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WSTĘP

Określenie mechanizmów formowania się subiektywnego doświadczenia 
jest z pewnością jedną z największych zagadek współczesnej nauki (Miller, 
2005)1. Trudność tego wyzwania polega na konieczności jednoczesnego opi-
sania zarówno specyfiki mechanizmu dostępu do treści świadomości (a więc 
określenia różnicy pomiędzy świadomym i nieświadomym przetwarzaniem 
informacji), jak i przyczyny ich subiektywnego charakteru. Po latach pozo-
stawiania tematyki świadomości na obrzeżach nauki, od około dwóch dekad 
(Baars, 1994; Baars i Banks, 1992; Crick i Koch, 1990) obserwuje się bardzo 
dynamiczny wzrost liczby badań dotyczących tego zagadnienia. Badania ma-
jące na celu poznanie mechanizmów świadomości prowadzone są dziś przez 
neurobiologów, psychologów, kognitywistów, lekarzy, a nawet fizyków, któ-
rzy współpracują z filozofami i próbują poddać operacjonalizacji to, co sta-
nowi istotę świadomego doświadczenia. Przyrost danych dotyczących tego 
zagadnienia jest w ostatnich latach imponujący, a poglądy badaczy zmieniają 
się bardzo dynamicznie. Badania nad świadomością (consciousness studies) 
zyskują powoli status niezależnej interdyscyplinarnej dziedziny nauki. Or-
ganizowane są liczne konferencje poświęcone tej tematyce (np. konferencje 
Association for the Scientific Studies of Consciousness czy też konferencje 
„Toward a Science of Consciousness” organizowane przez Center for Con-
sciousness Studies w Tucson), istnieje kilka towarzystw naukowych grupu-
jących badaczy pracujących nad tym zagadnieniem (wspomniane już Asso-
ciation for the Scientific Studies of Consciousness, Society for Mind-Brain 
Sciences), oraz wydawane jest kilka czasopism („Consciousness and Cogni-
tion”, „Journal of Consciousness Studies”, „Frontiers in Consciousness Re-
search”, czy też powołane ostatnio do życia „Psychology of Consciousness: 
Theory, Research, and Practice”). Za pomocą tych wszystkich mediów pre-
zentuje się ogromną i wciąż rosnącą ilość danych dotyczących mechanizmów 

1 Jubileuszowy numer czasopisma „Science” wymienia pytanie o biologiczne podstawy 
świadomości jako drugie z 25 najważniejszych pytań, na których nauka będzie koncentrować się 
w następnych 25 latach. 
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powstawania świadomego doświadczenia, ale badaniom tym nie zawsze to-
warzyszy głębsza refleksja teoretyczna nad tym, co tak naprawdę jest badane. 
Celem niniejszej monografii będzie podjęcie takiej właśnie refleksji.

Rozważania teoretyczne dotyczące natury świadomości prowadzone są 
przez filozofów od wieków2, ale nie zaproponowano dotychczas teorii świa-
domości, która byłaby powszechnie akceptowana. Brak zgody wśród badaczy 
idzie w tej dziedzinie badań bardzo daleko i, jak zobaczymy w dalszej części 
tej książki, dotyczy często podstawowych założeń badawczych (można za-
ryzykować stwierdzenie, że jedyną tezą, z którą zgodziliby się dziś wszyscy 
badacze świadomości, jest założenie, że da się ją w ogóle badać naukowo3). 
Można przypuszczać, że sformułowanie wyczerpującej propozycji teoretycz-
nej wyjaśniającej mechanizmy formowania się świadomego doświadczenia 
wymagać będzie jeszcze wielu lat badań. Czy oznacza to jednak, że na reflek-
sję teoretyczną jest za wcześnie? Wydaje się, że refleksja teoretyczna w trakcie 
procesu badawczego jest w tej dziedzinie badań równie ważna, jak sformuło-
wanie kompletnej teorii, która, miejmy nadzieję, powstanie w wyniku kompi-
lacji niezwykłej ilości danych, dostarczanych przez współczesne badania nad 
świadomością. Pomiędzy kolejnymi badaniami dotyczącymi różnych szcze-
gółowych aspektów interesującego nas zagadnienia dobrze czasem zatrzymać 
się na chwilę i spróbować spojrzeć na problem nieco bardziej ogólnie. Co tak 
naprawdę badamy? No i czy wszyscy rzeczywiście badamy to samo? Dziedzi-
na badań, której autor niniejszej monografii poświęcił ostatnie kilka lat swojej 
pracy naukowej, jest niezwykła między innymi dlatego, że wciąż nie do końca 
wiadomo, jakiej odpowiedzi należy udzielić na te najbardziej podstawowe 
pytania. Prowadząc badania, trzeba sobie jednak na nie jakoś odpowiadać.

Książka, którą przekazuję w ręce czytelnika, nie jest gotową propozycją 
teoretyczną. Jest zapisem aktu poszukiwania. Opisano w niej wyniki po-
szukiwań źródeł założeń, które często, nie do końca jawnie, przyjmowałem 
w innych swoich publikacjach, oraz zarys pomysłu teoretycznego opisującego 
mechanizm poznawczy formowania się subiektywnego doświadczenia. W na-
ukach empirycznych raporty badawcze z konieczności koncentrują się prze-
de wszystkim na wynikach badań, a nie ogólnych założeniach teoretycznych 

2 Można nawet odnieść powierzchowne wrażenie, że każde współczesne ujęcie teoretyczne 
w tym obszarze tematycznym pojawiło się już wcześniej w ramach klasycznych ujęć teoretycz-
nych opisywanych w literaturze filozoficznej. Stopień szczegółowości, operacjonalizacja teorii 
i oparcie na  danych empirycznych przemawiają na korzyść ujęć współczesnych, ale nie zmienia 
to faktu, że ujęcia klasyczne przynoszą często interesujące wskazówki dotyczące tego, jak można 
rozumieć i badać świadomość.

3 Ale oczywiście nie wszyscy filozofowie zgodziliby się z takim założeniem.
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skłaniających badaczy do podejmowania określonych tematów badawczych. 
Niniejsza monografia ma zatem na celu uzupełnienie analizy uzyskanych w na-
szych badaniach wyników o szerszy kontekst teoretyczny. Podejmuję w niej 
próbę integracji bardzo zróżnicowanych wyników badań dotyczących kilku 
wątków badawczych, którymi zajmowałem się w ciągu ostatnich kilku lat 
pracy naukowej, w tym między innymi badań nad pomiarem świadomości 
(Asanowicz, Wierzchoń, Taraday i Hawrot, 2010; Szczepanowski, Traczyk, 
Wierzchoń i Cleeremans, 2013; Wierzchoń, Gaillard, Asanowicz i Cleere-
mans, 2012a; Wierzchoń, Paulewicz, Asanowicz, Timmermans i Cleeremans, 
2013), rolą uwagi w nabywaniu świadomego doświadczenia (Wierzchoń, 
2009; Wierzchoń i Paulewicz, 2013; Wierzchoń, Gaillard, Asanowicz i Cle-
eremans, 2012a), a także badań behawioralnych pamięci ukrytej (Szpitalak 
i Wierzchoń, 2008, 2010) i postaw ukrytych (Wierzchoń, 2009a). Na osta-
teczną formę modelu teoretycznego prezentowanego w niniejszej monogra-
fii wpłynęły również wnioski wypływające z badań własnych dotyczących 
modelowania komputerowego procesów ukrytych (Wierzchoń i Barbasz, 
2008) oraz świadomości cielesnej (Łukowska, Janik, Kasparek, Majchrowicz 
i Wierzchoń, 2013), choć dla spójności wywodu samych wyników tych ba-
dań w niniejszej monografii nie prezentuję. Na pierwszy rzut oka wszystkie 
te projekty badawcze dotyczą bardzo różnych zagadnień empirycznych. Jed-
nak w ramach niniejszej monografii podejmę próbę zaproponowania bardziej 
ogólnych wniosków dotyczących natury świadomego doświadczenia wypły-
wających z wyżej wymienionych badań. Celem takiej integracji jest zaryso-
wanie modelu teoretycznego opisującego poznawczy mechanizm powstawa-
nia świadomego doświadczenia, który to problem stał się istotny dla moich 
rozważań dopiero kilka lat temu (Wierzchoń, 2009b; Wierzchoń i Gruszka, 
2011; Wierzchoń i inni, 2012), kiedy zrozumiałem, że wszystkie te badania 
dotyczą tak naprawdę tego samego przedmiotu (nie tylko w sensie seman-
tycznym, ale i teoretycznym). Opisana w niniejszej monografii propozycja 
teoretycznej integracji wyników badań wymaga z pewnością uszczegółowie-
nia i weryfikacji empirycznej, ale jak już wspomniano, wydaje się to charakte-
rystyczne dla wszystkich modeli teoretycznych w tej dziedzinie. Oczywiście 
proponując model własny, opierałem się na szeregu propozycji teoretycznych 
opisanych w literaturze, jednak w niniejszej monografii wszystkie te ujęcia 
zostały poddane dogłębnej analizie i krytyce, a następnie zarysowano nową 
ramę teoretyczną odwołującą się do tych aspektów teoretycznych, które wy-
dają mi się kluczowe dla zrozumienia, czym jest świadomość definiowana 
jako subiektywny dostęp do treści doświadczenia. Monografia ta nie raportuje 
więc wszystkich ujęć teoretycznych obecnych w literaturze, a jedynie te, które 
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bezpośrednio inspirowały proponowaną przeze mnie perspektywę teoretycz-
ną. Oczywiście sformułowanie ogólnie akceptowanego, kompletnego modelu 
świadomości jest jeszcze daleko przed nami, ale jedynie podejmując próby 
szukania takiego modelu teoretycznego, można zbliżyć się do pożądanego 
efektu końcowego. Niniejsza monografia proponuje zatem, jakie mechani-
zmy poznawcze mogą być odpowiedzialne za generowanie subiektywnego 
doświadczenia, zakreślając obszar dalszych poszukiwań empirycznych w ba-
daniach świadomości.

Od czasu napisania pracy doktorskiej moje poszukiwania mechanizmów 
poznawczych wyjaśniających funkcjonowanie świadomości skłoniły mnie 
do przeprowadzenia kilkudziesięciu badań. Badania te były prowadzone 
w ramach dwóch projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty N106 254837, N106 01931/1697), 
a także w ramach stażu badawczego na Université Libre de Bruxelles, zrea-
lizowanego dzięki programowi „Wsparcie międzynarodowe mobilności na-
ukowej” MNiSW, oraz w ramach akcji COST, prowadzonej przez Profesora 
Axela Cleeremansa (BM0605).

Zarówno ta książka, jak i inne moje publikacje w niej prezentowane nie 
mogłyby powstać bez wsparcia osób, którym chciałbym w tym miejscu po-
dziękować. Przede wszystkim zatem winny jestem wdzięczność za nieustanną 
wiarę w moje pomysły badawcze i konsekwentne wspieranie mnie od począt-
ku mojej drogi naukowej mojemu mistrzowi – Profesorowi Edwardowi Nęc-
ce. Wiele zawdzięczam również Profesorowi Axelowi Cleeremansowi, dzięki 
któremu uwierzyłem, że psycholog poznawczy może próbować mierzyć się 
z problemem świadomości. Chciałem podziękować również moim współpra-
cownikom i kolegom, za liczne dyskusje i pomysły badawcze, bez których 
realizacja tych wszystkich projektów byłaby niemożliwa. Przede wszystkim 
chciałbym podziękować moim współpracownikom z Laboratorium Badań 
Świadomości (Consciousness Lab). Szczególne podziękowania należą się 
Dariuszowi Asanowiczowi, z którym wspólnie prowadzimy badania i dys-
kutujemy o świadomości od przeszło sześciu lat. Myślę, że nie zgodziłby się 
z dużą częścią tego, co napisałem w tej książce, ale właśnie w dyskutowaniu 
różnych poglądów tkwi sedno uprawiania nauki. Chciałem również bardzo 
podziękować Borysławowi Paulewiczowi, który wciąż skutecznie udowadnia 
mi, że analiza statystyczna może być sztuką, a dyskusja o teorii – przyjemnoś-
cią. Dziękuję także Aleksandrze Gruszce-Gosiewskiej, Markowi Binderowi, 
Annie Anzulewicz, Marcie Łukowskiej, Annie Marzecovej, Marcie Siedlec-
kiej, Marcinowi Koculakowi i Krzyśkowi Gociewiczowi. Dzięki współpracy 
z nimi wiele się nauczyłem, a ciągłe dyskusje nad problemem świadomości 
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z pewnością przyczyniły się do sformułowania wielu z proponowanych w ni-
niejszej książce interpretacji i propozycji teoretycznych. Dziękuję wszystkim 
współpracownikom i współautorom publikacji, których wyniki posłużyły mi 
do uzasadnienia proponowanych w tej książce propozycji teoretycznych, 
a w szczególności: Vinciane Gaillard (ULB), Annie Hawrot, Agnieszce Po-
pławskiej (SWPS), Malwinie Szpitalak (UJ), Jakubowi Barbaszowi (IKiFP 
PAN), Tomaszowi Mikołajczykowi, Krzysztofowi Piotrowskiemu (UJ), 
Zbyszkowi Stettnerowi, Remigiuszowi Szczepanowskiemu (SWPS), Ma-
ciejowi Taradayowi (UJ), Bertowi Timmermansowi (University of Aber-
deen) i Bertowi Windeyowi (ULB). Współpraca z wymienionymi osobami 
była i jest nieocenioną pomocą w moich poszukiwaniach odpowiedzi na pyta-
nie o poznawcze mechanizmy świadomości, ale oczywiście nie ponoszą one 
odpowiedzialności za tezy teoretyczne zawarte w tej książce. Moje pomysły 
teoretyczne przedstawiałem wielokrotnie moim studentom w ramach kursu 
„Problematyka świadomości w ujęciu kognitywnym” oraz w ramach semina-
riów magisterskich. Ta książka powstała również dzięki ich pytaniom i uwa-
gom, które zmusiły mnie do dokładniejszego przyjrzenia się teoretycznym 
implikacjom naszych badań. 

Ostateczna wersja tej książki nie mogłaby powstać bez pomocy dwóch 
osób. Chciałem podziękować za wszystkie cenne uwagi recenzentowi wy-
dawniczemu tej książki, dr. hab. Bartłomiejowi Dobroczyńskiemu, który 
zwrócił moją uwagę na liczne związki między moimi pomysłami badawczy-
mi a teoriami klasyków psychologii i filozofii. Starając się zmierzyć z jego 
uwagami, odkryłem kilka nowych wątków teoretycznych, które mam nadzie-
ję wkrótce poddać weryfikacji empirycznej. Chciałem również podziękować 
Maciejowi Szklarczykowi za nieocenioną pomoc w redakcji i korekcie języ-
kowej tej książki.

Na koniec zostawiam najważniejsze podziękowania. Chciałem podzięko-
wać Ewie i Marysi, które cierpliwie znoszą moją pasję, ale i chyba również 
uzależnienie od zajmowania się nauką, i które wspierały mnie nieustannie 
pomimo przedłużającej się nieobecności mentalnej związanej z przygotowa-
niem tej książki.





1

CZYM JEST ŚWIADOMOŚĆ

Zdefiniowanie przedmiotu badań jest jednym z najbardziej problematycznych 
zadań, z którymi musi zmierzyć się każdy, kto zajmuje się badaniami świado-
mości. Wiele sporów dotyczących proponowanych teorii, czy też sprzecznych 
wyników badań w tej dziedzinie, wydaje się wynikać tak naprawdę z bra-
ku zgodności wśród badaczy na temat tego, co w istocie stanowi przedmiot 
ich zainteresowania (por. np. Block, 2011; Cohen i Dennett, 2011, 2012; 
Cohen, Cavanagh, Chun i Nakayama, 2012a; Kentridge i Heywood, 2000; 
Lamme, 2010; por. również przegląd możliwych stanowisk teoretycznych 
w Seth, 2008). Problem ustalenia definicji jest w tym przypadku szczególnie 
istotny. Z jednej strony każdy człowiek wie, co to znaczy być świadomym. 
Świadomość jest immanentnym składnikiem naszego Ja, czymś, co nas defi-
niuje, co wydaje się odróżniać nas od większości innych stworzeń zamieszku-
jących Ziemię. Z drugiej jednak strony rozumiemy pod tym pojęciem bardzo 
wiele rzeczy. Na przykład, co innego mamy na myśli, gdy mówimy, że ktoś 
stracił właśnie świadomość, a co innego wtedy, gdy twierdzimy, że ktoś był 
świadomy swoich czynów, a jeszcze co innego, gdy stwierdzamy, że ktoś 
jest świadomy tego, co widzi. 

Można oczywiście twierdzić, że ten brak precyzji wynika z potocznego 
charakteru definiowanego pojęcia. Wielu badaczy sądzi, że świadomość jest 
w istocie terminem potocznym, pod którym kryje się wiele różnych stanów, 
zjawisk, procesów, pozornie tylko z sobą powiązanych. Przykładem dowo-
dzącym przynajmniej częściowej prawdziwości tego twierdzenia jest na przy-
kład książka pod redakcją Kuleszy i Mamzer (2009) pod obiecującym tytułem 
„Rola świadomości w świecie ponowoczesnym”, gdzie obok rozdziałów do-
tyczących takich ściśle empirycznych problemów, jak zaburzenia świadomo-
ści czy nieświadome procesy społeczne, można również odnaleźć rozdziały 
na temat świadomości historycznej, świadomości proekologicznej czy też 



14 Granice świadomości

świadomości wspólnoty. Zgrabnie ujmuje ten problem recenzent wspomnia-
nego tomu, profesor Michał Buchowski, pisząc: „Paradoksalnie, każde przy-
bliżenie tematu, zarazem go rozprasza” (Kulesza i Mamzer, 2009, okładka). 
Wygląda zatem na to, że zanim podejmie się jakiekolwiek próby zbadania 
świadomości, trzeba zaproponować konceptualizację tego fenomenu, która 
pozwalałaby na prowadzenie badań jej dotyczących. Czy to w ogóle jest moż-
liwe? Jeszcze nie tak dawno temu większość badaczy była bardzo sceptycz-
na. Dobitnie wyraził to Sutherland w swoim słowniku psychologii, pisząc, 
że „świadomość jest fenomenem fascynującym, ale nieuchwytnym. Nie da 
się stwierdzić, czym jest, jaka jest jej funkcja, czy też jak ewoluowała. Nie 
napisano na jej temat nic wartego przeczytania” (Sutherland, 1995, s. 95). 
Ta skrajna opinia pokazuje tylko, z jak trudnym problemem teoretycznym 
przychodzi nam się zmierzyć. Czy można w ogóle prowadzić badania nauko-
we nad interesującym nas fenomenem? 

Oczywiście same badania nad procesami ukrywającymi się za terminami 
potocznymi nie są aż tak problematyczne. Ciekawą analogią wydają się tu 
problemy z definicją inteligencji, który to termin jawi się jako równie nie-
określony i bywa też używany w życiu codziennym w bardzo zaskakujących 
kontekstach (Nęcka, 2000)4. Inteligencję, podobnie jak większość innych 
konstruktów wywodzących się z języka potocznego, można próbować doo-
kreślić w sposób obiektywny. Przyjmując takie założenie, tworząc model teo-
retyczny, poszukujemy obiektywnej miary tego, czy ktoś jest inteligentny, czy 
nie. W modelu tym abstrahujemy od prób kategoryzacji sądów osób badanych 
na temat tego, czym jest inteligencja. Możemy na przykład stwierdzić, że in-
teligencja dotyczy sprawności umysłowej człowieka, i zaproponować obiek-
tywną miarę, która pozwoli stwierdzić poziom inteligencji osób badanych. 
To, czy człowiek czuje się sprawny intelektualnie, nie jest tu zbyt istotne, 
a na pewno nie jest dobrym wskaźnikiem tego, czy tak rzeczywiście jest. 

W badaniach świadomości naukowcy wielokrotnie skłaniali się ku tego 
rodzaju obiektywizacji (Holender, 1986; Jacoby, 1998; Lamme, 2003; Meri-
kle, Smilek i Eastwood, 2001; Seth, Dienes, Cleeremans, Overgaard i Pessoa, 
2008). Zaproponowano wiele sposobów pomiaru interesującego nas feno-
menu, które nie odnosiły się bezpośrednio do doświadczeń osób badanych, 
a jedynie do obiektywnych sposobów określania warunków występowania 
świadomości. Wydaje się, że takie próby są z góry skazane na niepowodzenie. 

4 Edward Nęcka przytacza w motcie do swojej książki taki oto dialog podsłuchany na dan-
cingu w restauracji „Patria” w Karpaczu przez Wiesława Łukaszewskiego: „Pani tak inteligentnie 
wygląda! A Pan tak inteligentnie tańczy!” (Nęcka, 2000).
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Opisując świadomość, nie można abstrahować od doświadczenia osób bada-
nych, ponieważ świadomość dotyczy właśnie tego doświadczenia. Nie oznacza 
to jednak, że sama próba obiektywizacji pomiaru jest błędem. Wiele z prowa-
dzonych dotychczas badań poznawczych i neurobiologicznych dotyczących 
świadomości przynosi cenne informacje dotyczące warunków pojawiania 
się świadomości. Pozwoliły one na przykład zaproponować szereg hipotez 
dotyczących tego, czym różni się przetwarzanie świadome od nieświadome-
go (Crick i Koch, 1990; Holender, 1986; Rees, Kreiman i Koch, 2002; Toth, 
Reingold i Jacoby, 1994), oraz zidentyfikować szereg mechanizmów poznaw-
czych, czy też neuronalnych, które mogą być odpowiedzialne za pojawienie 
się świadomości (por. np. Baars, 1997; Block, 2001; Dehaene i Naccache, 
2001, 2006; Kanwisher, 2001; Lamme, 2003). Wydaje się jednak, że nie po-
winniśmy się ograniczać do teorii opisujących obiektywne warunki dostępu 
informacji do świadomości, ale również próbować mierzyć się z problemem 
charakterystyki subiektywnego doświadczenia. Ten drugi krok jest zarazem 
łatwy i trudny. Łatwy, bo każdy z nas ma doświadczenie posiadania świa-
domości i dzięki temu intuicyjnie potrafi określić, czym i jaka w istocie ona 
jest (por. Antony, 2001, 2002). Trudny, bo każda teoria świadomości powinna 
zgodnie z proponowanym ujęciem wyjaśniać nie tylko warunki konieczne, ale 
i wystarczające występowania subiektywnych doświadczeń. Zanim przejdzie-
my jednak do próby zmierzenia się z tym zadaniem, przyjrzyjmy się na począ-
tek temu, co dla świadomości jest konieczne, poddając analizie niezbywalne 
charakterystyki interesującego nas konstruktu5.

