
 CZY PSYCHOLOGII POTRZEBNA 
JEST JAKAŚ KONCEPCJA PRZEDMIOTU 

DOŚWIADCZENIA ZMYSŁOWEGO?

Ten tekst ma służyć namysłowi nad problemem, czy do psychologicznego 
badania percepcji konieczna jest, albo chociaż przydatna, koncepcja - czyli 
jakieś teoretyczne opracowanie, guasi-teoria — przedmiotu percepcji, tj. 
tego, co widziane, słyszane, dotykane itd. Tytułowe pytanie mogłoby zostać 
odczytane na poziomie bardzo ogólnym, jako problem stosunku ontologii 
(przedmioty doświadczenia zmysłowego) do nauk szczegółowych (psycholo
gia); równie „abstrakcyjną” postać mogłaby przyjąć odpowiedź na to pyta
nie. Niniejszy tekst będzie jednak odpowiedzią nie tak bardzo ogólną, gdyż 
jest próbą wytropienia w różnych psychologicznych ujęciach percepcji kon
cepcji przedmiotu percepcji lub takiej luki teoretycznej, która domagałaby 
się wypełnienia taką koncepcją.

Percepcja jest tradycyjnym tematem badań psychologicznych, ale też 
filozoficznych. Wzajemny stosunek obu dyscyplin był w historii wielokrot
nie tematem dyskusji, nawiasem mówiąc, filozoficznych. Z tego powodu, że 
różnie pojmuje się zadania filozofii, jej status jako przedsięwzięcia po
znawczego (czy jest nauką, a jeśli tak, to jaką; czy nie, a jeśli nie, to czym 
jest), a także z tego powodu, że nie ma jednomyślności w pojmowaniu 
przedmiotu psychologii (czy jest nim tylko zachowanie, czy również zacho
wujący się podmiot) relacja między obiema dyscyplinami ustanawiana była 
i jest na rozmaite sposoby. Jedna z dróg prowadząca do określenia tej rela
cji wiedzie przez obserwację istniejącej praktyki naukowej, czyli tego, czym 
zajmują się filozofowie i psychologowie oraz w jaki sposób swoje zaintere
sowania realizują. Tak się składa, że istnieje niemało zagadnień wspólnych 
zainteresowaniom jednych i drugich, a wśród nich znajduje się właśnie 
zagadnienie doświadczenia zmysłowego. Zarówno w psychologii, jak 
i w filozofii bada się percepcję i piszę na jej temat. Jednakże sposób trak
towania tego samego tematu jest tu wyraźnie różny, i nie wynika on tylko 
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z odmienności metod, jakimi dysponują te dyscypliny, ale z czegoś bardziej 
podstawowego. Ryzykując zbytnim uproszczeniem, w stopniu właściwym 
wszelkim uogólnieniom, można stwierdzić, że filozofów interesuje to, co 
spostrzegamy, natomiast psychologów to, jak spostrzegamy. Uważa się, że 
obszarem badań filozoficznych jest strefa możliwości, filozofia pyta 
o granice: co może być, a co być nie może, natomiast psychologia myśli 
o tym, co już jest, zajmuje się tymi możliwościami, które zostały zaktuali
zowane i istnieją w świecie jako fakty empiryczne (mając to samo na myśli, 
David Pears powiada, że filozofia interesuje się tym, co a priori, a psycho
logia tym, co a posteriori). Filozofów interesuje zatem w pierwszym rzędzie 
to, co spostrzegamy, czyli to, co jest przedmiotem percepcji (w sensie: co 
w ogóle może być przedmiotem percepcji), natomiast psychologów raczej 
interesuje to, jak spostrzegamy, czyli jak to się rzeczywiście (w sensie: em
pirycznie) dzieje, że doświadczamy czegoś zmysłowo, inaczej mówiąc: jak 
przebiega (albo: realizuje się, wydarza się itp.) widzenie, słyszenie, wącha
nie. Takie postawienie sprawy jest zgodne z ideowymi korzeniami obu 
dyscyplin. Filozofia wyrosła z dwóch pytań: o to, co istnieje, oraz o to, jak 
poznać to, co istnieje. Co najmniej od czasów Herakłita mędrcy zastana
wiali się, czy uszy i oczy są „dobrymi świadkami”, czy można poznać praw
dę o świecie za pomocą zmysłów i czy aby nie jest tak, że to, co widzimy, 
słyszymy i czego dotykamy, to jest pozór, a nie rzeczywistość. Psychologii 
kwestia ta nigdy specjalnie nie zajmowała: tutaj psychologowie, jak się 
wydaje, trwali i trwają w naturalnym nastawieniu, tzn. przyjmują, że 
przedmiotem spostrzeżeń jest świat, aczkolwiek przyznają, że czasem nie 
jest (choćby w przypadku halucynacji). Kwestia, czy to niezdecydowanie 
albo wręcz obojętność wobec problemu jasnego określenia przedmiotu do
świadczenia zmysłowego jest czymś zasadnym i usprawiedliwionym, czy 
też jest niepożądanym skutkiem niedbałości i wyrazem niedopracowania 
teorii, znajdzie się w polu rozważań podjętych w niniejszej pracy.

Droga do udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule będzie 
się składać z dwóch etapów. Pierwszy (rozdział 1) wiódł będzie przez obszar 
filozofii i uwieńczony zostanie wyłonieniem kandydatów pasujących do roli 
przedmiotu doświadczenia zmysłowego. Drugi etap (rozdział 2) będzie po
szukiwaniem w psychologicznych ujęciach percepcji - wcześniej poklasyfi- 
kowanych — określonej koncepcji przedmiotu percepcji (którejś z wymie
nionych w poprzednim etapie) lub poszukiwaniem miejsca dla takiej kon
cepcji. Ewentualny brak w teoriach psychologicznych koncepcji przedmiotu 
doświadczenia zmysłowego, wynikający z braku, w ogóle, miejsca na coś 
takiego, będzie podstawą do udzielenia negatywnej odpowiedzi na tytułowe 
pytanie. Natomiast uzasadniona obecność takiej koncepcji lub sama moż
liwość tego sugerować będzie odpowiedź twierdzącą.
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□ 1. Co w ogóle można spostrzegać

Zasadniczo wyróżnia się cztery różne, alternatywne stanowiska w tej kwe
stii („zasadniczo”, ponieważ poglądów jest tu więcej, jednakże pozostałe 
można traktować jako wariacje na temat któregoś z czterech głównych 
stanowisk). W myśl pierwszego rozwiązania, nie zawsze wtedy, gdy coś 
spostrzegamy, istnieje to, co spostrzegamy. Spostrzeżenie Pana Twardow
skiego siedzącego okrakiem na księżycu jest bezprzedmiotowe, ponieważ 
Pan Twardowski nie istnieje poza subiektywnym światem przedstawień 
spostrzegającego. Stanowisko to można nazwać fizykalistycznym, bowiem 
zgodnie z nim dane w spostrzeżeniach przedmioty istnieją zawsze i tylko 
wtedy, gdy są to przedmioty fizyczne. Drugie stanowisko, zwane realizmem 
krytycznym lub pluralistycznym głosi, że zawsze, gdy coś spostrzegamy, 
istnieje to, co spostrzegamy, ale nie wszystkie spostrzegane przedmioty są, 
by tak rzec, jednakowo rzetelne. Te najbardziej rzetelne to rzeczy fizyczne, 
wielowymiarowe i trwałe, dostępne wielu obserwatorom. Mniej rzetelne są 
tęcze, cienie, a najmniej: przedmioty iluzoryczne, omamy i widzenia senne.

„Świat percepcji to kontinuum, na którego jednym skrzydle występują solid
ne materialne bryły, na drugim zaś przedstawienia i obrazy, a więc epizody we
wnętrznej, percepcyjnej biografii tego, kto postrzega, a strefę środka zajmują 
twory hybrydalne, pochodne obiektów z owych skrajnych skrzydeł, wytwory ich 
wzajemnych oddziaływań. Nie ma powodu, by czemukolwiek w świecie percepcji 
odmawiać istnienia, ale nie ma też powodu, by uznawać wszystko za takie, jakie 
się jawi” (Chwedeńczuk, 1993, s. XXX).

