i Urbańskiej (2016), pochodzących z książki poświęconej badaniom nad wyuczoną
zaradnością.
Punktem wyjścia dla stworzenia KWZ była obserwacja funkcjonowania młodych

dorosłych (w szczególności absolwentów studiów wyższych) w różnych kontekstach sy-
tuacyjnych. Przypuszczalnie, to, co mogłoby wyjaśniać sukces (szeroko rozumiany, w
tym materialny i zawodowy) części z tych osób wiązałoby się z nabytą w toku rozwoju
i nauki umiejętnością radzenia sobie z rozmaitymi sytuacjami życia codziennego – wy-
pracowaniem i wdrażaniem skutecznych strategii reagowania na zdarzenia, w szczegól-
ności negatywne. Przed rozpoczęciem prac nad narzędziem testowym konieczne było
opracowanie odpowiedniej definicji (oraz nazwy!) interesującej nas zmiennej, która
dobrze opisywałaby to „radzenie sobie”. Proces operacjonalizacji pojęcia, nazwanego
finalnie „wyuczoną zaradnością”, miał swój początek w analizie konstruktu, który
od dawna funkcjonuje w psychologii – wyuczonej bezradności. Wyuczona bezrad-
ność (ang. learned helplessness) definiowana jest jako utrwalone przekonanie o braku
związku przyczynowego pomiędzy własnym działaniem a konsekwencjami (Overmier i
Seligman, 1967). Osoby dotknięte wyuczoną bezradnością mogą wykazywać szereg de-
ficytów w wielu dziedzinach życia (Overmier i Seligman, 1967; Overmier, 2002), wśród
których można wymienić deficyty poznawcze, motywacyjne, emocjonalne, społeczne
oraz behawioralne. Osoby te są ponadto ukierunkowane raczej na stan, aniżeli na pro-
ces (Kuhl, 1984). Zapoznawanie się z definicją wyuczonej bezradności skłoniło nas do
refleksji, że skoro można nauczyć się przekonania o braku związku między zachowa-
niem a konsekwencjami (być osobą bezradną w sposób wyuczony) niewykluczone, że
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można zdefiniować zjawisko analogiczne, ale pozytywne – takie jak wyuczona zarad-
ność. Cechowanie się wyuczoną zaradnością mogłoby po części tłumaczyć wspomniane
sukcesy młodych ludzi w niektórych dziedzinach życia. Okazało się, że w literaturze
naukowej funkcjonuje już pojęcie learned resourcefulness wprowadzone przez Micha-
ela Rosenbauma w latach osiemdziesiątych (np. Rosenbaum, Rosenbaum i Ben-Ari,
1985). Za Rosenbaumem, wyuczona zaradność rozumiana jako zestaw wyuczonych
zachowań oraz zdolności, które stosowane są przez jednostki w toku ich życia w celu
radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami oraz w celu efektywnego sprawowania
kontroli nad sobą (Rosenbaum i Ben-Ari, 1985). Tak definiowana wyuczona zaradność
wiąże się ze zdolnością do wpływania na szkodliwe skutki wystąpienia negatywnych
emocji (depresja, złość), negatywnych przekonań o sobie czy reakcji związanych z fo-
biami i bólem fizycznym (Rosenbaum, 1983, 1990 za: McWhirter, Burrow-Sanchez i
Townsend, 2008). Według Rosebauma (1990 za: McWhirter i in., 2008), na zestaw
umiejętności związanych z wyuczoną zaradnością (learned resourcefullness skill-set)
składają się trzy komponenty: samokontrola reformująca (reformative self control),
samokontrola naprawcza (redressive self-control) oraz spostrzegana skuteczności w
radzeniu sobie (perceived self-efficacy for coping).
Na potrzeby konstrukcji narzędzia zdecydowano się na sformułowanie definicji

wyuczonej zaradności, która stanowiłaby rozszerzenie definicji zaproponowanej przez
Rosenbauma. Rozszerzenie motywowane było chęcią dostosowania treści nowego kwe-
stionariusza do specyfiki grupy badanych – absolwentów studiów wyższych. Opera-
cjonalizację zmiennej dokonywano z myślą o tym, jakie formy manifestacji przybie-
ra wyuczona zaradność w przypadku młodych absolwentów oraz mając na uwadze
typy sytuacji, w których cecha ta mogłaby się – w przypadku tej konkretnej popu-
lacji – ujawniać. Z drugiej strony, planowano stworzenie takiej definicji wyuczonej
zaradności, w której akcentowana byłaby jej „opozycyjność” wobec pojęcia wyuczo-
nej bezradności. Wyuczoną zaradność zdefiniowano więc jako utrwalone przekonanie
o związku pomiędzy działaniem a jego następstwami, sprzyjające chęci podejmowa-
nia aktywności oraz ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Bazując na powyższej
definicji wyuczonej zaradności, założono, że wyuczona zaradność może ujawniać się
w sytuacjach sukcesu, porażki jak i również wyzwania (są to tak zwane obszary treści
badanej cechy – sytuacje i konteksty, w których zaradność może się przejawiać). Wy-
różniono także obszary manifestacji, czyli przejawy wyuczonej zaradności, po których
można ją rozpoznawać i badać. Do obszarów tych zaliczono: zasoby poznawcze, zasoby
motywacyjne, zasoby emocjonalno-ewaluacyjne, zasoby społeczne oraz zorientowanie
na proces.
W dalszym kroku wygenerowano pulę 55 pytań nawiązujących do wyróżnionych

obszarów treści i manifestacji. Pytania te miały dotyczyć aspektów związanych z
życiem absolwenta, czyli, po pierwsze, nawiązywać do kompetencji i aktywności za-
wodowej, edukacyjnej, rozwoju lub ewentualnej pracy, po drugie, dotyczyć sfery pry-
watnej (np. relacji z innymi, sprawami związanymi z domem) i po trzecie, odnosić
się do wymiaru ogólnego aktywności jednostki („Zwykle...”, „Zazwyczaj...”). Za naj-
bardziej odpowiedni format odpowiedzi uznano pięciokategorialną skalę Likerta, w
której to za „zdecydowanie tak” przyznawany byłby 1 punkt, a za „zdecydowanie
nie” – 5 punktów. Część pytań formułowano z zamierzeniem odwrotnego ich punkto-
wania. Następnie pulę 55 pytań poddano ocenie sędziów kompetentnych wedle metody
metody Lawshego (1975, za: Hornowska, 2007). Metoda ta miała zapewnić jak naj-
wyższą trafność treściową (zagwarantować, że pozycje pochodzić będą z uniwersum
treści dotyczących zagadnienia i reprezentować to uniwersum proporcjonalnie). W to-
ku procesu sędziowania, wybrane osoby oceniały, na ile dane pytanie powinno znaleźć
się w kwestionariuszu, a także do jakiego obszaru treści i manifestacji należy dane py-
tanie. Odrzucono pytania, co do których nie było zgodności sędziów w odniesieniu do
tak opisanego przyporządkowania. W wyniku opisanej powyżej oceny przez sędziów,
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do pilotażowej wersji Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności weszło 48 pozycji testo-
wych. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone drogą internetową, wzięło w nim
udział 49 absolwentów.Po przeprowadzeniu badania pilotażowego sprawdzono rzetel-
ność kwestionariusza metodą sprawdzenia zgodności wewnętrznej w jednokrotnym
badaniu. Alfa Cronbacha osiągnęła poziom α = 0,879. W celu skrócenia kwestiona-
riusza usunięto 18 pozycji otrzymując wersję 30- pozycyjną. Zadbano by usuwane
pozycje należały do różnych obszarów treści i manifestacji, tak aby uniwersum treści
było reprezentowane proporcjonalnie.
Badanie właściwe wyuczonej zaradności przeprowadzono w formie papier-ołówek

i w formie elektronicznej z wykorzystaniem finalnej wersji Kwestionariusza Wyuczo-
nej Zaradności składającej się z 30 pytań. W badaniu wzięło udział 98 absolwentów
studiów wyższych, z czego 76,6% kobiet (n = 76), a 22,4% mężczyzn (n = 22). Średni
wiek osoby badanej wyniósł 25 lat (min. = 21, max. = 37, SD = 2,67). Zmienna
okazała się mieć rozkład normalny. Dalsze analizy wyników wykazały, że pośród ab-
solwentów występują zarówno osoby wysoko, jak i nisko zaradne, natomiast większość
przejawia średni poziom wyuczonej zaradności. Kobiety okazały się bardziej zaradne
od mężczyzn; poziom wyuczonej zaradności wzrasta też z wiekiem. Okazało się, że
zaradność nie jest zależna od takich zmiennych socjodemograficznych, jak wielkość
miejsca zamieszkania czy kierunek i poziom studiów. Również sytuacja zawodowa w
czasie studiów nie była istotnie związana z wyuczoną zaradnością.
Jak nadmieniono, wyniki uzyskane w KWZ miały zostać zbadane pod kątem ich

związku z wynikami testów mierzących potencjalne korelaty zaradności. Okazuje się,
że im wyższy poziom wyuczonej zaradności, tym wyższy poziom ambicji, wewnątrzste-
rowności, stopnia posiadania i realizacji celów zawodowych, a niższy poziom prokra-
stynowania oraz zmęczenia. Osoby zaradne w sposób wyuczony stosują także bardziej
zdrowe atrybucje sukcesu i porażki.
Finalna wersja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności cechuje się dobrymi wła-

snościami psychometrycznymi. Kwestionariusz został opracowany w dwóch wersjach:
do wypełniania metodą papierołówek oraz w wersji do badania przez Internet. Nie
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między wynikami dwóch grup osób wypeł-
niających wersję papierową oraz przez Internet. Wystandaryzowane elementy sytuacji
badania Kwestionariuszem Wyuczonej Zaradności obejmowały procedurę badania te-
stem, procedurę obliczania wyników oraz procedurę interpretowania wyników. Waru-
nek obiektywności został spełniony, ponieważ do kwestionariusza opracowano jasno
określony klucz oceniania odpowiedzi, zmniejszający do minimum wpływ subiektyw-
nych interpretacji (Hornowska, 2007). Wysoka trafność treściowa kwestionariusza wy-
nika z procesu jego konstrukcji. Trafność terytorialna stwierdzona ostała na podstawie
istotnych wyników analiz korelacyjnych dotyczących związków wyuczonej zaradności
i zmiennych będących jej potencjalnymi korelatami. Trafność teoretyczną sprawdzono
na podstawie analizy różnic międzygrupowych, analizy czynnikowej, analizy macierzy
korelacji oraz analizy struktury wewnętrznej testu. Jak wspomniano, rzetelność kwe-
stionariusza obliczona na podstawie danych z badania właściwego utrzymała wysoki
poziom, podobny do tego w pilotażu (α = 0,817). Narzędzie znormalizowano dla grupy
absolwentów w wieku od 21 do 37 lat (osobno dla kobiet i mężczyzn). W celu opraco-
wania norm dokonano przekształcenia wyników surowych na wyniki standaryzowane
Z, a następnie dokonano transformacji liniowej na skalę stenową.
Podsumowując można stwierdzić, Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności jest na-

rzędziem, które spełnia kryteria dobroci przewidziane dla testów psychologicznych –
może być ono z powodzeniem stosowane w badaniach naukowych przeprowadzanych
na populacji młodych absolwentów bądź młodych osób uczących się, wkraczających
na rynek pracy i podejmujących aktywności zawodowe.
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W niniejszym wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki badań nad wyuczoną za-
radnością młodych dorosłych. Na potrzeby przeprowadzonego badania i zaprojekto-
wanego narzędzia (Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności) wyuczoną zaradność zde-
finiowano jako utrwalone przekonanie o związku między działaniem a konsekwencja-
mi, sprzyjające chęci działania i ponoszenia konsekwencji własnego działania (Żyluk,
Karpe, Urbańska, 2016). Dodatkowo, badaniu poddano zestaw cech, które typowano
jako możliwe korelaty wyuczonej zaradności istotne dla sytuacji życiowej i zawodowej
młodych dorosłych.
W badaniu uczestniczyły osoby, które ukończyły studia (przynajmniej pierwszego

stopnia) i rozpoczynają swoją karierę zawodową lub decydują się na dalszą edukację.
W toku badań za pomocą autorskich kwestionariuszy zebrano dane dotyczące poziomu
wyuczonej zaradności, ambicji, posiadania i realizacji celów zawodowych, sterowno-
ści, atrybucji, zmęczenia i skłonności do prokrastynacji. Przedstawione w niniejszym
wystąpieniu analizy (Urbańska, Paluszkiewicz, 2016) miały na celu odpowiedź na py-
tanie, czy w grupie uczestniczącej w badaniach można wyróżnić grupy, które będą
różniły się uzyskanymi profilami zaradności i jej korelatów. Otrzymanie takich da-
nych pozwoliłoby na opis sylwetki absolwenta wysoko, średnio i nisko zaradnego oraz
sformułowanie wniosków, które mogłoby stanowić wytyczne dla prób rozwoju wyuczo-
nej zaradności i aktywnej postawy życiowej absolwentów studiów wyższych. Badanie
miało charakter eksploracyjny. W badaniu wyodrębniono grupy studentów, które cha-
rakteryzuje podobna konstelacja włączonych do badania zmiennych. Wykorzystana
została analiza skupień metodą k-średnich. Do analizy włączono wystandaryzowane
wartości zmiennych: zaradność, cele zawodowe i ich realizacja, ambicja, atrybucja,
sterowność, prokrastynacja, zmęczenie życiem codziennym. Wyniki analiz pokazują,
że pomiędzy średnimi wynikami w zakresie wszystkich zmiennych pomiędzy wszyst-
kimi trzema skupieniami występują znaczące różnice. Wyjątek stanowi poziom zmę-
czenia życiem codziennym, który nie jest zróżnicowany pomiędzy skupieniem 2 i 3.
Poziom zmęczenia w tych grupach jest znacząco obniżony w stosunku do skupienia
niż w skupieniu 1. Wariancje wewnątrz wyróżnionych trzech skupień są stosunko-
wo niewielkie, a zróżnicowanie wyników między skupieniami jest istotne. Określone
konfiguracje zmiennych, występujące w wyróżnionych skupieniach, pozwoliły na wy-
odrębnienie profilów absolwentów w trzech grupach. Jako dominującą cechę, wokół
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które zorganizowany został opis grup absolwentów, wskazano poziom wyuczonej za-
radności.
Podsumowując otrzymane wyniki, możliwe jest wskazanie trzech grup studentów o

