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Lektura prac klasyków psychologii to inspirujące zajęcie, na które niestety 
współczesny badacz eksperymentalny zazwyczaj nie znajduje czasu. Pracując 
nad publikacjami raportującymi szczegółowe wyniki kolejnych badań, w co-
raz mniejszym stopniu zajmujemy się ogólną refleksją teoretyczną nad intere-
sującymi nas problemami badawczymi. Sięgając do prac klasyków, możemy 
jednak zobaczyć, jak taka refleksja teoretyczna jest istotna i jak daleko może 
nas ona zaprowadzić, nawet zanim zaczniemy prowadzić badania. Możemy 
w tych pracach znaleźć liczne tezy, które do dziś pozostają aktualne i nadal 
są żywo dyskutowane. Co ciekawe, możemy w nich odnaleźć również wiele 
wyników badań, które mimo że zostały przeprowadzone na prostym (z dzi-
siejszego punktu widzenia) sprzęcie i na bardzo małej grupie osób badanych 
(por. np. Heinrich, 2016b, w którym to tekście opisano wyniki badań prze-
prowadzonych na dwóch osobach, nota bene współpracownikach badacza), 
znajdują potwierdzenie w kolejnych eksperymentach (czego często nie można 
powiedzieć o współczesnych badaniach psychologicznych – por. Open Science 
Collaboration, 2015). Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że opisywane 
w klasycznych tekstach badania zostały poprzedzone głęboką refleksją teore-
tyczną, której często brakuje w prowadzonych dziś rozbudowanych i zaawan-
sowanych metodologicznie programach badawczych. W niniejszym komenta-
rzu chciałbym się przyjrzeć trzem problemom omawianym we współczesnych 
artykułach teoretycznych i empirycznych poświęconych badaniom świado-
mości, które były analizowane w tekstach Władysława Heinricha. Po pierw-
sze, analizie zostanie poddana relacja między tym, co obiektywne, i tym, co 
subiektywne. Po drugie, dyskutowany będzie wątek przyczynowej zależności 
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między ciałem a świadomością. Ostatni przykład zostanie poświęcony anali-
zie treści odnoszących się do emocji.

W poniższych akapitach chciałbym przyjrzeć się tym trzem problemom 
przede wszystkim z perspektywy współczesnej literatury. Obecne programy 
badawcze, tezy i wątpliwości teoretyczne chciałbym jednak odnieść do prac 
Władysława Heinricha i wskazać, jak wiele dyskutowanych dziś problemów 
było dostrzeganych, i w pewnym stopniu rozwiązywanych, przez tego prekur-
sora badań psychofizycznych w Polsce. Omawiając problematyczność pomiaru 
zależności między tym, co obiektywne, i tym, co subiektywne, rozważając, jak 
zmierzyć się z problematyką przyczynowości w odniesieniu do badań świado-
mości, czy wreszcie określając znaczenie treści emocjonalnych w wyjaśnianiu 
doznań świadomych, przyjrzymy się temu, w jakim stopniu dzisiejsza wiedza 
jest jakościowo, a w jakim stopniu jedynie ilościowo bogatsza od tej opisywa-
nej w klasycznych tekstach Władysława Heinricha. Czytelnik będzie miał oka-
zję ocenić, jak dalece posunęła się dyskusja nad analizowanymi problemami 
od czasu, gdy wspomniany psycholog prowadził swoje badania. Będziemy się 
również zastanawiać, czy współcześnie rzeczywiście proponujemy w tej tema-
tyce coś nowego, a w jakim stopniu otwieramy na nowo dawno uchylone drzwi.