Drobna uwaga. Kwestia nazewnictwa poszczególnych stanowisk w spo
rze o przedmiot percepcji nie jest pozbawiona nieścisłości. To, co na przy
kład Chwedeńczuk nazywa „realizmem krytycznym”, w terminologii Mi
chała Hempolińskiego nosi nazwę „realizmu naiwnego” (najprawdopodob
niej autorzy ci dokonali rozróżnienia naiwny — krytyczny na różnych pod
stawach. Hempoliński uczynił to na kanwie dwóch różnych - naiwnego 
i krytycznego — sposobów traktowania tzw. własności pierwotnych).

Trzecie rozwiązanie to tzw. fenomenalizm. Tutaj sądzi się, że zawsze, 
gdy coś spostrzegamy, istnieje to, co spostrzegamy, i wszystko, co spostrze
gamy jest równie rzetelne. Spostrzegamy przedmioty jednej kategorii, acz
kolwiek nie wszystkie z tych przedmiotów wiążą się z przedmiotami fi
zycznymi. Te wybrane, jak się powiada, „odsyłają do” przedmiotów fizycz
nych albo „pozwalają wnosić o” istnieniu przedmiotów fizycznych, albo 
„stanowią tworzywo” przedmiotów fizycznych. Czwarte z rozwiązań doty
czących przedmiotu doświadczenia zmysłowego zaproponował Berkeley. 
Jest to, z grubsza rzecz biorąc, fenomenalizm „udoskonalony” przez dodat
kowe twierdzenie, iż nie istnieje nic poza tym, co spostrzegamy (esse est 
percipi).

Jak się da od razu zauważyć, krytyczny realizm jest stanowiskiem naj
bardziej zbliżonym do poglądu zdroworozsądkowego albo potocznego. Wy



50 DOŚWIADCZENIE INDYWIDUALNE

wołującym w filozofii percepcji najwięcej dyskusji i przez to największym 
rywalem realizmu jest fenomenalizm, doktryna jawnie sprzeczna z myśle
niem potocznym. Fenomenalizm postuluje istnienie pewnych, zdaniem 
wielu, dziwnych przedmiotów, tak dziwnych, że choć mamy z nimi nie
ustanny kontakt, w dodatku zmysłowy (trudno o bliższy), nie domyślamy 
się zazwyczaj ich istnienia (domyślają się tego jedynie wybrani filozofowie). 
Najsławniejsza, choć dziś już prawie przez nikogo nie akceptowana, propo
zycja określająca kształt i naturę właśnie tych przedmiotów znana jest 
jako teoria danych zmysłowych. Teorię tę stworzyli (a na pewno rozwinęli - 
jeśli uznać za wiążące dokonania wcześniejszych filozofów, zwłaszcza Joh
na Locke’a) na początku XX stulecia George Edward Moore i Bertrand 
Russell, inicjatorzy nowego sposobu uprawiania filozofii opartego na anali
zie pojęć (a swego czasu wyznawała ją i udoskonalała cała grupa promi
nentnych filozofów anglosaskich, m.in. A. Ayer, H. Price, Ch. Broad). Do
głębne porównanie sposobów rozumienia terminu „dane zmysłowe” przez 
obu filozofów wymagałoby bardzo obszernej analizy ich pism, zwłaszcza że 
obaj nierzadko zmieniali zdanie (i to nie tylko w szczegółach - np. Russell 
w pewnym momencie w ogóle uznał dane zmysłowe za zły pomysł). Obie 
wersje teorii: Mooreowska i Russellowska, są jednak na tyle podobne, że 
zwykło się mówić po prostu o teorii danych zmysłowych i obu filozofach 
jako twórcach tej teorii, dlatego, ze względu na przejrzystość wywodu, zaj- 
mę się pojęciem danych zmysłowych głównie takim, jakie występuje 
w pismach G.E. Moore’a.

Moore charakteryzuje dane zmysłowe na kilka sposobów. Przede 
wszystkim, dane zmysłowe są przedmiotami bezpośredniego spostrzeżenia. 
Ten typ spostrzegania autor The Nature and Reality of Objects of Percep
tion objaśnia następująco:

„Większość z nas zna doskonale doświadczenie, które opisujemy zazwyczaj 
mówiąc, że widzieliśmy czerwoną i niebieską książkę, stojące jedna obok drugiej 
na półce. Co obserwujemy czy spostrzegamy bezpośrednio, w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, gdy doświadczamy czegoś takiego? Na pewno obserwujemy jedną 
barwę, którą nazywamy niebieską, i inną barwę, którą nazywamy czerwoną: 
każdą z nich obserwujemy jako posiadającą pewną wielkość i pewien kształt; 
obserwujemy też dwa barwne płatki (patches) jako pozostające względem siebie 
w pewnym stosunku przestrzennym, który wyrażamy zwrotem «jeden obok 
drugiego». To wszystko na pewno widzimy czy spostrzegamy bezpośrednio teraz, 
jakikolwiek byłby proces, który nas doprowadził do spostrzegania właśnie tyle. 
Gdy jednak mówimy, jak mamy potocznie zwyczaj mówić, że przedmiotami spo
strzeganymi przez nas, są książki, wówczas na pewno chcemy przypisać tym 
przedmiotom własności, których w pewnym, przez wszystkich rozumianym, 
znaczeniu nie widzimy aktualnie w chwili, gdy tylko patrzymy na dwie książki 
na półce w odległości dwu jardów od nas. Wszystkie takie własności pragnę wy
kluczyć jako nie obserwowane czy spostrzegane bezpośrednio przez nas w tej sy
tuacji. Mówiąc o tym, co obserwujemy, gdy widzimy dwie książki na półce, ogra
niczam się do tego, co aktualnie widzimy. Tak rozumiany, zwrot ten stosuje się 
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do barw, ich wielkości i kształtu oraz stosunków przestrzennych w trzech wy
miarach między tymi płatkami barwnymi, ale nie stosuje się do niczego więcej” 
(Moore [za:] Półtawski, 1966, s. 26, 27).

Ów płatek o określonej barwie, wielkości i kształcie (ale nie sama bar
wa, wielkość i kształt) to właśnie bezpośrednio spostrzegana dana zmysło
wa, czyli przedmiot dany czy ukazany przez zmysły (w tym wypadku 
wzrok). Oto jeszcze jedna wypowiedź Moore’a:

„Wyjaśniłem wyżej, że przez dane zmysłowe rozumiem płatki barwne, które 
widzimy aktualnie, dźwięki, które aktualnie słyszymy, zapachy, które aktualnie 
wąchamy; wszelkiego rodzaju wrażenia zmysłowe, które ujmujemy bezpośred
nio, gdy dotykamy rzeczy, np. wrażenia twardości, miękkości, gładkości, szorst
kości itd.; a także wrażenia ciepła i zimna, wrażenia, które czujemy aktualnie, 
gdy zbliżamy nasze ręce do ognia czy zanurzamy je w zimnej wodzie; wreszcie 
wiele rodzajów tzw. wrażeń, które nazwać można wrażeniami ustrojowymi; ta
kich jak szczególna odmiana danej zmysłowej, którą nazywamy bólem zęba, lub 
różne dane zmysłowe, określane jako ból oparzenia czy ból skaleczenia” (Moore 
[za:] Półtawski, 1966, s. 32).

Pojęcie danych zmysłowych można również objaśnić za pomocą tego, co 
nazywamy powierzchnią rzeczy widzianej. Moore piszę, że gdy patrzymy 
na jakąś rzecz materialną, dajmy na to rękę, to uświadamiamy sobie 
w sposób bezpośredni pewien przedmiot, który - jako jedyny — skłonni 
jesteśmy utożsamić z częścią powierzchni tej rzeczy (choć po zastanowieniu 
zauważamy, że to utożsamienie jest podejrzane). Ten przedmiot - jak nam 
się przedstawia - posiada określone jakości zmysłowe (sensible qualities) 
(przedmiot ów nie jest identyczny z widzianą przez nas częścią powierzchni 
ręki i „przedstawia się zmysłowo” jako posiadający te jakości w innym, 
bardziej podstawowym znaczeniu - jako posiadająca pewne jakości zmy
słowe - część powierzchni ręki). Jeśli teraz powiemy o ręce jakiś sąd, np. 
„to jest miękkie” albo „to jest ręka”, to będzie to sąd o tym przedmiocie 
(a nie o ręce), będzie to twierdzenie czegoś o nim (słowo „to", pisane kursy
wą, oznacza w tym wypadku prawdziwy i ostateczny podmiot sądu spo
strzeżeniowego). Ten przedmiot, o którym cały czas mowa, to właśnie dana 
zmysłowa. Wątpliwość co do słuszności utożsamienia danej zmysłowej 
z powierzchnią rzeczy usprawiedliwia fakt, że ta sama powierzchnia (np. 
ręki) może różnie „wyglądać” dla dwu różnych ludzi, to znaczy każdy z nich 
może widzieć bezpośrednio (w sensie podanym powyżej) pewien przedmiot, 
który rzeczywiście jest różny od tego, co widzi drugi (co ma miejsce np. 
wtedy, gdy jeden z obserwatorów ma na nosie niebieskie okulary: po
wierzchnia ręki będzie dla niego wyglądała niebiesko).