1.1. WARUNKI KONIECZNE ŚWIADOMOŚCI

Definicji świadomości zaproponowano prawdopodobnie tyle, ile jest osób 
zajmujących się tym zagadnieniem (Antony, 2002; Mandler, 2005; Seth i inni, 
2008; Zeman, 2005). Większość z tych definicji bardziej bądź mniej dokład-
nie określa warunki, w których pojawia się świadome doświadczenie. Prob-
lem polega na tym, że charakterystyki proponowane przez poszczególnych 

5 Krzysztof Krzyżewski poradził mi kiedyś wykorzystanie metody uzmienniania zawartości 
idei (Husserl, 1907/2008; Tischner, 2006) do celów analizy charakterystyki procesu uczenia mi-
mowolnego, i od tego czasu posługuję się tą metodą za każdym razem, gdy trafiam na problem 
teoretyczny, który wydaje mi się źle zdefiniowany. Dlatego również w tym przypadku propono-
waną analizę należy rozumieć jako próbę określenia istoty świadomego doświadczenia.
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autorów zazwyczaj istotnie się różnią. Zanim jednak przyjrzymy się przed-
miotom możliwych sporów teoretycznych, spróbujmy ustalić listę warun-
ków koniecznych pojawienia się świadomego doświadczenia, które zostaną 
przyjęte w tej książce. Przyjęcie ich jako założeń wstępnych (przynajmniej 
warunkowo) będzie konieczne, aby możliwe stało się dookreślenie problemu 
badawczego, któremu poświęcona jest ta monografia. Nie oznacza to oczywi-
ście, że badania świadomości poza wyznaczonymi tu ramami nie mają racji 
bytu. Chodzi raczej o to, żeby ustalić, w jakim ujęciu będziemy się zajmować 
świadomością w dalszej części tej książki. 

Jedynie te definicje świadomości, które odwołują się do potocznych są-
dów na temat tego, co to znaczy być świadomym, są w miarę powszechnie 
przyjmowane przez badaczy. Autorzy tych teorii starają się określić przedmiot 
badań jak najbardziej ogólnie. Przykładem może tu być Searle (1998), który 
proponuje następującą zdroworozsądkową definicję: „«świadomość» odnosi 
się do stanu wrażliwości, czy też przytomności, który zazwyczaj pojawia się, 
gdy budzimy się ze snu bez snów i trwa przez cały dzień, aż do chwili, gdy 
znów zaśniemy, umrzemy, zapadniemy w stan śpiączki, lub w jakikolwiek 
inny sposób utracimy świadomość” (Searle, 1998, s. 1936). Analizowana de-
finicja sugeruje, że świadomość jest zjawiskiem powszechnym i powszednim. 
Towarzyszy nam zawsze, gdy jesteśmy aktywni. Odwołując się do naszego 
subiektywnego doświadczenia, można jednak powiedzieć, że przytomność 
nie wyczerpuje zawartości semantycznej tego, co rozumiemy potocznie przez 
świadomość. Przyjęcie takiej definicji jest na przykład dość problematyczne, 
gdy próbujemy określić różnicę między tym, co świadome i nieświadome. 
Przecież większość (o ile nie wszystkie) zadania poznawcze wymagają, aby 
osoba badana była przytomna w trakcie ich wykonywania. Jak zatem możliwe 
byłoby wykonywanie jakiegoś zadania poznawczego nieświadomie6? 

Można oczywiście dyskutować, czy proponowane kryterium jest zgod-
ne z naszym doświadczeniem na temat świadomości. Czy przyjmując taką 
definicję świadomości, powinniśmy na przykład uznać, że pacjenci w stanie 
wegetatywnym są świadomi? Badania wskazują dość jednoznacznie, że za-
chowany jest u nich rytm snu i czuwania (Boly i inni, 2011; Laureys, 2005; 

6 W tym kontekście bardzo ciekawa wydaje się dyskusja założeń teorii ewolucyjnej wyjaś-
niającej genezę procesu uczenia mimowolnego, w której proponuje się, że proces ten powstał 
w filogenezie wcześniej niż świadomość (Baars, 1992; Reber, 1992a, 1992b). Chociaż można 
próbować uzasadniać, że proces uczenia jest podstawową funkcją układu nerwowego i w tym 
sensie powstaje przed świadomością (Cleeremans i Jiménez, 2002), jednak rzeczywiście samo 
zadanie uczenia się sztucznych gramatyk z pewnością wymaga dość głębokiego, świadomego 
przetworzenia materiału prezentowanego osobom badanym.
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Laureys, Owen i Schiff, 2004). Oparcie diagnozy świadomości tylko na za-
chowaniu badanego wydaje się więc problematyczne. Nie wdając się jednak 
na razie w dyskusje dotyczące tego, czy przytomność jest, czy też nie jest for-
mą świadomości (niektórzy badacze twierdzą, że te dwa aspekty świadomości 
są względnie niezależne – por. Laureys, 2005; Zeman, 2005), można zgodzić 
się, że jest ona w przeważającej większości przypadków warunkiem koniecz-
nym występowania świadomego doświadczenia7. W przypadku większości 
doświadczeń, poziom aktywności koreluje zresztą wprost z dostępnością 
treści świadomości (Laureys, 2005). Przyjmijmy zatem, że przytomność jest 
warunkiem koniecznym występowania świadomości (prawdopodobnie jedy-
nym, który nie wzbudziłby większych kontrowersji wśród badaczy). Zauważ-
my jednak od razu, że świadomość wymaga zazwyczaj czegoś więcej niż tyl-
ko przytomności – tj. określonej treści doświadczenia (por. np. Dretske, 1993; 
Kouider, de Gardelle, Sackur i Dupoux, 2010; Overgaard i Sandberg, 2012), 
czy też informacji, która staje się treścią doświadczenia (Timmermans, Schil-
bach, Pasquali i Cleeremans, 2012; Tononi, 2008). Można zatem powiedzieć, 
że przytomność (czy też świadomość w sensie stanu) jest warunkiem koniecz-
nym, ale nie wystarczającym do występowania świadomego doświadczenia.

Kolejny warunek minimalny budzi zdecydowanie więcej kontrower-
sji (choć z punktu widzenia opisu własnego świadomego doświadczenia 
wydaje się on równie oczywisty). W pierwszym odruchu zgodzilibyśmy 
się prawdopodobnie bez większych problemów z tezą o bliskiej zależności 
uwagi i świadomości. Rzeczywiście, dla większości psychologów poznaw-
czych świadomość jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem uwagi 
(a więc przede wszystkim z selekcją informacji i kontrolą poznawczą – por. 
Dehaene i Naccache, 2001; Fernandez-Duque, Baird i Posner, 2000; Merikle 
i Joordens, 1997; O’Regan, Myin i Noë, 2005; Posner, 1994, 2012; Tsuchiya 
i Koch, 2008)8. Jeszcze całkiem niedawno popularny wśród psychologów 
poznawczych był pogląd, że uwaga jest po prostu poznawczym substratem 
świadomości (Debner i Jacoby, 1994; Newman i Baars, 1993), choć dziś już 
raczej nikt nie zgodziłby się z tak redukcjonistycznym stanowiskiem teore-
tycznym. Przyjmując bardziej lub mniej jawnie założenie o ścisłym związku 
świadomości i uwagi, badacze zgadzają się na przykład dość powszechnie, 

7 Choć można dyskutować, czy jest tak zawsze, por. np. marzenia senne (Zeman, 2005), ba-
dania nad świadomym śnieniem (Kahan i LaBerge, 1994) czy też eksterioryzacją (Blanke, 2012; 
Blanke i Metzinger, 2009) jako przykłady fenomenów, w których świadome doświadczenie może 
występować bez pełnej przytomności.

8 Edward Nęcka określa uwagę jako „wrota świadomości”, co można rozumieć tak, że uwaga 
selekcjonuje informacje, które stają się treścią świadomości.



18 Granice świadomości

że najprostszą metodą prezentacji bodźców w taki sposób, aby nie zostały 
one uświadomione, jest ograniczenie uwagi osób badanych (por. np. Dehae-
ne i Naccache, 2006). Strategię taką stosuje się dość powszechnie zarówno 
w badaniach nieświadomych procesów pamięciowych (por. np. Destrebecqz 
i Cleeremans, 2001; Nissen i Bullemer, 1987; dla krytyki takiego ujęcia por. 
m.in. Wierzchoń i Paulewicz, 2013; Wierzchoń i inni, 2012a), jak i w bada-
niach nieświadomej percepcji (Debner i Jacoby, 1994; Lavie, 2006; Macdo-
nald i Lavie, 2011; Merikle i inni, 2001). 

Również analiza subiektywnego doświadczenia zazwyczaj prowa-
dzi do wniosku o ścisłym związku uwagi i świadomości: wydaje się nam, 
że uświadamiając coś sobie, koncentrujemy się na naszych wrażeniach, czy 
też przeżyciach, a więc innymi słowy po prostu koncentrujemy na nich naszą 
uwagę. Przyjmując takie założenie, można by uznać, że różnica pomiędzy 
uświadomieniem sobie czegoś a zwróceniem na to uwagi ma charakter czysto 
semantyczny i dotyczy tak naprawdę różnych aspektów tego samego zjawi-
ska. „Koncentracja na doświadczeniu” odwoływałaby się do fenomenologii 
doświadczenia, a „zwrócenie uwagi” byłoby funkcjonalnym opisem mecha-
nizmu odpowiedzialnego za to doświadczenie. Trudno jednak powiedzieć, 
czy tak rozumiana bezpośrednia zależność między świadomością a uwagą nie 
jest w istocie artefaktem zastosowanej metody badawczej, tj. raportów intro-
spekcyjnych (Marcel, 2003; Pryor, Gibbons, Wicklund, Fazio i Hood, 1977). 
Między innymi z tego powodu, raporty werbalne często krytykowane były 
jako miara podatna na błąd aktora-obserwatora (Irvine, 2012) i w ogóle mało 
wiarygodna (Nisbett i Wilson, 1977; dla dokładnej analizy metod pomiaru 
świadomości por. Rozdział 2). Spróbujmy zatem postawić pytanie w trochę 
inny sposób. Czy można wykazać, że uwaga jest niezależna od świadomości? 
Czy można mieć świadome doświadczenie, w ogóle się na nim nie koncentru-
jąc? Jaką w takiej sytuacji funkcję w tworzeniu świadomego doświadczenia 
miałaby uwaga? W ostatnim czasie problemy te są intensywnie dyskutowane 
w literaturze (Lamme, 2003; Taylor, 2002; Tsuchiya i Koch, 2008; Wierz-
choń i Gruszka, 2011). Wielu badaczy stara się przedstawić dane empirycz-
ne na poparcie tezy o niezależności uwagi i świadomości (por. np. Naccache 
i inni, 2005; van Boxtel, Tsuchiya i Koch, 2010). 

Opisując relację między świadomością i uwagą, niektórzy badacze (Block, 
2013; Koch i Tsuchiya, 2007; Lamme, 2003; Tsuchiya i Koch, 2008) postulują 
całkowitą odrębność omawianych konstruktów. Aby potwierdzić wzajemną 
niezależność procesów, trzeba by wykazać, że można zaangażować uwagę 
bez świadomości, w przetwarzanie czego jest ona zaangażowana, a także, 
że można uświadomić sobie treść bez angażowania uwagi w przetwarzanie 
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informacji (Lamme, 2010; Tsuchiya i Koch, 2008). Zdecydowanie prościej 
określić przypadki, w których przetwarzanie informacji wymaga uwagi, 
a mimo to treść doświadczenia nie zostaje uświadomiona. Z taką możliwością 
zgadza się większość współczesnych modeli teoretycznych, które w jakikol-
wiek sposób odnoszą się do problematyki relacji świadomości i uwagi, bądź 
też świadomości i kontroli poznawczej (por. np. Cleeremans, 2011; Dehae-
ne i Naccache, 2006). Najbardziej oczywistym przykładem potwierdzającym 
tę formę niezależności omawianych procesów jest paradygmat poprzedzania, 
w którym osoby badane koncentrują uwagę na punkcie fiksacji, ale mimo 
to nie uświadamiają sobie prezentowanego po nim bodźca subliminalnego 
(w opisywanym paradygmacie uwaga musi być skoncentrowana na miejscu, 
w którym pojawia się bodziec, a jego charakterystyka fizyczna nie pozwala 
na świadomą detekcję – por. Merikle i inni, 2001; Van den Bussche, Hughes, 
Humbeeck i Reynvoet, 2010). Uważa się również, że do podobnych wnio-
sków mogą skłaniać badania nad przenoszeniem uwagi w przestrzeni (Chica 
i Bartolomeo, 2012; Mulckhuyse i Theeuwes, 2010), przeszukiwaniem pola 
wzrokowego (Ivanoff i Klein, 2003; McCormick, 1997), ślepotą na zmiany 
(Simons, 2000; Simons i Ambinder, 2005), a nawet myśleniem (Dijksterhuis 
i Nordgren, 2006; Tsuchiya i Koch, 2008, choć ta propozycja teoretyczna jest 
ostatnio mocno krytykowana – Waroquier, Marchiori, Klein i Cleeremans, 
2009, 2010). Podobna relacja pomiędzy świadomością i uwagą wydaje się wy-
stępować w przypadku pacjentów ze ślepowidzeniem (Kentridge, Heywood 
i Weiskrantz, 1999), u których również obserwuje się możliwość wykorzysty-
wania informacji prezentowanych w ślepym polu widzenia do moderowania 
własnego zachowania przy jednoczesnym braku subiektywnego doświad-
czenia widzenia (por. Herzyk, 2012; choć z taką interpretacją opisywanego 
zaburzenia nie zgodziłby się na przykład Block, 2011; a także Overgaard – 
Overgaard, Fehl, Mouridsen, Bergholt i Cleeremans, 2008; por. również Roz-
dział 1.3.2). Możliwość występowania selekcji uwagowej bez świadomości 
wydaje się więc całkiem dobrze udokumentowana. 

Więcej kontrowersji wzbudza ostatnio dyskusja dotycząca pytania, czy jest 
możliwa świadomość bez uwagi (Block, 2013; Cohen i inni, 2012a, 2012b; 
Lamme, 2003, 2010; Tsuchiya, Block i Koch, 2012). Wydaje się, że dysku-
sja ta wynika w dużej mierze z różnych założeń dotyczących świadomości 
przyjmowanych przez poszczególnych badaczy. Zgodnie z ujęciami postu-
lującymi możliwość występowania świadomości bez uwagi, świadome do-
świadczenie może dotyczyć również wrażeń zmysłowych, które nie zostały 
jeszcze w pełni zidentyfikowane przez system poznawczy. Do pomyślenia by-
łaby zatem w tym ujęciu sytuacja, w której świadoma staje się treść, która nie 
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była przedmiotem procesów selekcyjnych bądź kontrolnych. Problem polega 
jednak na tym, że tego rodzaju świadome wrażenia nie są z zasady związane 
z występowaniem danych treści w introspekcji9, bo sama introspekcja wyma-
ga zaangażowania uwagi (por. perfekcyjny eksperyment – Cohen i Dennett, 
2011 – w którym pokazano, jak raport werbalny osób badanych może okazać 
się sprzeczny z obserwowanym neurokorelatem świadomości; por. również 
Rozdział 1.3.3.). Można oczywiście postulować, że problem ten wynika jedy-
nie z niedoskonałości metod introspekcyjnych, ale nawet przy tym zastrzeże-
niu, z subiektywnego punktu widzenia wydaje się wątpliwe, by mogły wystę-
pować jakiekolwiek świadome doświadczenia, które nie są w żaden sposób 
dostępne dla osób badanych w introspekcji (a to właśnie postulują zwolennicy 
tej formy niezależności uwagi i świadomości – por. Block, 2011; Lamme, 
2010). Wydaje się, że rozstrzygnięcie tego problemu wymaga dyskusji nad 
pytaniem, co tak naprawdę staje się przedmiotem świadomości. Wrócimy 
do tego zagadnienia w Rozdziale 1.2., gdy omawiać będziemy różne rodzaje 
subiektywnych doświadczeń, a także w Rozdziale 1.3., gdzie zaprezentowa-
ne zostaną teorie postulujące występowanie różnych typologii świadomości. 
W tym miejscu zaznaczmy jedynie, że z introspekcyjnego punktu widzenia 
możliwość występowania świadomości bez uwagi wydaje się co najmniej 
wątpliwa (por. również Sergent i inni, 2013). 

Dodatkowym problemem jest tu również niejednolitość samych proce-
sów uwagowych. Większość badań dotyczących relacji świadomości i uwagi 
koncentruje się na odgórnej, kontrolowanej selekcji informacji, podczas gdy 
określenie relacji świadomości i uwagi wymaga odniesienia się do różnych 
typów procesów uwagowych zaangażowanych w pojawienie się świadomego 
doświadczenia (Posner, 2012; Tsuchiya i inni, 2012), w tym również okre-
ślenia zależności świadomości od automatycznych procesów uwagi oddolnej 
(bez której sam proces percepcji wydaje się niemożliwy).

Podsumowując, w niniejszej książce zakłada się, że uświadomienie sobie 
jakiejkolwiek treści doświadczenia wymaga przynajmniej minimalnego zaan-
gażowania procesów uwagowych. Należy jednocześnie zauważyć, że przyję-
cie tego założenia nie stoi w sprzeczności z założeniem o odrębności świado-
mości od uwagi, ponieważ możliwość występowania procesów uwagowych 

9 Bartłomiej Dobroczyński zwrócił moją uwagę na niejednoznaczność terminu „introspek-
cja” wykorzystywanego wielokrotnie w niniejszej monografii. Nie wdając się na razie w dyskusję 
nad wiarygodnością introspekcji (por. Danziger, 1980), definiowana będzie tu ona zatem jako 
wgląd w treść subiektywnego doświadczenia (świadomość, czego się jest świadomym, oraz tego, 
że jest się tego świadomym – por. teoria myśli wyższego rzędu). Jak wykażę w dalszej części tej 
monografii, introspekcja może, ale nie musi przejawiać się w raporcie werbalnym.



21Czym jest świadomość

bez świadomości wydaje się całkiem dobrze udokumentowana. W propono-
wanym ujęciu uwaga selekcjonuje treści doświadczenia, ale te, które zostały 
wyselekcjonowane, nie muszą stać się świadome (por. Cohen i inni, 2012a; 
Faivre i Kouider, 2011; Hsieh, Colas i Kanwisher, 2011; Jiang, Costello, Fang, 
Huang i He, 2006; Naccache, Blandin i Dehaene, 2002). Uwaga może rów-
nież wzmacniać przetwarzanie niektórych informacji, gdy te z jakiegoś powo-
du zostaną uznane za istotne, i sprawiać, że stają się świadome (Sergent i inni, 
2013). Przyjęcie proponowanych założeń wydaje się również kluczowe z te-
oretycznego punktu widzenia. Akceptacja dwustronnej zależności pomiędzy 
opisywanymi procesami wydaje się bowiem prowadzić wprost do tezy o re-
dukowalności świadomości do procesów uwagowych. Zakładając zbieżność 
mechanizmów poznawczych i neuronalnych odpowiedzialnych za uświado-
mienie jakiejś treści, trudno byłoby zaproponować funkcję świadomości, któ-
ra nie byłaby jednocześnie funkcją uwagi. Przyjmijmy zatem (przynajmniej 
roboczo), że warunkiem koniecznym świadomości jest co najmniej minimal-
ne zaangażowanie uwagi, postulując jednocześnie, że procesy uwagi i świa-
domości są od siebie niezależne zarówno funkcjonalnie, jak i procesualnie 
(wrócimy do tego wątku w kolejnych podrozdziałach, w których opisane zo-
staną możliwe mechanizmy poznawcze i neuronalne odpowiedzialne za po-
wstawanie świadomego doświadczenia). Odnosząc się do problemu definicji 
świadomości zakładamy zatem, że uwaga, podobnie jak przytomność, jest 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do występowania świadome-
go doświadczenia. 

Czy te dwa warunki wyczerpują listę warunków koniecznych? Wydaje się, 
że świadomość jest niezwykłym przedmiotem badania przede wszystkim dla-
tego, że dotyczy subiektywności.

1.2. PROBLEM SUBIEKTYWNOŚCI

Każde świadome doświadczenie jest w pewnym stopniu niepowtarzalne, dane 
jedynie w określonej chwili, intymne, dostępne jedynie osobie doświadcza-
jącej. Na ten aspekt świadomości zwraca uwagę wielu teoretyków (Block 
1995; Chalmers 1996; Nagel 1974; Neisser 2006; Searle 1998), zaznacza-
jąc często, że określenie podstaw poznawczych czy neuronalnych świado-
mości wymaga zmierzenia się z problemem subiektywności. Należy zatem 
przyjąć, że subiektywność jest problemem niezbywalnym i że dotyka tego, 
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co w świadomości najważniejsze, a więc sposobu doświadczania treści świa-
domości, tego, jak podmiot doświadcza treści (Nagel, 1974). W konsekwencji 
należy uznać, że badania świadomości powinny koncentrować się nie na ba-
daniach stanów świadomości (przytomności) czy też poznawczych uwarun-
kowaniach dostępu do informacji (uwagi), ale właśnie na subiektywnej treści 
doświadczenia. Badając przytomność czy też uwagę, nie mierzymy się tak 
naprawdę z tym, co w świadomości najistotniejsze, nie staramy się rozwią-
zać trudnego problemu świadomości (Chalmers, 1996). Wielu badaczy zadaje 
sobie jednak pytanie, czy można naukowo określić, czym jest subiektywne 
doświadczenie, a także, czy da się w ogóle je badać? Czy można badać coś, 
co z zasady jest subiektywne, z wykorzystaniem metod, które z definicji po-
winny być obiektywne? 