istotnie różnej konstelacji cech przy niskiej, średniej i wysokiej wyuczonej zaradności.
Wysoki poziom cech, które możemy ocenić jako sprzyjające (rozwojowe, zdrowe, pod-
noszące efektywność działania) idzie w parze z wysoką zaradnością. Badani, którzy
cechują się wysokim poziomem zaradności, posiadają lepsze zasoby motywacyjne, są
bardziej samodzielni i wewnątrzsterowni. Cechuje ich również wysoki poziom ambicji
oraz duża świadomość obieranych i realizowanych celów zawodowych, niska skłonność
do prokrastynacji oraz zdrowe artybucje sukcesu i porażki. Natomiast wysoki poziom
cech, które można by określić jako niesprzyjające (zewnątrzsterowność, prokrasty-
nacja, zmęczenie, niesprzyjający styl atrybucyjny) towarzyszy niskiej zaradności. W
przypadku osób nisko zaradnych obserwuje się też małą świadomość i aktywność za-
wodową i niski poziom ambicji. Osoby najmniej zaradne są jednocześnie najbardziej
zmęczone, ale trudno na podstawie zebranych danych jednoznacznie ocenić, czy cha-
rakter związku między tymi zmiennymi jest przyczynowy. Średni lub wysoki poziom
zaradności oraz średni lub wysoki poziom takich cech jak: ambicja, zewnątrzsterow-
ność, prokrastynacja idzie w parze z niższym poczuciem zmęczenia. Prawdopodobnie
istnieje taki zestaw cech lub umiejętności, które pozwalają osobom na obronę przed
uczuciem zmęczenia w codziennym życiu i skuteczną walkę z jego objawami.
Wysoki, średni oraz niski poziom zaradności oraz związane z nimi konstelację

pozostałych cech nie są skorelowane ze zmiennymi socjodemograficznymi. Pozwala to
sądzić, że niezależnie od miejsca zamieszkania, płci czy wieku, absolwenci studiów
wyższych mogą rozwinąć taki zestaw umiejętności i atrybucji, by działać zaradnie.
Takie informacje pozwalają na zastanawianie się, jakie działania można podjąć, aby
wspierać rozwój wyuczonej zaradności u młodych osób u progu wejścia w dorosłość i
rynek pracy.
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Pojęcie rzeczywistości wirtualnej wiąże się z technologiami umożliwiającymi wcho-
dzenie w interakcje z obiektami wytworzonymi za ich pomocą, w skrajnym zaś wy-
padku osiągnięcie pełnego zanurzenia zmysłowego – odizolowanie od świata realnego i
przekierowanie zmysłów na odbiór bodźców z wygenerowanego środowiska. Sfera wir-
tualna może być również wytworem świadomości lub mózgu, który jest naturalnym
generatorem rzeczywistości wirtualnej.
Zdaniem Andy’ego Clarka sfera rzeczywistości jest tam, gdzie mogą zachodzić

ucieleśnione działania. Rzeczywistość wirtualna jest komputerowo generowanym cy-
frowym środowiskiem, w którym możemy realizować działania ucieleśnione napotyka-
jące opór oraz rozwiązywać problemy. Obiekty generowane przez komputery są inne,
ponieważ ludzie mogą wchodzić w interakcje z nimi w sposób przypominający interak-
cje z przedmiotami realnymi (podejmować działania napotykające opór i rozwiązywać
problemy). Ta postać rzeczywistości wirtualnej jest nam dobrze znana i zajmuje coraz
większą część naszego świata i życia.
Z czasem, można zauważyć, że człowiek przestał być jednostką autonomiczną od

komputera. To połączenie staje się tak mocne, że utworzoną w ten sposób całość
można traktować jako jednolitą jednostkę poznawczą, hybrydowy system poznawczy
częściowo ludzki, a częściowo sztuczny. Przez rozwój technologii cyfrowej kompute-
ry przestały być tylko maszynami liczącymi, analitycznymi i poznawczymi, a stały
sie również przyrządami służącymi generowaniu cyfrowych przestrzeni, poszerzaniu
uczucia fizycznej obecności człowieka w innym, zazwyczaj nowym miejscu, tak, jak
najpierw komputery służyły rozszerzeniu ludzkich możliwości poznawczych, tak teraz
służą poszerzaniu ludzkiego świata.

Matryca jako stan świadomości

Świat człowieka jest zbiorem matryc, których metafizycznej genezy nie jesteśmy
w stanie wskazać. Matryca, jako rzeczywistość człowieka, jej wytwór, istnieją w sen-
sie ontologicznym niezależnie od podmiotu i zakładanej rzeczywistości (np. świata
realnego).
Przyjmując taki tok rozumowania - sfera wirtualna jest tworem świadomości pod-

miotu, wynikiem jego intencjonalnych działań i bytu. Wirtualność obejmuje wszystko
to, co zostało wytworzone świadomościowo.
Świadomość wytwarza matryce, które stają się rzeczywistością obiektywną w po-

staci sfery wirtualnej.
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Matrycowość rzeczywistości tworzyłaby jednorodną i jedyną perspektywę filozo-
ficzną, sprowadzoną do pojęcia matrycy jako źródła tworzenia wszelkich opisów, za
którymi już nic nie stoi albo nie jesteśmy w stanie tego dojrzeć.

Fikcje

Mówiąc o wirtualnej rzeczywistości często pojawia się pojęcie fikcji, odnoszące
elementy tej rzeczywistości do nieistniejących lub nieprawdziwych (np. postacie w
grach komputerowych). Bo są to przedmioty utworzone przez naszą świadomość i
funkcjonujące na takiej podstawie, jak na przykład w naszym świecie krasnoludki,
elfy, złota góra.
Przedmiot fikcyjny powstaje, gdy przedmiot zostaje uchwycony „w swej całości” -

od strony formalnej. Najpierw jest pewna strona przedmiotowa, która dzięki myśleniu
ma orzekane własności (stwarzanie, przydzielenie treści).
Przedmioty fikcyjne są przedmiotami z konieczności nieistniejącymi (realnie), lecz

to nie znaczy, że nie mają sensu ontologicznego (każdy akt świadomości ma swój
przedmiot, czyli każdy akt świadomości jest intencjonalny).
Przedmioty wirtualne nie istnieją - wewnątrz obudowy komputera jest płyta głów-

na, karta graficzna, procesor itd., i żadnych wirtualnych przedmiotów (zombie, kara-
biny, tęcza, wszelkie postacie którymi grano na tym komputerze).
Także, trzeba podkreślić, że środowiska wirtualne już teraz często, pod pewny-

mi względami, swoją funkcjonalnością przewyższają świat realny, a gdybyśmy dys-
ponowali technologiami umożliwiającymi realizację w pełni immersyjnych środowisk
wirtualnych (porównywalnych z Matrixem - moglibyśmy wówczas tworzyć symulacje
co najmniej tak samo funkcjonalne, jak świat realny. Możliwość podejmowania ucie-
leśnionych działań tego samego typu co w świecie realnym w takich środowiskach,
wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla określenia środowisk wirtualnych mia-
nem „rzeczywistych”.
Przyjmując, że rzeczywistość jest stanem świadomości musimy przyjąć, że wszel-

kie przedmioty znajdujące, stworzone i zdolne do interakcji w tej rzeczywistości - też
istnieją. Ale problematyczne jest istnienie tego typu przedmiotów w świecie, który
przywykliśmy uznawać za rzeczywisty - przedmiot taki obejmowałby aktualnie nie-
skończone izomorficzne przedmioty umieszczone jeden w drugim, w coraz to mniejszej
skali.
Celem referatu jest próba wykazania, że matrycowość rzeczywistości jest interesu-

jącą koncepcją filozoficzną, ważną z punktu widzenia kognitywistycznych badań nad
naturą rzeczywistości wirtualnej.
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Zdolności przestrzenne to umiejętności pozwalające na reprezentowanie, transfor-
mowanie, generowanie i przypominanie symboli oraz informacji niewerbalnych (Linn,
Petersen, 1985). Poziom zdolności przestrzennych jest istotnym predyktorem osią-
gnięć w dziedzinach z obszaru NTIM (Nauka; Technologia; Inżynieria; Matematyka)
oraz determinuje osiągnięcia w edukacji i w karierze zawodowej osób pracujących w
tych dziedzinach (Wai, Lubinski, Benbow, 2009).
Metaanaliza Linn i Petersen (1985) testująca różnice międzypłciowe w zakresie

zdolności przestrzennych pozwoliła wyróżnić trzy odrębne typy tych zdolności: ro-
tację mentalną, percepcję przestrzenną oraz wizualizację przestrzenną. Wyniki tej
metaanalizy jak i późniejszych (Maeda, Yoon, 2013) pokazały największe różnice mię-
dzypłciowe w zakresie rotacji mentalnej: kobiety posiadają niższy poziom zdolności
przestrzennych w porównaniu do mężczyzn. Rotacja mentalna to zdolność do obraca-
nia figur na płaszczyźnie lub w trójwymiarze. Niższy poziom zdolności przestrzennych
u kobiet może wyjaśniać ich mniejszą reprezentację wybierającą kariery w naukach
NTIM (Wai i in., 2009). Maeda i Yoon (2013) wyodrębnili 5 czynników, które mogą
wyjaśniać pochodzenie różnic międzypłciowych w zakresie zdolności przestrzennych:
różnice biologiczne (np. Koscik i in., 2009); nieodpowiednia administracja testów (np.
Drążkowski i in., w druku); odmienne strategie w rozwiązywaniu zadań przestrzen-
nych (np. Geiser i in., 2006); stan emocjonalny osób badanych (np. Cooke-Simpson,
Voyer, 2007); zakres wcześniejszych doświadczeń stymulujących rozwój zdolności prze-
strzennych (np. Cherney, Voyer, 2010).
Na ostatni z wymienionych czynników – aktywności podejmowane w dzieciństwie

- można łatwo oddziaływać w celu ograniczenia różnic międzypłciowych w zakresie
zdolności przestrzennych. Badania wykazały, że wśród czynności wykonywanych przez
chłopców dominują aktywności przestrzenne (np. zabawa klockami). Natomiast ak-
tywności podejmowane przez dziewczynki są dużo uboższe w treść przestrzenną (np.
zabawa lalkami) (Cherney, Voyer, 2010). Na dobór zabawek w dzieciństwie wpływ ma-
ją rodzice, którzy mają tendencję do zachęcania dzieci do zachowań stereotypowych
płciowo (Ibidem).
Z uwagi na uwarunkowania kulturowe stereotypów płciowych interesujące jest

określenie związku między typem aktywności podejmowanych w dzieciństwie przez
Polki a poziomem ich zdolności przestrzennych oraz matematycznych w dorosłości.
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Założono, że istnieje związek między typem aktywności podejmowanych w dzieciń-
stwie przez kobiety a poziomem ich zdolności przestrzennych oraz matematycznych
w dorosłości.
W badaniu 1 wzięło udział 145 studentek różnych kierunków studiów w wieku od

18 do 26 lat (M = 20,81; SD = 1,65). Studentki były badane indywidualnie za pomocą
Kwestionariusza Aktywności Podejmowanych w Dzieciństwie (Cherney, Voyer, 2010)
oraz Testu Rotacji Mentalnej (TRM; Peters i in., 1995). Kwestionariusz Aktywności
Podejmowanych w Dzieciństwie (KAPD) zawiera listę 26 aktywności z dzieciństwa
związanych z zabawą (np. układanie klocków Lego, granie w gry video 2D). Wyniki
analizy wykazały istotną pozytywną korelację między deklarowaną częstością grania
w piłkę w dzieciństwie (r = 0,18; p < 0,05) oraz zabawą samochodzikami lub cięża-
rówkami w dzieciństwie (r = 0,18; p < 0,05) a liczbą poprawnie rozwiązanych zadań
w TRM. W przypadku pozostałych aktywności podejmowanych w dzieciństwie nie
wykazano istotnego związku z poziomem zdolności przestrzennych (p > 0,05).
W badaniu 2 wzięło udział 80 studentek pierwszego roku zaocznej psychologii w

wieku od 19 do 53 lat (M = 25,43; SD = 7,88). Badanie przeprowadzono w trak-
cie zajęć. Studentki były badane grupowo za pomocą KAPD (Cherney, Voyer, 2010)
oraz 13 zadań matematycznych. Wyniki analizy wykazały istotną pozytywną korela-
cję między deklarowaną częstością bawienia się klockami typu Lego w dzieciństwie (r
= 0,23; p < 0,05) a liczbą poprawnie rozwiązanych zadań matematycznych. W przy-
padku pozostałych aktywności podejmowanych w dzieciństwie nie wykazano istotnego
związku z poziomem zdolności matematycznych (p > 0,05).
Wyniki dwóch badań pokazały, że u kobiet istnieje pozytywny związek między