Przedstawione określenia danych zmysłowych miały pomóc czytelniko
wi w wyrobieniu sobie pewnej intuicji co do „wyglądu” danych zmysłowych. 
Trzeba jednak wiedzieć, że są to określenia z wcześniejszych pism Moore’a, 
do których wprowadził on później, w artykule Status danych zmysłowych 
(1948), ważne modyfikacje. Przede wszystkim teoretycy danych zmysło
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wych, w tym również Moore, w pewnym momencie odeszli od posługiwania 
się terminem „dane zmysłowe”, aby uniknąć absurdalnego poglądu, że 
przedmioty fizyczne będące, według niektórych, skupiskami danych zmy
słowych, istnieją w sposób nieciągły, tzn. tylko wtedy, gdy są postrzegane, 
skoro dane zmysłowe, jak sama nazwa wskazuje, miały być przedmiotami 
(aktualnie) danymi. Sam Moore nie należał do tych, którzy utożsamiali 
przedmioty fizyczne ze skupiskami danych zmysłowych. Według niego, 
przedmioty fizyczne są źródłami tych danych, natomiast nie można powie
dzieć, że dane zmysłowe istnieją w przestrzeni fizycznej. Ale również nie 
w umysłach ludzi (por. Moore, s. 43). Zamiast tego zaczęli mówić o sensibi- 
liach (nomenklatura była tu zresztą niejednorodna, np. Broad używał sło
wa „sensum”), które miały mieć ten sam status ontyczny, co dane zmysło
we, lecz mogły istnieć również wtedy, gdy nie były nikomu dane, przez 
nikogo nie doznawane (czyli jako potencjalne dane zmysłowe). Ta zmiana 
miała w zasadzie wyłącznie charakter kosmetyczny i likwidowała raczej 
niezręczność terminologiczną niż skazę pojęciową. Druga modyfikacja, 
znacznie donioślejsza, polegała na rezygnacji z pojęcia bezpośredniego spo
strzeżenia {direct perception) i ujmowania danych jako przedmiotów spo
strzeżeń w ogóle. Wywód autora Statusu danych zmysłowych przedstawia 
się w tej kwestii następująco. Kiedy widzę czarne znaki na jasnym tle 
i słyszę pewne dźwięki, które przypisuję tykaniu zegara, to, w obu wypad
kach, pozostaję w jakichś relacjach do pewnych sensibiliów, które to relacje 
mogę wyrazić słowami odpowiednio: „widzę” i „słyszę”. Myliłby się jednak 
ten, kto sądziłby, że są to dwie różne (rodzajowo) relacje.

„«Widzenie» i «słyszenie», służące jako nazwy relacji, w jakiej możemy pozo
stawać do sensibiliów, nie są nazwami różnych relacji, lecz tylko wyrażają fakt, 
że w pierwszym wypadku sensibile, do którego pozostaję w pewnego rodzaju 
relacji, jest barwną plamą, podczas gdy w drugim wypadku sensibile, do którego 
pozostaje w relacji tego samego rodzaju, jest dźwiękiem” (Moore, 1995, s. 26).

Nazwa relacji między umysłem i sensibiliami, niewskazująca zarazem 
na rodzaj sensibile, to „bezpośrednie uchwycenie” {direct appréhension); 
sensibilia są przez umysł uchwytywane bezpośrednio (ewentualnie: dozna
wane). Nie można spostrzegać ani widzieć czy słyszeć itd. sensibiliów. Spo
strzegać czy widzieć można przedmioty fizyczne, które nie są ujmowane 
bezpośrednio. Również Roderick Chisholm i Henry Price twierdzili, że da
nych zmysłowych nie można spostrzegać w sensie ścisłym, lecz można je 
doznawać lub, jak wyrażał się Price, świadomość może je zapoznawać albo 
posiadać. (Moore rozwija wątek podmiotu spostrzegającego, który w przed
stawionym zdaniu odgrywa rolę członu relacji. Filozof pokazuje tu oblicze 
sceptyka, gdyż stwierdza: „Jest całkiem możliwe, jak sądzę, że nie istnieje 
żaden w ogóle byt zasługujący na nazwę «ja» lub na nazwę «mój umysł»; 
a zatem nie istnieje również nic, co byłoby kiedykolwiek bezpośrednio 
uchwycone przeze mnie” (Moore, 1995, s. 28). Ze względu na wygodę Moore 
postanawia jednak korzystać ze zwrotów typu „uchwytuję bezpośrednio A” 
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jako synonimu bezosobowego wyrażenia „w moim umyśle zachodzi bezpo
średnie uchwycenie A”.)

Bezpośredniość w doznawaniu sensibiliów polega m.in. na tym, że 
o sensibiliach się nie wnioskuje, nie osiąga się ich przez żadnego rodzaju 
aktywność intelektualną (taką jak abstrakcja lub intuicyjna indukcja) ani 
poprzez przejście od znaku do tego, co oznaczane. Ten predykat „bycie bez
pośrednio ujmowanym” miał być głównym atutem postulatu istnienia cze
goś takiego jak sensibile. Miał on uchronić teorię percepcji przed przekleń
stwem regresu w nieskończoność (bo kiedy wszystko, co ujmuję w doświad
czeniu, ujmuję za pośrednictwem czegoś innego, to za pośrednictwem uj
muję również to, co pośredniczyło w pierwszym akcie ujmowania, i tak bez 
końca). Bezpośredniość w ujmowaniu sensibiliów miała być również lekar
stwem na tradycyjne bolączki filozofii percepcji: problem względności spo
strzeżeń (jeśli ja, patrząc na to samo, co ty, widzę okrągłą monetę, a ty, 
stojąc trochę dalej, widzisz monetę w kształcie elipsy, to znaczy, że nie 
postrzegamy tej samej rzeczy, tj. monety) i problem iluzji oraz halucynacji 
(co widzi człowiek w czasie halucynacji, skoro nie realny obiekt fizyczny).

Ze względu na temat rozważań bardziej interesujący od momentu bez
pośredniości jest ten drugi moment, związany z relacją sensibiliów do 
świadomości: moment doznaniowości czy ujmowalności. W świetle tego, co 
zostało powiedziane, teorię danych zmysłowych można traktować jako 
„apofatyczny” fenomenalizm, czyli stanowisko dotyczące natury przedmio
tu, który nie jest spostrzegany, aczkolwiek w jakiś sposób doświadczany 
zmysłowo. Teoria danych zmysłowych nie mówi wprost nic, albo niewiele 
(przy okazji), o przedmiotach spostrzeżeń, lecz o przedmiotach doznań, czyli 
sensibiliach. Podstawowy powód odmówienia sensibiliom statusu przed
miotów spostrzeżeń (czyli widzenia, słyszenia, smakowania, wąchania 
i dotykania), jaki można znaleźć u Price’a, jest taki: Wszystko, o czym 
można powiedzieć, że jest dane umysłowi, jest również „osądzane” przez 
ten umysł, a więc rozpoznawane jako mające pewne jakości i stosunki, 
przynajmniej bardzo ogólnego rodzaju. Kiedy coś jest rozpoznane, staje się 
opisywalne (np. formułą „Widzę czerwony czajnik”), i dopiero wtedy mamy 
do czynienia ze spostrzeganiem, które, jak z tego widać, zawdzięcza wiele 
aktywności umysłu. Zatem to, co dane - sensibilia - nie jest spostrzegane, 
dlatego dobrym określeniem sposobu, w jaki to coś jest dane, nie jest „bycie 
spostrzeżonym”, lecz np. „bycie doznanym”, „bycie zaznajomionym” lub - 
jak chce Moore - „bycie uchwyconym”. Price, jak można zauważyć, zgadza 
się z tym (co często podnoszą przeciwnicy teorii danych zmysłowych), że 
prawdopodobnie wszystko to, co dane, podlega jakiejś „obróbce umysłowej” 
służącej np. opisaniu tego, co dane. Niemniej jednak powiada: „Wiedza 
przez opis jest stałym, być może nieuniknionym, towarzyszem zaznaja
miania się, lecz nie jest jego mordercą” (Price, 1995, s. 62). Myśl Pricea 
wzbogaca John Searle, według którego doznanie wzrokowe jest składni
kiem spostrzeżenia, a nie tym samym, co spostrzeżenie, ponieważ pojęcie 
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tego ostatniego zakłada pojęcie osiągnięcia celu, a pojęcie doznawania nie 
(dlatego w przypadku ślepowidzenia możemy powiedzieć, że człowiek spo
strzega, natomiast nie doznaje). Dokładne porównanie rozumienia terminu 
„doznanie” u Searlea i Pricea wymagałoby dość szczegółowej analizy, na co 
nie ma tu miejsca. Istnieje na pewno jedno podstawowe podobieństwo: obaj 
twierdzą, że doznanie nie reprezentuje przedmiotu, lecz zapewnia bezpo
średni doń dostęp. A trzeba wiedzieć, że twierdzenie wiążące doznanie - 
jako sposób ujmowania danych zmysłowych - z bezpośrednim poznaniem 
jest, co wykazał Półtawski, elementem pojęcia danych zmysłowych, a nie 
tylko elementem teorii danych zmysłowych, czyli ma ono charakter fun
damentalny. Motyw osiągania celu rozumianego jako sukces poznawczy 
pojawi się dalej przy omawianiu tzw. dokonaniowego ujęcia doświadczenia 
zmysłowego w psychologii.