W psychologii poznawczej, a za nią w innych subdyscyplinach psycholo-
gii, przez lata próbowano zobiektywizować przedmiot badań świadomości, 
proponując różnorodne formy operacjonalizacji rozróżnienia pomiędzy tym, 
co świadome i nieświadome (por. np. Cheesman i Merikle, 1986; Holender, 
1986; Jacoby, Toth, Yonelinas i Debner, 1994; Reber, 1989). Przyjmowano 
przy tym zazwyczaj jedną z dwóch możliwych strategii badawczych, których 
wspólną cechą wydaje się omijanie istoty problemu, tj. subiektywności. Pierw-
sza ze wspomnianych strategii badawczych polega na redukcji świadomości 
do innego procesu poznawczego, który można mierzyć z wykorzystaniem 
obiektywnych i precyzyjnych metod pomiaru. Jak pamiętamy, przykładem 
takiego procesu jest uwaga. W badaniach związków uwagi ze świadomoś-
cią często zakładano, że manipulacja procesami uwagowymi musi prowa-
dzić do ograniczenia (lub zwiększenia) świadomości określonych bodźców. 
Podobnie jak w badaniach uwagi, przyjmowano tu również, że świadomość 
określonej treści modyfikuje zachowanie jednostki obserwowane w testach 
behawioralnych, tak więc o świadomości wnioskowano pośrednio właśnie 
na podstawie wyników takich testów (por. Rozdział 2.2.). Wydaje się jednak, 
że badania świadomości abstrahujące od problemu subiektywności nie do-
tykają istoty interesującego nas problemu10. W takim ujęciu bowiem można 
próbować obiektywnie stwierdzić, czy ktoś jest, czy też nie jest świadomy, ale 
trudno na podstawie podobnych badań wnioskować o zróżnicowaniu świado-
mego doświadczenia, a więc o tym, co kluczowe dla wyjaśnienia subiektyw-
ności doświadczenia.

10 Choć zdaniem innych to właśnie jest ich zaletą, ponieważ pozwalają one na ominięcie 
problemu subiektywizmu doświadczenia i obiektywizację dziedziny badań nad świadomością 
(Seth i inni, 2008).
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Druga strategia badawcza przyjmowana przez psychologów poznawczych 
wiąże się z koncentracją wysiłków badawczych na sytuacji, gdy człowiek nie 
jest świadomy. W ujęciu tym wnioskujemy o świadomości pośrednio, wska-
zując, jakiego rodzaju przetwarzanie możliwe jest bez jej udziału. Wydaje się, 
że przyjęcie takiej strategii badawczej przez wielu badaczy nie było przypad-
kowe. Badanie nieświadomych procesów przetwarzania informacji wydaje się 
w sensie teoretycznym nieco prostsze. Co prawda, nieświadome procesy po-
znawcze definiowane są przez przeciwieństwo do przetwarzania świadomego, 
a więc badanie procesów nieświadomych wymaga w gruncie rzeczy przyjęcia 
jakichś założeń dotyczących świadomości. Jednak z praktycznego punktu wi-
dzenia jedyną kwestią, co do której muszą się zgodzić badacze, jest prob-
lem wyboru metody pomiaru świadomości. Przyjmując jakąś metodę można 
założyć, że jeżeli nie wykazuje ona udziału świadomości w analizowanym 
zadaniu, to badani nie są świadomi analizowanej treści. To, czy w momencie 
pojawienia się świadomości pojawi się również subiektywne doświadczenie, 
pozostaje konsekwencją przyjętej metody pomiaru i de facto niespecjalnie 
interesuje badaczy prowadzących badania w tym ujęciu. Przyjmując okre-
śloną miarę świadomości, badacze nieświadomych procesów poznawczych 
analizują jedynie charakterystykę procesów przetwarzania informacji, które 
przebiegały ich zdaniem poza świadomością, i wnioskują na tej podstawie 
o funkcji świadomości (zakładając na przykład, że spadek poprawności w wa-
runku nieświadomym świadczy o tym, że świadomość wpływa pozytywnie 
na wykonywanie określonego zadania, a więc funkcja świadomości związana 
jest z procesem odpowiedzialnym za wykonywanie danego zadania). Oczy-
wiście takie postępowanie badawcze ma swoje zalety. Na podstawie wyników 
takich badań można dosyć systematycznie próbować mierzyć się z proble-
mem funkcji świadomego doświadczenia. Ale znów trudno na podstawie tego 
typu badań powiedzieć coś na temat charakterystyki i zróżnicowania subiek-
tywnego doświadczenia.

Co więcej, obydwa opisane powyżej sposoby ominięcia problemu subiek-
tywności doświadczenia niosą z sobą istotne niebezpieczeństwa. Zarówno 
utożsamianie świadomości z uwagą, czy też kontrolą poznawczą, jak i kon-
centracja na możliwościach nieświadomego przetwarzania informacji pocią-
ga za sobą ryzyko redukcjonizmu. W obydwu ujęciach świadomość staje się 
w pewnym sensie terminem zbędnym. Utożsamianie świadomości z uwagą 
redukuje świadomość w tym sensie, że operacjonalizujemy ją z wykorzysta-
niem innych procesów poznawczych (podobnie jak Nęcka (2000) postuluje 
redukcję inteligencji do wymiarów zaangażowania zasobów poznawczych 
i pojemności pamięci roboczej). Natomiast koncentracja na przetwarzaniu 
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nieświadomym często prowadzi badaczy do wniosku o epifenomenalizmie 
świadomości, a przynajmniej bardzo ogranicza zakres jej możliwych funk-
cji. Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że nieświadomie można postrzegać 
(por. percepcja subliminalna – np. Merikle i inni, 2001; Winkielman, Zajonc 
i Schwarz, 1997), uczyć się (por. uczenie mimowolne – Destrebecqz i Cleere-
mans, 2001; Dienes i Scott, 2005; Nissen i Bullemer, 1987; Reber, 1989; Zi-
zak i Reber, 2004), zapamiętywać (por. pamięć ukryta – Bowers i Schacter, 
1990; Jacoby, 1998; Roediger, 1990; Schacter, 1987, 1992; Szpitalak i Wierz-
choń, 2008), podejmować decyzje (Bierman, Destrebecqz i Cleeremans, 2005; 
Tomb, Hauser, Deldin i Claramazza, 2002), wykrywać błędy (Cohen, van 
Gaal, Ridderinkhof i Lamme, 2009), integrować informacje (Kouider i De-
haene, 2009; Mudrik, Breska, Lamy i Deouell, 2011), a nawet formować po-
stawy (Gawronski, Hofmann i Wilbur, 2006; Gawronski, LeBel i Peters, 2007; 
Steffens i Jonas, 2010) czy myśleć (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis i Nord-
gren, 2006), to świadomość zaczyna jawić się nam jako niezbyt istotny czy 
nawet całkiem pomijalny dodatek w naszym funkcjonowaniu poznawczym. 
Badacze nieświadomych procesów poznawczych często zgadzają się zresztą 
z ujęciem postulującym redukcję świadomości do procesów uwagowych czy 
też kontrolnych. Związane jest to zwykle z przyjmowaniem ogólnych zało-
żeń dotyczących architektury systemu poznawczego. Zgodnie z nimi zakłada 
się na przykład występowanie dwóch równoległych i względnie niezależnych 
od siebie systemów przetwarzania informacji: systemu jawnego i ukrytego. 
Takie modele (por. np. Dijksterhuis i Nordgren, 2006; Jacoby i inni, 1994; 
Petty i Cacioppo, 1986) określa się ostatnio w literaturze jako modele dwu-
kanałowe (dual-channel models – Lau i Rosenthal, 2011; Timmermans i inni, 
2012). W takim ujęciu systemowi jawnemu przypisuje się zazwyczaj większą 
dokładność, ale mniejsze możliwości przetworzeniowe, co wydaje się bezpo-
średnio nawiązywać do charakterystyk przetwarzania uwagowego.

Można oczywiście stwierdzić, że obiektywizacja obiektu badań jest jedy-
nym sposobem na naukową analizę jakiegoś problemu badawczego. Takie 
założenie przyjmuje się, jak już wspomniano, w badaniach inteligencji, gdzie 
proponuje się coraz więcej modeli redukujących interesujący badaczy kon-
strukt do zbioru operacji poznawczych służących lepszemu funkcjonowaniu 
poznawczemu człowieka (Chuderski, Taraday, Nęcka i Smoleń, 2012; Con-
way, Kane i Engle, 2003; Gray, Chabris i Braver, 2003; Nęcka, 2000). Prob-
lem ze świadomością polega jednak na tym, że nasze subiektywne doświad-
czenie mówi nam, iż nie jest ona redukowalna do sprawności funkcjonowania 
poznawczego. Oczywiście sam proces kształtowania świadomego doświad-
czenia wymaga zaangażowania procesów poznawczych. Jednak tajemnica 
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świadomości dotyczy przede wszystkim charakterystyki treści świadomego 
doświadczenia. Jeżeli zgodzimy się, że treść świadomości jest subiektywna 
i dana bezpośrednio jedynie osobie badanej, to każda próba obiektywizacji 
pomiaru świadomości będzie omijać to, co dla świadomości najważniejsze. 
Co więcej, próba obiektywizacji świadomości może prowadzić, i często pro-
wadzi, do rozbieżności pomiędzy doświadczeniem osób badanych a wynika-
mi pomiaru. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach (por. Rozdział 2), pro-
ponowane przez psychologów poznawczych obiektywne testy świadomości 
często wskazują, że osoba badana jest świadoma nawet wtedy, gdy ona sama 
twierdzi, że świadoma nie jest. Którym metodom należy zatem wierzyć? Wy-
daje się, że w kontekście badania świadomości ostateczną instancją powin-
no być jednak subiektywne doświadczenie osoby badanej. Doświadczenie 
to oczywiście może nie być w pełni wiarygodne, ale przynajmniej na pewno 
jest subiektywne. Skoro jest jednak subiektywne, to czy w ogóle da się je zba-
dać? Może naukowe badania świadomości są po prostu niemożliwe?

Aby poradzić sobie z tym problemem teoretycznym, warto zastanowić 
się, w jakim sensie świadome doświadczenie jest subiektywne, i czy rzeczy-
wiście nie są możliwe naukowe badania treści subiektywnych. Odpowiedzi 
udziela tu Searle (1998), odwołując się do rozróżnienia ontologicznego i epi-
stemologicznego rozumienia subiektywności. Jego zdaniem świadomość jest 
zjawiskiem obiektywnym w sensie epistemicznym (to, że ktoś jest świadomy 
danego doświadczenia, nie jest efektem jego subiektywnych opinii czy po-
staw, ale faktem obiektywnym), ale subiektywnym w sensie ontologicznym 
(doświadczenie świadome istnieje jedynie jako subiektywne doświadczenie 
należące wyłącznie do kogoś). Aby lepiej zrozumieć to rozróżnienie, dobrze 
jest przyjrzeć się doświadczeniu bólu (Searle, 1998). Ból pojawia się w wy-
niku aktywacji nocyceptorów i związany jest z szeregiem efektów fizjolo-
gicznych pojawiających się w następstwie pobudzenia układu współczul-
nego oraz wydzielania niektórych hormonów (np. kory nadnerczy). Trudno 
więc odmówić trafności sądowi, że ból istnieje obiektywnie – jest obiektyw-
ny epistemicznie. Czy oznacza to jednak, że ból jest zjawiskiem obiektyw-
nym? Czy można stwierdzić, że sama aktywacja nocyceptorów jest przyczy-
ną świadomego doświadczania bólu? Raczej nie, gdyż z pewnością możliwa 
jest sytuacja, w której nocyceptory są aktywowane, a mimo to nasze subiek-
tywne doświadczenie bólu jest bardzo słabe, niemal nieobecne. To, co spra-
wia, że doświadczenie bólu jest tak interesujące, to nie sama charakterystyka 
mechanizmu pobudzania receptorów bólowych. Ból jest przede wszystkim 
zjawiskiem subiektywnym, dlatego zdecydowanie ciekawsze okazuje się 
określenie mechanizmów, dzięki którym za każdym razem doświadczenie 
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bólu wydaje nam się inne, subiektywnie zmienne, „tylko moje”. Tylko ja 
jestem w stanie odpowiedzieć, jak to jest odczuwać mój ból w danej chwili, 
a także określić jego jakościową charakterystykę (np. to, czy ból jest ostry, 
rozlany, pulsujący, czy pozostawia wrażenie ucisku). W tym właśnie sensie 
ból jest ontologicznie subiektywny. 

Skoro wiemy już, w jakim sensie świadome doświadczenie jest subiek-
tywne, przyjrzyjmy się różnym rodzajom subiektywnych doświadczeń, które 
stać się mogą treścią świadomości. Analiza ta pozwoli nam zrozumieć, jak 
bardzo złożony jest problem określenia podstaw poznawczych i neuronalnych 
subiektywnego doświadczenia. Teoria świadomości próbująca zmierzyć się 
z problemem subiektywności nie powinna bowiem koncentrować się na jed-
nym typie subiektywnego doświadczenia, ale raczej wyjaśniać, skąd w ogóle 
bierze się subiektywne doświadczenie treści świadomości. 

Swego rodzaju katalog możliwych treści świadomości, zastrzegając 
na wstępie, że jest on prawdopodobnie niekompletny, prezentuje Chalmers 
(1996). Listę otwiera przedmiot zdecydowanej większości badań dotyczących 
neuronalnych i poznawczych podstaw świadomości, a więc doświadczenie 
wzrokowe. Popularnym obiektem analizy subiektywnego doświadczenia jest 
tu widzenie barwne. Odnosząc się do problemu subiektywności, Chalmers 
zauważa, że doświadczenie koloru czerwonego nie polega jedynie na rozpo-
znaniu barwy, ale na dostępności subiektywnego znaczenia, które jej przy-
pisujemy. Doświadczenie „czerwoności” jest za każdym razem nieco inne, 
a różnice te właściwie nie poddają się opisowi. Nie umiemy przekazać innym, 
jakie jest nasze doświadczenie „czerwoności”. Co więcej, każda próba opi-
su subiektywnych jakości doświadczenia prowadzi do ich modyfikacji, ale 
i zubożenia (por. również inne analizy problemu qualiów, np. Dennett, 1988; 
Jackson, 1982; Shoemaker, 1990). Podobnie jakościowy, często niewerbalizo-
walny charakter wydają się mieć również inne charakterystyki doświadczenia 
wzrokowego, takie jak kształt, wielkość czy jasność. Co ciekawe, wszystkie 
te aspekty naszego doświadczenia unifikowane są zazwyczaj w jedno, złożo-
ne doznanie wzrokowe. W sytuacji naturalnej rzadko myślimy o doświadcze-
niu kształtu, jako o czymś niezależnym od doświadczenia koloru. Doświad-
czamy jabłka, a nie luźnie powiązanej „czerwoności” i „kulistości”. Wrócimy 
do tego problemu w Rozdziale 1.4., dyskutując problem jedności świadomego 
doświadczenia.

Kolejną formą subiektywnego doświadczenia analizowaną przez Chal-
mersa jest doświadczenie słuchowe. To doświadczenie wydaje się nawet bar-
dziej prywatne i subiektywne niż doświadczenie wzrokowe, bowiem często 
nie znajduje ono bezpośredniego, zobiektywizowanego odzwierciedlenia 
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w świecie zewnętrznym. Można powiedzieć, że jabłko istnieje niezależnie 
od naszego systemu percepcji wzrokowej, natomiast dźwięk jest jedynie naszą 
interpretacją fali akustycznej, wrażeniem słuchowym. Dźwięk nie istnieje bez 
osoby, która go słyszy. Jeszcze bardziej subiektywne wydają się złożone do-
świadczenia słuchowe związane z percepcją muzyki czy też percepcją mowy. 
Bez intensywnego treningu trudno nam sobie nawet wyobrazić, jak można by-
łoby „rozłożyć” doświadczenie muzyczne na czynniki pierwsze (nuty, akordy, 
tony itd.), tak jak robimy to z różnymi aspektami doświadczenia wzrokowe-
go. Podobnie intymne są, zdaniem Chalmersa, doświadczenia dotykowe, czy 
wreszcie doświadczenia węchowe i smakowe. Trudno nam zwerbalizować 
odczucia związane z dotknięciem różnych powierzchni czy zapachem i sma-
kiem wyrafinowanej potrawy. Również odczuwanie temperatury ma charak-
ter subiektywny. Może nam być zimno, kiedy termometr wskazuje 10 stopni 
Celsjusza, ale pod koniec zimy te same 10 stopni będzie doświadczane jako 
przyjemne ocieplenie, zwiastujące nadejście wiosny. 

Sformułowanie teorii obejmującej mechanizm pojawiania się subiektyw-
nego doświadczenia dla poszczególnych zmysłów (a więc modelu świado-
mości percepcyjnej czy też zmysłowej) samo w sobie wydaje się zamierze-
niem ambitnym. Zauważmy, że znakomita większość popularnych dziś teorii 
świadomości ogranicza się tak naprawdę do świadomości wzrokowej (Crick 
i Koch, 1990; Dehaene i Naccache, 2006; Kouider i inni, 2010; Lamme, 
2003). Jednak lista Chalmersa nie ogranicza się do doświadczeń zmysłowych. 
Kolejną kategorią subiektywnego doświadczenia (do której zresztą często od-
wołują się filozofowie, analizując problem qualiów – por. powyżej) jest ból. 
Lista doświadczeń subiektywnych proponowana przez Chalmersa obejmuje 
również inne doświadczenia cielesne (takie jak swędzenie, łaskotanie itd). 
Również w tych przypadkach za każdym razem doświadczamy jakościowo 
odmiennych wrażeń zmysłowych, a doświadczenia tego typu mają charak-
ter subiektywny ontologicznie (ciekawe w tym kontekście wydają się wyniki 
badań sugerujących, że samo obserwowanie kogoś drapiącego się może pro-
wadzić do doświadczenia swędzenia, a więc potwierdzających, że doświad-
czenie zmysłowe może zostać wywołane całkowicie subiektywnie, bez obec-
ności bodźca dotykowego, który powodowałby odczucie swędzenia – Holle, 
Warne, Seth, Critchley i Ward, 2012). Zarówno ból, jak i inne doświadczenia 
cielesne związane są bezpośrednio z percepcją. W przeciwieństwie do wzro-
ku czy słuchu, percepcja jest tu jednak skierowana do wewnątrz i dotyczy 
doświadczeń związanych z ciałem, chociaż propozycja teoretyczna, zgodnie 
z którą mechanizm percepcji tego typu doświadczeń byłby tożsamy z percep-
cją bodźców zewnętrznych, wydaje się całkiem prawdopodobna. Ale czy ten 
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sam mechanizm może opisywać również doświadczenia mentalne? A jeżeli 
nie, to gdzie postawić granicę?

Zdaniem Chalmersa, kolejną kategorią doświadczeń subiektywnych są 
właśnie wyobrażenia mentalne. Są one zorientowane podobnie do doświad-
czeń cielesnych (dotyczą percepcji stanu jednostki, która doświadcza), ale ich 
status budzi zdecydowanie więcej kontrowersji. Wyobrażenia z pewnością 
posiadają aspekt subiektywny. W końcu są one wytworem naszego umysłu. 
Czy możemy jednak twierdzić, że świadome wyobrażenie jabłka jest zwią-
zane z tym samym mechanizmem poznawczym, co świadome postrzeżenie 
jabłka? A co z świadomymi wyobrażeniami obiektów abstrakcyjnych? O ile 
wyobrażenie jabłka można zinterpretować jako odtworzenie uprzedniego 
subiektywnego doświadczenia wzrokowego przez wyobrażenie sobie przed-
miotu tego doświadczenia (w kategoriach metaforycznych mówilibyśmy tu 
o „odegraniu” doświadczenia, co wskazuje na powiązanie tego przykładu 
z metaforą teatru kartezjańskiego – Dennett, 1991), o tyle trudno o podobną 
interpretację świadomego wyobrażenia abstrakcyjnego, które nie odtwarza 
przecież doświadczenia zmysłowego. Jeszcze bardziej intymne, subiektywne 
i indywidualne, a przy tym pozornie przynajmniej niezależne od doświad-
czenia percepcyjnego są doświadczenia emocjonalne. Wreszcie, jako ostatnie 
Chalmers wymienia doświadczenie własnego istnienia (the sense of self), za-
uważając jednocześnie, że na osobną analizę zasługiwałyby również na przy-
kład doświadczenia snu, pobudzenia czy zmęczenia. 