deklarowaną częstością grania w piłkę nożną i zabawą samochodzikami lub ciężarów-
kami a poziomem zdolności przestrzennych oraz między bawieniem się klockami typu
lego a poziomem zdolności matematycznych. Wnioski płynące z tych badań sugerują
możliwość stymulowania rozwoju zdolności przestrzennych u dziewczynek poprzez za-
chęcanie ich do grania w piłkę nożną oraz zabawę samochodzikami lub ciężarówkami.
Ponadto wyniki tego badania sugerują możliwość rozwijania zdolności matematycz-
nych poprzez zabawę klockami typu Lego. Brak negatywnych związków między typem
aktywności podejmowanych w dzieciństwie przez kobiety a poziomem ich zdolności
przestrzennych oraz matematycznych w dorosłości sugeruje, że działania edukacyjne
stymulujące rozwój zdolności przestrzennych i matematycznych u dziewczynek nie
powinny być ukierunkowane na redukcje określonych aktywności niezwiązanych ze
zdolnościami przestrzennymi, a na zachęcanie dziewczynek do większego udziału w
aktywnościach związanych ze zdolnościami przestrzennymi.
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Łatwe problemy świadomości są podatne na metodologię nauk kognitywnych.
Trudny Problem, czyli pytanie o mechanizm przyczynowo-skutkowy pomiędzy świa-
tem fizycznym, a subiektywnymi wrażeniami – jest poza zasięgiem jej możliwości. W
swoim wystąpieniu chciałbym podjąć się obrony tak sformułowanej tezy, która jest
punktem wyjściowym transnaturalizmu i misterianizmu. Kwestia, czy Trudny Pro-
blem świadomości stanowi realną, czy może wyimaginowaną barierę poznawczą jest
jednym z centralnych zagadnień kognitywistyki, żywo dyskutowanym przez specjali-
stów z wielu jej poddziedzin, od filozofii umysłu do neuronauki. Moja strategia obrony
wspomnianej tezy składa się z dwóch części: negatywnej i pozytywnej. W pierwszej
z nich przedstawię wybór najważniejszych według mnie argumentów, mających prze-
mawiać za nieistnieniem problemów innych niż Łatwe. Wyjaśnię, dlaczego nie uważam
tych obiekcji za rozstrzygające, czy nawet przekonujące. W drugiej części przedsta-
wię własne rozumowanie mające na celu obalenie często spotykanego w analizowanej
dyskusji argumentu z przyszłego sukcesu nauki – mam nadzieję przekonać uczestni-
ków konferencji, że metodologia nauk przyrodniczych nigdy nie rozwiąże Trudnego
Problemu.
Swój referat rozpocznę od wstępu terminologicznego. W szczególności zamierzam

uściślić pojęcie Trudnego Problemu świadomości. Krok ten uzasadniam dwojako. Po
pierwsze, nawet sam autor tej koncepcji wydaje się sobie przeczyć, raz mówiąc, że jest
to pytanie o mechanizm powstawania subiektywnego doświadczenia („how” of con-
sciousness), a raz, że jest to pytanie o przyczynę jego genezy („why” of consciousness)
(por. Chalmers, 1995 oraz Chalmers , 2004). Po drugie, ścisłe zdefiniowanie, czym jest
Trudny Problem świadomości, określi jednocześnie kryterium jego rozwiązania.
Pojęciem centralnym dla mojego wywodu będzie koncepcja luki eksplanacyjnej,

wprowadzona przez Levine’a (1983). W swoim artykule rozważa on między innymi
dwa sądy tożsamościowe: (1) Ból to aktywność neuronalna włókien typu C oraz (2)
Ciepło to ruch molekuł. Oba z nich wydają się przypadkowe, czyli że można wyobrazić
sobie ich fałszywość w jakimś możliwym świecie. Jednak przypadkowość (2) jest iluzo-
ryczna, gdyż po krótkim zastanowieniu stwierdzamy, że ciepło (jako zjawisko fizyczne)
jest w istocie tym samym, co ruch molekuł, więc wyobrażanie ich sobie odrębnie nie
ma sensu. Inaczej jest z (1), gdzie bez sprzeczności można utożsamić wrażenie bólu z
jakimś innym zjawiskiem fizycznym. Relacja identyczności w tym sądzie zawiera więc
lukę eksplanacyjną – relacja ta nie ma koniecznego związku przyczynowo-skutkowego
obecnego w (2).
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W moim ujęciu, Trudny Problem świadomości wynika z istnienia luki eksplana-
cyjnej, jest więc tożsamy z pytaniem o mechanizm przyczynowo-skutkowy pomiędzy
subiektywnym doświadczeniem, a światem fizycznym (the „why” of consciousness).
Zostanie on rozwiązany, gdy skonstruowany zostanie choć jeden Levine’owski przy-
kład, na wzór powyższych, utożsamiający jakieś zjawisko ze sfery subiektywnej (do-
świadczenie) i obiektywnej (świat fizyczny), a pozbawiony luki eksplanacyjnej. Stanie
się tak wtedy, gdy wykazany zostanie nieprzypadkowy związek pomiędzy aspektem
subiektywnym, a obiektywnym tego samego pojęcia, podobnie jak ma to miejsce po-
między aspektem mikroskopowym (ruch molekuł) i makroskopowym (ciepło) w (2).
Wspomniane rozróżnienie pomiędzy sferami subiektywną i obiektywną, rozdzielony-
mi luką eksplanacyjną, okaże się kluczowe dla mojej argumentacji. Dystynkcja ta od-
zwierciedla często spotykaną intuicję, wspomnianą np. przez Chalmersa (2004), gdzie
nazywa używa on terminów first-person oraz third-person data. Zanim jednak przej-
dę do własnych rozważań, powinieniem przyjrzeć się argumentom przemawiającym
za tym, że Trudny Problem świadomości stanowić miałby produkt fałszywej intuicji.
Rozumowania te pozwoliłem sobie podzielić na dwie grupy: podejście deflacjoni-

styczne względem qualiów oraz podejście deflacjonistyczne względem Trudnego Pro-
blemu.
W pierwszej grupie znajduje się szereg autorów, którzy zajmują eliminatywistycz-

ne stanowisko względem qualiów. Przyjęcie takiego poglądu nie oznacza oczywiście
odmówienia realności subiektywnemu doświadczeniu – atakowana jest tutaj raczej
sensowność mówienia o qualiach jako realnych właściwościach. Przykładem jest ar-
tykuł Denneta (1988). Jego argumentacja zasadza się na relacji pomiędzy obecnym
doznaniem quale, a śladem pamięciowym, według którego owo quale uległo zmianie
w czasie. Ponieważ nie sposób empirycznie rozstrzygnąć, czy wierzyć należy raczej
swojemu quale czy swojej pamięci, poddane zostają w wątpliwość nasze zdolności in-
trospekcyjne względem wrażeń. Myśl Dennetta rozwija Frankish (2012), który argu-
mentuje, że sensownie jest mówić jedynie o doświadczanej przez nas iluzji doznawania
qualiów.
Twierdzę jednak, wbrew Frankishowi (2015), że – nawet jeżeli powyższe rozważa-

nia są poprawne – to zastąpienie Trudnego Problemu świadomości problemem „iluzji”,
wcale nie czyni go łatwiejszym. Wciąż opiera się on wszak na luce eksplanacyjnej.
Druga grupa argumentów to bezpośrednie ataki na Trudny Problem. Dennett

(1996) przyrównuje go do problemów życia oraz percepcji. Moim zdaniem, przywoła-
ne analogie są niewłaściwe, gdyż oba z wymienionych problemów, odpowiednio zdefi-
niowane, są redukowalne do prostszych procesów ze sfery obiektywnej. Nie zawierają
one pierwiastka luki eksplanacyjnej, co różni je istotnie od Trudnego Problemu świa-
domości. Innym takim atakiem może być artykuł Churchland (1996), gdzie autorka
„przerzuca” ciężar dowodu na zwolenników trudnego problemu – wyzwanie, które
zdecydowałem się w niniejszym referacie podjęć.
Przed przejściem do ostatniej części wystąpienia warto jednak jeszcze wspomnieć

o dotychczasowych naukowych próbach zapełnienia luki eksplanacyjnej. Można tu
wskazać program neuronalnych korelatów świadomości (Morman i Koch, 2007) albo
książkę Humphreya (2011). Przyznaję, że prace te są źródłem cennego wglądu w
działanie umysłu, o czym wspomnę, lecz, znów, nie dotyczą one wprost Trudnego
Problemu Świadomości, co postaram się wykazać.
Na koniec pozostaje przedstawić pozytywną argumentację: wyjaśnić, dlaczego

uważam, że luka eksplanacyjna nie może być zniesiona wysiłkiem nauk przyrodni-
czych, a co za tym idzie, kognitywnych. Rozumowanie oparte będzie na metodologii:
źródłach, procesie oraz rezultatach dochodzenia naukowego.
Przypomnijmy, jak wyglądać ma zapełnienie luki eksplanacyjnej: wykazany ma

być przyczynowo-skutkowy związek pomiędzy jakimś quale i jego obiektywnym, fi-
zycznym aspektem. Taki związek jest rezultatem poznawczym, który łączy sfery obiek-
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tywną i subiektywną.
Źródła dochodzenia naukowego, zarówno współcześnie, jak i historycznie składają

się wyłącznie z empirycznych faktów. Wątpliwości może tutaj budzić jedynie badanie
treści świadomości, dlatego poświęcę chwilę, żeby pokazać, jak operacjonalizacja za-
mienia je na dane czysto obserwacyjne. Ponadto, wśród teoretyków panuje powszechna
zgoda, że metoda naukowa musi być intersubiektywnie komunikowalna i sprawdzalna
(Ajdukiewicz, 2003; Andersen Hepburn, 2015). Ponieważ zarówno źródła, jak i postę-
powanie naukowe należą wyłącznie do sfery obiektywnej, więc należą do niej również
fakty będące naukowymi rezultatami. Stąd rezultaty poznawcze kognitywistyki nie
mogą przysłużyć się „wypełnieniu” luki eksplanacyjnej.
W swoim referacie mam nadzieję rozwinąć tę myśl i poprzeć ją przykładami.
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Celem niniejszego wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie co to znaczy
budować modele funkcji wyobraźni muzycznej. Opierać będę się na paradygmacie
mechanistycznego wyjaśnienia w kognitywistyce (np. Miłkowski, 2013) oraz zapropo-
nowanej przeze mnie aplikacji tego paradygmatu w domenie badań nad poznaniem
muzycznych (Matyja, 2015) oraz ucieleśnionej neuronauce (np. Matyja Dołęga, 2015).
Wystąpienie moje ma charakter zarówno deskryptywny jak i normatywny.
Dokonuję analizy istniejących modeli ucieleśnionej symulacji muzycznej (ang. em-

bodied musical simulation; patrz np. Schiavio, Menin Matyja, 2015), oraz przedsta-
wiam swoją propozycję w oparciu o mechanistyczne kryteria eksplanacyjne (Craver,
2006, 2007; mowa tu o kryterium kompletności (ang. completeness) i adekwatności
(ang. adequacy) wyjaśnienia). Kryterium kompletności wymaga od badaczy budowy
wielopoziomowego modelu danego fenomenu. W tym sensie, kompletne teksty ekspla-
nacyjne „reprezentują wszystkie i tylko relewantne porcje kauzalnej struktury świa-
ta” (Craver, 2007: 27). Kiedy zastosujemy to kryterium do modeli funkcji wyobraźni
muzycznej, okazuje się, że wartościowe ujęcia teoretyczne powinny być zarówno nie-
redukcyjne (tj. nie redukujące jednego poziomu opisu – np. analiz funkcjonalnych w
psychologii (np. Cummins, 2000; Shapiro, 2015) - do drugiego poziomu – np. opi-
su mechanizmu neuronalnego) jak i wielopoziomowe (tj. otwarte na integracje z ca-
łościowym funkcjonowaniem organizmu usytuowanego w (muzycznym) środowisku).
Spełnienie kryterium adekwatności wymaga natomiast od badaczy odniesienia się do
wszystkich a nie tylko wybranych aspektów wyjaśnianego fenomenu. W swoim wystą-
pieniu zastosuję rozróżnienie na dane empiryczne i opisy fenomenów, idąc za Bogen
Woodward (1988). Następnie, w swojej prezentacji odniosę się do aktualnych modeli
symulacji muzycznej, które opierają się na hipotezie roli neuronów lustrzanych w per-
cepcji muzyki (np. Molnar Overy, 2006; Cochrane, 2009) i wymagają doprecyzowania.
Wartościowe wyjaśnienia spełniające wymóg adekwatności, wymagają poszukiwania
komponentów mechanizmu (np. neuronalnych korelatów), ustalenia w jaki sposób da-
ny mechanizm wpływa na organizację całego systemu poznawczego (np. w jaki spo-
sób symulacje wpływają na regulację emocjonalną organizmu?) oraz odniesienia się
do tego, że ów system poznawczy usytuowany jest w środowisku (np. jakie bodźce ze
środowiska wpływają na pojawienie się symulacji muzycznych?).
Samo pojęcie „wyobraźni muzycznej” ujmować będę jako pojęcie-dyspozycję za