□ 2. Psychologiczne ujęcia percepcji

Jak było wspomniane, teoria danych zmysłowych została poddana srogiej 
krytyce. Argumenty padały (ze strony Austina, Blacka i wielu innych), lecz 
nie zostaną przytoczone, bo nie jest to potrzebne. Teoria danych zmysło
wych została przedstawiona po to, by przygotować grunt pod pytanie: czy 
psychologiczne teorie percepcji muszą być „wrażliwe” na filozoficzne roz
wiązania dotyczące przedmiotu percepcji? Czy, na przykład, psychologicz
na teoria percepcji T prawdziwa przy założeniach fizykalizmu pozostanie 
prawdziwa, a przynajmniej spójna, kiedy zmienimy założenia dotyczące 
przedmiotu percepcji na przykład na fenomenalistyczne? Nie można na to 
pytanie udzielić prostej odpowiedzi, z tej przyczyny, że za wyrażeniem 
„psychologiczna teoria percepcji T” mogą się kryć zbyt różne rzeczy, gdyż 
percepcja nie jest w psychologii ujmowana tylko w jeden sposób.

Dokładnie mówiąc, w psychologii ujmuje się doświadczenie zmysłowe 
trojako. Po pierwsze, jako zdarzenie mentalne: modus świadomości (cza
sem uznaje się je za akt świadomości) z wybijającym się na pierwszy plan 
momentem sui generis przeżycia, zwanym często „(subiektywnym) dozna
niem zmysłowym”. Termin „doznanie” tutaj występuje w innym znaczeniu 
niż w teorii danych zmysłowych. Pomocny w eksplikacji tego nowego zna
czenia może być Merlau-Ponty:

„«Doznawanie» znowu stało się dla nas problemem. Empiryzm [teoria da
nych zmysłowych - T.G.] ogołocił je z wszelkiej tajemnicy, sprowadzając je do 
chwytania jakiejś jakości. Nie mógł tego uczynić inaczej, niż tylko oddalając się 
znacznie od jego zwykłego znaczenia. Doświadczenie potoczne ustanawia po
między doznawaniem a poznawaniem różnicę, która nie jest wyłącznie różnicą 
między jakością a pojęciem. Bogate pojęcie doznawania odnaleźć można jeszcze 
u romantyków, na przykład Herdera. Wskazuje ono na doświadczenie, w któ
rym nie są nam dane «martwe» jakości, lecz własności aktywne” (Merlau-Ponty, 
2001, s. 71).
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Kiedy psycholog kliniczny mówi o ubóstwie doświadczenia słuchowego 
u osoby głuchej, mając na myśli niedostępność dla niej pewnego rodzaju 
przeżyć związanych z percepcją np. dźwięku skrzypiec, to traktuje wtedy 
doświadczenie zmysłowe właśnie jako pewnego rodzaju modus świadomo
ści. Tylko przy takim rozumieniu percepcji sensownie (i dramatycznie) 
zabrzmi pytanie osoby niewidomej „Jak to jest widzieć?”. Odpowiedź 
udzielona na to pytanie przez fizjologa albo psychologa poznawczego za
brzmi w tym kontekście niedorzecznie, a to dlatego, że każde doznanie jest 
subiektywne, czyli - jak mówi Thomas Nagel — istotnie związane z jednym 
punktem widzenia, którego nie ujmuje, bo ująć nie może, żadna obiektyw
na teoria fizykalna czy poznawcza. Zwolennicy omawianego ujęcia nie de
precjonują fizjologicznych badań nad percepcją, ale podkreślają, że szcze
gółowy opis drogi impulsu nerwowego od receptora do bruzdy ostrogowej 
nie jest opisem doświadczenia zmysłowego, lecz (jedynie) czegoś, co temu 
doświadczeniu towarzyszy (nie przesądzając niczego o naturze związku 
leżącego u podstaw takiej korelacji). Nawet procesy często opisywane przez 
psychologię, np. elementarna analiza cech bodźca albo automatyczne po
równywanie sygnałów wchodzących z przechowywaną w pamięci reprezen
tacją umysłową, zgodnie z tym ujęciem, nie wchodzą w zakres doświadcze
nia zmysłowego - co najwyżej: leżą u jego podstaw - głównie z tego powo
du, że zachodzenia takich (skomplikowanych) procesów podmiot nie jest 
świadomy, a doznanie musi być (z definicji) świadome. Badanie doświad
czenia zmysłowego ujmowanego w taki sposób polega na analizie subiek
tywnych doznań związanych z percepcją w ramach fenomenologicznego 
projektu badania zjawisk świadomości, zwłaszcza tzw. redukcji transcen
dentalnej. Redukcja ta, opisana przez Edmunda Husserla, jest zabiegiem 
badawczym polegającym na zawieszeniu wszelkiej transcendencji, czyli 
wszystkiego tego, co wykracza poza czysty fenomen (tj. poza to, co się jawi 
podmiotowi); pominięty pozostaje nie tylko świat przedmiotów zewnętrz
nych (m.in. rzeczy materialnych), lecz także sam fakt, że fenomen repre
zentuje jakiś przedmiot, ponieważ fakt ten (tj. reprezentowanie) nie jest 
podmiotowi dany. Wychodząc od fenomenów, dochodzimy do oglądu aktu 
doznawania albo oglądu, jak mówił Chisholm, „przeżywania jawienia się”. 
Oczywiście, w tym ujęciu percepcji - do którego pasuje określenie: przeży
ciowe — założenie o naturze przedmiotu spostrzeganego nie odgrywa żadnej 
roli. Doświadczenie zmysłowe pojmuje się tu jako akt świadomości, przeto 
przedmiot tak ujętej percepcji określany jest w relacji do świadomości, 
a nie przez odniesienie do świata faktycznego, tzn. faktycznie może istnieć 
bądź nie istnieć; ma naturę intencjonalną. Psycholog ujmujący percepcję 
przeżyciowo może wyznawać realizm albo fenomenalizm i pozostanie to bez 
znaczenia dla jego badań.