Czy da się zaproponować teorię, która wyjaśniałaby nie tylko pojawianie 
się każdego z opisanych doświadczeń z osobna, ale również, dlaczego wszyst-
kie te doświadczenia posiadają własności subiektywne i wydają się dotykać 
tego samego problemu – świadomości? Czy jest możliwe, aby te wszystkie do-
świadczenia powstawały dzięki działaniu jednorodnego mechanizmu poznaw-
czego czy też neuronalnego? Wydaje się, że przez wiele lat badacze przyjmo-
wali, że każde z opisywanych doświadczeń powstaje tak naprawdę na skutek 
odrębnych procesów poznawczych i neuronalnych, a jedynie pozornie dotyczą 
one wszystkie czegoś, co nazywamy potocznie świadomym doświadczeniem. 
Dopiero ostatnio zaproponowano kilka teorii, które wydają się przełamywać 
barierę między procesami świadomej percepcji, świadomych doświadczeń 
cielesnych i świadomych doświadczeń pamięciowych (Cleeremans, 2011; To-
noni, 2008). Przyjrzyjmy się zatem bliżej propozycjom teoretycznym opisują-
cym różnice pomiędzy różnymi klasami świadomych doświadczeń, a następ-
nie zastanówmy się, jakie warunki powinna spełniać teoria, która pozwalałaby 
wyjaśnić towarzyszące nam wrażenie, że wszystkie te doświadczenia dotyczą 
w istocie tego samego zjawiska – świadomości treści doświadczenia. 
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1.3. RODZAJE ŚWIADOMOŚCI

Dotychczasowe rozważania, poświęcone warunkom koniecznym pojawienia 
się świadomości, a także niezbywalności subiektywnego aspektu doświad-
czenia, pozwalają poradzić sobie częściowo z problemem potoczności anali-
zowanego terminu. Czy jednak definicja świadomości opierająca się jedynie 
na warunkach koniecznych i subiektywności doświadczenia jest wystarcza-
jąco precyzyjna, aby można było sformułować teorię opisującą mechanizm 
kształtowania się świadomości? Takie ujęcie zakładałoby, że mechanizm po-
wstawania świadomego doświadczenia powinien być wspólny dla wszystkich 
treści świadomości opisanych w poprzednim podrozdziale. Czy świadomość 
Ja jest tym samym, co świadomość czerwieni albo świadomość przyczyn 
własnego działania? To pytanie jasno wskazuje, że nawet ograniczając analizy 
świadomości do sytuacji, gdy mówimy o subiektywnym dostępie do jakichś 
treści doświadczenia, wciąż nie jesteśmy do końca pewni, czy fenomen, któ-
ry badamy, jest jednorodny. Możliwe przecież, że świadomość jest terminem 
zbiorczym, który odnosi się w istocie do całego szeregu różnych procesów 
odpowiedzialnych za doświadczanie poszczególnych rodzajów treści świado-
mości. Wielu badaczy uważa, że jedynym sposobem poradzenia sobie z nie-
jednoznacznością przedmiotu badań nad świadomością jest próba wyodręb-
nienia różnych typów świadomości, ukrytych pod terminem zbiorczym. 

Jedną z najbardziej popularnych typologii świadomości proponuje Block 
(1995, 2005, 2007, 2011), wyróżniając dwa podstawowe jej rodzaje11: świa-
domość fenomenalną i świadomość dostępu, które to typy świadomości są 
jego zdaniem przynajmniej częściowo niezależne (zgodnie z aktualnie obo-
wiązującą wersją teorii zakłada się, że możliwe jest występowanie świado-
mości fenomenalnej bez świadomości dostępu – por. Rozdział 1.3.2.). Inną 
popularną klasyfikację wprowadził Armstrong (1979, 1981), wyróżniając 
trzy rodzaje świadomości: świadomość minimalną, świadomość percepcyjną 
i świadomość introspekcyjną. Jeszcze inną typologię przedstawia Rosenthal 
(1993), wyodrębniając przytomność (świadomość jako stan, state conscio-
usness), świadomość kreującą (creative consciousness), świadomość prze-
chodnią (transitive consciousness) i wreszcie świadomość introspekcyjną. 
Inni autorzy jeszcze bardziej wydłużali listy możliwych typów świadomo-
ści. Natsoulas w sześciu kolejnych tekstach charakteryzuje sześć różnych 

11 W pierwotnej wersji teorii Blocka (1995) wymieniane były cztery typy świadomości: 
świadomość fenomenalna, świadomość dostępu, świadomość refleksyjna oraz samoświadomość.
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typów świadomości: świadomość1 (świadomość interpersonalną – Natsoulas, 
1991a), świadomość2 (świadomość osobistą – Natsoulas, 1991b), świado-
mość3 (uważność, awareness – Natsoulas, 1992), świadomość4 (świadomość 
refleksyjną, reflective consciousness – Natsoulas, 1994a), świadomość5 (świa-
domość jednoczącą, unitive consciousness – Natsoulas, 1994b) i wreszcie 
świadomość6 (świadomość jako stan – Natsoulas, 1999). Jeszcze dłuższą listę 
proponuje Lycan (1996), wyróżniając aż osiem typów świadomości: świado-
mość pierwotną (organism consciousness); świadomą kontrolę (control con-
sciousness); świadomość treści (consciousness of); świadomość stanu (state/
event consciousness); raportowalność, świadomość introspekcyjną, świado-
mość subiektywną oraz samoświadomość.

Wydaje się jednak, że kolejne typologie często zamiast pomagać, generują 
dodatkowe nieporozumienia dotyczące znaczenia interesującego nas terminu. 
Szczegółowa analiza charakterystyk typów świadomości wyróżnianych przez 
poszczególnych badaczy tylko pogłębia wrażenie chaosu teoretycznego pa-
nującego w tej dziedzinie. Na liście pojawiają się co prawda pewne elementy 
wspólne (np. większość teoretyków wymienia świadomość introspekcyjną, 
tj. świadomość, której treścią są własne stany psychiczne, czy też przytom-
ność – por. również Zeman, 2005), wydaje się jednak, że poszczególne pro-
pozycje teoretyczne zdecydowanie więcej dzieli niż łączy. Czy można zatem 
jakoś uporządkować ten terminologiczny chaos? 

Dotychczasowe analizy pozwoliły nam wyodrębnić niektóre z postulo-
wanych przez badaczy typów świadomości, jako konieczne, ale nie wystar-
czające dla występowania subiektywnego doświadczenia. Dzięki temu za-
biegowi nie będziemy w niniejszej książce interesować się mechanizmami 
poznawczymi i neuronalnymi przytomności, czy też świadomości pierwotnej 
(które same w sobie są oczywiście fascynującymi tematami badań, ale nie 
pozwalają zmierzyć się z interesującym nas w tej monografii problemem su-
biektywności). Nie będziemy się również zajmować świadomością interper-
sonalną (o ile nie będziemy mieli tak naprawdę na myśli indywidualnych, 
osobistych przekonań danej osoby na temat stanów mentalnych innych ludzi 
– a więc teorii umysłu, por. Wellman, Cross i Watson, 2001 – które można 
traktować, jak każde inne sądy poznawcze, jako element świadomości intro-
spekcyjnej). Dzięki tym zabiegom redukcyjnym skoncentrujemy się na tych 
aspektach świadomego doświadczenia, które są osobiste i łączą się z posia-
daniem jakiejś treści świadomości. Jak jednak łatwo zauważyć, nawet przy 
tak ograniczonej definicji pozostajemy ze znacznym zróżnicowaniem tre-
ści, których może dotyczyć nasze doświadczenie. Dobrze opisuje to Zeman 
(2005), proponując własną typologię możliwych rodzajów samoświadomości. 
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Wymienia on następujące treści, które mogą stać się treścią doświadczenia 
jednostki: (1) samo wykrywanie, związane ze świadomością własnego cia-
ła, (2) samomonitorowanie, związane ze zdolnością do przypominania sobie 
własnych działań, (3) samorozpoznanie, związane z rozpoznaniem siebie jako 
odrębnej jednostki, (4) świadomość świadomości (metaświadomość), zwią-
zaną ze spostrzeganiem świadomości u innych (teorią umysłu), i wreszcie 
(5) samowiedzę, związaną ze świadomością siebie jako bohatera wewnętrz-
nych narracji. Jeżeli dodamy do tej listy świadomość wszystkich bodźców 
pochodzących ze świata zewnętrznego (bodźców zmysłowych), to można 
uznać tę listę za w miarę kompletny wykaz możliwych treści świadomości 
(zauważmy, że lista ta będzie bardzo podobna do listy Chalmersa opisanej 
w Rozdziale 1.2.). Co prawda Zeman twierdzi, że świadomość w rozumieniu 
wąskim (posiadanie przeżyć) wymaga metaświadomości, ale niewątpliwie 
wtórnie każda z treści może się znaleźć w centrum świadomego doświad-
czenia (np. możemy sprawić, aby doświadczenia proprioceptywne stały się 
treścią naszego doświadczenia).

Pozostajemy jednak wciąż z kilkoma problemami, które wymagają bliższe-
go przyjrzenia się wybranym teoriom postulującym występowanie kilku ty-
pów świadomości. Jak pamiętamy, w Rozdziale 1.1. przyjęto założenie, zgod-
nie z którym świadomość jest zawsze związana przynajmniej z minimalnym 
zaangażowaniem uwagi oraz kontroli poznawczej (Cohen i inni, 2012a). Czy 
jednak uwaga pełni jakąś funkcję w kształtowaniu świadomego doświadcze-
nia, czy też treść subiektywnego doświadczenia jest od niej niezależna (inny-
mi słowy, czy zmiana udziału uwagi w wykonywaniu jakiegoś zadania może 
modyfikować subiektywne doświadczenie jednostki)? Powiązany z tym pyta-
niem wydaje się również problem werbalizacji doświadczenia (Kowalczyk, 
1995). Zapytamy zatem również, czy poszczególne typy świadomości wymie-
niane przez badaczy są w tym samym stopniu dostępne dla subiektywnego do-
świadczenia, czy też jedynie niektóre z nich są raportowalne (jak zobaczymy, 
np. świadomość fenomenalna bodźców zewnętrznych bywa uznawana za nie-
raportowalną – Lamme, 2010 – podczas gdy świadomość introspekcyjna z de-
finicji związana jest z werbalizacją doświadczenia – Boring, 1953; Corallo, 
Sackur, Dehaene i Sigman, 2008; Overgaard, 2008). Kolejnym interesującym 
pytaniem wydaje się również problem różnicy pomiędzy tym, co świadome 
i nieświadome. Wyodrębnianie kilku rodzajów świadomości może bowiem 
prowadzić do rozmywania granicy świadomości i doszukiwania się świado-
mego doświadczenia nawet tam, gdzie subiektywnie go nie dostrzegamy. Aby 
odpowiedzieć na tego typu pytania, w dalszej części tego rozdziału zapozna-
my się dokładniej z dwiema najbardziej wpływowymi teoriami postulującymi 
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występowanie odrębnych typów świadomości, tj. teorią Armstronga (1979, 
1981) oraz Blocka (1995, 2011). Analiza ta pozwoli przyjrzeć się bliżej cha-
rakterystyce interesującego nas przedmiotu badań, a także poddać dyskusji 
przydatność teorii postulujących rozróżnianie różnych form świadomości. 

1.3.1. Świadomość percepcyjna i świadomość 
introspekcyjna

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych typologii świadomości została za-
proponowana przez Armstronga (1981). W jego ujęciu świadomość związana 
jest z najwyższym piętrem procesów umysłowych, a jej funkcją jest rozwój 
złożonych aktów mentalnych. Armstrong uważał, że umysł dysponuje całą 
gamą nieświadomych stanów mentalnych, które potencjalnie mogłyby stać 
się dostępne. Zarówno wiedza, jak i przekonania, wspomnienia, umiejętno-
ści, postawy czy nawet emocje, pragnienia i cele mogą być, jego zdaniem, 
nieświadome. Różnica pomiędzy tym, co świadome i nieświadome, dotyczy 
natomiast przyczynowania efektów umysłowych, czyli wykorzystywania sta-
nów mentalnych do jakiegoś działania. Jak ujmuje to Armstrong, jednostka 
nieświadoma jest przyczynowo nieruchoma (causally quiescent), ponieważ 
jej wiedza, przekonania czy też jakikolwiek inny stan mentalny nie wywo-
łuje żadnych aktów mentalnych jednostki. Osoba nieświadoma nie doświad-
cza, nie postrzega, nie odczuwa. Może posiadać wiedzę, ale nie myśli, nie 
zastanawia się, nie stara się znaleźć rozwiązania problemów, przed którymi 
staje. Warunkiem koniecznym świadomości jest pojawienie się w umyśle 
jakiegoś aktu mentalnego. Warunek ten jest również wystarczający, ponie-
waż, zdaniem Armstronga, każda aktywność mentalna umysłu powoduje, 
że nie może on być całkowicie nieświadomy. Rozróżnienie pomiędzy tym, 
co świadome i nieświadome, wydaje się więc w opisywanej teorii całkiem 
dobrze zdefiniowane. Armstrong uważa, że nie jesteśmy jednak w tym sa-
mym stopniu świadomi każdego aktu mentalnego. Własności aktu mental-
nego determinują różny charakter świadomego doświadczenia, prowadząc 
w konsekwencji do wyodrębnienia trzech typów świadomości. Dwa spośród 
nich – świadomość minimalna oraz świadomość percepcyjna – są związane 
przede wszystkim z wczesną, doświadczeniową analizą informacji, która nie 
musi być introspekcyjnie dostępna podmiotowi (różnica pomiędzy tymi dwo-
ma typami świadomości odnosi się przede wszystkim do siły doświadczenia 
– świadomość minimalna związana jest z niewyraźnym, ubogim doświadcze-
niem, podczas gdy świadomość percepcyjna może być bogata i reprezentować 
w szczegółach wszystko to, co dzieje się w środowisku jednostki, Armstrong, 



33Czym jest świadomość

1979, 1981; można również zaryzykować stwierdzenie, że świadomość per-
cepcyjna wymaga zaangażowania uwagi, ale analizowana teoria nie odno-
si się wprost do tego problemu). Trzeci z postulowanych przez Armstronga 
(1981) typów świadomości – świadomość introspekcyjna – związany jest 
z introspekcyjnym dostępem czy też wglądem podmiotu w treść procesów 
psychicznych, który może stać się przedmiotem raportu werbalnego. Wgląd 
ten ma charakter subiektywny i pierwszoosobowy – możemy być w ten spo-
sób świadomi jedynie własnych stanów mentalnych (ale oczywiście możemy 
sobie wyobrazić, że ktoś inny doświadcza ich w podobny sposób). Introspek-
cja ma też, zdaniem Armstronga, charakter przyczynowy – jest wynikiem ak-
tów mentalnych dziejących się w umyśle. Można powiedzieć, że świadomość 
introspekcyjna jest formą wewnętrznej obserwacji własnego doświadczenia, 
czy też obserwacji własnego Ja (model świadomości introspekcyjnej można 
zatem uznać za teorię zmysłu wewnętrznego – por. Rozdział 1.6.1., ale pozo-
stałe typy świadomości postulowane przez Armstronga nie pasują do tego uję-
cia). Szczególnym przypadkiem świadomości introspekcyjnej jest, zdaniem 
Armstronga, świadomość tego, że jest się świadomym (introspekcja, której 
przedmiotem jest sama introspekcja), a więc metaświadomość.

Co ciekawe (i przynajmniej częściowo sprzeczne z ideą wyodrębniania 
różnych rodzajów świadomości), teoria Armstronga próbuje się zmierzyć 
z problemem jedności świadomości (por. Rozdział 1.4.). Według tej teorii 
podmiot, który dokonuje wglądu we własne procesy psychiczne, doświad-
cza wielu treści mentalnych, które subiektywnie wydają się mu połączone. 
Zdaniem autora omawianej koncepcji, to właśnie świadomość introspekcyjna 
pozwala na wiązanie w świadomości różnych stanów i aktywności umysłu 
(co ważne, nie przypisuje on podobnej funkcji świadomości percepcyjnej). 
Taka integracja prowadzi również do doświadczenia własnego Ja (w którym 
właśnie realizuje się owa jedność), a więc konieczną konsekwencją introspek-
cji staje się istnienie Ja, które jest też jej podmiotem. Świadomość introspek-
cyjna wiązana jest tu także z pamięcią zdarzeń. Dzięki przyjęciu tego założe-
nia omawiana teoria próbuje wyjaśniać poczucie stałości Ja w czasie, które 
odnosi się w tym ujęciu do pamięci uprzedniego doświadczenia. 

Postulowany związek pamięci epizodycznej ze świadomością wydaje się 
prowadzić pozornie do wniosku, że świadomość percepcyjna i świadomość 
introspekcyjna z założenia dotyczą różnych treści doświadczenia. Świado-
mość percepcyjna dotyczy bowiem z definicji tego, co zewnętrzne wobec je-
dnostki, a świadomość introspekcyjna związana jest z obserwacją własnych 
stanów psychicznych. Należy jednak pamiętać, że obserwacja własnych sta-
nów psychicznych może dotyczyć doświadczeń percepcyjnych (por. również 
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Dretske, 1993). Treścią świadomości introspekcyjnej może być bowiem do-
wolny akt mentalny, a więc również percepcja.

Obrazując rozłączność opisywanych typów świadomości, Armstrong czę-
sto podaje następujący przykład: prowadząc samochód trasą, którą często 
jeździmy (na przykład dojeżdżając z pracy do domu), jesteśmy oczywiście 
nieustannie świadomi tego, co dzieje się na drodze (dlatego nie ulegamy per-
manentnie wypadkom drogowym). Niewątpliwie zatem w opisywanym przy-
padku obecna jest jakaś forma świadomości (Armstrong uważa, że chodzi 
tu o świadomość percepcyjną). Czasami jednak zdarza się nam zorientować 
po dojechaniu do domu, że nie mamy pojęcia, jak do niego trafiliśmy. Po pro-
stu stwierdzamy na miejscu, że już dojechaliśmy. W takiej sytuacji, zdaniem 
Armstronga, nie mamy świadomości introspekcyjnej, której treścią powinny 
być w opisywanym przypadku doświadczenia związane z tym, że jechaliśmy. 
Jak zobaczymy, przyjęcie założenia o rozłączności świadomości percepcyj-
nej i introspekcyjnej zdaje się prowadzić do kilku problemów teoretycznych, 
dlatego przyjrzyjmy się bliżej przytoczonemu tutaj przykładowi. Wydaje się, 
że można bez większego problemu zaproponować alternatywne wyjaśnie-
nie opisywanej sytuacji, które odwoływałoby się jedynie do mechanizmów 
funkcjonowania pamięci. W proponowanej interpretacji, nasze sądy dotyczą-
ce braku świadomości introspekcyjnej mogą opierać się po prostu na tym, 
że nie pamiętamy, jak jechaliśmy samochodem. To, że nie pamiętamy drogi 
po fakcie, nie oznacza jednak jeszcze, że nie byliśmy świadomi introspekcyj-
nie w trakcie jazdy. Czy da się jednak rozdzielić introspekcję od pamięci? Czy 
introspekcja z założenia nie dotyczy właśnie tego, co minęło (Danziger, 1980; 
Irvine, 2012)? Wrócimy do tego problemu w rozdziale dotyczącym miar świa-
domości (por. Rozdział 2).

1.3.2. Świadomość A i Świadomość P 

Problem dostępności treści świadomości jest również poruszany w teorii Blo-
cka (1995, 2005, 2007, 2011) – jednej z najbardziej popularnych, ale i najży-
wiej krytykowanych typologii świadomości. Block, podobnie jak Armstrong 
(1981), przyjmuje, że część świadomych doznań nie jest z zasady raportowa-
na, a mimo to stanowią one treść subiektywnego doświadczenia jednostki. 
W teorii Blocka wyróżnia się dwa rodzaje świadomości: świadomość feno-
menalną (phenomenal consciousness, P-consciousness) oraz świadomość 
dostępu (access consciousness, A-consciousness). Nazwa pierwszego typu 
świadomości sugeruje, że opisuje ona subiektywny aspekt doświadczenia (jak 
to jest doświadczać – por. Nagel, 1974), jednak autor opisywanej koncepcji 
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uważa, że możliwe jest występowanie świadomości fenomenalnej nawet wte-
dy, gdy podmiot nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadcza. Z fenomenolo-
gicznego punktu widzenia to założenie wydaje się cokolwiek kontrowersyjne, 
przyjrzyjmy się więc argumentom, które skłaniają Blocka do stawiania takich 
hipotez. 

Przykładem świadomości fenomenalnej, której nie towarzyszy introspek-
cja, jest według Blocka klasyczny eksperyment Sperlinga (1960). W ekspery-
mencie tym prezentowano osobom badanym 12 liter ułożonych w trzech li-
niach. Matryca bodźców była prezentowana przez bardzo krótki czas (50 ms), 
a następnie proszono badanych o przypomnienie sobie wszystkich prezen-
towanych liter. Jak łatwo się domyślić, większość badanych nie potrafiła 
sobie poradzić z tym zadaniem, wymieniając poprawnie jedynie około 35% 
bodźców. Jeżeli jednak zaraz po prezentacji matrycy (gdy nie była już ona 
widoczna) zaprezentowano badanym wskazówkę informującą o tym, z któ-
rej z trzech linii trzeba będzie przypomnieć sobie litery (w badaniach orygi-
nalnych wskazówką były dźwięki o różnej wysokości), badani radzili sobie 
z opisywanym zadaniem zdecydowanie lepiej (w tym warunku poprawność 
wynosiła około 75%). Ten klasyczny paradygmat badawczy stworzono do ce-
lów badania pamięci ikonicznej (Sperling, 1960), jednak w ostatnich latach 
paradygmat ten stał się popularnym przykładem w rozważaniach dotyczących 
świadomości. Zdaniem Blocka (oraz próbującego weryfikować empirycznie 
jego założenia teoretyczne Lammego − por. np. Lamme, 2003) obserwowany 
efekt wynika z tego, że jesteśmy fenomenalnie świadomi wszystkich bodźców 
prezentowanych w ramach matrycy, a problemy z przypomnieniem ich sobie 
związane są z ograniczeniami innego rodzaju świadomości, tj. świadomości 
dostępu (krytyka stosowania tego paradygmatu do celów badania świadomo-
ści − por. np. Phillips, 2011; Wiens, 2007). 