Carnapem (Carnap, 1936: 440), czyli takie, które opisuje dyspozycje ciała do re-
agowania w określony sposób w określonych warunkach. Tak rozumiana wyobraźnia
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muzyczna, w określonych warunkach, wykazuje dyspozycję do symulowania percepcji
(np. muzyczne halucynacje) albo zachowania (np. „przećwiczenie” ruchów potrzeb-
nych do wykonywania danego utworu muzycznego przed faktycznym występem, ang.
mental rehearsal).
Moje wystąpienie składać się będzie z trzech części. W pierwszej z nich pokazu-

ję, że budowa modeli funkcji wyobraźni muzycznej wymaga doprecyzowania pojęcia
„symulacji muzycznej„ (ang. musical simulations, np. Schiavio, Menin Matyja, 2015).
Omówię po krótce trzy typy symulacji muzycznych pojawiające się we współczesnej
literaturze: symulację percepcji muzycznej, symulację „czynności” (ang. simulation
of behaviour) potrzebnej do wykonania utworu na instrumencie muzycznym oraz sy-
mulację w celu antycypacji, istotną w jego przewidywaniu dalszego rozwoju percy-
powanego utworu muzycznego. W części tej wskazuję, w jaki sposób doprecyzowanie
to może odbywać się w odniesieniu do paradygmatu mechanistycznego wyjaśnienia w
kognitywistce i narzędzi teoretycznych jakich ów dostarcza.
W drugiej części argumentuję, że adekwatność analiz funkcjonalnych w kogni-

tywistce muzyki zależna jest od tego na ile łączą one psychologiczny i neuronalny
poziom opisu w sposób nieredukcyjny (Piccini Craver, 2011; Boone Piccinini, 2015).
Proponuję, że takie łączenie poziomu opisu najlepiej ujmowane jest dzięki wielopo-
ziomowym wyjaśnieniom mechanistycznym, które to opierają się na pojęciu zarysów
mechanizmów. Nawiążę tutaj po krótce do debat na temat niezależności analiz psy-
chologicznych i opisów mechanizmów neuronalnych (ang. the received view, patrz np.
Shapiro, 2015). W części tej wprowadzam pojęcie zarysu mechanizmu i wskazuję, w
jaki sposób pozwala ono na tworzenie modeli wielopoziomowych w kognitywistyce
muzyki. W praktyce, moja propozycja polega na pojmowaniu analiz funkcjonalnych
w psychologii i neuronauce jako dostarczających zarysy mechanizmów. Przez zarysy
mechanizmów rozumieć będę takie opisy, w których pewne strukturalne aspekty wy-
jaśnienia zostały niedopowiedziane. W momencie kiedy te niedopowiedziane aspekty
wyjaśnienia zostaną doprecyzowane, zarysy mechanizmów w psychologii i neuronau-
ce okażą się być nie tylko łatwe do zintegrowania ze sobą, ale otworzą także drogę
do konstrukcji wielopoziomowych wyjaśnień mechanistycznych funkcji wyobraźni mu-
zycznej.
W trzeciej i ostatniej części wystąpienia pokazuję, że integracja neuronalnego i

psychologicznego poziomu opisu otwiera drogę do integracji modeli opisujących pracę
mózgu (ang. brain-level of analysis) z paradygmatem ucieleśnionego poznania mu-
zycznego (ang. embodied music cognition, np. Schiavio, Menin Matyja, 2015).
Podsumowując, wystąpienie moje ma na celu analizę obecnie proponowanych mo-

deli symulacyjnej funkcji wyobraźni muzycznej oraz wskazanie drogi rozwoju jej ana-
liz, poprzez podkreślenie potrzeby (1) doprecyzowania samego pojęcia symulacji mu-
zycznej, (2) wykazania w jaki sposób psychologiczne i neuronaukowe poziomy opisu
mogą zostać zintegrowane, tworząc tym samym jednolite koncepcje tego, jaka jest
rola mózgu w tworzeniu symulacji muzycznych, oraz (3) wskazania w jaki sposób opi-
sy pracy mózgu mogą zostać zintegrowane ze współczesnymi hipotezami na temat
ucieleśnionej natury przetwarzania muzycznego.
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Według definicji Jerzego Konorskiego z 1948 roku neuroplastyczność jest zdol-
nością mózgu do ulegania trwałym zmianom w procesie uczenia się. Trzeba tutaj
pamiętać, że dwie główne cechy neuronu to pobudliwość i właśnie plastyczność. Jerzy
Konorski twierdzi, że w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształ-
cenia funkcjonalne w wyniku bodźców lub ich kombinacji. Towarzyszące im zmiany
będziemy nazywać właśnie zmianami plastycznymi. Podłoże plastyczności to morfo-
logiczne zmiany synaptyczne.
Wyróżniamy trzy główne rodzaje neuroplastyczności: pamięciową, rozwojową i

kompensacyjną. Przy omawianiu plastyczności pamięciowej, szczególną uwagę należy
zwrócić na koncepcję Donalda Hebba: zakłada ona, że proces reorganizacji synaptycz-
nej występuje przede wszystkim pomiędzy neuronami odpowiedzialnymi za percepcję
poszczególnych elementów bodźca. Reorganizacja połączeń synaptycznych następuje
także jednak między już zorganizowanymi grupami neuronów. Może również wystą-
pić pomiędzy zespołami neuronów czuciowych i ruchowych, stając się pretekstem do
wytworzenia odruchu warunkowego.
Samo wzmocnienie połączenia między synapsami może nastąpić dwojako: albo

przez zwiększenie liczby synaps, albo – co bardziej prawdopodobne – przez usprawnie-
nie działania synaps już istniejących. Strukturalnych zmian na podłożu synaptycznym
jest całe mnóstwo. Należą do nich między innymi:

• wydłużenie zgrubienia postsynaptycznego,

• wzrost liczby pęcherzyków w zakończeniach synaptycznych,

• wzrost wielkości główki kolców dendrytycznych,

• wzrost liczby kolców dendrytycznych,

• wzrost liczby synaps,

• wzrost rozgałęzienia dendrytów.

Podział istniejących już synaps nazywamy synaptogenezą. Zjawisko to jest, jak
wspomnieliśmy, dużą bardziej prawdopodobną wersją wydarzeń niż powstawanie no-
wych synaps. Dochodzi w niej do przesuwania się synaps z jednego miejsca na drugie.
Możliwe, że jest w rzeczywistości większa niż poziom obserwowalny – towarzyszyć
jej może bowiem jednoczesna eliminacja innych synaps. Trzeba bowiem pamiętać, że
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ogólna liczba synaps w mózgu dorosłego zwierzęcia, w tym człowieka, jest stała. Po-
pularnym zwierzęciem doświadczalnym przy badaniu neuroplastyczności pamięciowej
jest ślimak morski (Aplysia).
Przy zjawisku plastyczności pamięciowej nie sposób nie wspomnieć o LTP – dłu-

gotrwałym wzmocnieniu synaptycznym. Do procesu tego dochodzi w hipokampie.
Naukowcy z Oslo pod przewodnictwem Terjego Lomo odkryli, że odpowiedź na bo-
dziec zwiększa się po wpływem serii impulsów. Wzrost pobudzenia synaptycznego
może utrzymywać się wiele dni. LTP jest podstawą procesów zapamiętywania: w tych
samych warunkach, w których następuje uczenie się, zachodzi także wzmocnienie od-
powiedniego pobudzenia synaptycznego. Wzrost LTP koreluje także pozytywnie z
poprawą wyników testów na uczenie się. Czynniki, które blokują indukcję długotrwa-
łego wzmocnienia synaptycznego – blokują także procesy uczenia się. LTP może być
indukowane w doświadczeniach in vivo – na zwierzętach pod narkozą lub z wszcze-
pionymi na stałe elektrodami – lub też in vitro: na skrawkach mózgu (tutaj łatwiej
umieścić dokładnie elektrody, niestety trwałość preparatu nie jest zbyt długa).
Zjawiskiem odwrotnym do LTP jest LTD – długotrwałe osłabienie synaptyczne.

Jest to mechanizm znany zdecydowanie mniej niż LTP. Depolaryzacja błony komór-
kowej przekracza pewien krytyczny poziom, ale pozostaje poniżej poziomu odbloko-
wania. Być może jest to zabezpieczenie komórki przed zbyt dużym obciążeniem. Na-
ukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego odkryli, że proces ten zachodzi przede wszystkim
w móżdżku. Powszechnie uważa się, że, tak jak LTP wykazuje związki z mechanizma-
mi uczenia się i pamięci, tak LTD odpowiada za doskonalenie się zdolności ruchowych,
na przykład poprzez korygowanie błędnego położenia ciała w przestrzeni.
Innym rodzajem neuroplastyczności jest plastyczność rozwojowa. Nie przejawia

ona takiej indywidualnej specyfiki jak plastyczność pamięciowa. Charakterystyczna
jest ona szczególnie dla wczesnego wieku osobnika i badania przy użyciu metod de-
prywacji sensorycznej. Należy pamiętać, że właściwości neuronu to nie tylko białka
i neuroprzekaźniki, ale i położenie komórki oraz jej połączenia. Rozwój embrionalny
układu nerwowego to proliferacja i generacja poszczególnych typów neuronów, na-
stępnie migracja komórek na specyficzne miejsca i ich dojrzewanie i tworzenie specy-
ficznych połączeń. Warto tu wspomnieć o zjawisku apoptozy, czyli zaprogramowanej
śmierci komórki. Ulega jej od 40 do aż 80 procent wszystkich nowopowstałych neuro-
nów. Początkowa nadprodukcja zachodzi po to, aby komórki wytworzyły odpowiednio
dużą liczbę połączeń. Apoptoza polega więc na ilościowym dopasowaniu i eliminacji
błędów rozwojowych. Między innymi zaa badania nad tym właśnie procesem, Rita
Levi-Montalcini, znana włoska embriolog i neurolog, otrzymała w 1986 roku Nagrodę
Nobla.
Trzecim rodzajem neuroplastyczności jest plastyczność kompensacyjna, polegająca

na tworzeniu się połączeń między „nietypowymi” partnerami. Służą one częściowej lub
pełnej odnowie utraconych funkcji, na przykład po przebytym wypadku lub udarze.
Coraz lepiej przebiegające procesy naprawcze w mózgu wzmacniane są podawaniem
glikozydów i substancji troficznych. Trzeba jednak pamiętać, że czynnik troficzny w
nadmiarze nie działa neurotroficznie, ale neurotoksycznie – przykładem jest zbytnie
nagromadzenie amyloidu beta w hipokampie, co często jest preludium do Choroby
Alzheimera.
W moim wystąpieniu pragnę krótko określić czym jest neuroplastyczność i jaką

pełni funkcję w rozwoju człowieka oraz przedstawić przegląd najnowszych badań, któ-
re podejmują różne jej aspekty – od nadużywania alkoholu, po zaburzenia rozwojowe
ze spektrum autyzmu.
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Sytuacja badania z wykorzystaniem kwestionariuszy psychologicznych może nie
być obojętna dla osoby uczestniczącej w takim badaniu. Ważnym zadaniem prze-
prowadzającego badanie jest upewnienie się, że uczestnicy nie poniosą negatywnych
skutków partycypowania w jego procedurach (Brzeziński, 2010). W tym celu wyko-
rzystywane mogą być instrukcje odkłamujące po przeprowadzeniu badania, dokładne
wyjaśnienia procedur badawczych, konsultacje psychologiczne lub interwencje mające
na celu np. wyrównanie nastroju osoby badanej. Jednak niezbyt obszerna wiedza na
temat wpływu sytuacji badania na osobę badaną utrudnia odpowiednią ocenę, czy
udział w nim może mieć negatywne konsekwencje. Być może też warunki w badaniu
kwestionariuszowym mogą kształtować pozytywne reakcje czy zachowania osób bada-
nych. Przykładowo, zmiana formy kwestionariusza czy kolejności przeprowadzanych
badań kwestionariuszowych w baterii może wpływać na obciążenie osoby badanej i
większe szanse ukończenia badania. Niniejsze wystąpienie opisuje propozycje trzech
badań eksperymentalnych, które mają na celu rozwój wiedzy w temacie konsekwencji
udziału w badaniach kwestionariuszowych w trzech obszarach: wpływu zachowania
osoby przeprowadzającej badanie, wpływu formy kwestionariusza oraz wpływu treści
kwestionariusza.

1. Wpływ zachowania osoby przeprowadzającej ba-

danie

Eksperyment został zaprojektowany, aby zbadać wpływ nastroju badacza na osobę
badaną. Jako przejaw nastroju badacza wybrano dwie ekspresje mimiczne – neutral-
ną oraz z uśmiechem. Zostały one dobrane na podstawie wcześniejszych badań nad
zachowaniem eksperymentatora (Vrugt i Vet, 2009). Planujemy, że zarówno grupa
eksperymentalna, jak i kontrolna będzie dobrana ze studentów pierwszych lat nauk
społecznych. W pierwszej z grup para badaczy przeprowadzi procedurę badawczą z
uśmiechem, natomiast w drugiej z neutralną ekspresją. Aby wiarygodnie wyrazić i
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wystandaryzować mimikę badaczy, wykorzystane zostaną procedury Hinsza i Tomha-
ve, dotyczące poszczególnych wyrazów twarzy (Hinsz i Tomhave, 1991). Na początku
badania osoby badane zostaną poproszone o ocenę stanu afektywnego w skali tygodnia
za pomocą polskiej adaptacji skali PANAS – X, czyli Skali Pozytywnego i Negatyw-
nego Afektu – Wersji Rozszerzonej (Fajkowska i Marszał-Wiśniewska, 2009). Na tym
etapie ekspresje twarzy badaczy nie będą różnić się od siebie w obu grupach – obie
będą neutralne. Po wypełnieniu kwestionariuszy osobom badanym zaprezentowane
zostaną slajdy zawierające zdjęcia bodźców neutralnych z bazy International Affecti-
ve Picture System, stworzonej przez University of Florida (Lang, Bradley i Cuthbert,
2008). Baza ta dostarcza obrazów przebadanych pod kątem reakcji afektywnej, któ-
re wywołują. W kolejnym etapie eksperymentu badani ponownie zostaną poproszeni
o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego oceny nastroju na przestrzeni minionego
tygodnia. Porównanie ocen stanów afektywnych z początku i z końca badania dostar-
cza informacji o wpływie nastroju eksperymentatorów na deklarowany nastrój osób
biorących udział w eksperymencie.

2. Wpływ formy kwestionariusza

Jako jeden z analizowanych obszarów wyróżniono wpływ budowy samego narzę-
dzia na wyniki badania. Szeroki dostęp do Internetu, rozwinięte sieci społecznościowe i
łatwość w tworzeniu ankiet zachęcają do wykorzystania internetowych narzędzi w ba-
daniach wykorzystujących kwestionariusze. W dotychczasowych badaniach na temat
równoważności badań internetowych i badań papierowych wielokrotnie stwierdzano,
że otrzymywane wyniki nie różnią się istotnie od siebie (m.in. De Beuckelaer i Lievens,
2009; Cole, Bedeian i Feild, 2006; Karpe i inni, 2016)), lecz poziom realizacji próby
w badaniach internetowych jest niższy w porównaniu do innych metod (Cook, Heath
i Thompson, 2000). Hoerger (2000) wykazał, że długość kwestionariusza ma wpływ
na poziom realizacji próby, lecz najwięcej uczestników rezygnuje z badania na samym
jego początku. Postanowiono sprawdzić czy forma prezentacji internetowego kwestio-
nariusza ma wpływ na motywację osób badanych do ukończenia kwestionariusza, tj.
jego poziom realizacji. Stworzone zostaną cztery wersje układu graficznego kwestiona-
riusza składającego się z 57 pozycji testowych: cały kwestionariusz na jednej podstro-
nie, kwestionariusz na kilku podstronach bez informacji o postępie, kwestionariusz
na kilku podstronach z informacją o postępie w postaci ułamkowej oraz kwestiona-
riusz na kilku podstronach z informacją o postępie w postaci procentowej. Oceniany
będzie wpływ formy zaprezentowanego kwestionariusza na odsetek porzuceń kwestio-
nariusza przed zakończeniem jego wypełnienia, który jest dla nas wskaźnikiem spadku
motywacji osoby badanej do ukończenia badania.