Relacja między subiektywnym doświadczeniem 
a obiektywnymi miarami przetwarzania

W Ogólnych rozważaniach metodologicznych Heinrich (2016a) krytykuje trady-
cyjną, wywodzącą się jeszcze od Kartezjusza, dualistyczną koncepcję przeciw-
stawiającą zjawiska jakościowe obiektywnym zjawiskom pozbawionym jakości. 
Heinrich zauważa, że prowadząc większość badań psychologicznych, podda-
jemy analizie zarówno „świat obiektywny”, jak i „świat subiektywny”. Twierdzi 
również, że możliwe jest badanie zjawisk fizjologicznych odpowiedzialnych za 
właściwości psychiczne, czego przykładem może być związek między jakością 
widzenia (a więc właściwością subiektywną) a wiązką światła. O ile zasadność 
takiego sądu w odniesieniu do opisu mechanizmów percepcji nie budzi dziś 
większych wątpliwości, o tyle w wypadku badań mechanizmów świadomości 
sprawa wydaje się nieco bardziej złożona i mniej jednoznaczna. Analiza rela-
cji między subiektywnym doświadczeniem i „stanem świata obiektywnego” 
jest podejmowana w większości współczesnych badań świadomości. Aby opi-
sać, na czym ta analiza konkretnie polega, dobrze jest się przyjrzeć definicjom 
i operacjonalizacji zestawianych ze sobą zjawisk. Po pierwsze, analizując zwią-
zek między obiektywnym i subiektywnym, możemy po prostu manipulować 
stanami bodźców w świecie rzeczywistym i sprawdzać, jak te zmiany wpływa-
ją na subiektywne doświadczenia (por. Heinrich, 2016a). Po drugie, można za 
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pomocą instrukcji modyfikować stan subiektywny i mierzyć, jaki wpływ ma taka 
manipulacja na obiektywne wskaźniki przetwarzania (np. jak zmiany obiektu 
zaangażowania uwagi wpływają na aktywność elektrodermalną skóry czy też 
zmiany jej temperatury – por. np. Heinrich, 2016b). Obydwa ujęcia, zapocząt-
kowane przez klasyków badań psychofizycznych, są dziś intensywnie rozwijane 
w badaniach poznawczych i badaniach neuronalnych korelatów świadomości. 
Przyjrzyjmy się nieco bliżej obydwu przykładom.

W celu ograniczenia widoczności bodźca prezentowanego w środowisku 
możemy zastosować dwie podstawowe manipulacje eksperymentalne: możemy 
(1) zmniejszyć czas prezentacji bodźca oraz (2) ograniczyć wyrazistość bodźca. 
Wpływ obydwu manipulacji jest zazwyczaj wzmacniany przez zastosowanie ma-
ski utrudniającej percepcję bodźca. Dlaczego nasz system poznawczy często nie 
potrafi w pełni przetworzyć informacji na temat takich bodźców i dlaczego nie 
stają się one treścią naszej świadomości? Dobrze opisuje to model detekcji syg-
nału (por. np. Maniscalco, Lau, 2012) zakładający, że percepcja każdego bodźca 
pojawiającego się w świecie rzeczywistym wymaga od odbiorcy zebrania „dowo-
dów percepcyjnych” pozwalających na rozpoznanie bodźca i odróżnienie go od 
szumu percepcyjnego (informacji nieznaczących, zakłócających odbiór sygnału 
wzrokowego). Co ciekawe, sama detekcja (czy też czułość systemu poznawczego 
na stymulację) nie gwarantuje jeszcze, że bodziec stanie się treścią doświadcze-
nia subiektywnego. I tu pojawia się kolejne rozróżnienie między obiektywnym 
i subiektywnym we współczesnych badaniach świadomości. Możemy mianowi-
cie obserwować za pomocą obiektywnych miar (neurobiologicznych, psychofi-
zycznych czy behawioralnych) dowody przetwarzania informacji przez umysł 
(i mózg), a jednocześnie osoby badane mogą nie mieć świadomego doświad-
czenia danego bodźca. Aby zmierzyć świadome doświadczenie, musimy więc 
zastosować dodatkowo miarę świadomości i poddać analizie zależność rezulta-
tów uzyskiwanych z jej wykorzystaniem i wyników miar obiektywnych stoso-
wanych w celu identyfikacji dowodów przetwarzania informacji przez system 
poznawczy i/lub neuronalny (por. np. Wierzchoń et al., 2014). Ta sytuacja ot-
wiera wiele nowych możliwości interpretacyjnych opisywanej zależności między 
tym, co obiektywne, i tym, co subiektywne. Skoro nie każda treść przetwarzana 
przez nasz umysł (i mózg) jest świadomie doświadczana, to co sprawia, że jedne 
są, a inne nie? Czym się różnią poznawcze i neuronalne korelaty przetwarzania 
informacji wzrokowej od korelatów uświadomienia tej informacji? Czy świado-
mość nie powstaje jako swego rodzaju efekt uboczny przetwarzania informacji 
neuronalnej o określonej charakterystyce (por. Lamme, 2010)? A może sami nie 
wiemy, czego tak naprawdę jesteśmy świadomi (por. dyskusja takiej propozycji 
teoretycznej w Cohen, Dennett, 2011)?