Zakres świadomości dostępu pokrywa się częściowo z postulowaną w te-
orii Armstronga świadomością introspekcyjną, ponieważ raport werbalny jest 
uznawany za jedną z miar tej formy świadomości (Block, 1995, 2011; Lam-
me, 2010). Jednak świadomość dostępu obejmuje znacznie szerszą katego-
rię procesów i należy ją przede wszystkim wiązać z aktywacją funkcji kon-
trolnych. Świadomość dostępu może być zatem mierzona z wykorzystaniem 
różnego rodzaju efektów behawioralnych wskazujących na to, że jednostka 
wykorzystuje treść, do której ma dostęp, do kierowania swoim zachowaniem 
(co niekoniecznie musi podlegać werbalizacji). Przykładem może tu być wy-
korzystywanie informacji wizualnych prezentowanych okołoprogowo, które 
nie są raportowane, a mimo to osoby badane potrafią świadomie wykorzy-
stywać je do modyfikacji swojego zachowania (w klasycznej terminologii 
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powiedzielibyśmy, że chodzi tu o świadomą kontrolę nieświadomych bodź-
ców – por. Kunde, Kiesel i Hoffmann, 2003). Podobnie u pacjentów cierpią-
cych na ślepowidzenie (blindsight) obserwuje się czasami przypadki celowego 
wykorzystywania informacji wizualnych do kontrolowania własnego zacho-
wania, mimo raportu werbalnego wskazującego na brak świadomości bodźca 
(de Gelder i inni, 2008)12. Co jednak istotne, zgodnie z najnowszą wersją oma-
wianej teorii (Block, 2011) wszystkie te efekty związane są z występowaniem 
niewerbalizowalnej świadomości dostępu, ale również świadomości fenome-
nalnej. Świadomość fenomenalna nie jest po prostu w tych przypadkach rapor-
towana (dla krytyki tej propozycji – por. Timmermans, Windey i Cleeremans, 
2010). U podstawy proponowanego przez Blocka rozróżnienia świadomości 
fenomenalnej i świadomości dostępu leży przekonanie o niskiej wydajności 
przetwarzania informacji przez procesy kontrolne (pamiętajmy, że jest od nich 
zależna również introspekcja), a jednocześnie dużej pojemności świadomości 
fenomenalnej. Założenie to nazywane jest przez Blocka „przelewaniem się 
fenomenologii” (phenomenological overflow). Zgodnie z tym argumentem 
nasze świadome doświadczenie jest bardzo bogate, pozwalając nam na do-
świadczanie większości informacji, które dostają się do naszych zmysłów. 
Jednak ze względu na ograniczenia takich procesów poznawczych, jak uwaga 
czy też kontrola poznawcza, tylko niektóre z tych informacji stają się rów-
nież dostępne dla świadomości dostępu (a zatem świadomość fenomenalna 
„przelewa się” ponad pojemność procesów poznawczych). Takie stanowisko 
teoretyczne jest ostatnio intensywnie dyskutowane i zestawiane z alternatyw-
nym ujęciem, zgodnie z którym treść naszego fenomenalnego doświadczenia 
jest bardzo ograniczona, a wrażenie jego bogactwa wynika z procesu rekon-
strukcji tego, co doświadczane, opartej na dotychczasowym doświadczeniu 
jednostki (por. Dennett, 2003; Kouider i inni, 2010; Lau i Rosenthal, 2011). 
Szczególnie dobrze widoczne jest to na przykładzie analizy doświadczenia 
peryferii pola widzenia, których szczegóły powinny być postrzegane mniej 
wyraźnie, np. ze względu na organizację receptorów siatkówki (por. Lau i Ro-
senthal, 2011; Strasburger, Rentschler i Jüttner, 2011).

Gorącym zwolennikiem teorii Blocka stał się między innymi Lamme. 
Proponuje on konceptualizację neurobiologiczną opisywanej typologii 

12 W starszych pracach Block (1995) nazywa takie przypadki superślepowidzeniem (super-
-blindsight), podkreślając, że świadomość dostępu jest związana z sytuacją, gdy jednostka może 
wykorzystywać daną informację do modyfikowania swojego zachowania, a nie tylko zachowuje 
się tak, jakby miała dostęp do informacji. W 1995 r. Block uważał, że tacy pacjenci dysponują 
świadomością dostępu bez świadomości fenomenalnej. Najnowsza wersja teorii nie przewiduje 
jednak takiej możliwości (Block, 2011). 
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świadomości (Lamme, 2003, 2010), a także próbuje poddać ją empirycz-
nej weryfikacji. Świadomość fenomenalna związana jest w ujęciu Lam-
mego z pojawieniem się połączeń rekurencyjnych13 pomiędzy dowolnymi 
strukturami neuronalnymi biorącymi udział w formowaniu danej treści do-
świadczenia. Ponieważ połączenia te mogą być obserwowane nawet lokalnie 
(np. w obrębie kory wzrokowej), osoba badana może nie mieć introspek-
cyjnego dostępu do własnego doświadczenia (ponieważ introspekcja wyma-
ga uwagi i procesów kontrolnych). Dopiero świadomość dostępu związana 
jest z aktywacją struktur czołowych związanych z planowaniem i procesami 
kontrolnymi (por. Lamme, 2003). Badania zespołu Lammego potwierdzają, 
że występowanie połączeń rekurencyjnych może być kluczowe dla wyjaśnie-
nia neuronalnych podstaw świadomości (Lamme i Roelfsema, 2000; Lamme, 
Zipser i Spekreijse, 2002; Walsh i Cowey, 1998). Jednak jego interpretacja 
teoretyczna uzyskiwanych wyników wydaje się nawet bardziej kontrower-
syjna niż model Blocka. Opierając się na swoich założeniach dotyczących 
korelatów neuronalnych świadomości fenomenalnej oraz świadomości do-
stępu, Lamme proponuje wspomnianą już w Rozdziale 1.1. tezę o całkowitej 
niezależności świadomości i procesów uwagowych. Jego zdaniem wymiary 
świadomości i uwagi (oraz kontroli) są wobec siebie ortogonalne14, tak więc 
do pomyślenia jest sytuacja, w której osoba badana jest świadoma, mimo 
że jej uwaga nie jest zaangażowana w formowanie subiektywnego doświad-
czenia (Lamme, 2010).

Teoria Blocka zainspirowała wielu innych badaczy i teoretyków świa-
domości (Bayne i Chalmers, 2003; Chalmers, 1995; Cleeremans i Jiménez, 
2002), jednak ostatnio coraz więcej autorów wskazuje na problemy teoretycz-
ne, które przynosi przyjmowanie postulowanej przez Blocka typologii, w tym 
szczególnie teza o przelewaniu się fenomenologii (Brown, 2011; Kouider 
i inni, 2010; Kouider, Sackur i de Gardelle, 2012; Lau i Rosenthal, 2011; 
Phillips, 2011; Timmermans i inni, 2010; Wiens, 2007). Opisywana teoria 
wydaje się co najmniej kontrowersyjna z punktu widzenia fenomenologii do-
świadczenia, co bardzo błyskotliwie opisuje w swoim perfekcyjnym ekspe-
rymencie Cohen (por. dyskusja Cohena i Lammego – Cohen i Dennett, 2011, 
2012; Fahrenfort i Lamme, 2012). 

13 Chodzi tu o połączenia neuronalne zapewniające sprzężenie zwrotne, które przesyłają 
impulsy nerwowe z wyższych do niższych poziomów przetwarzania informacji neuronalnych 
(np. z drugo- do pierwszorzędowej kory wzrokowej). 

14 W najnowszych wystąpieniach Lamme idzie nawet o krok dalej, postulując, że opisywana 
ortogonalność (tj. wzajemna niezależność wymiarów) dotyczy wymiarów świadomości oraz po-
znania w ogóle (cognition), a nie tylko uwagi i kontroli poznawczej (Lamme, 2012).
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1.3.3. Krytyka teorii postulujących rozbudowane typologie 
świadomości

Jak widać, każda z przedstawionych powyżej typologii świadomości była 
w jakimś stopniu krytykowana. Nie jest to specjalnie zaskakujące w dzie-
dzinie, w której nie zaproponowano dotychczas powszechnie przyjmowanej 
przez badaczy teorii. Wydaje się jednak, że część zarzutów wobec prezento-
wanych ujęć teoretycznych nie dotyczy ich założeń szczegółowych, ale są 
przykładem ogólnej krytyki ujęcia, w którym próbuje się wyróżnić różne typy 
świadomości. Jak już wspomniano, część badaczy uważała, że opisane powy-
żej teorie nie wyczerpują listy możliwych typów świadomości (Lycan, 1996; 
Natsoulas, 1994b), ale ostatnio zdecydowanie więcej badaczy przyjmuje, 
że proponowane typologie wprowadzają niepotrzebne podziały między różne 
aspekty tego samego fenomenu (Baars i Laureys, 2005; Cleeremans, 2011; 
Cohen i Dennett, 2011; Kouider i inni, 2010). W niektórych sytuacjach przy-
jęcie rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi rodzajami świadomości może 
być pomocne. Trudno wyobrazić sobie na przykład badania nad świadomoś-
cią pacjentów wegetatywnych bez zróżnicowania teoretycznego świadomo-
ści (związanej z treścią doświadczenia) i przytomności (Boly i inni, 2011; 
Herzyk, 2012; Laureys i inni, 2004; Laureys, Perrin i Brédart, 2007). Jednak 
wydaje się, że co najmniej część z proponowanych podziałów raczej utrudnia 
niż pomaga zrozumieć, jakie mechanizmy poznawcze czy neuronalne stoją 
u podłoża świadomego doświadczenia. W szczególności, analizowane ty-
pologie świadomości rozmywają problem zależności uwagi i świadomości, 
prowadząc do wniosku, że zależność ta powinna być opisywana osobno dla 
każdego z rodzajów świadomości (co ciekawe, wydaje się, że sami zwolenni-
cy opisywanych typologii wydają się nie dostrzegać tego problemu teoretycz-
nego – por. Lamme, 2010, 2012). Przyjęcie proponowanych typologii utrud-
nia również analizę relacji pomiędzy świadomością a raportem werbalnym. 
Podobnie jak w przypadku uwagi, należałoby tu bowiem określić raporto-
walność każdego typu świadomości. Zauważmy, że większość przykładów 
niezależności świadomości fenomenalnej i świadomości dostępu prezentowa-
nych przez Blocka opiera się tak naprawdę na raportach werbalnych osób 
badanych na temat ich doświadczenia (co zresztą prowadzi od alternatywnych 
interpretacji obserwowanych efektów, np. Rosenthal sugeruje, że osoby bada-
ne w paradygmacie Sperlinga mają introspekcyjną świadomość bodźców, ale 
nie mają dostępu do ich znaczenia – Rosenthal, 2002). Jak zobaczymy, relacja 
ta nie jest oczywista nawet dla teoretyków przyjmujących jednorodny charak-
ter świadomości (Kouider i inni, 2010; Rosenthal, 2012). 
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Najbardziej problematyczne wydaje się jednak to, że przyjęcie propo-
nowanych typologii świadomości prowadzi do rozmycia granicy pomiędzy 
tym, co świadome, a nieświadome. W opisywanych modelach świadome sta-
je się bowiem znacznie więcej, niż nam się subiektywnie świadome wydaje. 
Stawia to pod znakiem zapytania wiele teorii, które zbudowano na próbie 
określenia mechanizmu odpowiedzialnego za ostrą granicę między świado-
mością a nieświadomością (Baars, 2002; Dehaene i Naccache, 2006; Jacoby 
i inni, 1994; Rees i inni, 2002). Jeżeli odwołamy się jednak do subiektyw-
nego doświadczenia, propozycja stopniowania świadomości nie wydaje się 
pozbawiona sensu. Rzeczywiście, przyjęcie ostrej granicy pomiędzy tym, 
co świadome, a nieświadome, nie przychodzi nam łatwo. Nasze subiektywne 
doświadczenie często mówi nam, że niektóre treści są bardziej, a niektóre 
mniej dostępne świadomości. Proponowane typologie zwracają uwagę na ten 
istotny problem, z którym z pewnością należałoby się zmierzyć teoretycz-
nie. Jak jednak zobaczymy, opisywane modele nie są jedynym możliwym 
sposobem poradzenia sobie z nim. Możemy po prostu założyć, że świado-
mi bywamy w różnym stopniu (por. problem stopniowalności świadomo-
ści – Rozdział 3.5.). To samo subiektywne doświadczenie podpowiada nam 
również, że wszystkie omawiane rodzaje treści mają z sobą coś wspólnego. 
Przecież z jakiegoś powodu nazywamy je wszystkie świadomością. Przy-
kłady opisanych typologii wskazują, że wszelkie próby różnicowania świa-
domości ze względu na charakterystykę bądź treść doświadczenia prowadzą 
zazwyczaj do wniosku, że poszczególne rodzaje świadomego doświadczenia 
są z sobą ściśle powiązane. Dlaczego zatem mielibyśmy przyjmować, że tak 
w istocie nie jest?

1.4. PROBLEM JEDNOŚCI ŚWIADOMEGO DOŚWIADCZENIA

Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, fenomen jedności świadomości doty-
czy tego, że będąc świadomymi kilku rzeczy, nie jesteśmy świadomi każdej 
z nich z osobna, ale wszystkich naraz. Wszystkie treści obecne w danym 
czasie w naszej świadomości stanowią treść naszego jednorodnego, poli-
modalnego, świadomego doświadczenia. Nasza świadomość nie przejmuje 
się nadmiernie granicami pomiędzy możliwymi treściami doświadczenia. 
Wyobraźmy sobie sytuację, gdy staje przed nami jakaś osoba. Rozpoznaje-
my w niej naszego przyjaciela, ale jednocześnie czujemy, że jest on na nas 
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obrażony. W tym samym momencie przypominamy sobie nasze ostatnie 
spotkanie, uzmysławiamy sobie przyczynę i robi nam się głupio. Wszyst-
kie procesy występujące w opisanej sytuacji: percepcja i identyfikacja osoby, 
rozpoznanie emocji, wydobycie informacji z pamięci epizodycznej, wnio-
skowanie – są świadome (precyzyjnie rzecz ujmując, jesteśmy świadomi tre-
ści przetwarzanych informacji). Trudno nam jednak subiektywnie oddzielić 
wrażenia percepcyjne, doświadczenia emocjonalne i treści pamięciowe. Wy-
daje nam się raczej, że te wszystkie treści pojawiają się w naszej świado-
mości jednocześnie, tworząc jednolite, świadome doświadczenie: spotkania 
ze słusznie zagniewanym przyjacielem. Dlaczego zatem poszczególne części 
tego doświadczenia miałyby być różnymi typami świadomości? Czy subiek-
tywnie świadomość nie dotyczy tak naprawdę właśnie jedności doświadcze-
nia? Zanim odpowiemy na te podstawowe pytania, należy oczywiście uzgod-
nić, co dokładnie rozumiane będzie tu przez pojęcie jedności świadomości. 
Po raz kolejny stajemy więc przed jednym z centralnych pytań współczesnej 
filozofii umysłu. Szczegółowe omówienie tego wątku wykracza daleko poza 
cele tej monografii, dlatego ograniczymy się jedynie do zasygnalizowania 
klasycznych teorii filozoficznych stojących u podstaw proponowanego tu 
ujęcia problemu. Następnie przedstawimy nieco dokładniej typologię jed-
ności świadomości Bayne’a (Bayne, 2010; Bayne i Chalmers, 2003), która 
w największym stopniu wpłynęła na zaprezentowaną poniżej autorską kon-
cepcję świadomości. Szczegółowe opracowania dotyczące tego zagadnienia 
można odnaleźć w wielu innych pracach (por. np. Blackmore, 2010; Brook 
i Raymont, 2012).

Problem jedności świadomości pojawia się już u Kartezjusza (1641/1958), 
który zauważa, że subiektywne doświadczenie zdaje się nam mówić, że nasze 
Ja jest jednością (tj. nie potrafimy w nim rozróżnić części). Jego rozumowa-
nie prowadzi nieuchronnie do dualizmu (ponieważ zgodnie z jego pogląda-
mi wszystko, co materialne, składa się z części), ale z rozumowaniem tym 
nie zgadzało się później wielu filozofów, którzy nie kwestionowali przy tym 
samego doświadczenia jedności (por. Brook i Raymont, 2012). Na przykład 
Kant (1781/1957) twierdził, że jedność świadomości jest faktem niezależnie 
od tego, czy jest ona wynikiem działania złożonego systemu, którego poszcze-
gólne komponenty działają wspólnie w jednym celu, czy też systemu prostego 
(tj. nieposiadającego komponentów składowych). Jego zdaniem, powiązanie 
różnych treści doświadczenia w jednorodne świadome doświadczenie wy-
maga odniesienia treści doświadczenia do struktury wiedzy, a w szczególno-
ści do pojęć należących do czterech podstawowych kategorii: ilościowych, 
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jakościowych, relacyjnych oraz modalnych. Jak zobaczymy, wiązanie świa-
domości z wiedzą oraz pojęciami jest również dziś popularne wśród teore-
tyków zajmujących się problematyką świadomości (por. Kentridge i Hey-
wood, 2000; Lau, 2007; Mealor i Dienes, 2013; Rolls, 2004; Rosenthal, 2012; 
Rosenthal i Weisberg, 2008). Co ciekawe, nawet Hume (1739–1740/2005) 
przyznawał, że świadomość może wymykać się opisowi atomistycznemu. 
W swojej teorii wiązki odrzucał co prawda istnienie jaźni, twierdząc, że jedy-
ne, co istnieje, to „wiązki niezależnych percepcji”, ale przyznawał również, 
że świadomość wydaje się czymś więcej niż tylko wiązką. Analizy teorety-
ków koncentrowały się na pytaniu o mechanizm łączenia doświadczeń. Kant 
(1781/1957), Brentano (1874/1999) czy James (1892/2002) analizowali rolę 
czasu w formowaniu się świadomości, podkreślając synchroniczny charakter 
jedności doświadczenia. Również we współczesnych teoriach próbujących 
wyjaśnić mechanizm jedności świadomości wątek synchronizacji czasowej 
wydaje się mieć kluczowe znaczenie (Crick, 1995; Crick i Koch, 1990; por. 
również Blackmore, 2010; Brook i Raymont, 2012).

Szczegółowa analiza ujęć teoretycznych problemu jedności świadomo-
ści prowadzi dosyć szybko do wniosku, że poszczególne teorie nie zawsze 
mówią o tym samym zjawisku. Wraz z problemem jedności doświadczenia 
analizuje się na przykład problem łączenia (binding problem), a więc pyta-
nie dotyczące bardzo podstawowego poziomu integracji informacji wzroko-
wych, czy też integracji obiektów (Crick i Koch, 1990; Treisman, 1996 – ten 
drugi tekst wskazuje jednocześnie, jak niejednorodny jest również prob-
lem łączenia). W istocie mamy do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami 
jedności. W literaturze przedstawiono kilka taksonomii możliwych typów 
jedności świadomości (np. Brook i Raymont, 2012; Tye, 2003), z których 
najbardziej popularna wydaje się ostatnio typologia Bayne’a (Bayne, 2010; 
Bayne i Chalmers, 2003). 

Jak zauważa Bayne, jedność może dotyczyć percepcji wzrokowej obiek-
tów (jedność przedmiotowa, objectual unity). Poszczególne aspekty doświad-
czenia, takie jak kształty, kolory, kąty czy kontury, integrowane są w ramach 
jednolitego doświadczenia obiektu. Co więcej, nawet doświadczenia słucho-
we powiązane z danym obiektem mogą stać się treścią jednolitego doświad-
czenia obiektu. Można powiedzieć, że to obiekt kieruje naszą świadomością 
w taki sposób, że postrzega ona różne treści doświadczenia jako jednolity 
obiekt. Właśnie to znaczenie jedności świadomości powiązane jest z prob-
lemem łączenia (Crick, 1990; Treisman, 1996). Innymi słowy można powie-
dzieć, że chodzi tu o wyodrębnienie obiektu spośród szumu percepcyjnego 
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(Lau, 2007). Ten rodzaj jedności jest konieczny, abyśmy mogli cokolwiek 
świadomie postrzegać, ale nie dotyczy on subiektywnego doświadczenia jed-
ności różnych treści świadomości. Podobnie rzecz się ma z jednością prze-
strzenną (spatial unity). Prawdopodobnie często postrzegamy obiekty położo-
ne w swoim sąsiedztwie jako elementy jednego świadomego doświadczenia, 
ale to nie bliskość w przestrzeni stanowi o tym, że patrząc na przyjaciela, 
jesteśmy świadomi, że jest smutny z naszego powodu. Jedność podmiotu 
(subject unity) jest jeszcze bardziej problematyczna. Oczywiście wszystkie 
doświadczenia jednostki są integrowane przez podmiot doświadczający, ale 
przecież nie sam ten podmiot stanowi o jedności świadomości, a przynajmniej 
taka teza wydaje się Bayne’owi zbyt trywialna (zauważmy, że taki rodzaj jed-
ności miał w istocie na myśli w swojej teorii Armstrong, 1981, pisząc o jed-
ności świadomości konstytuującej Ja; problem polega jednak na tym, że nie 
wszystkie treści przetwarzane przez jednostkę stają się elementem jednolitego 
doświadczenia, a więc to nie sam podmiot stanowi przyczynę jedności do-
świadczenia). Jedność, której wyjaśnienia domaga się teoria próbująca zmie-
rzyć się z subiektywnym doświadczeniem, dotyczy zatem integracji doświad-
czeń (jedność integrująca – subsumptive unity). Nie wdając się w bardziej 
szczegółowe analizy rodzajów jedności integrującej (por. Bayne, 2010; Bayne 
i Chalmers, 2003), zauważmy jedynie, że ta integracja nie powinna dotyczyć 
mechanizmu poznawczego odpowiedzialnego za kontrolę integrowanych in-
formacji (access unity), ale powinna mierzyć się z problemem subiektywnej 
jedności doświadczenia (phenomenal unity). 