Drugi sposób ujmowania doświadczenia zmysłowego obecny w psycho
logii można nazwać ujęciem dokonaniowym. Gilbert Ryle, od którego po
chodzi termin „słowa dokonania” tu sparafrazowany, uważał, że czasowni
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ki percepcyjne, np. „widzieć”, nie oznaczają ani stanu, ani procesu psy
chicznego (również - fizjologicznego). Nie odnoszą się one do doświadcze
nia, to znaczy czegoś, przez co podmiot przechodzi, w co jest wciągnięty, nie 
oznaczają żadnej części jego biografii (podobnie jak czasownik „skazywać”: 
można powiedzieć, że sędzia spędził cały ranek na sądzeniu, ale nie, że 
spędził poranek na skazaniu przestępcy). „Rzecz w tym, że wygrywanie 
jest osiąganiem sukcesu lekkoatletycznego, a spostrzeganie jest osiąga
niem sukcesu poznawczego” (Ryle, 1995, s. 100). Dlatego, jeśli chcemy się 
dowiedzieć, czy jakaś osoba naprawdę widziała spektakl teatralny, to nie 
zapytamy o myśli czy uczucia, jakie jej wtedy przychodziły do głowy, nie 
będziemy pytać o jej doznania, lecz o obsadę i scenografię spektaklu. Jeśli 
bowiem widziała przedstawienie, to odniosła pewien sukces poznawczy, 
dowiedziała się czegoś o tym przedstawieniu (niekoniecznie o sobie). W tym 
duchu ujmują doświadczenie wzrokowe m.in. psychologowie badający tzw. 
nieświadomą percepcję. Klasyczny eksperyment Sidisa (z 1898 roku) wy
glądał mniej więcej w taki oto sposób. Badany siadał naprzeciwko tablicy 
z nadrukowaną cyfrą lub literą, na tyle daleko, że - jak sam raportował - 
widział jedynie czarną rozmazaną plamę. Poproszony jednak o podanie 
nazwy narysowanego na kartce obiektu, odpowiadał trafniej niż ktoś zwy
czajnie zgadujący. Takie i temu podobne eksperymenty posłużyły do uza
sadnienia tezy o istnieniu nieświadomej percepcji (por. Merikle, Dane- 
man). Badany, co prawda, nie miał świadomego doznania wzrokowego, ale 
to nie przeszkadza psychologom ujmującym doświadczenie zmysłowe po 
Ryle’owsku twierdzić, że badany widział obiekt, ponieważ „widzieć” znaczy 
tu: odnieść sukces poznawczy, a badany go odniósł - trafnie zgadywał (tyle 
tylko, że nie wiedział dlaczego - ale to już nie jest sprawa percepcji).

Analogicznie podchodzą do percepcji behawioryści różnych orientacji. 
Moment „odnoszenia sukcesu” eksponuje w swojej definicji percepcji 
Tolman. Brzmi ona tak: percepcja to „oczekiwanie komponentu znaku- 
-postaci, gdy to oczekiwanie wynika przede wszystkim z bodźców obecnych, 
pojawiających się tu i teraz” (Tolman, 1995, s. 622). Tłumaczona na prost
szy język głosi, że spostrzeżenie jest tym, co przygotowuje organizm do 
pozytywnego lub negatywnego kontaktu z bezpośrednio prezentowanym 
przedmiotem. Jeśli organizm spostrzega określony przedmiot, to staje się 
gotowy czy przygotowany na kontakt z tym przedmiotem - i w tym sensie 
odnosi sukces (który dalej przekłada się na sukces reprodukcyjny albo suk
ces polegający na skutecznej ucieczce itp.). Dokonaniowe ujęcie percepcji 
prezentuje również Skinner, który problem opisu sytuacji, kiedy to gołąb 
rozpoznaje (spostrzega wzrokowo) niebieski z zestawu różnokolorowych 
krążków, rozwiązuje następująco: „Stwierdzić można, że organizm «widzi 
różnicę między bodźcami», jeżeli reakcje organizmu na te bodźce różnią się 
choćby w niewielkim stopniu” (Skinner, 1995, s. 235).

Dokonaniowe ujęcie percepcji, wykluczające z analizy doświadczenia 
zmysłowego wszystko to, co subiektywne, jest w dość oczywisty sposób 
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narażone na zarzut błędu ignotum per ignotum. Tolman i Skinner zastę
powali w swych raportach obserwacyjnych zwykłe czasowniki percepcyjne: 
„widzieć”, „słyszeć”, wyrażeniami takimi, jak „znajdować się w obecności 
bodźca” albo „konfrontować się z bodźcem tu i teraz”, których znaczenia nie 
sposób - w każdym razie jest to bardzo problematyczne - wyłuszczyć bez 
odwoływania się do takich lub innych czasowników percepcyjnych. Zarzut 
taki wspiera tezę głoszącą, że nie da się wyrugować z analizy doświadcze
nia zmysłowego momentu świadomościowego.

Należy dodać, że autor O zachowaniu się organizmów traktuje percep
cję nie tylko jako coś, co wpływa na zachowanie, ale - z właściwym sobie 
radykalizmem - jako typ zachowania (o widzeniu piszę: behavior of seeing), 
co tylko pozornie nie jest zgodne z podejściem Ryle’a, który ujmował per
cepcję jako swego rodzaju czyn (ale nie: czynność) albo dokonanie (analo- 
gon zdobycia gola). Trzeba pamiętać, że Skinner definiował „zachowanie” 
jako ściśle określony wycinek aktywności organizmu, a nie ogół aktywno
ści, i dlatego twierdził, iż „często lepiej jest badać efekt, a nie ruch jako 
taki” (Skinner, 1995, s. 26). Należy zauważyć, że i dla tego ujęcia, tak jak 
poprzedniego, założenie dotyczące natury przedmiotów spostrzeganych 
wydaje się nie mieć żadnego znaczenia. Rolę przedmiotu percepcji odgrywa 
tu bodziec: zamiast mówić, że szczur widzi X, powiada się, że szczur znaj
duje się w obecności bodźca Y (przy czym Y jest behawiorystyczną deskryp- 
cją oznaczającą to samo, co potoczna nazwa X). Bodziec definiowany jest 
przez odniesienie do reakcji, a nie do świata fizycznego; określenie parame
trów fizycznych przedmiotu nie wyczerpuje jego charakterystyki jako bodź
ca. Zachowanie sprawcze, opisane przez Skinnera, jest szczególnym przy
padkiem aktywności organizmu, dla której trudno znaleźć bodziec inicjują
cy, przez co posiada ono cechy spontaniczności. Niemniej jednak Skinner 
używa w kontekście tego typu zachowania terminu „bodziec” na oznaczenie 
elementu środowiska, który może być wyodrębniany zasadniczo na pod
stawie wykrytych empirycznie korelacji bodziec - zachowanie, czyli, z defi
nicji, bodziec jest czymś, co pozostaje w związku z zachowaniem, a nie 
czymś, co zajmuje określone miejsce w przestrzeni (por. Skinner, 1995, 
s. 45, 73—75). U Tolmana termin „bodziec” jest jeszcze wyraźniej uwolniony 
od „metafizycznych zobowiązań”, gdyż tym, wobec czego się go określa, jest 
zachowanie celowe, do którego lepiej stosują się wyjaśnienia wykorzystują
ce kategorię intencjonalności niż te oparte na podstawie, właściwych dla 
świata nieożywionego, relacji przyczynowo-skutkowych. Krótko mówiąc, 
dla dokonaniowego ujęcia percepcji nie ma znaczenia metafizyczny status 
przedmiotu spostrzeganego. Ważne jest tylko to, że pozostaje on w związku 
z zachowaniem, a może pozostawać w tym związku zarówno jako przed
miot pojmowany realistycznie, jak i fenomenalistycznie; wskazuje na to 
wprost Tolman: „jeśli nawet nasza teoria jest dualizmem epistemologicz- 
nym, to nie jest ona transcendentalizmem ani dualizmem metafizycznym” 
(1995, s. 593).
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Pozostaje do przedstawienia ostatni z psychologicznych sposobów trak
towania doświadczenia zmysłowego. Alfred Ayer zarzuca Ryleowi, iż ten 
nie był w swym wywodzie dość konsekwentny, ponieważ twierdząc, że sło
wa „widzieć”, „słyszeć”, i im podobne, nie oznaczają żadnych stanów ani 
procesów, lecz tylko pewne dokonania, wcale tym samym nie negował, że 
istnieją czynności (procesy), których uwieńczeniem są owe dokonania 
i które to czynności mają swój udział w denotowaniu takich słów jak wy
mienione (zob. Ayer, 1997, s. 209). Zarzut ten - zresztą antycypowany 
przez Kazimierza Twardowskiego w pracy O czynnościach i wytworach - 
jest z pewnością trafny merytorycznie, jednak nie jest niewątpliwa jego 
waga praktyczna. Ujęcie dokonaniowe w praktyce stosuje się „w koopera
cji” z innymi, a konkretnie pełni ono rolę służebną i wyjściową dla dalszych 
badań traktujących percepcję jako coś rozwijającego się w czasie, dlatego 
przedstawiona obiekcja godzi jedynie w jakiś fragment psychologicznego 
przedsięwzięcia badania percepcji. Ten moment percepcji, który zdaniem 
Ayera umknął Ryleowi, czyli owa czynność, której uwieńczenie stanowi 
spostrzeżenie-dokonanie, nie umknął psychologii i jest badany w ramach 
trzeciego ujęcia doświadczenia zmysłowego - procesualnego. Prawdopo
dobnie większość psychologicznych publikacji poświęconych percepcji re
prezentuje właśnie to ujęcie.