Podobne wątpliwości budzi analiza relacji obiektywnego i subiektywnego 
zakładająca manipulację stanem subiektywnym i obserwowanie wskaźników 
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obiektywnego przetwarzania informacji, na przykład na podstawie danych neu-
robiologicznych (analiza z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu mag-
netycznego czy też tomografii pozytronowej) lub psychofizjologicznych (np. 
elektroencefalografii lub magnetoencefalografii). Na fundamencie tego typu 
badań (których przykładem mogą być również analizy fizjologicznych kore-
latów procesów uwagowych opisywane w pracy Funkcje naczyń włosowatych 
i koncentracja uwagi – por. Heinrich, 2016b) w badaniach świadomości ufun-
dowano paradygmat badań neuronalnych korelatów świadomości. W ekspe-
rymentach prowadzonych w tym nurcie próbuje się badać zmiany aktywności 
neuronalnej współtowarzyszące raportowanym przez osoby badane stanom 
subiektywnego doświadczenia (por. Boly et al., 2013; Rees, Kreiman, Koch, 
2002). Porównuje się w tym celu zazwyczaj aktywację neuronalną w sytuacji, 
gdy osoby badane twierdzą, że są świadome, z sytuacją, gdy świadomości nie 
raportują (por. metoda kontrastowa: Baars, 1989). Najczęściej opisywanym 
korelatem neuronalnym uświadomienia treści jest aktywacja sieci czołowo-
-ciemieniowej (por. Boly et al., 2013), ale wyniki tego typu badań dalekie są 
od jednoznaczności. Zaproponowano wiele alternatywnych teorii, które łączą 
świadomość treści z aktywacją innych obszarów lub sieci neuronalnych (por. 
np. Lamme, 2010).

Celem tego rozdziału nie było precyzyjne omówienie badań poświęconych 
interesującej nas relacji. Podsumujmy zatem jedynie, że analizy zależności mię-
dzy światem obiektywnym i subiektywnym opisywanym w Ogólnych rozważa-
niach metodologicznych są nadal prowadzone. Co ważne, porównując dzisiej-
sze prace z tekstami Heinricha, nie obserwujemy (poza naturalnym rozwojem 
metodologii prowadzenia badań i doskonaleniem metod pomiaru) jakościo-
wej zmiany w podejściu do badań obejmujących analizę zależności między do-
świadczeniem a światem zewnętrznym. Wciąż, jak robił to w swych badaniach 
Władysław Heinrich, manipulujemy stanem świata zewnętrznego i obserwuje-
my różnice w reakcjach osoby badanej na dokonywane zmiany. Nadal również 
sprawdzamy, jak zmiany w doświadczeniu są odzwierciedlane w aktywności 
neuronalnej (co najwyżej koncentrujemy dziś nasze wysiłki na pomiarze aktyw-
ności centralnego układu nerwowego, a nie rezultatów działania obwodowego 
układu nerwowego, na którym z przyczyn technicznych koncentrowały się ba-
dania prowadzone w laboratorium Władysława Heinricha). Czy dzieje się tak 
dlatego, że od czasów Heinricha nie zmieniły się de facto założenia teoretycz-
ne dotyczącego zależności między analizowanymi aspektami doświadczenia? 
Czyżby pomimo całej złożoności współczesnych badań dotykały one wciąż tego 
samego problemu zależności między stanem bodźca obecnego w środowisku 
a subiektywnym doświadczeniem jednostki i przyjmowały te same założenia 
teoretyczne, na których budował swoje analizy Władysław Heinrich? Przyjrzy-
my się bliżej tym pytaniom w kolejnej części tego tekstu.
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Problem przyczynowej zależności między 
przetwarzaniem a doświadczeniem

Analizując relację między światem obiektywnym i subiektywnym, Władysław 
Heinrich (2016a) pisze, że „Nie jest możliwy wpływ stanów świadomości na 
zjawiska obiektywne, ani na odwrót, stanów fizjologicznych na stany świado-
mości, te dwa rodzaje zjawisk są niczym więcej jak ekwiwalentami”. Ten frag-
ment jednoznacznie pokazuje przyjmowane przez tego autora założenia teore-
tyczne dotyczące relacji między stanami mentalnymi i stanami neuronalnymi. 
Zakładając teorię identyczności, Heinrich nie musiał się borykać z problematy-
ką przyczynowej zależności między aktywacją neuronalną a doświadczeniem. 
Wydawały się to zresztą potwierdzać wyniki badań prowadzonych w jego ze-
spole. W Ogólnych rozważaniach metodologicznych Heinrich pisze na przykład 
o badaniach Włodzimierza Szewczuka, wskazujących na pełną ekwiwalencję 
obrazu optycznego powstającego na siatkówce podczas percepcji wzrokowej 
(swoją drogą późniejsze badania jednoznacznie dowiodły, że to właściwie ostat-
ni moment przetwarzania informacji wzrokowej, w którym możemy mówić 
o pełnej zgodności obrazu w świecie rzeczywistym z obrazem przetwarzanym 
przez system neuronalny – por. np. Vishwanath, 2005). Problem ten powrócił 
jednak ze zdwojoną siłą w ostatnich latach i jest obecnie znów żywo dyskuto-
wany wśród badaczy świadomości, szczególnie tych zajmujących się filozoficz-
nymi podstawami badań nad neuronalnymi korelatami świadomości (por. np. 
Gamez, 2014; Wessel, 2012).