Z pewnością mechanizm odpowiedzialny za każdy z wymienionych ty-
pów jedności będzie nieco odmienny. Jedność przedmiotowa i związana z nią 
jedność przestrzenna z pewnością powiązane są z mechanizmami integracji 
percepcyjnej. Wydaje się, że jedność integrująca musi być związana z bardziej 
złożonym procesem przetwarzania informacji. O ile mechanizmy neuronal-
ne integracji percepcyjnej zostały stosunkowo dobrze zidentyfikowane (por. 
np. Andersen, 1997; Goldsmith, 1998; Henderson, 1997; Macaluso, 2011), 
o tyle drugi rodzaj jedności wymaga zaproponowania teorii wyjaśniającej me-
chanizm łączenia zróżnicowanych treści w jednolite świadome doświadcze-
nie. Wiele badań wskazuje, że świadomość percepcyjna może być w dużym 
stopniu uzależniona od treści pamięci i doświadczenia jednostki, pozwalają-
cych na nadanie znaczenia sygnałowi percepcyjnemu (por. np. Brockemole, 
Davoli, Abrams i Witt, 2013; Dunning i Balcetis, 2013; Goebel, Khorram-
-Sefat, Muckli, Hacker i Singer, 1998; Livingston, Andrews i Harnad, 1998). 
Chyba najbardziej spektakularnym przykładem może tu być synestezja, którą 
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trudno wyjaśnić, odwołując się jedynie do mechanizmów interpretacji syg-
nału docierającego do jednostki (Grossenbacher i Lovelace, 2001; Hubbard 
i Ramachandran, 2005). Ale ogólny mechanizm formowania się subiektyw-
nego doświadczenia jedności wymaga sprecyzowania. Wydaje się, że spośród 
obecnych w literaturze teorii najlepiej z tym problemem pozwalają poradzić 
sobie teorie wyższego rzędu. Wśród nich najbardziej znana jest teoria myśli 
wyższego rzędu Rosenthala.

1.5. TEORIA MYŚLI WYŻSZEGO RZĘDU

Teoria myśli wyższego rzędu (Rosenthal, 1993, 2005, 2012; Rosenthal i Weis-
berg, 2008)15, podobnie jak inne modele hierarchiczne (por. Rozdział 1.6.), 
opisuje mechanizm uświadamiania treści doświadczenia, który wydaje się 
uniwersalny i niezależny od treści świadomego doświadczenia. Teoria ta po-
winna zatem, przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia, poradzić sobie 
z problemem wyjaśnienia mechanizmu jedności integrującej (Bayne, 2010; 
Bayne i Chalmers, 2003).

Podstawowym założeniem teorii jest odwołanie do zasady przechodniości 
(transitivity principle – Rosenthal i Weisberg, 2008). Zgodnie z tą zasadą dany 
stan jest świadomy, gdy ktoś jest świadomy, że jest w danym stanie. Inny-
mi słowy, świadomość dotyczy zawsze czegoś, co reprezentuje treść naszej 
świadomości. Zgodnie z założeniami Rosenthala, świadomość danej myśli 
(stanu mentalnego) wymaga myśli wyższego rzędu, której przedmiotem jest 
ta myśl16. W ujęciu poznawczym przyjmuje się zazwyczaj interpretację obli-
czeniową opisywanej teorii (Miłkowski, 2010): zgodnie z nią myśl wyższego 

15 Miłkowski (2010) tłumaczy Higher-Order Thought Theory jako „teorię myśli drugiego 
rzędu”. W niniejszej książce proponuje się bardziej dosłowne tłumaczenie, które w większym 
stopniu wydaje się też odpowiadać intencjom oryginału. HOT nie definiuje jasno, ile poziomów 
nadrzędnych zaangażowanych jest w proces uświadamiania sobie danej treści. Co więcej, zda-
niem Rosenthala np. uświadomienie sobie myśli wyższego rzędu wymaga kolejnej myśli (jeszcze 
wyższego rzędu), której treścią jest ta myśl, co jasno wskazuje, że możemy mieć do czynienia 
z więcej niż dwoma poziomami myśli.

16 Tj. nie muszą mieć charakteru „wiedzy i przekonań na temat własnych stanów i procesów 
poznawczych” (Dorfman, Shames i Kihlstrom, 2004), choć akurat Rosenthal ściśle wiąże myśl 
wyższego rzędu z metapoznaniem (por. np. Lau i Rosenthal, 2011). Uwaga ta będzie jednak istot-
na w przypadku innych modeli hierarchicznych, które często postulują zdecydowanie bardziej 
podstawowy charakter metareprezentacji – por. np. Cleeremans, 2011).
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rzędu to reprezentacja, której treścią jest inna, bardziej podstawowa reprezen-
tacja (dla uproszczenia wywodu reprezentacje wyższego rzędu będzie się tu 
nazywać metareprezentacjami, ale należy pamiętać, że nie muszą one zawsze 
mieć charakteru metapoznawczego i nie muszą same być świadome – por. po-
niżej). Treścią bardziej podstawowej reprezentacji (reprezentacji pierwszego 
rzędu) jest natomiast to, co uświadamiane. Na przykład świadomość bodźca 
słuchowego byłaby w tym ujęciu związana z pojawieniem się metareprezen-
tacji (myśli, stanu mentalnego), której treścią byłaby reprezentacja tego bodź-
ca (myśl pierwszego rzędu). Aktywacja samej reprezentacji niższego rzędu 
może wywoływać odpowiedź systemu poznawczego, ale nie jest związana 
z uświadomieniem treści (tak jak to ma miejsce w przypadku choćby efektu 
nieświadomej percepcji – Debner i Jacoby, 1994; Dretske, 2006; Holender, 
1986; Kunde i inni, 2003; Merikle i inni, 2001).

Należy od razu zauważyć, że idea ujmowania świadomości jako obserwa-
cji własnych stanów wewnętrznych, czy też wiedzy na temat własnych stanów 
wewnętrznych, jest obecna w filozofii od wieków (por. np. Kant, 1781/1957; 
Locke, 1689/2011). Sama etymologia terminu odnosi się zresztą bezpośrednio 
do wiedzy na temat doświadczenia: łacińskie conscientia (dosłownie „z wie-
dzy”) oznacza wiedzę dzieloną z kimś (często w taki sposób, aby inni się tego 
nie dowiedzieli), albo, w bardziej metaforycznym sensie, wiedzę dzieloną 
z samym sobą (Zeman, 2005). To drugie znaczenie podkreśla aspekt subiek-
tywności doświadczenia (wiedza dla samego siebie). Jednak pierwotna teoria 
świadomości jako wiedzy, którą bezwiednie zakładamy, gdy mówimy: „Je-
stem świadomy, że czytam tę książkę” (czyli innymi słowy: „Wiem, że czy-
tam tę książkę”), niesie z sobą pewien fundamentalny problem. Jak możemy 
jednocześnie być aktorem i obserwatorem w naszym wewnętrznym teatrze 
świadomości (por. metafora teatru kartezjańskiego – Dennett, 1991)? Kto tak 
naprawdę obserwuje, że czytam książkę? Czym jest Ja, które jest świadome? 
Teoria myśli wyższego rzędu proponuje odpowiedź na to pytanie, nie wikłając 
się jednocześnie w problematykę jaźni. Nie zakłada bowiem istnienia ma-
gicznego obserwatora (homunkulusa), a jedynie występowanie myśli (meta-
reprezentacji), których treścią są inne myśli (reprezentacje niższego rzędu). 
Co więcej, w myśl omawianej teorii istnienie metareprezentacji nie oznacza 
koniecznie, że mamy dostęp do niej samej. Zdaniem Rosenthala, jesteśmy 
świadomi nawet wtedy, gdy nie jesteśmy świadomi myśli wyższego rzędu. 
Samo występowanie tej myśli jest warunkiem koniecznym pojawienia się 
świadomości. Ale w jaki sposób może istnieć metareprezentacja, której nie 
jesteśmy świadomi? Rozważmy przykład konceptualizacji neuronalnej oma-
wianej teorii (por. np. Lau i Rosenthal, 2011). 
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Jak już wiemy, wiele badań wskazuje na występowanie nieświadomej per-
cepcji (por. np. Cheesman i Merikle, 1986; Debner i Jacoby, 1994; Dretske, 
2006; Holender, 1986; Kunde i inni, 2003; Merikle i inni, 2001; Winkielman 
i inni, 1997). Jej mechanizm neuronalny związany jest z wstępującą aktywa-
cją neuronalną prowadzącą do aktywacji programu motorycznego (Dehaene 
i Naccache, 2006; Lamme, 2003). Kolejne rejony neuronalne zaangażowane 
w przetwarzanie informacji wzrokowej odpowiedzialne są za detekcję róż-
nych aspektów bodźców wzrokowych (np. pierwszorzędowa kora wzrokowa 
V1 odpowiada przede wszystkim za rozpoznawanie prostych kształtów, kora 
wzrokowa V4 za detekcję koloru, a kora wzrokowa V5 za detekcję ruchu). 
Na poziomie poznawczym możemy więc powiedzieć, że zaangażowanie 
kolejnych poziomów przetwarzania neuronalnego prowadzi do formowania 
się reprezentacji wizualnej postrzeganego obiektu (reprezentacji pierwszego 
rzędu – por. Rycina 1). Nasz system poznawczy może na przykład stworzyć 
reprezentację wyrazu emocjonalnego twarzy prezentowanej subliminal-
nie, która będzie na tyle dystynktywna, że wywoła automatyczną aktywację 

reprezentacja pierwszego rzędu

metareprezentacja

reakcja
automatyczna

PFC ...

bodziec V1 V2 V3 ...

Rycina 1. Graficzna prezentacja interpretacji obliczeniowej oraz konceptualizacji 
neurobiologicznej założeń teorii myśli wyższego rzędu. Dla zobrazowania odrębno-
ści mechanizmów odpowiedzialnych za formowanie się obydwu poziomów reprezen-
tacji, w okręgach podano struktury neuronalne opisywane jako korelaty neuronalne 
reprezentacji pierwszego oraz wyższego rzędu w wersji dotyczącej świadomości wzro-
kowej (Lau i Rosenthal, 2011). Każda z wymienionych struktur neuronalnych odpo-
wiedzialna jest za określony aspekt formowania się reprezentacji (por. opis w tekście). 
PFC – kora przedczołowa; V1, V2, V3… – kolejne piętra kory wzrokowej. 
Opracowanie własne.
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programu motorycznego wywołującego np. unikanie. Jednak samo pojawie-
nie się reprezentacji obiektu nie wystarcza jeszcze, aby określona treść stała 
się świadoma. Potrzebny jest mechanizm, który wyjaśniałby, dlaczego nie-
które reprezentacje wzrokowe pozostają nieświadome, a inne stają się treś-
cią naszej świadomości. Zgodnie z teorią myśli wyższego rzędu, pojawienie 
się świadomości wymaga metareprezentacji, której treścią nie będzie sam 
bodziec wizualny, ale reprezentacja niższego rzędu (ta sama, która pozwala 
adekwatnie reagować na bodziec wizualny nawet wtedy, gdy nie jesteśmy go 
świadomi – por. Rycina 1). Również metareprezentacja nie musi być do koń-
ca jednorodna, co wyjaśniałoby, dlaczego badacze nie są do końca zgodni 
co do neuronalnej lokalizacji reprezentacji wyższego rzędu, choć jako neuro-
korelat świadomości wyższego rzędu najczęściej wymienia się korę przedczo-
łową (Lau i Passingham, 2006; Rounis, Maniscalco, Rothwell, Passingham 
i Lau, 2010; szczegółowy opispor. Rozdział 1.7.). 

Opisywane konceptualizacje teorii myśli wyższego rzędu są szczególnie 
interesujące, ponieważ pozwalają zweryfikować empirycznie jej założenia 
(por. Lau i Rosenthal, 2011; Wierzchoń i inni, 2013). Zanim jednak przyjrzy-
my się dostępnym danym neurobiologicznym i behawioralnym potwierdzają-
cym opisywaną teorię, zapoznajmy się z innymi hierarchicznymi modelami 
świadomości. 

1.6. INNE TEORIE HIERARCHICZNE

Miłkowski (2010) twierdzi, że teoria Rosenthala przypomina koncepcję 
zmysłu wewnętrznego. Zauważmy jednak, że Locke definiuje świadomość 
jako percepcję tego, co pojawia się w umyśle człowieka (Locke, 1689/1961, 
t. 1, s. 87)17. Teoria myśli wyższego rzędu postuluje inny mechanizm uświa-
domienia treści, który nie zakłada jedynie „przyglądania się” własnym 
stanom mentalnym, ale rereprezentowanie treści doświadczenia w ramach 
myśli wyższego rzędu. Innymi słowy, model Rosenthala zakłada, że metare-
prezentacja może mieć wpływ na reprezentację niższego rzędu, a nie tylko 

17 „Consciousness is the perception of what passes in a Man’s own mind” tłumaczone jest 
w polskim przekładzie Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego nieco inaczej („Świadomość jest 
ujęciem tego, co się dzieje we własnym umyśle” – por. Locke, 1689/2011, s. 115). W niniejszej 
pracy proponuje się jednak bardziej dosłowny przekład tego fragmentu, podkreślający związek 
myśli Locke’a z teoriami zmysłu wewnętrznego (por. Rozdział 1.6.1.).
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pasywnie „obserwować” treść doświadczenia. Wydawać się może, że trop 
ten powinien prowadzić nas w kierunku rozważań nad funkcją świadomości, 
ale Rosenthal jest w tej mierze zaskakująco ostrożny, postulując, że świa-
domość nie musi mieć koniecznie funkcji (Rosenthal i Weisberg, 2008; por. 
również Rozdział 1.7. i 1.8.). 

Dotychczas, dla uproszczenia wywodu, posługiwano się tu cały czas in-
terpretacją obliczeniową teorii myśli wyższego rzędu. Precyzując założenia 
modeli hierarchicznych, należy jednak zadać pytanie o mechanizm stojący 
u podstawy zasady przechodniości. Czy jest on związany z występowaniem 
wiedzy wyższego rzędu (metapoznaniem)? Językowym ujęciem doświad-
czanych treści? Występowaniem metareprezentacji (która niekoniecznie 
musi mieć charakter metapoznawczy)? A może jedynie z wewnętrznym 
okiem, które obserwuje, co dzieje się w naszej świadomości? Teoria myśli 
wyższego rzędu jest z pewnością najczęściej cytowaną z teorii hierarchicz-
nych, ale nie jedyną. Przyjrzyjmy się zatem innym teoriom zakładającym 
hierarchiczną strukturę systemu odpowiedzialnego za powstawanie świado-
mego doświadczenia (szczegółowe założenia poszczególnych modeli hie-
rarchicznych można odnaleźć w innych pracach – Lau i Rosenthal, 2011; 
Rosenthal i Weisberg, 2008). 

1.6.1. Teorie zmysłu wewnętrznego

Niektóre spośród teorii hierarchicznych, opisując mechanizm uświadomie-
nia, odwołują się wprost do percepcji własnych stanów wewnętrznych (Arm-
strong, 1981; Kriegel, 2007; Lycan, 1996). Koncepcje tego typu postulują, 
że stan mentalny jest świadomy, gdy osoba doświadcza percepcji wyższego 
rzędu, której treścią jest ten stan. We wszystkich tych teoriach reprezentacja 
wyższego rzędu opisywana jest jako stan mentalny przypominający percep-
cję skierowaną na własne stany mentalne, których treścią jest z kolei repre-
zentacja stymulacji zewnętrznej. Świadomość miałaby tu być związana z sy-
tuacją, gdy opisywana reprezentacja „doświadcza” reprezentacji pierwszego 
rzędu. Jak pamiętamy, podobne założenia przyjmował Armstrong (1981), 
twierdząc, że treścią świadomości introspekcyjnej może być na przykład 
percepcja (a więc możemy dokonywać introspekcyjnego wglądu w proces 
świadomości percepcyjnej). Nieco inaczej wyjaśnia mechanizm uświada-
miania Kriegel (2007), proponując teorię tego samego poziomu organizacji 
(same-order theory). Zgodnie z tym ujęciem teoretycznym świadoma repre-
zentacja odnosi się do samej siebie, a powstawanie świadomego doświadcze-
nia łączy się z sytuacją, gdy uświadamiana treść jest reprezentowana przez 
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tę samą reprezentację, która odpowiedzialna jest za jej rozpoznanie. Jesz-
cze inną konceptualizację przyjmuje Lau (2008), który opisuje reprezentację 
wyższego rzędu jako proces poznawczy podobny do podejmowania decyzji 
percepcyjnej, której celem jest identyfikacja sygnału percepcyjnego spośród 
szumu percepcyjnego. Niezależnie od szczegółowych założeń omawianych 
teorii, reprezentacja wyższego rzędu nie modyfikuje treści świadomego do-
świadczenia. Pośredniczy jedynie w uświadamianiu sobie treści reprezenta-
cji pierwszego rzędu (choć, jak widzieliśmy, mechanizm tego uświadamiania 
bywa różny).

1.6.2. Teorie metareprezentacji

Inna grupa teorii hierarchicznych zakłada aktywny charakter reprezentacji 
wyższego rzędu (Carruthers, 2000; Cleeremans, 2011; Fletcher i Carruthers, 
2012). Będziemy je nazywać teoriami metareprezentacji, podkreślając bar-
dziej złożony charakter reprezentacji wyższego rzędu i bliższy związek z me-
tapoznaniem (choć, jak zobaczymy, większość tych teorii nie zakłada jedno-
znacznie metapoznawczego charakteru metareprezentacji). Przykładem z tej 
grupy teorii hierarchicznych może być dyspozycjonalna teoria myśli wyższe-
go rzędu (dispositional higher-order thought theory, Carruthers, 2000). Zgod-
nie z jej założeniami doświadczenie staje się dostępne dla myśli wyższego 
rzędu, ale nie nabywa charakteru pojęciowego. Świadome doświadczenie ma 
tu dwoistą naturę – z jednej strony reprezentuje dla nas doświadczenie ze-
wnętrzne, a z drugiej strony reprezentuje dla nas samo siebie. 

Również teoria Cleeremansa (2011) zakłada, że świadomość wymaga 
występowania metareprezentacji, które dzięki procesowi uczenia uzyskują 
dostęp do reprezentacji pierwszego rzędu. Dzięki procesowi uczenia repre-
zentacja wyższego rzędu „dowiaduje się”, że system jest w stanie tworzyć 
stabilną reprezentację pierwszego rzędu. Stabilność reprezentacji pierwszego 
rzędu powoduje, że staje się ona dostępna dla reprezentacji wyższego rzędu, 
a przez to świadoma (por. dokładny opis teorii w Rozdziale 1.9.). Mimo za-
strzeżeń Rosenthala (1995; 2012) i innych autorów teorii hierarchicznych, 
badania empiryczne testujące ich założenia często niemal automatycznie 
łączą występowanie metareprezentacji ze świadomością tej metareprezenta-
cji, a co za tym idzie, również z jej werbalizacją. Bezpośrednio założenie 
o związku świadomości z językiem przyjmuje zaś teoria syntaktycznej my-
śli wyższego rzędu (higher-order syntactic thought theory) zaproponowana 
przez Rollsa (2004, 2008). 
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1.7. DANE EMPIRYCZNE POTWIERDZAJĄCE ZAŁOŻENIA 
MODELI HIERARCHICZNYCH

Teorie wyższego rzędu bywają krytykowane za brak danych empirycznych 
przemawiających na ich korzyść (Lau i Rosenthal, 2011). Chodzi tu przede 
wszystkim o te dane, które pozwalałyby wykazać, że teorie wyższego rzędu 
wyjaśniają jakieś dane empiryczne lepiej niż teorie alternatywne (większość 
badań świadomości można interpretować w myśl założeń teorii wyższego rzę-
du, ale krytycy tego ujęcia oczekują tu metody, która pozwoliłaby na pokaza-
nie przewagi ujęcia hierarchicznego nad innymi propozycjami teoretycznymi). 
Nie wszystkie teorie hierarchiczne wskazują wprost, jakie struktury neuro-
nalne odpowiedzialne są za reprezentacje pierwszego i wyższego rzędu, ale 
powszechnie akceptowana jest neurobiologiczna konceptualizacja tych teorii, 
zgodnie z którą reprezentacje pierwszego rzędu związane są z pobudzeniem 
neuronalnym wcześnie aktywowanych rejonów percepcyjnych (w przypadku 
świadomości wzrokowej chodzi o aktywację kory wzrokowej), podczas gdy 
reprezentacje wyższego rzędu związane są z aktywacją rejonów przedczoło-
wych i/lub ciemieniowych (Cleeremans, 2011; Kriegel, 2007; Lau i Rosen-
thal, 2011). Dosyć powszechnie uważa się również, że wszystkie subiektywne 
miary świadomości (por. Rozdział 2) mierzą w istocie dostęp metapoznawczy, 
a więc z zasady wszystkie te miary behawioralne związane są z aktywacją 
reprezentacji wyższego rzędu (Dienes i Perner, 2004; Mealor i Dienes, 2013; 
Overgaard i Sandberg, 2012; Pearson, Rademaker i Tong, 2011; Seth, 2008; 
Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz i Cleeremans, 2012). Trzeba jednak przy-
znać rację krytykom omawianego ujęcia, że do niedawna nie prezentowano 
właściwie żadnych danych empirycznych, które wskazywałyby jasno na prze-
wagę ujęcia hierarchicznego nad ujęciami alternatywnymi (takimi jak teoria 
neuronalnej przestrzeni roboczej – Dehaene i Naccache, 2001, 2006; teoria 
integracji informacji – Tononi, 2008; oraz teoria pierwszego rzędu – Lamme, 
2010). Dopiero ostatnie lata przynoszą kilka raportów badawczych, które wy-
dają się spełniać to wymaganie.