3. Wpływ treści kwestionariusza

Celem eksperymentu jest zbadanie, czy specyficzna treść testu psychometrycznego
może wpływać na osobę badaną. Uszczegóławiając, w badaniu zostanie sprawdzone,
czy test wymagający refleksji nad zjawiskami nacechowanymi emocjonalnie dla osoby
badanej może wpłynąć na sprawność funkcjonowania jej kontroli uwagowej. Do ce-
lów indukcji eksperymentalnej wykorzystano Kwestionariusz Posiadania i Realizacji
Celów Zawodowych - KPiRCZ (Karpe, Michta, 2016), zaś do pomiaru sprawności
kontroli uwagowej test Sustained Attention to Response Task – SART (Robertson
et al., 1997; Stothart, 2015). Zakładamy, że wypełnienie kwestionariusza dotyczącego
planów zawodowych i postępów w ich realizacji zaangażuje emocjonalnie osoby na
progu kariery zawodowej, dlatego jako grupę badaną wybrano studentów. W prze-
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biegu badania uczestnicy mają za zadanie ukończyć próbę testową w teście SART,
składającą się z sesji treningowej zawierających 18 bodźców. Zadanie polega na na-
ciskaniu spacji kiedy na ekranie pojawiała się dowolna liczba za wyjątkiem 3, kiedy
to mieli powstrzymać się od naciśnięcia guzika. Następnie, osoby badane poddawane
będą próbie właściwej, mierzącej 225 bodźców. Po pierwszym pomiarze, osoby w gru-
pie eksperymentalnej poproszone zostaną o wypełnienie kwestionariusza KPiRCZ, zaś
osoby w grupie kontrolnej będą wykonywać neutralne zadanie. Na koniec administro-
wany ponownie jest test SART. Jeśli zaobserwowane zostanie obniżenie wykonania w
teście SART w grupie eksperymentalnej, będzie wspierało to hipotezę o negatywnym
wpływie testów o treści nacechowanej emocjonalnie dla badanych na ich zdolność do
kontroli uwagi.
Przeprowadzenie opisanych eksperymentów pozwoli na ocenę, czy i jeśli tak, to jak

sytuacja badania z wykorzystaniem kwestionariuszy może wpływać na osobę uczestni-
czącą w badaniu. Zaprezentowane badania zostaną zrealizowane w ramach działalności
Studenckiego Koła Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych.
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Badania nad tłumieniem myśli mają na celu ustalenie, czy osoba pragnąca pozbyć
się ze świadomości pewnych treści jest w stanie to zrobić. Wyniki tych badań wydają
się sprzeczne: część wskazuje na skuteczność tłumienia myśli (Levy i Anderson, 2008)
a część na jego paradoksalne następstwa (Abramowitz, Tolin i Street, 2001; Wegner,
2009; Wenzlaff i Wegner 2000). Rozbieżność wyników może być spowodowana wy-
korzystaniem odmiennych narzędzi pomiaru. Przedmiotem referatu będzie przegląd
używanych metod badania skuteczności tłumienia myśli wraz z analizą ich trafności
wewnętrznej i zewnętrznej.
W paradygmacie „białego niedźwiedzia” do badania efektywności pozbywania się

niechcianych treści ze świadomości wykorzystuje się metody introspekcyjne. Uczest-
ników prosi się, aby monitorowali swoje myśli albo nawet by wypowiadali je na głos
(Wegner, Schneider, Carter i White, 1987). W razie pojawienia się wyróżnionej tre-
ści w świadomości (najczęściej jest to myśl o białym niedźwiedziu), uczestnik ma
wykonać dodatkowo jakąś czynność sygnalizacyjną, na przykład nacisnąć przycisk,
zadzwonić dzwonkiem lub unieść palec (Abramowitz, Tolin i Street, 2001; Nixon i
Rackebrandt, 2016). Eksperymentatorzy następnie liczą, ile razy uczestnicy tłumią-
cy myśli wypowiedzieli lub w inny sposób zasygnalizowali pojawienie się niechcianej
treści i porównują tę liczbę z liczbą raportowanych wyróżnionych treści w grupie z
instrukcją koncentracji na wyróżnionej treści bądź w grupie samego tylko monitoro-
wania własnych myśli. Zazwyczaj w badaniach prowadzonych w tym paradygmacie
osoby po etapie tłumienia częściej raportują pojawienie się wyróżnionej treści w świa-
domości niż osoby, które wcześniej nie tłumiły (Abramowitz, Tolin i Street, 2001;
Rassin, 2005).
Zaletą takiego sposobu pomiaru skuteczności tłumienia myśli jest to, że uczest-

nicy mają za zadanie tłumić pojedynczą treść. Jak się wydaje, ludzie w warunkach
pozalaboratoryjnych także starają się pozbyć wybranych pojedynczych treści umy-
słowych (takich jak myśl o możliwości porażki podczas wystąpienia publicznego) lub
kompleksów treści posiadających wspólny mianownik (na przykład myśli o nieuda-
nym związku romantycznym). Ponadto, jest to metoda, która w sposób najbardziej
bezpośredni sprawdza, czy dana treść rzeczywiście pojawiła się w świadomości. Pozo-
stałe narzędzia mierzą raczej prawdopodobieństwo pomyślenia o jakiejś treści poprzez
szacowanie stopnia jej zaktywizowania.
Wśród wad można wymienić konieczność monitorowania własnych myśli (co nie

jest trafne ekologicznie), wymóg wykonywania specjalnych czynności w celu zasygna-
lizowania pojawienia się wyróżnionej treści (co może o niej przypominać) oraz po-
datność na czynniki związane z nastawieniem uczestników (co jest częstym zarzutem
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podnoszonym w kontekście metod introspekcyjnych).
W paradygmacie „myśl/nie myśl” oraz w paradygmacie kierowanego zapominania

uczestnikom eksponowane są wyrazy, spośród których o części należy odpowiednio nie
myśleć lub zapomnieć. Efektywność tłumienia myśli mierzona jest przez test pamięci
wyrazów. W badaniach w obu tych paradygmatach zazwyczaj okazuje się, że wyrazy
z instrukcją „nie myśl” lub „zapomnij” są gorzej pamiętane niż inne wyrazy pojawia-
jące się podczas eksperymentu (Anderson i Levy, 2009; MacLeod, 1998). Świadczy
to o skutecznym tłumieniu myśli. Przeprowadzono także badania, w których drugim
– obok testu pamięci – narzędziem pomiarowym było neuroobrazowanie. Wykazały
one, że osoby podczas realizacji instrukcji „nie myśl” przejawiały niższą aktywność
hipokampa niż podczas przypominania sobie wyróżnionych wyrazów (Anderson i in.,
2004), a także niż wtedy, gdy patrzyły tylko na punkt fiksacji (Depue, Curran i Ba-
nich 2007, za: Levy i Anderson, 2008). Większa aktywność hipokampa jest wiązana
z poczuciem osoby, że przypomniała coś sobie (Anderson i in., 2004). Przedstawione
wyniki prawdopodobnie wskazują więc na efektywne blokowanie wybranych śladów
pamięciowych.
Trafność zewnętrzna eksperymentów prowadzonych w paradygmacie „myśl/nie

myśl” i kierowanego zapominania nie jest wysoka. W takich badaniach wymaga się
tłumienia kilku – kilkunastu niepowiązanych ze sobą treści umysłowych. Z drugiej
strony, wykorzystywane narzędzia – w odróżnieniu od tych stosowanych w paradyg-
macie „białego niedźwiedzia” – nie są wrażliwe na czynniki związane z nastawieniem
uczestników.
W badaniach nad tłumieniem myśli korzysta się również z innych metod pozwa-

lających na pomiar aktywizacji wyróżnionych treści, na przykład z zadania Stroopa,
zadania generowania skojarzeń (m.in. Wegner i Erber, 1992), testu decyzji leksykal-
nych (m.in. Giuliano i Wicha, 2010), układania zdań z rozsypanych wyrazów (m.in.
Miklowitz, Alatiq, Geddes, Goodwin i Williams, 2010). Wykorzystywane są także
metody opracowane specjalnie na potrzeby konkretnego badania, na przykład pomiar
dystansu, jaki uczestnicy zachowują od miejsca zajmowanego przez członka subkultu-
ry w przypadku badań nad tłumieniem myśli stereotypowych (Macrae, Bodenhausen,
Milne i Jetten, 1994) lub zliczanie punktów w grze komputerowej, której wynik przesą-
dza o ilości otrzymanej czekolady w przypadku tłumienia myśli o jedzeniu (Johnston,
Bulik i Anstiss, 1999).
Analizując trafność tych i innych metod pomiaru skuteczności tłumienia myśli,

poza problemami natury ogólnej, takimi jak wpływ nastawienia uczestników na wy-
nik eksperymentu, należy wziąć pod uwagę kwestie związane specyficznie z badaniem
blokowania uświadomienia wybranych treści. Jedną z takich kwestii jest, czy metoda
pomiaru oddziałuje na zapisy w pamięci epizodycznej. W świetle badań Racsmány’ego
i Conwaya (2006) ten czynnik może mieć istotny wpływ na trafność wewnętrzną ba-
dań nad tłumieniem myśli. Eksperymenty autorów świadczą bowiem o tym, że wzorce
aktywizacji i hamowania treści umysłowych są zapisywane jedynie w pamięci epizo-
dycznej. Jeśli więc myśl została stłumiona, to przejawi się to tylko w wypadku wyko-
rzystania metod odwołujących się do tego rodzaju pamięci.
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Wyobraźmy sobie prostą sytuację: idziemy przez miasto i spotykamy znajomego.
Podniesienie ręki w geście przywitania z całą pewnością możemy określić jako pewne
działanie. Spotkanie ze znajomym „zaowocuje” jednak nie tylko takim poruszeniem
ciała. Kiedy ujrzymy znajomego w naszej głowie pojawią się zapewne rozmaite myśli z
owym znajomym związane. Być może przypomnimy sobie skąd się znamy, odtworzymy
w myślach przebieg naszego ostatniego spotkania lub uświadomimy sobie: „Ależ się
on zestarzał”. Czy w całej tej naszej umysłowej aktywności jest coś, co podobnie
jak podniesienie ręki na przywitanie, moglibyśmy określić mianem działania? Czy
myślenie to również działanie?
Dość powszechnie przyjmuje się za Davidsonem, że działania jest to taka klasa

wydarzeń, które mają agenta (czyli podmiot, z którego przyczyny wydarzenia te ma-
ją miejsce) oraz dla których jesteśmy w stanie znaleźć taki opis, podług którego są
one intencjonalne (Lowe 2010). Intencjonalność w przypadku działania jest jednak
kategorią różną od tej wprowadzonej do filozofii przez Brentano (por. Dennett 1987
, Holton 2009). O ile bowiem klasycznie rozumiana intencjonalność określała relację
między aktami mentalnymi a światem rzeczywistym, o tyle w filozofii działania ozna-
cza ona teleologiczny aspekt owych zdarzeń. W naukach empirycznych, takich jak
psychologia czy neuropsychologia, termin „działanie intencjonalne” traktowany jest
często jako synonim terminu „działanie wolicjonalne” (por. Raś 2015).
Chcąc przyłożyć do działań mentalnych kategorie skonstruowane z myślą o dzia-

łaniach „objawiających” się w ruchach ciała napotykamy na problem. Pojęcie in-
tencjonalności, sprawdzające się w przypadku fizycznego ruchu traci adekwatność w
odniesieniu do działań mentalnych. Czy akty takie jak przypominanie, wierzenie czy
chcenie są działaniami? Rozważmy pewien przykład. Jeżeli zostaniemy poproszeni o
wykonanie prostego zadania, dajmy na to – przypomnienia sobie damskiego imie-
nia rozpoczynającego się na literę „D”, bardzo szybko zarejestrujemy zapewne, że w
naszym umyśle pojawi się imię „Dominika”, „Daria” lub „Dagmara”. W terminach
klasycznej teorii owo zdarzenie mogłoby zostać uznane za działanie – nie tylko ma
autora (agenta), ale również jest celowe – powoduje wykonanie wydanego nam po-
lecenia. Z perspektywy obserwatora własnych stanów psychicznych, określenie tego
aktu mianem działania wydaje się jednak pewnym nadużyciem. „Dominika”, „Da-
ria” lub „Dagmara” po prostu pojawiła się w głowie, nie „napracowaliśmy się” przy
tym zanadto. Zdaniem Strawsona (2003) nazwanie tego typu aktów działaniami jest
niepoprawne z powodu ich „balistyczności”. Skoro imię samoistnie „pojawia się” nie
możemy utrzymywać, by zostało ono wydobyte z pamięci z woli podmiotu. Gdybyśmy
usłyszeli odwrotne polecenie „Nie przypominaj sobie damskiego imienia na «D»”,
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„Dominika”, „Daria” lub „Dagmara” i tak z pewnością sama przyjdzie do głowy.
Strawson, powołując się na kryterium balistyczności konkluduje, że większość aktyw-
ności psychicznej nie stanowią działania sensu stricto. Do problemu tego w ciekawy
sposób odnoszą się Buckareff (2005) i Mele (2009). Jakkolwiek zgodziliby się oni, że
samo pojawienie się w głowie imienia nie jest działaniem per se, tak zabiegi podejmo-
wane przez podmiot, aby akt taki miał miejsce, działaniami już być mogą. Próbując
przypomnieć sobie imię damskie na „D„, możemy np. skierować naszą uwagę na ko-
biety z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia i poprzez to działanie doprowadzić do
uzyskania pożądanego efektu.
Pojęcia „balistycznośc” i „próbowania”, za pośrednictwem których filozofowie pró-

bują orzekać o akcyjności aktów mentalnych, nie wyznaczają wystarczająco ścisłego
kryterium ich wyróżnienia. W odpowiedzi na ten problem proponuję reinterpreta-
cję pojęcia intencjonalności i uczynienia go wyznacznikiem działania umysłowego.
Przyjmuję, że intencjonalność jest własnością aktów mentalnych, polegającą nie na
ich odnoszeniu się do świata pozaumysłowego (klasyczna intencjonalność), nie na ich
celowości (intencjonalność w filozofii działania), ale na ich odnoszeniu się do elemen-
tów życia psychicznego. Wyróżniam przy tym dwa rodzaje takiej intencjonalności:
zwrotną i właściwą. Intencjonalność zwrotna to intencjonalność, która przysługuje
najprostszym aktom mentalnych, takim jak np. przypominanie sobie imienia. Są one
intencjonalnie zwrotne, ponieważ są same o sobie. Intencjonalność właściwą posiada-
łyby natomiast akty, które odnoszą się do innych aktów (posiadających dowolny z
pośród wymienionych rodzajów intencjonalności), lub mówiąc inaczej – akty będące
operacjami przeprowadzanymi na innych aktach. Jednocześnie odmawiam intencjo-
nalności tej klasie „zdarzeń” co wierzenie, chcenie itp. Uważam, że nie stanowią one
samoistnych aktów mentalnych, ale są jedynie atrybutami innych aktów. W przypad-
ku przyjęcia takiej typologii postuluję, że działaniami mentalnymi możemy nazwać te
akty mentalne, które posiadają intencjonalność właściwą. Klasyfikacja taka pozwala
zatem na ściślejsze niż dotychczas zdefiniowanie zakresu pojęcia działań mentalnych.
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Postaram się opisać, jak w świetle współczesnej wiedzy naukowej oraz filozoficz-
nej debaty nad wolną wolą powinniśmy dziś rozumieć proces podejmowania decyzji
wolicjonalnych, w szczególności jego genezę. Dokonam również filozoficznej charakte-
rystyki ludzkiej podmiotowości oraz tych spośród jej ograniczeń, których implikacje
uważam za najbardziej interesujące. Wystąpienie swe oprę na dwóch fundamentach:

1. Celem uniknięcia wieloznaczności i niejasności charakterystycznych dla filozo-
ficznej debaty o wolnej woli odwołam się do Quine’owskiego paradygmatu tzw.
epistemologii znaturalizowanej, akcentującej konieczność użycia możliwie kla-
rownych pojęć oraz dążenia do zastąpienia skomplikowanych filozoficznych spe-
kulacji obserwacjami i teoriami naukowymi, szczególnie psychologii poznawczej
(Miłkowski, 2006, s. 6). Zgodnie z tym paradygmatem założę całkowitą bezza-
sadność zajmowania się ujęciami wolnej woli przywodzącymi na myśl koncepcje
dualizmu czy witalizmu, które współczesna nauka jednoznacznie odrzuca (Den-
nett, 1997, s. 36).

2. Postaram się dokonać syntetycznej, kompleksowej charakterystyki problemu
wolnej woli. W tym celu konieczne jest skorzystanie z wyjaśnień fizyki, neu-
ronauk, biologii ewolucyjnej, psychologii poznawczej czy epistemologii, a także
paradygmatu emergentyzmu w nauce i filozofii. Kwestię wolnej woli należy więc
rozpatrywać interdyscyplinarnie.

Przewodnim wątkiem mego wystąpienia będzie teza, iż pojęcie wolnej woli wbrew
coraz częstszym sugestiom naukowców (Korzeniewski, 2005, s. 93-94) nie musi być
wcale pojęciem pustym czy wewnętrznie sprzecznym, zasługującym na bezwzględne
odrzucenie. We wstępie przytoczę naturalistyczną definicję, w myśl której wolną wolę
można uznać za fenomen dobrze przystający do stanu współczesnej wiedzy naukowej.
W takim ujęciu jest ona po prostu własnością cechującą to, co psychologia poznawcza
określa mianem aktów wolicjonalnych, inicjowanych z udziałem świadomości, nad któ-
rymi pieczę sprawują funkcje kontrolne (zarządcze, wykonawcze) umysłu.Wolna wola
to więc atrybut działań podejmowanych z inicjatywy introspekcyjnie odczuwanej jako
własna i nieprzymuszona. Wykładnia tej definicji zależy od założeń poczynionych w
trzech powiązanych ze sobą kwestiach:

1. kwestii rozwiązania sporu o zdeterminowanie procesów fizycznych

2. kwestii uznania określonego typu emergencji w przyrodzie
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3. kwestii rozstrzygnięcia problemu psychofizycznego (problemu umysł-ciało)

Wykażę, iż najwięcej filozoficznie rozumianej wolności (a więc najszerszy zakres
podmiotowości) można przypisać ludzkiej woli wtedy, kiedy przyjmiemy ontologiczny
status zjawiska złożoności, czyli zaakceptujemy fenomen silnej emergencji w przy-
rodzie, oraz takie rozwiązanie problemu psychofizycznego, które uznaje umysł za
coś więcej niż wyłącznie epifenomen, dopuszczając formę dwustronnych interakcji
emergentnego poziomu psychicznego z poziomem fizycznej organizacji układu nerwo-
wego. Dzisiejsi fizycy rozumieją związki przyczynowo-skutkowe zupełnie inaczej niż
filozofowie-determiniści tacy jak Hume czy Spinoza, którzy klasycznie zajmowali się
problematyką wolnej woli, czy wielcy naukowcy-determiniści, jak Einstein czy New-
ton. We współczesnej fizyce mówi się wręcz o przejściu z ery redukcji do ery emergencji
(Dombrowski, 2012, s. 331), odeszła ona bowiem od klasycznie pojmowanego liniowe-
go determinizmu (Tempczyk, 2002, s. 8-26) na korzyść indeterminizmu na poziomie
mikroskopowym (kwantowego) oraz makroskopowym (chaotycznego) (Korzeniewski,
2008, s. 13). Dlatego dziś w dyskusji nad wolną wolą mniej istotne są klasyczne sta-
nowiska filozoficzne, powstałe przy założeniu deterministycznego statusu procesów
przyrody.
Wolna wola to fenomen specyficzny dla dostępnego introspekcyjnie poziomu psy-

chicznego. Jeśli poziom ten uznamy za emergent, a poziom neurofizjologii za bazę
emergencji, to - przy założeniu emergencji silnej, dopuszczającej wariant aktywnego
niefizykalnego przyczynowania odgórnego (Maziarka, 2013, s. 152) - akty wolicjonalne
mogą modyfikować fizyczną strukturę organizacji układu nerwowego. Przypomina to
sposób, w jaki działając na poziomie oprogramowania komputerowego, wpływamy na
fizyczny stan zminiaturyzowanych układów elektronicznych komputera. Kiedy progra-
mujemy, nie operujemy bezpośrednio na obwodach scalonych, lecz na innym, emer-
gentnym, choć komplementarnym poziomie (Gazzaniga, 2013, s. 120). Jeśli współza-
leżność między umysłem a mózgiem wygląda podobnie, rolę programisty pełni środo-
wisko. Taki sposób rozumienia naturalistycznej definicji wolnej woli przytoczonej we
wprowadzeniu nazwę jej silną interpretacją, którą należy przeciwstawić słabym inter-
pretacjom charakterystycznym dla nurtów takich jak determinizm, kompatybilizm,
epifenomenalizm czy emergentyzm negujący możliwość mentalnego przyczynowania
odgórnego (nurty odmawiające emergencji ontologicznego statusu, uznające ją tylko
za fakt epistemiczny (Maziarka, 2013, s. 150) - np. emergencja słaba lub teorie uzna-
jące emergencję wyłącznie za użyteczny w opisie świata system pojęć, konsekwencję
niedoskonałości ludzkiego aparatu poznawczego). Wszystkie słabe interpretacje istot-
nie ograniczają ludzką autonomię, zamykając wszelką podmiotowość wyłącznie na
poziomie psychicznym i traktując ją jako iluzję; silną interpretację wyróżnia to, że
również na poziomie biologicznym znajduje ona nieco podmiotowości przepływają-
cej nań z poziomu psychicznego poprzez wpływ wywierany przez neuronalne korelaty
aktów wolicjonalnych na inne obwody neuronalne. Rodzi to możliwość faktycznego
(choć upośrednionego) oddziaływania na resztę organizmu, a wskutek tego - jeszcze
bardziej upośrednionego oddziaływania na niższe poziomy organizacji materii. Sil-
na interpretacja zasadniczo zmienia więc rozumienie ludzkiej podmiotowości, bowiem
znacznie rozszerza spektrum jej wpływu. Podmiotowość ta nadal pozostaje oczywiście
istotnie skrępowana fizyczną naturą przewodnictwa neuronalnego, ogromną rolą pro-
cesów nieświadomych w inicjacji aktów wolicjonalnych i interpretacji stanów mózgu
czy biologicznymi inklinacjami do poszukiwania lub unikania określonych zachowań.
Postaram się teraz nakreślić najistotniejsze filozoficznie ograniczenia ludzkiej pod-

miotowości. Doskonale odzwierciedlają je między innymi wyniki badań z użyciem me-
tod neuroobrazowania, neuropsychologia poznawcza czy psychologia eksperymental-
na. Pionierski eksperyment Benjamina Libeta wykazał na przykład, iż w podejmowa-
niu prostych decyzji wolicjonalnych uczestniczą przede wszystkim procesy nieświado-
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me, a inicjacja aktu wolicjonalnego zaczyna się w mózgu jeszcze zanim uświadomimy
sobie pragnienie działania (Jaśkowski, 2009, s. 155-156). Podobne wnioski nasuwają
rezultaty wielu innych badań. W eksperymentach Haynesa i wsp. oraz Soona i wsp.
za pomocą metod neuroobrazowania już do kilku sekund wcześniej z istotnym sta-
tystycznie prawdopodobieństwem przewidywano, w jaki sposób zachowa się badany
poproszony o spontaniczną decyzję w prostych sytuacjach eksperymentalnych (Duch,
2010, s. 12-15). Konkluzję o istotnej roli procesów nieświadomych w podejmowaniu
decyzji wspiera też koncepcja Michaela Gazzanigi (2013, s. 71), w myśl której w ludz-
kim mózgu możemy odnotować istnienie tzw. interpretatora, czyli zlateralizowanego
lewostronnie obwodu neuronalnego, którego funkcja polega na interpretacji bodźców
napływających doń z otoczenia oraz innych części układu nerwowego w celu stworzenia
spójnej narracyjnej historii leżącej u podłoża kolejnych myśli i działań. Każda świado-
ma myśl jest więc czyms w rodzaju racjonalizacji generowanej przez mózg. Przesłanek
świadczących o iluzoryczności świadomej jaźni inicjującej akty wolicjonalne dostar-
czają eksperymenty Daniela Wegnera, w których za pomocą manipulacji następstwem
czasowym bodźca i reakcji zademonstrowano tendencję badanych do wyciągania fał-
szywych wniosków na temat sprawstwa własnych działań (Duch, 2010, s. 23), a także
dane neurofizjologiczne, wyraźnie sugerujące odrębność obwodów neuronalnych przy-
gotowujących akty wolicjonalne od obwodów odpowiadających za wygenerowanie po-
czucia wykonania działania (Jaśkowski, 2009, s. 153). Neuropsychologia poznawcza
opisuje z kolei rozmaite zaburzenia inicjacji aktów wolicjonalnych, takie jak np. syn-
drom obcej kończyny oraz zachowanie użytkownika (Jaśkowski, 2009, s. 150). Pacjenci
dotknięci tymi zaburzeniami nie panują w pełni nad swoimi kończynami, które mogą
zachowywać się wbrew ich woli. Możemy wyróżnić także psychologiczny aspekt ogra-
niczeń wolnej woli, choćby ludzką skłonność do opierania sądów na heurystykach, czyli
uproszczonych metodach rozwiązywania problemów, często warunkujących inicjację
dobrowolnych decyzji. Ludzkie umysły cechuje przypadłość zwana tendencyjnością
(bias), polegająca na tym, że zdarza nam się popadać w określone zawodne wzorce,
schematy rozumowań, co sprawia, iż często popełniamy uniwersalne i charakterystycz-
ne błędy (Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2006, s. 550-558). Należy wreszcie zaakcen-
tować biologiczny rodowód naszych pragnień. Wszelka ludzka autonomia wyłania się
z poziomu biologicznego, funkcjonalna architektura ludzkiego organizmu sprawia zaś,
że wszelkie ludzkie zachowania zmierzają do mniej lub bardziej zawoalowanego pozy-
tywnego pobudzenia systemu nagrody i kary (Korzeniewski, 2005, s. 93-94).
Neuronauki potwierdziły podstawową intuicję Freuda, według której myśli uświa-

domione to tylko wierzchołek góry lodowej w oceanie nieświadomości. Dyskutując
o podejmowaniu decyzji, powinniśmy zdawać sobie sprawę z zakorzenienia naszych
intencji w kompleksowej sieci procesów nieświadomych, na bazie których powstają;
oraz zakotwiczenia tych procesów w świecie fizycznym. Akty wolicjonalne, których
atrybutem jest wolna wola, to w dużej mierze rezultat aktywności przebiegającej
poniżej progu świadomości. Aktywność ta z definicji nie podlega naszej bezpośred-
niej kontroli. Jeśli jednak poczynimy założenie o dwustronnych interakcjach umysłu i
mózgu, okazuje się, że ludzie mogą świadomie modyfikować niektóre z procesów nie-
uświadomionych, w oparciu o które powstają później kolejne akty świadomości. Jest
to oczywiście kontrola pośrednia, nieabsolutna, ponadto również uwarunkowana po-
przednimi stanami mózgu. Z powodu zmienności osobniczej oraz określonego wpływu
środowiska niektórym ludziom świadoma samokontrola może przychodzić z łatwością,
podczas gdy dla innych okazuje się niemożliwa. Być może deprecjonuje to ideę wolno-
ści, jeśli jednak chcemy w ogóle mówić o wolnej woli, to może być ona wyłącznie tym,
czym daje się nazwać w takich właśnie warunkach. W świetle eliminatywistycznych
trendów panujących w naukach o układzie nerwowym - to i tak wiele.
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Iluzja gumowej ręki a teoria rozszerzonego