Zależność między subiektywnym doświadczeniem i obiektywnie obserwo-
waną aktywacją neuronalną jest jednym z najważniejszych problemów dysku-
towanych we współczesnych analizach dotyczących świadomości. Ta proble-
matyka jest oczywiście nierozerwalnie powiązana z problemem relacji ciała 
i umysłu. Z jednej strony większość badaczy prowadzących badania nad świa-
domością przyjmuje zgodne z poglądami Władysława Heinricha (2015a) założe-
nie o ekwiwalencji zjawisk fizjologicznych i świadomości1 (por. również Searle, 
1998). Z drugiej jednak strony dyskutowana jest przyczynowa rola określonych 
funkcji neuronalnych dla świadomości, a także rola świadomości w przetwarza-
niu informacji (por. np. Gamez, 2014). W jednej z ostatnich prac (Paulewicz, 
Wierzchoń, 2015) podjęliśmy ten problem, analizując teoretyczną możliwość 
rozpoczęcia badań nie tylko nad neuronalnymi korelatami świadomości, ale 

1 Warto zauważyć, że założenia filozoficzne dotyczące przyjmowanej przez badaczy formy 
relacji między ciałem a umysłem często nie są wprost wyrażane. Co więcej, wydaje się, 
że przyjmowane stanowisko często waha się między fizykalistycznym założeniem iden-
tyczności i jakąś formą emergencji. Co ciekawe, o emergencji pisze nawet John R. Searle 
(1998).
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i neuronalnymi przyczynami świadomości (por. też Wessel, 2012). Konieczność 
analizy takiej propozycji teoretycznej była wynikiem pojawienia się nowych 
technik analizy pracy mózgu (szczególnie przezczaszkowej stymulacji mag-
netycznej mózgu), których wyniki zachęcają niektórych badaczy do postulo-
wania (od razu należy dodać, że naszym zdaniem nie w pełni uprawnionego) 
związku przyczynowo-skutkowego między aktywnością neuronalną określo-
nego obszaru mózgu i świadomością. Co ciekawe, podobne wnioski próbo-
wano już wyciągać, zanim metody stymulacji mózgu zaczęły być stosowane, 
analizując wyniki badań pacjentów z lezjami poszczególnych obszarów neu-
ronalnych. Najbardziej znanym przykładem jest tu prawdopodobnie ślepowi-
dzenie (Kentridge, Heywood, Weiskrantz, 1999; Ko, Lau, 2012). Badania nad 
tym zaburzeniem jednoznacznie pokazują, że uszkodzenie pierwszorzędowej 
kory wzrokowej prowadzi do zaburzenia świadomej percepcji bodźców wzro-
kowych. Osoby cierpiące na ślepowidzenie twierdzą, że są niewidome. Co cie-
kawe, jednocześnie potrafią poprawnie określać położenie prezentowanych im 
obiektów, co wskazuje na występowanie u nich nieświadomej percepcji wzro-
kowej. Wydaje się jednak, że badania nad ślepowidzeniem pokazują, dlacze-
go analiza neuronalnych korelatów świadomości oparta na metodzie kontra-
stowej nie jest w pełni wiarygodna. Aktywacja kory wzrokowej bowiem łączy 
się z samą detekcją bodźca, a niekoniecznie z jej uświadomieniem (por. różni-
ca między obiektywnymi korelatami neuronalnymi przetwarzania informacji 
wzrokowej i korelatami subiektywnego doświadczenia, o której wspominano 
w poprzedniej części tego tekstu).

Kolejne badania wskazują, że poszukiwanie przyczynowych korelatów świa-
domości nie jest łatwe również z przyczyn technicznych. Zidentyfikowano na 
przykład obszar w korze przedczołowej odpowiedzialny za bardziej poprawne 
oceny wyrazistości doświadczenia przy zachowaniu podobnej poprawności de-
tekcji bodźców (Rounis et al., 2010). Nie jest jednak pewne, jak dalece aktywacje 
te są korelatem świadomości, a w jakim stopniu nie są wynikiem werbalnego 
dostępu określonej treści percepcyjnej (por. Aru et al., 2012; Paulewicz, Wierz-
choń, 2015). Co ważniejsze, nie jest także pewne, w jakim stopniu obserwowana 
aktywacja nie jest przejawem aktywacji zdecydowanie bardziej złożonej sieci 
neuronalnej odpowiedzialnej za uświadomienie bodźca, a jej aktywacja zabu-
rzana jest przez modyfikację funkcjonowania jednej z jej części.