Jedne z pierwszych badań bezpośrednio potwierdzających przewagę 
modeli hierarchicznych nad modelami alternatywnymi przeprowadzili Lau 
i Passingham (2006). Wykorzystując metodę maskowania przez metakon-
trast (metacontrast masking), zaproponowali manipulację eksperymentalną, 
która nie powodowała zmiany w obiektywnym wskaźniku wykonania zada-
nia, ale wpływała selektywnie na subiektywne doświadczenie osób badanych 
(mierzone z wykorzystaniem szacowania pewności – por. Rozdział 2.3.1.). 
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W opisywanym eksperymencie osobom badanym prezentowano przez bar-
dzo krótki czas (33 ms) bodziec, którym był romb lub kwadrat (biała figura 
na czarnym tle). Następnie, zgodnie z założeniami zastosowanego paradyg-
matu, bodziec ten był maskowany przez dopełniający obydwie figury kształt 
(ośmioramienną czarną gwiazdkę pojawiającą się w miejscu, w którym 
wcześniej prezentowano figury geometryczne; negatyw bodźca maskowa-
nego). Badacze manipulowali czasem pomiędzy prezentacją bodźca i pre-
zentacją maski (stimulus-onset asynchrony, SOA). Okazało się, że zdolność 
rozróżniania bodźców nie była zależna od manipulacji tym wskaźnikiem, 
podczas gdy subiektywne doświadczenie osób badanych się zmieniało. Wy-
niki wskazywały, że badani byli w większym stopniu świadomi bodźców, 
w przypadku których prezentacja maski została opóźniona (dłuższe SOA). 
Na tej podstawie badacze wnioskowali, że obserwowana różnica związana 
była raczej z oddziaływaniem świadomości wyższego rzędu, a nie samą de-
tekcją bodźca (która pozostawała niezmienna w obydwu warunkach). Lau 
i Passingham nie poprzestali na badaniach behawioralnych, ale dodatkowo 
porównali aktywację neuronalną w opisywanych warunkach eksperymental-
nych z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). 
Badania wykazały selektywny związek raportów dotyczących świadomej per-
cepcji z aktywacją środkowej części grzbietowo-bocznej kory przedczołowej 
(mid-DLPFC). Co ciekawe, w analizie, w której porównano aktywację w pró-
bach poprawnych i błędnych (bez względu na subiektywne raporty werbalne 
osób badanych), zaobserwowano aktywację całej sieci czołowo-ciemieniowej 
(brzuszno-bocznej kory przedczołowej VLPFC, bruzdy śródciemieniowej – 
IPS, środkowego zakrętu skroniowego – MTG), opisywanej zazwyczaj jako 
neuronalny korelat świadomości wzrokowej (Lamme, 2006; Pins i Ffytche, 
2003; Rees i inni, 2002). Wyniki Laua i Passinghama wskazują na kluczową 
rolę przedczołowych struktur korowych (wiązanych zazwyczaj z procesami 
kontrolnymi) w powstawaniu świadomego doświadczenia percepcyjnego 
mierzonego z wykorzystaniem subiektywnych raportów werbalnych. 

Podobne wnioski przynoszą również badania Fleminga i współpracow-
ników (Fleming, Weil, Nagy, Dolan i Rees, 2010), w których wykorzysta-
no proste zadanie percepcyjne, polegające na detekcji różnicy w kontraście 
prezentowanych badanym bodźców percepcyjnych przekształconych z wy-
korzystaniem filtru Gabora (gabor patches), oraz szacowanie pewności (por. 
Rozdział 2) jako miarę świadomości bodźca. Również w badaniach z udzia-
łem pacjentów ze ślepowidzeniem (Ko i Lau, 2012; Sahraie i inni, 1997) 
zaobserwowano rozbieżność pomiędzy poprawnością detekcji bodźców 
w ślepym polu widzenia a subiektywnym raportem werbalnym dotyczącym 
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widoczności bodźców (w badaniach tych manipulowano na przykład szyb-
kością ruchu obiektu prezentowanego w ślepym polu widzenia pacjenta 
– szybszy ruch powodował wyższą ocenę subiektywnej świadomości pre-
zentowanego obiektu mimo braku różnic w poprawności rozpoznania jego 
lokalizacji). Rounis i współpracownicy (2010) przeprowadzili również bardzo 
interesujące badanie, w którym bezpośrednio wykazano selektywny wpływ 
aktywacji kory przedczołowej na subiektywne raporty werbalne osób bada-
nych. W badaniach, z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magne-
tycznej (TMS)18, stymulowano rejon grzbietowo-bocznej kory przedczołowej 
w trakcie wykonywania przez osoby badane opisywanego już wcześniej za-
dania w paradygmacie maskowania przez metakontrast. Wyniki badań wyka-
zały, że zastosowana stymulacja TMS wpłynęła na obniżenie subiektywnej 
świadomości bodźca, podczas gdy obiektywny poziom wykonania zadania 
pozostał niezmieniony. Wydaje się zatem, że opisane doświadczenia potwier-
dzają podstawowe założenia teorii hierarchicznych, proponując manipulację 
eksperymentalną, której efekty trudno wyjaśnić, odwołując się do teorii alter-
natywnych wobec analizowanego ujęcia.

Osobna grupa argumentów empirycznych przytaczana przez zwolenników 
teorii wyższego rzędu związana jest z analizą funkcji przypisywanych świado-
mości przez analizowaną teorię i ujęcia dla niej konkurencyjne (Lau i Rosen-
thal, 2011). Teoretycy spierają się o funkcję świadomości, jednak wiele ujęć 
teoretycznych proponuje, że związana jest ona przede wszystkim z kontrolą nad 
wyższymi funkcjami umysłu, plastyczną adaptacją do środowiska oraz łącze-
niem informacji z odległych modułów przetwarzania informacji (Block, 1995; 
Cohen i Dennett, 2011; Dehaene i Naccache, 2001; Lau, 2009). Okazuje się 
jednak, że wiele z procesów poznawczych związanych z wyższymi funkcja-
mi poznawczymi, o których do niedawna sądzono, że wymagają świadomości, 
występuje również, gdy badani nie są świadomi. Przykładem mogą być tu ba-
dania nad uczeniem mimowolnym reguł abstrakcyjnych (Dienes i Scott, 2005; 
Reber, 1989), wykrywaniem błędów (Cohen i inni, 2009), łączeniem informacji 
z różnych wejść sensorycznych (Kouider i Dehaene, 2009) czy integracją cech 
w jedno postrzeżenie (Mudrik i inni, 2011) – żeby wymienić jedynie te procesy, 
które najczęściej wspominają teoretycy przypisujący świadomości jakąś funk-
cję. Te wszystkie badania sugerują zatem, zdaniem Laua i Rosenthala (2011), 
że świadomość może nie mieć żadnej specjalnej funkcji, który to wniosek byłby 
zgodny z założeniami teorii myśli wyższego rzędu (Rosenthal, 2012, 2008).

18 W badaniach wykorzystano specjalny protokół TMS pozwalający na stymulację obydwu 
półkul mózgowych.
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1.8. KRYTYKA MODELI HIERARCHICZNYCH

Założenia modeli hierarchicznych są intensywnie krytykowane zarówno z te-
oretycznego, jak i empirycznego punktu widzenia. Spośród założeń teoretycz-
nych teorii myśli wyższego rzędu, w kontekście proponowanego w niniejszej 
monografii modelu teoretycznego szczególne wątpliwości budzą dwa: zało-
żenie o braku jednoznacznej funkcji świadomości oraz założenie dotyczące 
mechanizmu uświadamiania metareprezentacji przez osoby badane. 

Jak wspomniano, jednym z podstawowych założeń teorii myśli wyższego 
rzędu (Rosenthal, 2012; Rosenthal i Weisberg, 2008; Rosenthal, 2005) jest 
teza o braku wyraźnej funkcji świadomości. Lau i Rosenthal (2011) wykorzy-
stywali nawet ten element teorii, dyskutując empiryczne argumenty przema-
wiające na rzecz jej słuszności. Problem polega jednak na tym, że założenie 
o braku funkcji świadomości może prowadzić do tezy o epifenomenalnym 
charakterze interesującego nas fenomenu. Rosenthal (Lau i Rosenthal, 2011; 
Rosenthal, 2012) broni się zazwyczaj przed tym zarzutem, twierdząc, że jego 
teoria jest po prostu neutralna względem problemu funkcji świadomości 
(to znaczy dopuszcza możliwość, że świadomość ma jakąś funkcję, ale jej 
nie definiuje). Wydaje się jednak, że takie postawienie sprawy omija jeden 
z fundamentalnych problemów poruszanych w badaniach świadomości. Jak 
pamiętamy, poszukiwana przez nas teoria świadomości powinna nie tylko 
mierzyć się z problemem subiektywności, ale również wskazywać na mecha-
nizm odpowiedzialny za różnicowanie przetwarzania świadomego i nieświa-
domego. Wydaje się, że kwestia ta jest bezpośrednio związana z pytaniem 
o funkcję świadomości, bowiem rozważając pytanie o funkcję, trudno nie 
brać pod rozwagę, czy zadania przez nią postulowane nie mogą być również 
realizowane nieświadomie (dobrze widać to w argumentacji Laua i Rosen-
thala, przedstawionej w poprzednim rozdziale − por. Lau i Rosenthal, 2011). 

Kolejnym poważnym problemem związanym z omawianą teorią jest do-
stępność samych metareprezentacji. Wydaje się, że teoria myśli wyższego 
rzędu jest dość niekonsekwentna, jeżeli chodzi o założenia związane z tym 
zagadnieniem. Jak pamiętamy, z jednej strony Rosenthal twierdzi, że uświa-
domienie sobie metareprezentacji wymaga wykształcenia metareprezentacji 
(jeszcze) wyższego rzędu – metareprezentacji, której treścią jest metarepre-
zentacja. Zgodnie z omawianym założeniem, raport werbalny na temat świa-
domości możliwy jest jedynie wtedy, gdy osoba badana dysponuje tego typu 
metareprezentacją wyższego rzędu. Rycina 2 przedstawia graficznie konse-
kwencję przyjęcia takiego założenia.
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Problem polega jednak na tym, że proponowana teoria postuluje również, 
że raporty werbalne są podstawową miarą świadomości metareprezentacji 
(Rosenthal, 2012). Jak zatem wykazać, czy istnieją metareprezentacje, które 
nie są raportowalne? Problem ten jest tym istotniejszy, że teoria myśli wyż-
szego rzędu zakłada, iż większość metareprezentacji ma w istocie charak-
ter niewerbalizowalny (Lau i Rosenthal, 2011; Rosenthal, 2005, 2012). Jak 
można zmierzyć reprezentacje, które nie są raportowalne? Czy rzeczywiście 
werbalizacja reprezentacji wyższego rzędu wymaga aktywacji dodatkowego 
poziomu metareprezentacji? A jeżeli tak, to jakie struktury neuronalne miały-
by być odpowiedzialne za taką metareprezentację metareprezentacji? Pamię-
tajmy, że neurobiologiczna konceptualizacja teorii wyższego rzędu zakłada, 
iż świadomość metapoznawcza wiąże się z aktywacją struktur przedczoło-
wych. Co więcej, zaburzenie funkcjonowania tych struktur wiąże się z zabu-
rzeniem raportów na temat świadomości, a więc czegoś, co zdaniem Rosen-
thala byłoby już związane z metareprezentacją metareprezentacji.

reprezentacja pierwszego rzędu

reakcja
automatycznabodziec V1 V2 V3 ...

? ?

raport werbalny? ?

Rycina 2. Graficzna prezentacja założeń teorii myśli wyższego rzędu dotyczących mechani-
zmu werbalizacji metareprezentacji. Zgodnie z założeniami Rosenthala (2005, 2011) raport 
werbalny wymaga dodatkowej rereprezentacji metareprezentacji. Opisywana w literaturze 
konceptualizacja neurobiologiczna teorii myśli wyższego rzędu (Lau i Rosenthal, 2011) nie 
pozwala na określenie struktur neuronalnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie dwóch 
odrębnych pięter wyższego rzędu. V1, V2, V3… – kolejne piętra kory wzrokowej.
Opracowanie własne.
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Poważne uwagi krytyczne związane są również z samą neurobiologicz-
ną konceptualizacją teorii wyższego rzędu. Niektórzy badacze argumentują, 
że aktywacja struktur przedczołowych wiązana z subiektywnymi raportami 
werbalnymi może nie być tak naprawdę korelatem samej świadomości, ale 
raczej uwagi, czy też dostępu do informacji percepcyjnych (Lau i Rosenthal, 
2011). Takie argumenty krytyczne wspierane są przez wyniki badań, w któ-
rych wykazano, że rozproszenie uwagi osób badanych podczas prezentowa-
nia bodźców wzrokowych może prowadzić do aktywacji kory wzrokowej 
przy braku aktywacji kory przedczołowej (Kouider, Dehaene, Jobert i Le 
Bihan, 2007; Tse, Martinez-Conde, Schlegel i Macknik, 2005). Jednak ten 
argument krytyczny wydaje się mniej problematyczny, jeżeli przyjmiemy, 
że uwaga jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym świadomości 
(por. Rozdział 1.1.). Co więcej, propozycja teoretyczna, zgodnie z którą ak-
tywacja kory przedczołowej powiązana byłaby jedynie z uwagą, raczej nie 
pozwala wyjaśnić wyników (Rounis i inni, 2010) wskazujących, że stymu-
lacja kory przedczołowej z wykorzystaniem TMS modyfikuje selektywnie 
subiektywne raporty świadomości, ale już nie poprawność detekcji bodźca. 
Trochę bardziej problematyczna jest teza, zgodnie z którą raporty werbalne 
mogą w istocie dotyczyć następującego po percepcji procesu decyzyjnego, 
a nie świadomości samego bodźca percepcyjnego (Dienes i Scott, 2005; Lau 
i Rosenthal, 2011; Mealor i Dienes, 2013). Mówilibyśmy tu więc nie o świa-
domości bodźca, ale o retrospektywnej introspekcji opartej na funkcjonowa-
niu procesu pamięciowego (por. również Armstrong, 1981). Zdaniem Laua 
(2007), proces decyzyjny jest jednak nierozerwalnie powiązany z procesem 
percepcyjnym, ponieważ proces detekcji bodźca percepcyjnego wymaga 
przyjęcia określonego kryterium, które pozwala rozróżnić aktywację związa-
ną z sygnałem od szumu. Również z punktu widzenia introspekcji, teza o nie-
zależności procesu decyzyjnego dotyczącego percepcji od samej percepcji 
wydaje się kontrowersyjna. Zgodnie z ujęciem konstruktywistycznym nasza 
percepcja jest bowiem w dużym stopniu wynikiem integracji informacji per-
cepcyjnych z informacjami pamięciowymi pozwalającymi na interpretację 
reprezentacji percepcyjnej (por. np. Dennett, 2003; Lau i Rosenthal, 2011; 
Newton i Eskew, 2003).

Poważnym problemem związanym z próbami empirycznej weryfikacji 
teorii wyższego rzędu jest również niekompatybilność omawianego ujęcia 
z aktywacyjnymi modelami świadomości. Ujęcie to wydaje się bardzo po-
wszechną propozycją teoretyczną, przedstawianą często jako alternatywa 
dla teorii hierarchicznych (Dehaene i Naccache, 2001, 2006; Dennett, 2001). 
Zgodnie z jej założeniami uświadomienie danej reprezentacji związane jest 
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z przekroczeniem jakiegoś progu aktywacyjnego, który powoduje, że repre-
zentacja dotychczas nieświadoma staje się świadoma i jednocześnie dostęp-
na dla szeregu procesów przetwarzania informacji (Dennett określa to popu-
larnością danej reprezentacji w mózgu – fame in the brain). Takie założenia 
przyjmuje wiele teorii alternatywnych dla modeli hierarchicznych (Dehae-
ne, Changeux, Naccache, Sackur i Sergent, 2006; Lamme, 2003). Jak już 
wiemy, zdaniem Dehaene’a i Lammego świadomość nie wymaga formowa-
nia żadnej dodatkowej reprezentacji (Lamme nie zgodziłby się nawet z pro-
pozycją, że świadomość fenomenalna musi wiązać się z rozległą aktywacją 
różnych struktur korowych, ale nie wyklucza takiej możliwości w przypad-
ku świadomości złożonych bodźców, których uświadomienie związane jest 
jednak również ze świadomością dostępu – por. Lamme, 2003). Ponieważ 
teoria aktywacji jest zgodna z wieloma popularnymi propozycjami teore-
tycznymi dotyczącymi architektury całego umysłu (por. np. Marcus, 2003; 
Rumelhart, McClelland i PDP Research Group, 1986a, 1986b), a także mo-
delami funkcjonowania mózgu (Bienenstock, Cooper i Munro, 1982; Coo-
per i Bear, 2012), wydaje się, że teorie wyższego rzędu powinny w jakiś 
sposób odnieść się do kwestii roli mechanizmu aktywacji w formowaniu 
się świadomego doświadczenia. Do podobnych wniosków wydają się ostat-
nio dochodzić badacze, którzy proponują integrację założeń teorii globalnej 
przestrzeni roboczej oraz teorii wyższego rzędu (Cleeremans, 2011), albo 
przynajmniej próbują włączać w swoje rozważania teoretyczne dotyczące 
świadomości problem progu aktywacji (Kouider i inni, 2010; Lau, 2007; 
Maniscalco i Lau, 2012).

Teorie aktywacyjne koncentrują się zazwyczaj na mechanizmie neuronal-
nym odpowiedzialnym za wzrost aktywacji reprezentacji, ale ignorują zazwy-
czaj subiektywne doświadczenie jednostki. Teorie wyższego rzędu z kolei 
odnoszą się przede wszystkim do doświadczenia, ale w oryginalnym ujęciu 
niewiele mają do powiedzenia na temat neuronalnego podłoża świadomości 
(Lau i Rosenthal, 2011; Rosenthal, 2012). Wydaje się, że warto zapropono-
wać model teoretyczny, który nie będzie przeciwstawiał ujęcia aktywacyj-
nego oraz ujęcia hierarchicznego, ale będzie je unifikował. Sam mechanizm 
aktywacji może opisywać bowiem zarówno proces udostępniania treści re-
prezentacji, jak i metareprezentacji. Takie właśnie założenia przyjmuje model 
Cleeremansa (2011), a także rozwijający go model własny autora tej książki 
(przedstawiony w Rozdziale 1.10).
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1.9. TEORIA RADYKALNEJ PLASTYCZNOŚCI

Wydaje się, że część z opisywanych powyżej problemów teoretycznych i em-
pirycznych próbuje rozwiązać model nazywany przez jego autora „tezą rady-
kalnej plastyczności” (radical plasticity thesis – Cleeremans, 2011 – w dalszej 
części książki będzie ona nazywana teorią radykalnej plastyczności). Teoria 
radykalnej plastyczności zaliczana bywa do modeli hierarchicznych (Lau 
i Rosenthal, 2011), jednak przy bliższym przyjrzeniu się jej założeniom okazuje 
się, że przyporządkowanie to nie jest wcale oczywiste. Mechanizm powstawa-
nia świadomego doświadczenia jest tu opisywany na tyle odmiennie, że nale-
żałoby go raczej nazwać modelem mieszanym, w którym podejmuje się próbę 
połączenia założeń modeli hierarchicznych i modeli aktywacyjnych, takich jak 
na przykład model globalnej przestrzeni roboczej (Baars, 1992, 1997; Dehaene 
i Naccache, 2001, 2006). Teoria radykalnej plastyczności jest wciąż rozwijana, 
a jej założenia nieustannie ewoluują. Dla uproszczenia wywodu, w niniejszej 
monografii analizie poddany zostanie jedynie najnowszy jej wariant (Cleere-
mans, 2011). Opis starszych wersji modelu można odnaleźć w innych pracach 
(Cleeremans, 2005, 2006; Cleeremans i Jiménez, 2002). Jest to o tyle istotne, 
że pierwotne wersje opisywanej teorii trudno byłoby w ogóle uznać za model 
hierarchiczny. Wydaje się, że z biegiem lat ich autor znacząco zmienił zdanie 
na temat mechanizmów formowania się świadomego doświadczenia. Dość po-
wiedzieć, że pierwotna wersja teorii odwoływała się bezpośrednio do podziału 
na świadomość dostępową i świadomość fenomenalną Blocka (1995), a więc 
do modelu konkurencyjnego wobec ujęcia hierarchicznego. 

Teoria radykalnej plastyczności przyjmuje podstawowe założenie modeli 
hierarchicznych dotyczące mechanizmu pojawiania się świadomego doświad-
czenia. Autor postuluje konieczność występowania reprezentacji pierwszego 
rzędu (reprezentującej na poziomie systemu poznawczego obiekt, ślad pamię-
ciowy lub inną informację, która ma stać się treścią świadomego doświadcze-
nia) oraz metareprezentacji, których treścią staje się reprezentacja pierwszego 
rzędu. Cleeremans akceptuje zatem zasadę przechodniości, twierdząc, że sama 
aktywacja jakiejś reprezentacji w umyśle nie wystarczy, aby reprezentacja ta 
została uświadomiona. Nasz system poznawczy potrafi aktywować reprezen-
tacje pozwalające mu rozpoznawać nawet bardzo złożone bodźce i adekwat-
nie reagować na stymulacje. Samo uformowanie reprezentacji w umyśle nie 
powoduje jednak, że osoba badana uświadamia sobie bodziec. Warunkiem ko-
niecznym pojawienia się świadomości jest utworzenie reprezentacji, która ist-
nieje dla umysłu, a nie tylko w umyśle (por. Clark i Karmiloff-Smith, 1993). 
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Cleeremans ilustruje założenia swojego modelu badaniami dotyczącymi róż-
nego rodzaju procesów poznawczych (w tym badania uczenia ukrytego, po-
dejmowania decyzji czy percepcji subliminalnej – por. np. Pasquali, Timmer-
mans i Cleeremans, 2010). Model zakłada zatem, że opisywany mechanizm 
ma charakter uniwersalny i nie ogranicza się jedynie do procesów percepcyj-
nych czy też pamięciowych.