Zgodnie z tym trzecim ujęciem, doświadczenie zmysłowe uważa się za 
proces posiadający określoną strukturę (w związku z czym mówi się tutaj 
o „procesie percepcji” albo „procesie spostrzegania”). Istnieje kilka propozy
cji określających tę strukturę. Wspólne im wszystkim jest pojmowanie 
doświadczania zmysłowego jako procesu przeprowadzającego coś (np. pro
stego, bezsensownego itp.) w coś innego (np. złożonego, sensownego itp.).

Na marginesie, warto pamiętać, że ujęcie procesualne nie jest tożsame 
z konstruktywizmem. Ujęcie - jako pewien zabieg teoretyczny - odnosi się 
do ogólnych, ontologicznych rozstrzygnięć dotyczących przedmiotu (w tym 
przypadku przedmiot określany jest jako proces), a w tym znaczeniu kon- 
strukcjonizm nie jest ujęciem, bo stanowi szczegółowe określenie przedmio
tu (konstrukcjonizm w przypadku percepcji polega na dookreśleniu jej pro- 
cesualnej natury: percepcja to proces konstruowania). Teoretycznie możli
we jest procesualne, lecz nie konstrukcjonistyczne ujęcie percepcji, jednak 
w praktyce, gdy mówi się o percepcji jako o procesie, to ma się prawie zaw
sze na myśli proces konstruowania.

Fakt widzenia, słyszenia, czucia węchem jest zwykle traktowany jako 
końcowy rezultat czy produkt działalności swoistej „maszynerii percepcyj- 
nej”. Działanie tej maszynerii można opisać językiem fizykalistycznym, za 
pomocą terminów takich, jak: „kora potyliczna”, „impuls nerwowy” itd., 
albo mentalistycznym, zawierającym terminy takie, jak: „wnioskowanie”, 
„reprezentacja wzrokowa” itd. Psychologia, by odróżnić się od fizjologii, 
powinna opierać się na terminologii mentalistycznej, jednak z przyczyn 
zasadniczych nie można przeprowadzić wyraźnej granicy między tymi ję
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zykami i stąd obowiązkowe w podręcznikach psychologii historie o czop
kach i trąbkach Eustachiusza. Produkt wyłoniony na samym końcu proce
su transformacji wykonanej przez system percepcyjny można już nazwać 
„spostrzeżeniem”, w potocznym tego słowa znaczeniu. Spostrzeżenie, ro
zumiane jako stanowiący jakąś sensowną całość obraz wzrokowy (czyli to, 
co opisuje np. zdanie „Widzę żółty samochód”), stanowi finalny wytwór 
procesu spostrzegania, czyli jest, jak się uważa, w jakimś stopniu kon- 
struktem. To w jakim stopniu i w jakim sensie konstruktem, jest w psy
chologii wciąż kwestią otwartą. Proces transformacji percepcyjnej służący 
skonstruowaniu spostrzeżenia może być różnie rozumiany: jako scalanie 
(integracja) albo wnioskowanie (inferencja), albo nadawanie znaczenia 
(interpretacja). Zależnie od sposobu rozumienia tych trzech pojęć można 
traktować transformację również jako proces niejednolity, w skład którego 
wchodzić może np. najpierw integracja (danych po dokonaniu analizy 
cech), a następnie inferencja (na podstawie zintegrowanego obrazu bodźca 
i przechowywanego w pamięci wzorca przedmiotu) itp. Aby odpowiedzieć 
na patronujące tej części wywodu pytanie, czy można badać percepcję ro
zumianą jako proces, nie rozstrzygając nic o naturze przedmiotu percepcji, 
przeanalizuję teraz krótko dwie teorie reprezentujące dwa różne podejścia: 
ekologiczne i informacyjne, mieszczące się jednak w ramach jednego, tego 
samego, procesualnego ujęcia doświadczenia zmysłowego. Nie będę, rzecz 
jasna, analizował całych teorii - nota bene skupiających się na jednej tylko 
modalności zmysłowej, tj. na widzeniu (myślę jednak, że obejdzie się to bez 
szkody dla ogólności) - lecz jedynie potrzebne fragmenty.

Pierwszą z nich jest teoria J. Gibsona, wyłożona w książce The Ecologi
cal Approach to Visual Perception. Zakwalifikowanie teorii Gibsona do ujęć 
procesualnych może budzić wątpliwości. Jednak przemawiają za tym na
stępujące względy. Gibson, co prawda, definiuje percepcję jako dokonanie 
(achievement) jednostki, niemniej piszę, że zbieranie informacji - stano
wiące „istotę” percepcji - jest nieprzerwanym aktem (continuous act) albo 
czynnością (ceaseless activity). Ponadto można dopatrzyć się w jego propo
zycji - będącej, jak podkreśla, „nowym ujęciem percepcji, a nie tylko nową 
teorią procesu” — mimo wszystko obecności momentu konstrukcjonistycz- 
nego. Wszak zbierane są jakby pojedyncze informacje celem zbudowania 
złożonego spostrzeżenia. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli jest to konstruk- 
cjonizm, to w bardzo swoistym sensie, znacznie słabszym niż ten cechujący 
stricte informacyjne ujęcie percepcji. Są komentatorzy myśli Gibsona, któ
rzy również odbierają jego badania jako analizę „procesów percepcji” (por. 
np. Falkowski, Ścigała, Maruszewski, 1997).

Teoria Gibsona uznawana jest za egzemplifikację realizmu epistemolo- 
gicznego, ponieważ najważniejszym spośród czynników kształtujących 
spostrzeżenie jest, według niej, świat fizyczny, środowisko składające się 
z materialnych przedmiotów. Najogólniej rzecz streszczając, widzenie, 
zdaniem Gibsona, polega na wyłapywaniu informacji (information-pickup) 
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ze środowiska. Człowiek porusza się i ta jego aktywność „nastawia” per
cepcję, ponieważ znajduje się on w różnych położeniach względem otacza
jących go rzeczy i może odbierać bardziej kompletne, a także zróżnicowane 
informacje o nich - widzi je po prostu z różnych stron. Ale pomimo że widzi 
daną rzecz z różnych perspektyw, spostrzega ciągle tę samą rzecz, co jest 
możliwe dzięki temu, że system percepcyjny (organ cielesny) rejestruje 
tzw. niezmienniki (invariants), które są podstawą zmieniających się per
spektyw. Powiedzenie, że człowiek „widzi rzecz” jest, bacząc na cel niniej
szego tekstu, za mało precyzyjne. Gibson wymienia wprost to, co nie może 
być spostrzegane: kolory, formy, umiejscowienie, przestrzeń, czas i ruch, 
ale wylicza też to, co może być spostrzegane wzrokowo: miejsca (places, np. 
miejsce do spania, miejsce do ukrywania się), obiekty związane z miejscem 
(attached objects), obiekty niezwiązane z miejscem (detached objects), sub
stancje (substances, tj. tworzywo, z którego miejsca i przedmioty są zrobio
ne) oraz zdarzenia (events, tj. zmiany związane z substancją, miejscem, 
przedmiotem). Jak powiada: „widzieć te rzeczy, to spostrzegać na co one 
pozwalają” (Gibson, 2001, s. 85); spostrzegane obiekty, substancje i miejsca 
do czegoś służą, na coś pozwalają, mogą być do czegoś wykorzystane, moż
na się z nimi jakoś obejść, słowem, posiadają jakieś znaczenie (affordance). 
Gibson mówi, że te przedmioty spostrzegamy bezpośrednio (...the qualities 
of the world in relation to the needs of the observer are experienced directly, 
s. 89), jednak nie jest jasne, co, mówiąc to, ma tak naprawdę na myśli. 
W wielu miejscach podkreśla bowiem, że do naszego systemu percepcyjne- 
go dociera światło odbite od powierzchni przedmiotów i dostarcza ono całej 
informacji potrzebnej do zaistnienia spostrzegania. Istotnie, wszystko to, 
co wymienia on jako coś, co nie może być spostrzegane, nie posiada po
wierzchni materialnej, a wszystko to, co uważa za coś, co może być i jest 
spostrzegane, takie powierzchnie posiada (zdarzenia „korzystają” z po
wierzchni uwikłanych w nie przedmiotów, miejsc i substancji). Czy zatem 
nie widzimy wymienionych przez Gibsona rzeczy za pośrednictwem świa
tła i powierzchni, ich wzajemnej gry? Wydaje się, że myśl twórcy ekolo
gicznego podejścia do percepcji należy zinterpretować następująco: tym, co 
może być (i jest) widziane (doświadczane wzrokowo, spostrzegane wzroko
wo), są miejsca, substancje, przedmioty i zdarzenia. Informacje nie są 
w sensie ścisłym widziane, lecz wyłapywane (picked-up), a stymulacja 
(w przypadku percepcji wzrokowej - świetlna) jest otrzymywana (obtai
ned). Mówiąc krótko: widzimy rzeczy w pewnym sensie za pośrednictwem 
światła, ale światła samego w sensie ścisłym nie widzimy (widzimy oświe
tlone przedmioty materialne)', w gruncie rzeczy nie widzimy więc nic przed 
zobaczeniem przedmiotów (czyli tu: obiektów, miejsc, substancji, zdarzeń) 
i w tym sensie widzimy te przedmioty bezpośrednio.