Jak pamiętamy, celem tego tekstu nie jest przeprowadzenie systematyczne-
go przeglądu badań nad neuronalnymi korelatami świadomości. Dlatego nie 
zaproponuję tutaj jednoznacznego stanowiska w kwestii relacji między akty-
wacją neuronalną a świadomym doświadczeniem. Opisane przykłady wydają 
się jednak klarownie wskazywać, że problem relacji między światem obiektyw-
nym i subiektywnym podejmowany w pracach Władysława Heinricha jest wciąż 
żywo dyskutowany i trudno odnieść wrażenie, abyśmy byli dziś zdecydowanie 
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bliżej rozwiązania analizowanego problemu. Można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, że cofnęliśmy się nieco w rozważaniach poświęconych tej problematyce. 
Czy jest to wynikiem dostrzeżenia dodatkowych trudności, których Heinrich 
nie dostrzegał? A może jednak raczej przejawem braku refleksji teoretycznej 
nad konsekwencjami zastosowania określonej metodologii badawczej i błęd-
nej interpretacji tego, czym w istocie miałaby być przyczynowo-skutkowa za-
leżność między aktywacją neuronalną a subiektywnym doświadczeniem (por. 
Paulewicz, Wierzchoń, 2015)?

Subiektywne doświadczenie i uczucia

Analiza przetwarzania bodźców, które niosą ze sobą treść emocjonalną, przy-
nosi ciekawe rozszerzenie dyskusji dotyczącej relacji między tym, co subiek-
tywne, i tym, co obiektywne. Dzieje się tak co najmniej z dwóch powodów. 
Po pierwsze, treści emocjonalne z pewnością zawierają komponent subiek-
tywny, ponieważ to odbiorca nadaje danej treści interpretację odnoszącą się 
do wartości emocjonalnej określonej stymulacji. Co więcej, ich status jest od-
mienny niż status innych treści świadomości, ponieważ nie istnieje obiektyw-
ny stan świata rzeczywistego, którego treść emocjonalna byłaby bezpośred-
nim odzwierciedleniem (w Psychologii uczuć Władysław Heinrich pisze, że 
„możemy powiedzieć, iż wrażenia i wyobrażenia wskazują na zmiany świata 
obiektywnego, nastroje zaś nie wskazują na nie i są tylko subiektywne”– por. 
Heinrich, 1907, s. 22). Po drugie, można zastanawiać się, czy emocjonalny 
komponent nie przysługuje de facto każdej treści subiektywnej. Czy możemy 
bowiem oddzielić subiektywną charakterystykę treści doświadczenia od kom-
ponentu emocjonalnego, który na tę treść wpływa? Może zresztą być też tak, 
że komponent emocjonalny jest niezbędny, aby można było mówić o subiek-
tywnym charakterze danego doświadczenia. Dobrze pokazuje to teoria rady-
kalnej plastyczności Axela Cleeremansa (2011). W ujęciu tym proponuje się, 
że świadome doświadczenie jest wynikiem procesu wykształcania się indywi-
dualnych reprezentacji określonych treści świadomości w umysłach poszcze-
gólnych osób. Reprezentacje te odzwierciedlają więc indywidualne historie 
uczenia każdej osoby. Teoria ta postuluje również, że każda treść subiektywna, 
która jest postrzegana świadomie, powinna być istotna dla podmiotu. Przez 
tę ogólną propozycję teoretyczną autor podkreśla przede wszystkim wystę-
powanie komponentu emocjonalnego reprezentacji określonych treści świa-
domości (tj. że treść doświadczenia nie tylko jest obecna, ale ma ona także 
znaczenie, a więc wartość emocjonalną, dla podmiotu). Ponownie podobną 
propozycję teoretyczną można odnaleźć też w pismach Władysława Heinri-
cha, który w Psychologii uczuć wprost omawia zależności między nastrojami 
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i wrażeniami. Dobrze obrazuje to przykład percepcji barw opisywany w Wy-
kładzie III. Czytamy w nim, że „każda barwa ma swój określony charakter na-
strojowy, w takim razie zadanie sztuki malarskiej sprowadzałoby się do tego 
tylko, aby zebrać barwy o potrzebnym charakterze, a obraz będzie robił pożą-
daną całość” (por. Heinrich, 1907, s 29). Przykład ten dobitnie pokazuje, jak 
obiektywne wrażenie (percepcja bieli) łączy się z komponentą emocjonalną 
(znaczeniem emocjonalnym tego koloru) i tworzy w naszym doświadczeniu 
spójne, subiektywne doświadczenie (choć ze względu na interindywidualną 
zmienność historii interakcji nie bylibyśmy dziś pewni, czy ten „charakter 
nastrojowy” jest zawsze w pełni czytelny dla innych osób oglądających obraz, 
w którym próbowano by wykorzystać zjawisko postulowane przez Heinricha).