umysłu
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Zgodnie z podejściem enaktywistycznym proponowanym przez Alva Noë (2004)
człowiek poznaje poprzez aktywną interakcję ze środowiskiem zewnętrznym. Zwraca
on między innymi uwagę na specyfikę procesu „widzenia” lub „dotykania”. Żadne z
nich nie ma szans się odbyć na podstawie informacji czerpanych z wewnątrz organi-
zmu, wymagają one zaangażowania otoczenia.
Do podobnych wniosków dotyczących aktywnej percepcji dochodzą Andy Clark

i David Chalmers w „The Extended Mind” (1998). Według tej koncepcji człowiek
tworzy ze środowiskiem sprzężony system, który może być postrzegany jako system
kognitywny o swoich własnych prawach. Wszystkie części systemu odgrywają aktywną
rolę przyczynową i wspólnie kierują zachowaniem w taki sam sposób, w jaki zazwyczaj
robi to poznanie. Jeżeli usuniemy składnik zewnętrzny kompetencje behawioralne
systemu spadną, tak samo jak w przypadku, gdy usunęlibyśmy mu kawałek mózgu.
Autorzy proponują tezę, że taki rodzaj sprzężonego systemu liczy się jako system
poznawczy, niezależnie od tego czy jest całkowicie w głowie czy też nie.
W porównaniu do wcześniejszych teorii proponowanych m.in. przez Putnama (1975)

i Burge’a (1979) propozycja Clarka i Chalmersa opiera się na aktywnych cechach świa-
ta (nie wywodzących się z historii podmiotu), odgrywających ważną rolę w teraźniej-
szości. Są one sprzężone z organizmem i dlatego mają bezpośredni wpływ na organizm
i jego zachowanie. Jednocześnie przyjmując koncepcję aktywnego eksternalizmu moż-
na ominąć problem związany z zewnętrznością treści poznawczych – dana teoria nie
zakłada przyczynowej lub wyjaśniającej roli zewnętrznych aspektów w powstawaniu
działania. Dzięki sprzężonemu systemowi angażującemu zarówno to, co wewnętrzne,
jak i to, co zewnętrzne nie można wyeliminować żadnego z tych elementów. Jest to
także rozwiązanie pozwalające na bardziej naturalne wyjaśnienie różnych działań (np.
wybór słów w Scrabble).
Ostatecznie autorzy decydują się na postawienie śmiałej tezy, że nie wszystkie

stany mentalne mają swoje źródło w stanach wewnętrznych – przekonania mogą wy-
wodzić się z cech środowiskowych, jeżeli te cechy odgrywają odpowiednią rolę w pro-
wadzeniu danych procesów poznawczych. To by oznaczało, że umysł rozciąga się na
świat. Dla poparcia swojego przekonania Clark i Chalmers podają przykład Otto,
który cierpi na chorobę Alzheimera i w kwestii informacji dotyczących środowiska
zewnętrznego polega na informacjach zapisanych w notatniku.
W związku z powyższymi teoriami pragnę zwrócić uwagę na prostą iluzję opierają-

cą się na potrójnej interakcji pomiędzy wzrokiem, dotykiem i propriocepcją. Paradyg-
mat przedstawiony przez Botvinicka i Cohena w 1998 roku opiera się na wywoływaniu
iluzji dotykowej dotyczącej obcej kończyny. Oryginalne badanie przeprowadzone przez
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Botvinicka i Cohena przez liczne lata po jego przedstawieniu było wielokrotnie powta-
rzane oraz modyfikowane. Pierwotnie polegało ono na posadzeniu osoby badanej przy
biurku, na którym kładła ona swoją lewą rękę. Następnym krokiem było przesłonięcie
kończyny ekranem (ukrycie jej przed wzrokiem badanego) i umieszczenie gumowego
modelu lewej górnej ręki na stoliku przed badanym (na którym miał fiksować wzrok).
Każdy uczestnik był synchronicznie głaskany pędzelkiem po jego własnej oraz sztucz-
nej dłoni. Po 10 minutach stymulacji uczestnicy wypełniali formularz, w którym mieli
za zadanie opisać ich doświadczenia oraz potwierdzić lub zaprzeczyć występowaniu
dziewięciu określonych efektów percepcyjnych.
Botvinick i Cohen przeprowadzili także drugi eksperyment, który proceduralnie

nie różnił się znacząco od poprzednika (wydłużono jedynie okres stymulacji), i który
miał za zadanie zweryfikować ewentualne zniekształcenie informacji proprioceptyw-
nych jako efekt wywołanej iluzji. Zarówno przed jak i po okresie głaskania bada-
ni wykonywali 3 „intermanual reaches” (z zamkniętymi oczami przeciągali palcem
wskazującym prawej reki po krawędzi stołu do momentu, kiedy uznawali, że dany
palec wskazuje położenie lewej dłoni). Grupy kontrolne w obu badaniach podlegały
stymulacji asynchronicznej, która okazała się bodźcem często niewystarczającym do
wywołania iluzj.
Badacze, którzy postanowili przeprowadzić kolejne eksperymenty bazujące na pa-

radygmacie iluzji gumowej ręki próbowali dokładnie zbadać granice iluzji oraz okre-
ślić okoliczności jej występowania. Dlatego też Tsakiris i Haggard (2005) swoją wersję
badania urozmaicili o warunki zakładające rotowanie pozycji, w jakiej znajduje się
gumowa ręka względem prawdziwej kończyny badanego (0 vs -90 rotacji) oraz zastą-
pienie gumowej protezy drewnianym kijkiem (obiektem neutralnym).
W ramach wystąpienia pragnę przeprowadzić krótką meta analizę badań nad iluzją

gumowej ręki oraz wskazać na istnienie widocznej luki w przytoczonych wyżej teoriach
percepcji, polegającej na wątpliwej kompatybilności oraz zdolności eksplanacyjnej w
stosunku do paradygmatów takich jak RHI.
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W teoriach managerskich wyróżniamy dwie główne strategie rozwiązywania pro-
blemów: podejście decyzyjne oraz podejście twórcze [Boland i Collopy 2004]. Podejście
decyzyjne (decision attitude) wiąże się z pasywną perspektywą osoby podejmującej
decyzję. Oznacza to, że manager w danej sytuacji wybiera rozwiązanie z gotowej listy,
której nie powinien modyfikować, by je ulepszyć i dostosować do sytuacji. Są to bazy
istniejące od lat, powstające dzięki doświadczeniu i wiedzy poprzednich osób na po-
dobnych stanowiskach, dlatego prawie niemożliwe jest, by dany problem nie pojawił
się w przeszłości. W różnych branżach managerowie zarządzający firmami spotykają
się z powielanymi od dawna rozwiązaniami, które sprawdziły się wcześniej.
Manager wybiera opcję, która wydaje mu się najbardziej dopasowana do danej

sytuacji. Poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań spośród dostępnych w bazie,
ale jeśli nie znajdzie się w niej takie, które go usatysfakcjonuje całkowicie, wybierze
te, które będzie najodpowiedniejsze z bazy. Nie testuje się więc po kolei wszystkich
rozwiązań, gdyż te znajdujące się na liście nie powinny zawieść.
Stosując tę metodę, ważne jest jak najszybsze rozwiązanie problemu i możliwość

powrotu do dalszej pracy. Najlepiej stosować ją w sprawdzonych, często powtarzają-
cych się sytuacjach. Skuteczność rozwiązań opracowanych do takich sytuacji rośnie
wraz z czasem, gdyż są one dopracowywane przez lata przez kolejne pokolenia.
Bardzo szybki i gwałtowny rozwój wielu branż wykreował jednak zapotrzebowa-

nie na zmiany w podejściu do uczenia przyszłych managerów i zarządzania firmami.
Standardowe rozwiązania oferowane przez podejście decyzyjne przestało przynosić
oczekiwane efekty i trzeba było znaleźć rozwiązania, które pozwolą przegonić konku-
rencję, będą skuteczniejsze i szybsze [Boland et al. 2008].
Człowiek nie jest w stanie sprawdzić efektywności wszystkich możliwości w podej-

ściu decyzyjnym. Twórcze rozwiązanie zauważa istnienie samego problemu i przedsta-
wia go w inny sposób, dzięki czemu umożliwia znalezienie odpowiedzi wykraczającej
poza dotychczasowe rozwiązania. Czym podejście to różni się więc od decyzyjnego?
Przede wszystkim jest skoncentrowane na zidentyfikowaniu błędu i sprawieniu, by nie
pojawił się ponownie. Managerowie pozwalający sobie na twórcze myślenie w pracy
bardziej angażują się w projekt, przez co mają większą możliwość na stworzenie bar-
dziej wartościowego produktu. Znalezienie jednej możliwości nie kończy procesu.
Znalezienie tego jedynego rozwiązania trwa jednak dużo dłużej, ponieważ każ-

dy problem jest traktowany indywidualnie i nieszablonowo. Ta strategia wiąże się
z bardzo dużym ryzykiem: nie ma tutaj miejsca na błędy. W nowych, nieznanych
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sytuacjach, popełnienie pomyłki może spowodować zbyt duże szkody.
Abdukcja jest procesem rozumowania, który dla pewnego zbioru faktów tworzy ich

najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia. W odróżnieniu od rozumowania dedukcyjne-
go, abdukcja wymaga tworzenia nowych twierdzeń i pojęć. Nie uda nam się wyciągnąć
poprawnego wniosku bezpośrednio za pomocą samych przesłanek bez odniesienia się
do posiadanego stanu wiedzy [Bajcar 2012]. Magnani dodatkowo dychotomizuje poję-
cie abdukcji: (1) generowanie możliwych hipotez (selektywnych lub kreatywnych), (2)
wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia, przy okazji oceniając hipotezy [Magnani
2001].
Obie metody rozumowania wytwarzają hipotezy, które są prawdopodobne. Ab-

dukcja selektywna jednak pozwala wybrać jedną z listy gotowych hipotez. Jedno z
tych gotowych rozwiązań może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Abdukcja selek-
tywna daje zawsze przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu.
Przy pojawianiu się nowych informacji, ważne jest by ewaluować aktualną hipote-

zę i aktualizować najlepsze rozwiązanie. Idąc za drugą definicją Magnaniego, można
powiedzieć, że ostatecznie wybrane przez nas rozwiązanie będzie najlepszym spośród
dostępnych wyjaśnieniem naszego wnioskowania. Etap generowania hipotez jest więc
wystarczający w abdukcji selektywnej [Magnani 2015].
Abdukcja kreatywna natomiast generuje nowe hipotezy. Przykłądem na gruncie

diagnozy byłoby odkrycie choroby, która nie występowała wcześniej, o przesłankach
nie łączących się w znany diagnostom wniosek. W tym momencie następuje koniecz-
ność zdiagnozowania nowej choroby, która będzie pasowała do objawów. Generalnie,
abdukcja kreatywna znajduje swoje zastosowania w dziedzinie odkryć naukowych i
nieodkrytych pól wiedzy.
Pierwszym wspólnym elementem łączącym zagadnienia abdukcji i zarządzania roz-

wiązywaniem problemów są okoliczności ich stosowania. Zarówno abdukcja selektyw-
na jak i podejście decyzyjne wystąpi w momencie sytuacji dobrze nam znanej, często
powtarzającej się, z dobrze określonymi szlakami postępowania. Te metody będą uży-
wane stosunkowo częściej niż abdukcja kreatywna i podejście twórcze. Będziemy je
stosować w sytuacjach nowych, nieznanych nam dotychczas, częściej sprawdzać po-
stawione przez siebie hipotezy. Dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo na
dotarcie do najlepszego wyjaśnienia, na czym zależy nam w przypadku stosowania
rozumowań abdukcyjnych (zgodnie z drugą definicją Magnaniego) oraz przy rozwią-
zywaniu problemów managerskich.
Drugim istotnym podobieństwem jest właśnie wnioskowanie do najlepszego wyja-

śnienia oraz jego zależności i różnice w obu rodzajach abdukcji. Abdukcja kreatywna
z większym prawdopodobieństwem dotrze nie tylko do wystarczającego, ale do naj-
lepszego rozwiązania danej sytuacji (tak jak jest w przypadku podejścia twórczego),
podczas gdy stosując abdukcję selektywną (oraz podejście decyzyjne) znajdziemy od-
powiedź optymalną i rozwiązującą zaistniały problem, ale mamy mniejszą pewność,
że będzie to wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia. Nowe informacje o problemie
aktualizują oczywiście odpowiedniość danej hipotezy, dzięki czemu możemy zmienić
decyzję i inną informację uznać za bardziej reprezentatywną w danej sytuacji.
Oba rodzaje abdukcji (selektywna i kreatywna) według definicji nastawione są na

znalezienie najlepszego możliwego wyjaśnienia, mimo że w zupełnie inny sposób. W
przypadku podejść rozwiązywania problemów cel jest taki sam, jednak możemy intu-
icyjnie wnioskować, że wykorzystując strategię twórczą znajdziemy lepszą odpowiedź
na pytanie niż decyzyjna, ponieważ jest lepiej dostosowana do warunków, a nie jest
jedynie odtwórczym działaniem człowieka. Możliwe również, że nie powinno się po-
równywać skuteczności dwóch abdukcji i dwóch strategii, gdyż znajdują one swoje
zastosowania w zupełnie odmiennych sytuacjach.
Można zauważyć, że abdukcja selektywna lub kreatywna będzie częścią procesu

rozwiązywania problemów, pewną strategią podejmowaną w zależności od sytuacji,
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ale sama w sobie nie będzie stanowić sposobu na rozwiązanie problemu. Oba rodzaje
abdukcji mogą być więc z pewnością porównane do managerskich podejść rozwią-
zywania problemów. Z pewnością zarówno w podejściu decyzyjnym jak i twórczym
można spotkać się z rozumowaniem abdukcyjnym, jednak jest to raczej związane z
ogólnym procesem rozwiązywania problemów.
Strategie te są oparte o sposób rozumowania ludzkiego. Mechanizm podejścia twór-

czego jest jednak bliższy związkowi między abdukcją, dedukcją i indukcją według infe-
rencyjnej teorii Peirce’a (1931-1958), na którym jest oparty wspomniany wyżej model
Magnaniego, niż mechanizm podejścia decyzyjnego.
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Nietrudno wymienić przynajmniej pięć problemów współczesnej nauki, w tym na-
uk poznawczych. Dążenie do publikacji jak największej liczby artykułów, nacisk na
publikację pozytywnych wyników badawczych, relatywna łatwość publikowania wy-
ników badań, w których zastosowano niepoprawną metodologię, brak krytycyzmu
względem własnej działki badawczej. Wystąpienie dotyczy ostatniego z wymienio-
nych. Przedstawiając podejście filozofii eksperymentalnej do zagadnień tradycyjnej
filozofii, w szczególności filozofii umysłu, pokazuję, że możliwy jest w nauce pozytyw-
ny samokrytycyzm.
Popularność w filozoficznej refleksji nad umysłem podejścia analitycznego wzmac-

nia przekonanie, że filozofia zajmuje się abstrakcją (słaba teza) albo też, że jest działal-
nością aprioryczną (mocna teza). Program filozofii eksperymentalnej wychodzi poza
tak określone ramy metodologiczne i korzysta z metod ilościowych. Jego zwolennicy
starając się zakwestionować założenie o jednolitości intuicji pojęciowych (Machery i
in. 2004, Sytsma i Livengood 2011), panujące według nich w filozofii, wprowadzili do
niej dane pochodzące z metod ankietowych i scenariuszowych.
Postulat empirycznej rozstrzygalności ogranicza się tylko do wzmiankowanego za-