David Marr w książce Vision zaproponował teorię konkurencyjną 
względem przedstawionej przed chwilą. Jest to teoria w pełnym tego słowa 
znaczeniu konstrukcjonistyczna: widzenie polega tu przede wszystkim na 
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konstruowaniu spostrzeżenia poprzez magazynowanie, przetwarzanie 
i aktualizowanie informacji zarówno z otoczenia człowieka, jak i z jego 
pamięci operacyjnej i trwalej. Marr piszę:

„Widzenie jest procesem, który z obrazów (images) świata zewnętrznego robi 
opis użyteczny dla widzącego, bo oczyszczony z nieistotnych informacji. (...) pro
ces ten może być traktowany jako tworzenie mapy (mapping) przez przechodze
nie od jednej reprezentacji do innej, gdzie, w przypadku ludzkiego widzenia, ta 
pierwsza (initial) reprezentacja składa się (consists) z układów obrazów wielko
ści natężenia (of arrays of image intensity values) odebranych przez fotorecepto- 
ry w siatkówce” (Marr, 2001, s. 118).

Kluczowy dla powyższej definicji termin „reprezentacja” autor objaśnia 
następująco: reprezentacja to formalny system wyrażający (making expli
cit) pewne typy bytów czy typy informacji, tak więc zapis nutowy jest spo
sobem reprezentowania symfonii, cyfry arabskie reprezentują liczby, 
a obraz (image) reprezentuje intensywność światła (intensity). Termin 
ogólny, jakiego używa Marr na określenie wszystkich przedmiotów repre
zentowanych, to „informacje”, dlatego można powiedzieć, że to właśnie one 
są reprezentowane przez nuty i cyfry. To, co znajduje się na wejściu i jest 
substratem procesu transformacji, który jest określany tutaj jako „algo
rytm”, to reprezentacja; reprezentacja znajduje się również na wyjściu, 
jako produkt transformacji. Reprezentacją na wejściu jest w przypadku 
percepcji wzrokowej obraz, który reprezentuje rozkład wielkości intensyw
ności światła na siatkówce. Kłopot sprawia określenie przedmiotu percep
cji w teorii komputacyjnej Marra. Wskazówką może tu być sformułowane 
w ramach teorii założenie o funkcji widzenia, a dokładnie o jego adaptacyj
nym charakterze. W świetle tego założenia najbardziej adekwatne wydaje 
się realistyczne rozwiązanie kwestii przedmiotu percepcji, tj. uznanie, że 
widziane są rzeczy z realnego świata: prawdziwi wrogowie i rzeczywiste 
jedzenie. Do omawianej teorii pasuje to samo rozwiązanie co w przypadku 
teorii ekologicznej Gibsona: widziane jest to, co odbija światło, które potem 
pada na siatkówkę i zostaje reprezentowane przez pewien obraz. Zresztą 
sam Marr sugeruje raczej komplementarność — a nie wzajemną sprzecz
ność - tych teorii, stwierdzając, że choć Gibson otwarcie odcina się od in
formacyjnego konstrukcjonizmu, to w gruncie rzeczy konstrukcjonizm ten 
jest implicite zawarty w jego teorii, tam mianowicie, gdzie mowa o detekcji 
niezmienników - według Marra detekcja ta opiera się na przetwarzaniu 
informacji (zob. Marr, 2001, s. 117).

Podsumowując, można powiedzieć, że w procesualnym pojęciu percepcji 
mowa jest o danych rozumianych jako to, co dane na wejściu (input), czyli 
jako substrat procesu transformacji, którego produktem jest spostrzeżenie. 
W teorii ekologicznej dane jest światło, które niesie z sobą informacje (na 
temat kształtu, położenia itd. przedmiotów fizycznych). Można stwierdzić 
po prostu: dane (wyłapywane) są informacje. W teorii informacyjnej dane 
to reprezentacje informacji. Rozbieżność obu ujęć w kwestii danych może 
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być spowodowana niedbałością psychologów o doprecyzowanie wywodu 
(spowodowaną niedostateczną wrażliwością na kwestie filozoficzne), wielo
znacznością podstawowych dla współczesnej psychologii terminów „infor
macja” oraz „reprezentacja”, ale przede wszystkim niejednoznacznością 
terminu „to, co na wejściu” (krócej: „wejście”; ang. input). Marr rozumiał 
znaczenie tego terminu jako coś znajdujące się w pierwszym stadium pro
cesu transformacji, a nie jako coś przed, pierwszym stadium transformacji. 
Inaczej mówiąc, przedmiot fizyczny staje się w pierwszym kroku wejściem 
według Gibsona, a to wejście, w drugim kroku, staje się wejściem według 
Marra. Sięgając po metaforę: jeśli przyrównać proces spostrzegania do 
drogi ku uzyskaniu stopnia generała, gdzie generał to symbol spostrzeże
nia (sukcesu), wówczas należałoby dokonać następujących przyrównam 
przedmiot fizyczny to obywatel, wejście według Gibsona to poborowy, wej
ście według Marra to rekrut (już „po tamtej stronie”). Przyjmując taką 
interpretację, należy stwierdzić, że według procesualnego ujęcia percepcji 
dane (tak jak od początku rozumiemy to słowo) są informacje. Natomiast 
przedmiotami percepcji są przedmioty fizyczne, jak mawia Quine, średniej 
wielkości, czyli te, które mają powierzchnię na tyle dużą, by odbić porcję 
światła wykrywalną dla ludzkiego oka, tj. po prostu te, o których na co 
dzień mówimy: śliwka, woda, kierownica itd.