Proponowane w powyższym akapicie ścisłe powiązanie treści subiektyw-
nych świadomości z komponentą emocjonalną wydaje się interesującą teore-
tycznie propozycją. Wymaga ono jednak uporządkowania terminologii doty-
czącej obydwu zmiennych, których wzajemne związki zamierzamy analizować. 
Zadania tego podejmują się Naotsugu Tsuchiya i Ralph Adolphs (2007), któ-
rzy zauważają, że zarówno emocje, jak i świadomość nie są terminami jedno-
znacznymi. W jakim bowiem sensie możemy powiedzieć, że emocje są niero-
zerwalnie powiązane ze świadomością? Mówiąc o emocjach, mamy zazwyczaj 
tak naprawdę na myśli dwie rzeczy – stan emocjonalny (związany m.in. z oceną 
sytuacji, reakcją emocjonalną czy też sądami o stanach emocjonalnych) oraz 
odczucia (feeling), a więc subiektywną komponentę stanów emocjonalnych. 
Podobną niejednoznaczność terminologiczną cytowani badacze dostrzegają 
zresztą również w odniesieniu do problematyki świadomości, wyodrębniając 
poziomy czy też stany świadomości oraz jej treści. Ponieważ analiza mechani-
zmów świadomości w tym rozdziale ograniczona jest jednak do problematyki 
charakterystyki treści doświadczenia, skoncentruję się na związku treści świa-
domości z ich charakterystyką emocjonalną, a w szczególności związku treści 
doświadczenia ze stanami emocjonalnymi i odczuciami. Ciekawą propozycję 
teoretyczną przedstawia tu Joseph LeDoux (2012), który analizując związek 
między treścią świadomości a emocjami, proponuje rozwinięcie jednej z naj-
bardziej rozpowszechnionych teorii świadomości – teorii globalnej przestrzeni 
roboczej (por. Dehaene, Changeux, 2011). Zgodnie z omawianym stanowiskiem 
to właśnie w globalnej przestrzeni roboczej związanej z aktywacją sieci czołowo-
-ciemieniowej mózgu poszczególne komponenty stanu emocjonalnego, takie 
jak pobudzenie centralnego układu nerwowego, sprzężenie zwrotne informacji 
z ciała czy też aktywacja sieci odpowiedzialnej za przetrwanie (survival circut 
activity), oraz inne informacje obecne w systemie poznawczym – na przykład 
reprezentacja językowa, pamięć jawna czy też wpływ stymulacji środowisko-
wej, są integrowane w jednorodne, świadome doświadczenie. Integracja wy-
mienionych komponentów w całościowe doświadczenie jest właśnie możliwa 
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dzięki świadomości. Bez świadomości nie byłoby zatem możliwe na przykład 
przypisanie poszczególnych komponentów stanu emocjonalnego informacji 
percepcyjnej przetwarzanej przez system neuronalny człowieka.

Opisywane powyżej propozycje teoretyczne trudno poddać weryfikacji 
empirycznej. Dlatego też na poziomie empirycznym dyskusja na temat związ-
ków między emocjami i świadomością jest prowadzona dziś przede wszyst-
kim w kontekście mechanizmu przetwarzania informacji dotyczącej bodźców, 
którym powinna przysługiwać charakterystyka emocjonalna. W badaniach 
tego typu osobom badanym prezentuje się zazwyczaj bodźce nacechowa-
ne emocjonalnie, na przykład twarze wyrażające emocje (Szczepanowski et 
al., 2013). Autorów badań interesuje pytanie, czy uświadomienie tego typu 
bodźców przynosi różnice jakościowe w ich przetwarzaniu. Zastanawiają się 
jednocześnie, czy komponent emocjonalny przetwarzania pojawia się jedy-
nie, gdy osoby badane mają świadomość samych bodźców, czy też możliwe 
jest występowanie stanów emocjonalnych nawet wtedy, gdy osoby badane 
nie są świadome prezentacji bodźców wywołujących emocje. Badania tego 
typu wskazują zazwyczaj, że detekcja stanu emocjonalnego jest możliwa na-
wet wtedy, gdy bodźce emotogenne są prezentowane subliminalnie, nale-
ży jednak zauważyć, że opisywane w tym kontekście rezultaty są zazwyczaj 
niezwykle słabe i krótkotrwałe (Li et al., 2008), a także iż nie towarzyszy im 
subiek tywny komponent przeżywania emocji (jeżeli występuje, to jest on 
atrybuowany do neutralnego bodźca, który nabiera w tym kontekście cha-
rakterystyki emocjonalnej – por. np. Balas, Sweklej, 2012). Ponownie należy 
podkreślić, że celem tego opracowania nie jest przedstawienie kompletnego 
przeglądu badań poświęconych tej tematyce. Warto jednak zauważyć, że za-
równo opisywane ujęcia badawcze, jak i przywołane propozycje teoretyczne 
odwołują się bezpośrednio do opisywanego przez Heinricha (1907) nieroze-
rwalnego związku między obiektywnym wrażeniem i jego znaczeniem emo-
cjonalnym. Mamy zatem znów do czynienia z tezą, która pozostaje aktualna 
i jest dziś żywo dyskutowana w literaturze przedmiotu.