łożenia, co oznacza, że nie na każde pytanie filozoficzne można odpowiedzieć za pomo-
cą metodologii empirycznej. Nie jest to zresztą zamysłem filozofii eksperymentalnej.
Cele bowiem są co najmniej trojakiego rodzaju (Nadelhoffer i Nahmias 2007): zba-
dać intuicje ludzi bez wykształcenia filozoficznego, określając ich zgodność z teoriami
filozoficznymi; zbadać sposób, w jaki możemy manipulować warunkami badania (np.
poprzez zmianę treści pozycji scenariuszowych) by zmienić intuicje badanych, zdo-
bywając tym samym dodatkową wiedzę na temat natury samych intuicji i naszego
systemu poznawczego; unaocznić nadużycia filozofów nagminnie odwołujących się do
— jak się okazuje nie tak znów potocznych — intuicji.
Przykładem badań z pogranicza filozofii eksperymentalnej są prace J. Greene’a

(2001, 2002, 2004), ukazujące przy pomocy fMRI, różnice w procesach kognitywnych i
emocjonalnych przy analizowaniu różnych wersji eksperymentów myślowych z zakresu
etyki. Badania Weinberga i współpracowników (2001) wykryły różnice międzykultu-
rowe w odpowiedziach na scenariusze typu Gettierowskiego (1963), tym samym dając
argument przeciw powszechności intuicji epistemicznych. Również rezultaty Knobe’a
(2003a, 2003b) nad efektem ubocznym (side-effect effect), można zaliczyć do omawia-
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nego paradygmatu badawczego.
Filozofia eksperymentalna spotyka się ze stosunkowo przeciętnym zainteresowa-

niem tradycyjnej filozofii, ale nie umknęła krytyce (np. Kauppinen 2007). Niektóre
zarzuty, takie jak zarzuty metodologiczne, można odrzucić, powołując się na mło-
dzieńczy wiek programu badawczego. Inne, takie jak argumenty S. Cullena (2010) czy
Ludwiga (2007) dotyczą jakości intuicji osób badanych. Jako osoby nieposiadające
kompetencji filozoficznych, nie mają być oni w stanie merytorycznie i trafnie odnieść
się do stawianych im pytań kwestionariuszowych.
To, na co pragnę zwrócić uwagę, to sam fakt zaistnienia dyskusji nad jednym z

entymematów filozofii, tj. tezie o odwoływaniu się do trafnych (lub trafniejszych z
racji na bycie filozoficznymi) intuicji. O ile wcześniej można było zastanawiać się, na
ile nauki empiryczne niejako zabierają poletko rozważań filozoficznych, tak teraz kry-
tyka dotknęła samych metod stosowanych przez filozofów. Potrzeba odniesienia się do
zarzutów wywołuje, jak mi się wydaje, zdrową atmosferę dla rozwoju wiedzy. Natural-
nie, sami filozofowie od dawna krytykują własne metody, co możemy nazwać dalekim
echem procesu dialektycznego. Empiryczne zakwestionowanie, jednak napotykanej w
rozważaniach teoretycznych, tezy o jednolitości intuicji, jest o tyle odmienne, że ko-
rzysta z metody niefilozoficznej.
Naukom poznawczym przydałby się tego rodzaju krytyczny ogląd. Dokonywany

przez samych naukowców, ale być może przy wykorzystaniu metod z innych dziedzin
wiedzy. Nie sądzę, aby pomocna była tradycyjna filozofia nauki, bo o ile na kierun-
kach pokrewnych do nauk społecznych w programach kształcenia można odnaleźć
jej podstawy, o tyle jest to zjawisko o wiele rzadsze przy okazji jednostek nastawio-
nych bardziej na nauki przyrodnicze. Ilu spośród młodych naukowców, kilka lat po
doktoracie z zakresu neuropsychologii albo neurobiologii, słyszała chociażby o Karlu
Popperze? Warto by to zbadać, ale i tak nic nie zastąpi zdrowej dozy sceptycyzmu.
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Podstawą psychologii ewolucyjnej jest stwierdzenie, że nasz umysł powstał w efek-
cie działania mechanizmów ewolucji. Zachowania człowieka w wielu sytuacjach są ta-
kie, a nie inne, ponieważ przez tysiące lat ewolucji naszego gatunku były one korzyst-
niejsze z punktu widzenia rozprzestrzeniania genów. Przykładem jest strach przed
drapieżnikami – dla naszych przodków o wiele korzystniejsze było zdecydowanie się
na ucieczkę w przypadku dostrzeżenia w pobliżu niedźwiedzia, bądź innego groźnego
zwierzęcia, niż pozostanie w jego pobliżu. Gdyby pradawni ludzie nie czuli strachu,
mogliby zostać ciężko ranni, lub zginąć, co uniemożliwiłoby im efektywne przekaza-
nie genów. Czy jednak w ewolucyjnym ujęciu umysłu jest miejsce dla wolnego, a nie
zdeterminowanego czynnikami zewnętrznymi, podejmowania decyzji? Czy wolna wola
mogłaby okazać się korzystna ewolucyjnie?
Na początek warto zastanowić się czym wolna wola miałaby być. Najczęściej pod

tym pojęciem rozumie się możliwość podjęcia decyzji niezależnie od czynników ze-
wnętrznych, które wpływają na podmiot. Innymi słowy – jeśli wybraliśmy A, to po
cofnięciu czasu do momentu wyboru, przy zachowaniu dokładnie takiego samego prze-
biegu wydarzeń, moglibyśmy wybrać B. Jak pokazały badania z zakresu filozofii eks-
perymentalnej, takie podejście do wolnej woli jest podejściem najbardziej intuicyjnym
i najpopularniejszym pośród ludzi niezwiązanych z filozofią (Nichols, Knobe, 2007).
Przedstawiona definicja wolnej woli, nazywana często libertariańską, wykorzystywana
jest również przez filozofię chrześcijańską, zajmuje także zaszczytne miejsce w rozważa-
niach wielu filozofów, takich jak np. Kartezjusz, czy współczesny znawca zagadnienia
– Robert Kane (1999).
Zastanówmy się nad ewentualną ewolucją tak rozumianej, wyłamującej się przy-

czynowości, wolnej woli. Wyobraźmy sobie dwóch ludzi, którzy stają twarzą w twarz z
niedźwiedziem i każdy z nich niezależnie zastanawia się co zrobić. Załóżmy, że pierw-
szy z nich ma wolną wolę, a drugi nie ma. Czy pierwszy człowiek ma jakąkolwiek
przewagę nad drugim? Jeśli jego decyzja dotycząca ewentualnej ucieczki zostanie pod-
jęta z użyciem wolnej woli to istnieje możliwość, że ostatecznie zdecyduje się on na
pozostanie przy niedźwiedziu – w końcu wolna wola oznacza zignorowanie przyczyn
wpływających na podmiot, takich jak właśnie strach przed wielkim, niebezpiecznym
zwierzęciem (dzięki zignorowaniu tych przyczyn podmiot ma możliwość postąpienia
inaczej niż postąpił nawet w identycznych warunkach).
Co więcej, gdyby wybór opierał się na całkowicie indeterministycznym procesie,

ignorującym wszystkie przyczyny, to szansa na pozostanie w miejscu bądź ucieczkę
wynosiłaby pół na pół. W takim przebiegu wydarzeń, drugi człowiek miałby o wiele
większe szanse na przeżycie – jest on w końcu pozbawiony wolnej woli, więc nie jest w

mailto:michal.marzec.remiszewski@gmail.com


11. PFK, Zeszyt abstraktów Czy wolna wola mogła być korzystna ewolucyjnie?. . .

stanie wyrwać się z determinant takich jak strach i musi im ulec (oczywiście, możliwe
że ma uszkodzone ciało migdałowate, bądź tuż obok niedźwiedzia jest jego własne
dziecko, którego pragnie bronić – wtedy jednak zrezygnuje z ucieczki nie dlatego,
że zignoruje zewnętrzną przyczynę, a dlatego że inna przyczyna zdeterminuje jego
działanie).
Przykład z całkowitym zignorowaniem przyczyn jest bardzo skrajny, możemy więc

rozważyć sytuację, w której większość czynników budujących strach i chęć ucieczki
wpływa na decyzję podmiotu, ale z części z nich wciąż podmiot może się wyłamać. W
takim wypadku jednak, nawet gdyby człowiek z wolną wolą nie wybierał pozostania
przy niedźwiedziu z prawdopodobieństwem pięćdziesięciu procent, tylko o wiele, wiele
mniejszym, presja selekcyjna promująca osobników bez wolnej woli i tak by działała.
Dobór naturalny jest w końcu bardzo czuły nawet na niewielkie zmniejszenie efek-
tywności transferu genów – z czasem osobniki lepiej dostosowane wypierają te, które
są dostosowane gorzej.
Przewagę braku wolnej woli nad jej posiadaniem dobrze obrazują również bada-

nia z zakresu psychologii ewolucyjnej, które dotyczą podejmowania o wiele bardziej
złożonych decyzji, niezwiązanych z nagłym i intensywnym przypływem emocji takich
jak strach. Przykładowo, istnieje wiele danych o preferencjach ludzi podczas wyboru
partnerów seksualnych, takich jak fakt, że kobiety chętniej decydują się na związek
z mężczyzną, który przejawia zachowania altruistyczne, opiekuńcze i jest chętny do
dzielenia się swoimi zasobami (zob. np. Buss, 2001: 133-150). Dzieje się tak dlatego, że
dzieci mężczyzn posiadających wymienione cechy znajdują się w o wiele lepszej sytu-
acji, niż dzieci mężczyzn nieopiekuńczych i niechętnych do dzielenia się. Oznacza to,
że związek z opiekuńczym partnerem zwiększa szanse kobiet na efektywne przekazanie
ich genów.
Wyobraźmy sobie teraz, że pewna kobieta, która posiada wolną wolę, postanawia

wybierać partnerów niezależnie od ich opiekuńczości, czy zachowań altruistycznych –
a zatem niezależnie od czynników zewnętrznych. Inna kobieta natomiast, taka która
nie posiada wolnej woli, podejmuje decyzję o związku na podstawie ewolucyjnego
przystosowania, jakim jest pragnienie bycia z mężczyzną chętnym do dzielenia się.
Jeśli wolna wola miałaby działać na zasadzie indeterministycznych procesów, czyli
ignorować czynniki zewnętrzne wpływające na człowieka, to istnieje mniejsza szansa,
że kobieta która ją posiada zwiąże się z partnerem altruistycznym niż że zrobi to
kobieta, która jej nie posiada. Zatem geny kobiety z wolną wolą byłyby w gorszej
sytuacji niż geny kobiety bez wolnej woli.
Istnieją próby ratowania idei wolnej woli na gruncie ewolucjonizmu. Przykładem

może być argument Bjorna Brembsa, który twierdzi, że wolna wola faktycznie mogła
być cechą promowaną przez dobór naturalny (Brembs, 2011). Brembs także rozu-
mie wolną wolę jako możliwość podjęcia decyzji niezależnie od pewnych czynników
zewnętrznych – jako złożony proces, w którym nakładające się na siebie przyczyny
w pewnym momencie przerywane są przez zdarzenie spontaniczne, które przyczyny
nie posiada. Brembs argumentuje, że mózg który czasem podejmuje decyzje w spo-
sób indeterministyczny ma znaczną przewagę ewolucyjną – przykładowo, uciekająca
ofiara, która na podstawie spontanicznej aktywacji neuronów podejmuje decyzje by
skręcić w prawo, a nie w lewo, jest trudniejsza do złapania dla drapieżnika, ponieważ
jej wybory są dla niego bardziej nieprzewidywalne. Nieprzewidywalność osobników z
wolną wolą mogła stanowić korzystną presję ewolucyjną, która sprawiała że ich geny
były efektywniej transferowane do następnych pokoleń.
Przedstawione wcześniej przykłady stoją jednak w sprzeczności z argumentem

Brembsa. Ponadto, jego pomysł wcale nie wymaga istnienia wolnej woli – nieprzewi-
dywalność decyzji bowiem można osiągnąć także innymi metodami niż indetermini-
styczne procesy w mózgu. Dobitnie pokazuje to zjawisko deterministycznego chaosu,
wedle którego nawet w świecie w pełni zdeterminowanym istnieją zdarzenia kom-
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pletnie nieprzewidywalne. Zaprezentowane rozważania sugerują więc, że wolna wola
rozumiana w sposób libertariański najprawdopodobniej nie byłaby cechą promowaną
przez dobór naturalny.
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