Czy koncepcja ujmująca doświadczenie zmysłowe procesualnie jest rze
czywiście wrażliwa na rozstrzygnięcia dotyczące natury przedmiotu per
cepcji? Krytycy przedstawionych właśnie teorii mogliby im zarzucać nie
spójność polegającą na akceptowaniu dwóch wzajem sprzecznych rozstrzy
gnięć: explicite realizmu i implicite fenomenalizmu. Rozstrzygnięcie feno- 
menalistyczne miałoby być ukryte w pojęciu wejścia i informacji. Krytyka 
taka byłaby jednakże nietrafna, ponieważ nie można utożsamić sensibiliów 
z informacjami. Informacje są, co podkreśla Gibson, czymś innym niż wra
żenia (sensations), bardzo bliskie pojęciowo sensibiliom (Moore używał 
czasem zamiennie: sensation i sense data). Różne receptory mogą odbierać 
te same informacje, ale nie te same wrażenia, specyficzne dla różnych mo- 
dalności zmysłowych i związane z różną pod względem rodzaju przekazy
wanej energii stymulacją. Z analiz Moore’a wynikało, że widzenie i słysze
nie polega nie na różnym sposobie ujmowania sensibiliów, lecz na ujmo
waniu różnych sensibiliów (odpowiednio: wzrokowych i słuchowych). Sen- 
sibilia są zatem w jakiś (w jaki, to osobna i zawikłana sprawa) sposób zre
latywizowane do zmysłów, przeciwnie niż informacje. Tak więc, teorie pro- 
cesualne nie korzystają z pojęcia sensibiliów w nowym przebraniu, tj. jako 
tzw. danych na wejściu. Można śmiało twierdzić, że wysłowione w analizo
wanych teoriach credo realistyczne jest wyłącznie czczą deklaracją, w tym 
sensie, iż twierdzenie o spostrzeganiu rzeczywistych przedmiotów fizycz
nych nie odgrywa tam żadnej istotnej roli - jakiś fenomenalista mógłby 
zbudować dokładnie taką samą psychologiczną teorię percepcji, jak realista 
Gibson.
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Poważnym argumentem popierającym taki pogląd może być (pod pew
nymi warunkami określonymi dalej) traktowanie przez Gibsona, Marra 
i innych psychologów poznawczych złudzeń optycznych i halucynacji, któ
rych istnienie - jak już zostało wspomniane — było jednym z powodów po
wołania do życia specjalnych przedmiotów percepcji, czyli sensibiliów. Po
tocznie opisuje się złudzenia za pomocą dystynkcji rzeczywiste- 
-nierzeczywiste, która jest kluczowa dla filozoficznych koncepcji przedmio
tu percepcji. Jeśli opisujemy złudzenia i halucynacje za pomocą tej dys
tynkcji, w konsekwencji musimy wdać się w dyskusję na temat przedmiotu 
percepcji. W ujęciu procesualnym percepcji złudzenia i halucynacje mogą 
być wyjaśniane bez pomocy rozróżnienia rzeczywiste-nierzeczywiste, na 
przykład Gibson mówi, że w eksperymencie z trapezoidalnym pokojem 
ulegamy złudzeniu nie z powodu nieprawdziwych, tj. niekorespondujących 
z rzeczywistością informacji („optycznych plotek”), ale dlatego, że dostaje- 
my za mało informacji (kiedy zaczniemy chodzić po tym pokoju złudzenie 
zniknie). Marr mówi wprost, że złudzenia nie polegają na tym, iż widzimy 
sensibilia, a nie rzeczy materialne, lecz że są one skutkiem błędów w prze
twarzaniu informacji, które mogą wynikać z różnych przyczyn, np. „niena- 
turalności” sytuacji postrzegania (dla człowieka, w przeciwieństwie do cza
pli, spoglądanie z góry na to, co się dzieje pod lustrem wody, nie jest co
dzienną rutyną, nie jest elementem ważnych biologicznie czynności, dlate
go ulega złudzeniu „złamanego kija”). Przyczyn halucynacji, obecnych np. 
w schizofrenii, upatruje się w awarii metapoznawczych mechanizmów od
powiedzialnych za rozróżnianie między informacjami generowanymi przez 
podmiot a informacjami z zewnątrz (zob. Bentall, 1990, s. 82).

Można w tym momencie podnieść sprzeciw i ogłosić, że we wszystkich 
wspomnianych rozwiązaniach kryje się rozróżnienie rzeczywiste-nierze
czywiste. Jakie bowiem są kryteria pozwalające ocenić liczbę informacji 
jako „za małą”, pozwalające orzec co jest, a co nie jest, „błędem w przetwa
rzaniu informacji”, albo odróżnić prawidłowe funkcjonowanie mechani
zmów metapoznawczych od nieprawidłowego? Czy nie jest tak, że ocenia
my czyjeś mechanizmy metapoznawcze jako zepsute, ponieważ ich „posia
dacz” widzi Pana Twardowskiego, który przecież w rzeczywistości nie ist
nieje? Psychologowie odpowiedzieliby zapewne tak: to zależy od tego, jak 
rozumieć to pytanie. To, że ktoś widzi (jak mówi) Pana Twardowskiego, 
jest wskaźnikiem błędnego funkcjonowania jego umysłu, dlatego może być 
powodem wydania takiej, a nie innej oceny. Niemniej jednak stwierdzenie 
tego, że ktoś widzi obiekty w rzeczywistości nieistniejące, nie jest koniecz
nie potrzebne do określenia pewnego typu usterki w mechanizmach meta
poznawczych; można zdefiniować te usterki bez wspominania o halucyna
cjach. Istnieją psychologowie poznawczy (a do takich zaliczają się chyba 
wszyscy ci, którzy ujmują percepcję procesualnie), którzy wierzą w możli
wość definiowania stanów umysłu bez odwoływania się do świata ze
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wnętrznego (internaliści), i tacy, którzy w to nie wierzą (eksternaliści). Do 
tych pierwszych należy Marr, zwolennik komputacyjnego traktowania 
umysłu i percepcji. Fakt możliwości odkrycia „programu” (algorytmu) rzą
dzącego funkcjonowaniem umysłu nie jest, to prawda, bezsporny. Są jed
nak psychologowie, którzy wierzą w istnienie takiego programu, a w kon
sekwencji wierzą, że da się stwierdzić nieprawidłowość w umyśle bez ko
nieczności obserwowania skutków jego działania (analogicznie, aby wykryć 
błąd w programie komputera, nie musimy czekać, aż pojawią się na ekra
nie nieoczekiwane gryzmoły, choć na pewno często tak czynimy; możemy 
jeszcze przed zaistnieniem takich niespodzianek dokładnie przeanalizo
wać, jak napisany jest program, a znając reguły syntaktyczne języka, 
w jakim jest napisany, możemy wykryć błędy). Zatem to, czy procesualna 
teoria percepcji będzie musiała zakładać jakieś rozwiązanie w kwestii 
przedmiotu spostrzegania, zależy od tego, czy będzie ona traktować umysł 
jako, używając określenia Fodora, maszynę syntaktyczną czy semantyczną. 
W tym pierwszym przypadku pojęcie przedmiotu percepcji jest zbędne.

□ 3. Odpowiedź na pytanie tytułowe

Koncepcja przedmiotu doświadczenia zmysłowego nie jest dla psychologii 
niezbędna. To jest wniosek z dotychczasowych rozważań. Stwierdzając 
zbędność koncepcji przedmiotu doświadczenia zmysłowego dla psychologii, 
stwierdza się tym samym nie tyle możliwość całkowitej absencji pojęcia 
przedmiotu spostrzegania w teoriach psychologicznych, ile możliwość zi
gnorowania go. To ignorowanie polega głównie na wolności psychologii od 
jakichkolwiek założeń na temat natury takiego przedmiotu. Zupełnie wy
starczy ujmować przedmiot spostrzegany jako korelat wszelkiej aktywności 
organizmu, czy to zachowania, czy aktywności umysłowej (poznawczej, 
ewentualnie emocjonalnej).

Badając percepcję, psycholog nie musi napotkać na swej drodze przed
miotu spostrzegania, ale musi pozostawać w jego horyzoncie. Każda nauka 
wyrasta z pewnego przedrozumienia świata, podstawowe problemy podej
mowane przez poszczególne dyscypliny naukowe są opisywane zasadniczo 
za pomocą kategorii zaczerpniętych z preteoretycznego rozumienia rzeczy
wistości. Nieunaukowione pojęcie percepcji, jako pojęcie jednoczące widze
nie, słyszenie, czucie zapachów i przez dotyk, czucie innych ciał, zawiera 
w sobie moment zwrócenia się ku czemuś: kiedy nie ma przedmiotu mojego 
spostrzegania, to po prostu nie ma spostrzegania (nie można widzieć nic). 
Wspomniane pozostawanie w horyzoncie przedmiotu percepcji należy ro
zumieć jako konsekwencję nieusuwalności z pojęcia doświadczenia zmy
słowego tego preteoretycznego momentu zwrócenia się ku czemuś. Nauko
we teorie percepcji muszą posługiwać się pojęciem percepcji z respektem 
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dla tego faktu, jeśli nie chcą ryzykować zmiany tematu badań. Z drugiej 
strony, zajmując się doświadczeniem zmysłowym, psycholog nie musi zaj
mować się jego przedmiotem; zachodzi pewna epistemologiczna symetria: 
można tworzyć teorie świata materialnego, nie przesądzając niczego nie 
tylko o naturze, ale nawet istnieniu percepcji; analogicznie możliwa jest 
teoria spostrzegania niezawierająca koncepcji przedmiotu percepcji.


	 CZY PSYCHOLOGII POTRZEBNA JEST JAKAŚ KONCEPCJA PRZEDMIOTU DOŚWIADCZENIA ZMYSŁOWEGO?