Podsumowanie

Powyższy komentarz nie miał na celu przedstawienia stanu współczesnej dys-
kusji nad relacją między obiektywnym i subiektywnym. Chciałem w nim raczej 
pokazać, jak niektóre problemy poruszone w pismach Władysława Heinricha są 
dyskutowane w literaturze poświęconej problematyce świadomości. Kilka rzeczy 
wydaje się tu wyraźnie widocznych. Po pierwsze, pomijając oczywiste różnice 
opisów związane ze zmianą standardów raportowania wyników badań ekspe-
rymentalnych i rozwojem teorii poświęconych analizowanemu problemowi, 
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teksty Władysława Heinricha pozostają zaskakująco aktualne. Poruszane przez 
niego na początku dwudziestego wieku problemy teoretyczne nie tylko nie zo-
stały rozwiązane, ale wręcz wydają się wracać w ostatnich latach ze zdwojoną 
siłą. Można mieć nawet pewne wątpliwości, czy od czasów prac eksperymen-
talnych prowadzonych przez Heinricha posunęliśmy się w zrozumieniu relacji 
między obiektywnym i subiektywnym znacząco do przodu. Na pewno więcej 
wiemy dziś o regułach, którym podlega „świat obiektywny”. Rozwinęliśmy też 
z pewnością metodologię pomiaru zjawisk subiektywnych. Wydaje się jednak, 
że rozwój tych dwóch kontekstów teoretycznych odbywa się w dużej mierze 
niezależnie, a próby powiązania ich ze sobą nie przynoszą konkluzywnych 
wniosków (przykładem niech będzie tu kontrowersyjna próba połączenia fi-
zyki kwantowej z badaniami świadomości – por. Hameroff, Penrose, 2014). 
Dyscyplina, w ramach której prowadzi się badania nad poznawczymi i neuro-
nalnymi podstawami świadomości, rozwija się dynamicznie od mniej więcej 
25 lat. Niemniej próbując wyjaśniać zjawisko świadomości, wciąż nie łączymy 
ze sobą tego, co obiektywne, i tego, co subiektywne, w ramach bardziej ogólnej 
teorii zależności między światem fizycznym i zjawiskami świadomymi. Wy-
daje się, że prowadzenie analiz teoretycznych poświęconych tej tematyce jest 
konieczne. Zaproponowany powyżej krótki komentarz do prac Władysława 
Heinricha wskazuje, że dobrze byłoby, aby uczestnicy tej dyskusji sięgnęli do 
prac klasyków. Możliwe, że znajdą w nich inspirację do rozwoju swojej myśli 
teoretycznej. A może nawet odnajdą rozwiązanie niektórych problemów, z któ-
rymi obecnie się borykają…

Bibliografia

Aru J., Bachmann T., Singer W., Melloni L. (2012). Distilling the neural correla-
tes of consciousness. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36 (2), 737–746, 
doi:10.1016/j.neubiorev.2011.12.003.

Baars B.J. (1989). A cognitive theory of consciousness. New York: Cambridge Uni-
versity Press.

Balas R., Sweklej J. (2012). Evaluative conditioning may occur with and without 
contingency awareness. Psychological Research, 76 (3), 304–310, doi:10.1007/
s00426-011-0336-5.

Boly M., Seth A.K., Wilke M., Ingmundson P., Baars B., Laureys S., Edelman D.B., 
Tsuchiya N. (2013). Consciousness in humans and non-human animals: recent 
advances and future directions. Frontiers in Psychology, 4, 625, doi:10.3389/
fpsyg.2013.00625.

Cleeremans A. (2011). Frontiers the radical plasticity thesis: how the brain learns 
to be conscious. Frontiers in Psychology, 2 (86), 1–12.



O zależnościach między obiektywnym i subiektywnym poznaniem… 131

Cohen M.A., Dennett D.C. (2011). Consciousness cannot be separated from function. 
Trends in Cognitive Sciences, 15 (8), 358–364, doi:10.1016/j.tics.2011.06.008.

Dehaene S., Changeux J.P. (2011). Experimental and theoretical approaches to con-
scious processing. Neuron, 70 (2), 200–227.

Gamez D. (2014). The measurement of consciousness: a framework for the scien-
tific study of consciousness. Frontiers in Psychology, 5, 714, doi:10.3389/
fpsyg. 2014.00714.

Hameroff  S., Penrose R. (2014). Consciousness in the universe: a review of the 
„Orch OR” theory. Physics of Life Reviews, 11, 39–78.

Heinrich W. (1907). Psychologia uczuć. Akademia Umiejętności Nakładem Fun-
duszu Wydawniczego im. Wiktora Osławskiego2.

Heinrich W. (2015a). Ogólne rozważania metodologiczne (w niniejszym tomie).
Heinrich W. (2015b). Funkcje naczyń włosowatych i koncentracja uwagi (w ni-

niejszym tomie).
Kentridge R.W., Heywood C.A.,Weiskrantz L. (1999). Attention without awareness 

in blindsight. Proceedings. Biological Sciences / the Royal Society, 266 (1430), 
1805–1811, doi:10.1098/rspb.1999.0850.

Ko Y., Lau H. (2012). A detection theoretic explanation of blindsight suggests a link 
between conscious perception and metacognition. Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 367 (1594), 1401–1411, 
doi:10.1098/rstb.2011.0380.

Lamme V.A.F. (2010). How neuroscience will change our view on consciousness. 
Cognitive Neuroscience, 1 (3), 204–220, doi:10.1080/1758892100373158.

LeDoux J.  (2012). Rethinking the emotional brain. Neuron, 73 (4), 653–676, 
doi: 10.1016/j.neuron.2012.02.004.

Li W., Zinbarg R.E., Boehm S.G., Paller K.A. (2008). Neural and behavioral evi-
dence for affective priming from unconsciously perceived emotional facial ex-
pressions and the influence of trait anxiety. Journal of Cognitive Neuroscience, 
20 (1), 95–107, doi:10.1162/jocn.2008.20006.

Maniscalco B., Lau H. (2012). A signal detection theoretic approach for estimating 
metacognitive sensitivity from confidence ratings. Consciousness and Cognition, 
21 (1), 422–430, doi:10.1016/j.concog.2011.09.021.

Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychologi-
cal science. Science, 349 (6251), doi: 10.1126/science.aac4716.

Paulewicz B., Wierzchoń M. (2015). Causal considerations in experimental studies 
on consciousness. Humana Mente. Journal of Philosophical Studies, 29, 227–242.

Rees G., Kreiman G., Koch C. (2002). Neural correlates of consciousness in hu-
mans. Nature Reviews Neuroscience, 3 (4), 261–270.

2 Dziękuję Pani Profesor Marii Kielar-Turskiej za wypożyczenie mi egzemplarza tej książki.



Michał Wierzchoń132

Rounis E., Maniscalco B., Rothwell J.C., Passingham R.E., Lau H. (2010). The-
ta-burst transcranial magnetic stimulation to the prefrontal cortex impairs 
metacognitive visual awareness. Cognitive Neuroscience, 1  (3), 165–175, 
doi:10.1080/17588921003632529.

Searle J.R. (1998). How to study consciousness scientifically. Philosophical Trans- 
actions of the Royal Society B: Biological Sciences, 353 (1377), 1935–1942.

Szczepanowski R., Traczyk J., Wierzchoń M., Cleeremans A. (2013). The perception 
of visual emotion: comparing different measures of awareness. Consciousness 
and Cognition, 22 (1), 212–220, doi:10.1016/j.concog.2012.12.003.

Tsuchiya N., Adolphs R. (2007). Emotion and consciousness. Trends in Cognitive 
Sciences, 11 (4), 158–67, doi:10.1016/j.tics.2007.01.005.

Vishwanath D. (2005). The epistemological status of vision science and its impli-
cations for design. Axiomathes, 15, 3, 399.

Wessel J.R. (2012). From neural correlates of consciousness to neural causes of con-
sciousness: a commentary on consciousness, biology and quantum hypotheses 
by Bernard J. Baars and David E. Edelman. Physics of Life Reviews, 9 (3), 299–300.

Wierzchoń M., Paulewicz B., Asanowicz D., Timmermans B., Cleeremans A. (2014). 
Different subjective awareness measures demonstrate the influence of visual 
identification on perceptual awareness ratings. Consciousness and Cognition, 
27C, 109–120, doi:10.1016/j.concog.2014.04.009.