Proponowana konceptualizacja podstawowego założenia o przechodnio-
ści (Rosenthal i Weisberg, 2008) wydaje się jednak autorowi niewystarcza-
jąca, aby opisać charakterystykę świadomego doświadczenia. Jak zauważa, 
możemy sobie z łatwością wyobrazić system sztuczny, w którym zaimple-
mentujemy statyczną metareprezentację, która zdoła odtworzyć reprezentacje 
aktywowane w systemie (sam zresztą przedstawia wyniki symulacji z wy-
korzystaniem neuropodobnych sieci konekcjonistycznych – por. Cleeremans 
2011; Pasquali i inni, 2010). Taki system wciąż nie będzie jednak świadomy. 
Aby stał się świadomy, musi być kierowany przez jakiś cel działania, który 
wywołuje potrzebę plastycznego dostosowania się do środowiska19. Warun-
kiem koniecznym wytworzenia jakiejkolwiek reprezentacji jest zatem proces 
uczenia się. Autor omawianej teorii zauważa, że jednym z podstawowych 
celów skutecznej adaptacji jest nabycie wiedzy, która pozwala elastycznie 
modyfikować zachowania, preferencje czy też postawy, z jakiejś przyczyny 
istotne dla jednostki (a więc mamy do czynienia z zachowaniem celowym 
zgodnym z wewnętrzną hierarchią celów jednostki). Efektem warunków pro-
cesu uczenia są też, zdaniem Cleeremansa, różnice pomiędzy reprezentacja-
mi wykształconymi przez każdą jednostkę (autor proponuje wyjaśniać w ten 
sposób unikalny i osobisty charakter doświadczeń subiektywnych jednostki, 
a więc qualia – por. Cleeremans, 2012). 

Proponowane przez teorię radykalnej plastyczności założenia dotyczą-
ce relacji pomiędzy reprezentacjami i metareprezentacjami stają się jesz-
cze bardziej czytelne, gdy przyjrzeć się jej założeniom dotyczącym natury 

19 Cleeremans odwołuje się tu do metafory termostatu zaproponowanej przez Chalmersa 
(1995). Termostat może oczywiście posiadać oprogramowanie odpowiedzialne za detekcję tem-
peratury i pozwalające na sterowanie grzejnikiem. Jest więc czuły na informacje o temperaturze, 
ale nie jest jej świadomy co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, termostat nie wie, że jest 
wrażliwy na temperaturę, a więc posiada jedynie reprezentację temperatury w systemie, ale nie 
posiada reprezentacji dla systemu (co ciekawe, skonstruowano ostatnio termostat, który wydaje 
się spełniać te wymagania – Nest Learning Thermostat ©). Po drugie, dla termostatu nie ma 
znaczenia, czy w danym pomieszczeniu jest ciepło, czy zimno. Termostat nie posiada celu we-
wnętrznego, dla którego istotna jest informacja na temat temperatury. Jak plastycznie opisuje 
to Cleeremans, termostatowi nie zależy na tym, żeby była jakaś temperatura. Po prostu realizuje 
zadany mu program, którego raczej nie postanowi sam zmienić.
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opisywanych reprezentacji. Zauważmy, że w klasycznej wersji modeli hierar-
chicznych autorzy wiążą pojawienie się świadomości raczej z samym faktem 
występowania relacji pomiędzy poszczególnymi poziomami reprezentacji niż 
z określoną charakterystyką samej reprezentacji, która warunkowałaby jej do-
stępność dla świadomości. Cleeremans przyjmuje jednak cały szereg założeń 
dotyczących mechanizmów, dzięki którym reprezentacja może stać się treścią 
metareprezentacji i zostać uświadomiona.

Mechanizmy formowania się reprezentacji postulowane przez teorię rady-
kalnej plastyczności odwołują się wprost do konekcjonistycznego ujęcia umy-
słu (por. Rumelhart i inni, 1986a, 1986b). W ujęciu tym zakłada się, że reprezen-
tacje związane są z określonymi wzorcami aktywacji systemu poznawczego, 
a sam system poznawczy zorganizowany jest w formie rozproszonej sieci wza-
jemnie z sobą połączonych jednostek pośredniczących pomiędzy wejściem 
a wyjściem tego systemu (Cleeremans, 2011; Cleeremans i Jiménez, 2002). 
Wszystkie reprezentacje powstają w wyniku procesu uczenia, w ramach które-
go opisywany system przechodzi od przypadkowego wzorca powiązań pomię-
dzy jednostkami do stanu, w którym ukształtowana zostanie rozproszona, ale 
stabilna reprezentacja, tj. wytworzony zostanie powtarzalny wzorzec powiązań 
pomiędzy jednostkami, dzięki któremu określona aktywacja wejściowa syste-
mu prowadzić będzie z dużym prawdopodobieństwem do pożądanej odpowie-
dzi na wyjściu systemu. Zgodnie z założeniami ujęcia konekcjonistycznego, 
wraz z procesem uczenia zmienia się siła, stabilność oraz dystynktywność tak 
rozumianych reprezentacji. Siła reprezentacji dotyczy tutaj liczby jednostek 
zaangażowanych w przetwarzanie informacji oraz stopnia ich aktywacji; za-
kłada się, że im silniejszy wzorzec aktywacji, w tym większym stopniu będzie 
wpływała ona na przetwarzanie informacji przez system. Stabilność dotyczy 
czasu samoistnego podtrzymywania aktywacji reprezentacji przez system po-
znawczy. Dystynktywność natomiast – stopnia odmienności wzorców akty-
wacji właściwych dla konkretnej reprezentacji od innych wzorców aktywacji 
reprezentowanych w systemie poznawczym (Cleeremans, 2006).

Przyjąwszy takie założenia dotyczące efektów uczenia się, Cleeremans 
(2012) proponuje teoretyczną analizę procesu kształtowania się reprezenta-
cji, opisującą dynamiczne zmiany zachodzące w obrębie trzech zmiennych20: 
potencjalnej dostępności reprezentacji dla zachowania jednostki (availabili-
ty to behavior, potency), możliwości kontroli kształtującej się reprezentacji 

20 Ten element teorii uległ ostatnio modyfikacji (Cleeremans, 2011, 2012). Wcześniej trzy 
wymiary opisywane były w odniesieniu do klasyfikacji Blocka (Cleeremans, 2006, 2008, Cleere-
mans i Jiménez, 2002). Zgodnie z wiedzą autora nowa wersja graficznej reprezentacji teorii nie 
została opublikowana i prezentowana jest jedynie w ramach wystąpień konferencyjnych (Cleere-
mans, 2012).
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(availability to control) i wreszcie stopnia uświadomienia (availability to con-
sciousness). Teoria radykalnej plastyczności zakłada, że wzrost jakości re-
prezentacji będący efektem procesu uczenia się związany jest z widocznymi 
efektami behawioralnymi, a także ze zmianą dostępności reprezentacji dla 
procesów kontroli wolicjonalnej i świadomości (por. Rycina 3). Dostępność 
reprezentacji dla zachowania osiąga plateau, gdy reprezentacja staje się świa-
doma. Dalszy proces uczenia doprowadza jednak do automatyzacji dostępu 
do reprezentacji, co zdaniem Cleeremansa wiąże się z niższym dostępem 
do świadomości oraz brakiem kontroli (por. Rycina 3).

Zgodnie z założeniami modelu, reprezentacja obserwowana w przypadku 
procesów ukrytych (np. w paradygmacie poprzedzania) jest słaba, mało wy-
razista i niestabilna. W wyniku procesu uczenia (np. poprzez wielokrotne po-
wtarzanie danej stymulacji), reprezentacja staje się coraz silniejsza, bardziej 
wyrazista i stabilna, aż w końcu staje się dostępna dla świadomości. Zauważ-
my, że przejście pomiędzy stanem świadomym a nieświadomym nie ma tu cha-
rakteru skokowego, ale ciągły (granice pomiędzy poszczególnymi typami opi-
sywanych procesów zaznaczone na Rycinie 3 jako pionowe linie przerywane 

 jakość reprezentacji
(stabilność, dystynktywność, siła) 

 

potencjał dostępności dla 
zachowania  

dostępność dla procesów
kontroli

dostępność dla świadomości

 

procesy ukryte procesy jawne
procesy 

zautomatyzowane 

Rycina 3. Graficzna prezentacja założeń teorii radykalnej plastyczności dotyczących wpły-
wu jakości reprezentacji na jej dostępność dla zachowania, procesów kontroli i świadomości 
Za: Cleeremans i Jiménez, 2002, zmodyfikowane zgodnie z nową wersją modelu prezen-
towaną w Cleeremans, 2011 – por. Cleeremans, 2012.
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mają charakter umowny). Opisywany model dopuszcza zatem możliwość zróż-
nicowanego stopnia dostępu do reprezentacji. Świadomość jest w tym punkcie 
związana również z dostępnością dla procesów kontroli oraz dla zachowania. 
Dalsze uczenie powoduje jednak, że reprezentacja przestaje wymagać kontroli 
i się automatyzuje. Zauważmy, że reprezentacja nadal pozostaje świadoma, 
a jedynie dostępność dla świadomości staje się niższa (co pokazuje też względ-
ną niezależność kontroli i świadomości w opisywanym modelu). 

Jak można zauważyć, prezentowany model teoretyczny nie odnosi się jak 
dotąd wprost do mechanizmu formowania się metareprezentacji (poprzednie 
wersje modelu proponowały zresztą expressis verbis, że to sama jakość repre-
zentacji sprawia, że określona treść staje się świadoma – Cleeremans i Jiménez, 
2002). Teoria radykalnej plastyczności zakłada jednak, że uświadomienie wy-
maga metareprezentacji. Uzasadniając tę tezę, Cleeremans (2011) odwołuje się 
do rozróżnienia pomiędzy czułością umysłu (sensitivity) pozwalającą na bez-
błędne rozpoznanie reprezentacji a wiedzą systemu na temat tego, co przetwa-
rza. Bezbłędne rozpoznanie reprezentacji musi zgodnie z omawianym modelem 
wynikać z procesu uczenia się, ponieważ wymaga ono stabilnej, dystynktywnej 
i silnej reprezentacji. Autor podkreśla jednak, że nawet bardzo wysoka czułość, 
pozwalająca na przykład na poprawne rozpoznanie jakiegoś bodźca, nie musi 
powodować, że bodziec stanie się świadomy. Aby wykształcona reprezentacja 
stała się więc dostępna świadomości, musi istnieć metareprezentacja, której bę-
dzie ona treścią, a także musi wystąpić proces aktywnej redyskrypcji reprezenta-
cji przez tę metareprezentację. Teoria radykalnej plastyczności jest jednak dość 
lakoniczna w opisie interakcji między metareprezentacją i reprezentacją, która 
to interakcja wywołuje pojawienie się świadomości. Jedyne, co dowiadujemy 
się z opisywanej teorii o samym mechanizmie kształtowania metareprezentacji, 
to że mechanizm ten jest wspólny dla każdego możliwego poziomu reprezen-
tacji. Relacja pomiędzy reprezentacją i metareprezentacją wymaga jednak bar-
dziej precyzyjnego opisu. Co ciekawe, autor omawianej teorii wydaje się wiązać 
metareprezentację z metapoznaniem, pisząc np., że „świadomość (...) wydaje 
się wymagać co najmniej dostępności wiedzy, że ktoś wie” (Cleeremans, 2011, 
s. 3). Jednakże teoria przyjmuje tutaj dość nietypową definicję metapoznania, 
bowiem jednocześnie postuluje, że niektóre metareprezentacje (np. te, które nie 
są jeszcze wystarczająco wykształcone) mogą nie być świadome21.

21 Teoria proponuje za to całą listę potencjalnych funkcji metareprezentacji, które dodatkowo 
zaciemniają związek metareprezentacji z metapoznaniem w opisywanym ujęciu. Wśród funkcji 
metareprezentacji Cleeremans wymienia między innymi nadanie znaczenia mentalnego reprezen-
tacjom (np. określenie, czy dana reprezentacja jest prawdą, przekonaniem, obawą etc.), rozpo-
znawanie własnych stanów mentalnych i komunikowanie ich innym, antycypacja konsekwencji 
własnych działań w interakcjach ze środowiskiem i innymi. 
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Interesującą ilustracją założeń teorii radykalnej plastyczności są wyniki 
uzyskane w symulacjach komputerowych z wykorzystaniem sieci neuropo-
dobnych (Cleeremans, 2011; Cleeremans, Timmermans i Pasquali, 2007; 
Pasquali i inni, 2010; Timmermans i inni, 2012). Jak już wspomniano, teoria 
radykalnej plastyczności przyjmuje podstawowe założenia konekcjonistycz-
nego ujęcia umysłu (Rumelhart i inni, 1986a, 1986b). Zatem symulacja za-
łożeń omawianej teorii z wykorzystaniem sieci neuropodobnych wydaje się 
dobrze operacjonalizować założenia omawianego modelu. W najnowszych 
ze wspomnianych badań (Pasquali i inni, 2010), w szeregu symulacji z wyko-
rzystaniem prostych sieci rekurencyjnych bez sprzężeń zwrotnych z wsteczną 
propagacją błędu (backpropagation feedforward network) zaimplementowa-
no trzy bardzo zróżnicowane efekty związane z ograniczoną świadomością 
tego, co przetwarzane: efekt ślepowidzenia, zadanie uczenia się sztucznych 
gramatyk, zadanie hazardowe (Iowa gambling tasks). We wszystkich zada-
niach udało się odtworzyć wyniki behawioralne obserwowane w porówny-
wanych danych behawioralnych (Persaud, McLeod i Cowey, 2007). Taka 
prosta architektura nie pozwala jednak zaimplementować świadomości tego, 
co przetwarzane. Dlatego opisywana architektura sieci została wzbogacona 
o sieć drugiego rzędu, której zadaniem była ciągła ocena wykonania zadania 
przez sieć pierwszego rzędu (ocenę tę szacowano z wykorzystaniem dwu-
biegunowej oceny świadomości, tj. sieć drugiego rzędu mogła wskazać ni-
ską bądź wysoką „świadomość” wykonania). Opisywana sieć drugiego rzędu 
wykorzystywała jako wejście sieć pierwszego rzędu (w ten sposób zaimple-
mentowano rozróżnienie pomiędzy wiedzą dla systemu i wiedzą w systemie). 
Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały, że wraz z procesem uczenia 
reprezentacji przez pierwszą sieć zmieniały się również wskazania drugiej 
sieci dotyczące świadomości tego, co przetwarzane. Zależność między efek-
tywnością obydwu sieci nie była jednak bezpośrednia, wskazując zazwyczaj, 
że poprawność wykonania wyprzedza pojawienie się „świadomości” w sieci 
drugiego rzędu (replikując zresztą w ten sposób wyniki uzyskiwane w wielu 
badaniach analizowanych przypadków, co szczególnie dobrze widać na przy-
kładzie zadania hazardowego; dla szczegółowego opisu zastosowanych ar-
chitektur oraz uzyskanych wyników – por. Pasquali i inni, 2010). Przepro-
wadzona symulacja wskazuje zatem, w jaki sposób system może nabywać 
wiedzy o własnym zachowaniu, która zgodnie z opisywanym modelem jest 
warunkiem koniecznym uświadomienia. 

Podsumowując, teoria radykalnej plastyczności wychodzi daleko poza pod-
stawowe założenia modeli hierarchicznych. Świadomość wymaga tu nie tylko 
występowania metareprezentacji, ale i procesu uczenia, w wyniku którego for-
mowane są zarówno reprezentacje pierwszego rzędu, jak i metareprezentacje 
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(zauważmy, że opisywany model nie jest sprzeczny z modelem aktywacyjnym, 
co wydaje się dodatkowo wspierać założenia referowanego modelu). Tezy 
o hierarchicznej organizacji reprezentacji uzupełniane są tu o szereg często 
bardzo plastycznie opisywanych założeń dodatkowych, które mają wyjaśniać 
unikalność subiektywnego doświadczenia człowieka (założenie o znaczeniu 
reprezentacji dla systemu, propozycja mechanizmu kształtowania qualiów). 
W odniesieniu do dotychczasowych rozważań na temat warunków poszuki-
wanego w tej pracy modelu teoretycznego, referowana tu teoria pozostawia 
jednak nierozwiązanymi kilka kwestii, których rozstrzygnięcie wydaje się 
kluczowe dla opisu mechanizmu formowania się subiektywnego doświadcze-
nia. W szczególności interpretacji i uszczegółowienia wymagają: problem re-
lacji pomiędzy reprezentacjami i metareprezentacjami, relacji metareprezen-
tacji i metapoznania, zależności świadomości od uwagi (zauważmy, że teoria 
Cleeremansa nie dotyka w ogóle tego problemu) i wreszcie problem relacji 
pomiędzy tym, co świadome i nieświadome. Warto również zwrócić uwagę, 
że omawiany model teoretyczny nie jest specjalnie precyzyjny, jeżeli chodzi 
o neurobiologiczne korelaty metareprezentacji, ograniczając się do przyjęcia, 
że są one związane z aktywacją struktur czołowych, w tym prawdopodobnie 
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (Fleming i Dolan, 2012; Lau i Pas-
singham, 2006; Rounis i inni, 2010). Właśnie te wątki teoretyczne zostaną 
zatem dookreślone w ramach modelu własnego, który stanowić będzie kry-
tyczną reinterpretację i uzupełnienie modelu radykalnej plastyczności o wątki 
dyskutowane w ramach innych teorii świadomości.

1.10. MODEL WŁASNY

Z perspektywy analizowanych dotąd teorii hierarchicznych, kluczowa wydaje 
się relacja pomiędzy różnymi poziomami reprezentacji. Ważnym przedmio-
tem dyskusji pomiędzy poszczególnymi ujęciami teorii wyższego rzędu jest 
charakter relacji pomiędzy reprezentacjami wyższego i pierwszego rzędu. 
Część modeli zakładała pasywny charakter reprezentacji wyższego rzędu, 
która jedynie „obserwuje” treści przetwarzane w ramach reprezentacji niższe-
go rzędu (teorie zmysłu wewnętrznego – por. Rozdział 1.6.1.), inne postulują 
zdecydowanie aktywny charakter tych reprezentacji (teorie metareprezenta-
cji – por. Rozdział 1.6.2.). Stanowisko Cleeremansa dotyczące tego problemu 
jest niejasne, a problem ten wydaje się kluczowy dla zbudowania spójnego, 
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testowalnego empirycznie modelu relacji pomiędzy reprezentacjami pierw-
szego rzędu a metareprezentacjami. Pomimo braku jednoznacznej deklaracji 
autora, model Cleeremansa zdaje się raczej przyjmować aktywny charakter 
metareprezentacji, ponieważ postuluje on wiele funkcji, które metareprezenta-
cja może pełnić. Wydaje się jednak, że w opisywanym modelu, w przeciwień-
stwie do innych ujęć hierarchicznych, równie istotną rolę w kształtowaniu się 
świadomego doświadczenia odgrywają reprezentacje pierwszego rzędu. Trud-
no bowiem założyć, że świadome doświadczenie jest niezależne od procesu 
uczenia, któremu podlega reprezentacja pierwszego rzędu. Teoria radykalnej 
plastyczności koncentruje się zresztą na opisie warunków, które musi spełniać 
reprezentacja pierwszego rzędu, aby stać się świadoma. Dlatego w propono-
wanym modelu własnym rozwijającym założenia teorii radykalnej plastycz-
ności zakłada się, że subiektywne doświadczenie jest wypadkową charakte-
rystyki reprezentacji pierwszego rzędu oraz metareprezentacji. Selektywna 
zmiana w jednym z dwóch poziomów reprezentacji powinna zatem prowadzić 
do zmiany subiektywnego doświadczenia jednostki (przy czym nie oznacza 
to oczywiście, że zmiana ta wtórnie nie wywołuje również modyfikacji dru-
giego z poziomów reprezentacji). Badania prowadzone w bardzo zróżnico-
wanych paradygmatach badawczych wydają się wskazywać, że subiektyw-
ne doświadczenie może być modyfikowane przez procesy związane z samą 
detekcją bodźca (Destrebecqz i Cleeremans, 2001; Merikle i inni, 2001), jak 
również przez wyższe procesy umysłowe (Dieter, Levi, Bavelier i Tadin, 2012; 
Lack, 1969; Reber, 1989). Jednak założenie to wymaga szczegółowej wery-
fikacji empirycznej, w której systematycznie porównane zostałyby wpływy 
obydwu typów reprezentacji zaangażowanych w uświadamianie danej treści 
(takie badania prowadzone są obecnie m.in. w paradygmacie rywalizacji obu-
ocznej – por. Wierzchoń, Windey, Gociewicz, Koculak i Cleeremans, 2012). 
Rycina 4 prezentuje graficzną wersję proponowanego założenia w kontekście 
teorii radykalnej plasyczności. Zakłada się, że zróżnicowanie dostępu w obrę-
bie różnych procesów jawnych związane może być zarówno z różnym stop-
niem ukształtowania reprezentacji, jak i metareprezentacji. Metareprezentacja 
pojawia się w procesie uczenia z pewnym opóźnieniem, wtórnie do reprezen-
tacji pierwszego rzędu (por. górna oś X). Proponowany model nie zakłada 
jednak, że system za każdym razem musi tworzyć nowe metareprezentacje dla 
każdej nowo wykształconej reprezentacji pierwszego rzędu (takie rozwiązanie 
wydaje się mało ekonomiczne poznawczo i problematyczne z konstruktywi-
stycznego punktu widzenia, bowiem model powinien wyjaśniać, w jaki sposób 
metareprezentacja może nadawać znaczenie reprezentacji pierwszego rzędu 
na podstawie informacji obecnych już w systemie). Zakłada się natomiast, 
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że metareprezentacja musi ulec restrukturyzacji (czy też akomodacji), aby móc 
reprezentować reprezentację pierwszego rzędu. Co istotne, zgodnie z propono-
wanym ujęciem dostęp świadomy dotyczy zawsze metareprezentacji, a więc 
świadomość metareprezentacji nie powinna wymagać dodatkowego poziomu 
metareprezentacji (zgodnie z wynikami przedstawionych w Rodziale 1.7. ba-
dań neurobiologicznych – por. np. Fleming i inni, 2010; Lau i Passingham, 
2006; Maniscalco i Lau, 2012 – a wbrew założeniom teorii myśli wyższego 
rzędu – Lau i Rosenthal, 2011; Rosenthal, 2012)22. Jednocześnie, aby wyjaśnić, 
dlaczego metareprezentacje nie zawsze stają się treścią doświadczenia pod-
miotu, zakłada się, że metareprezentacje nie są zawsze bezpośrednio dostępne 
jednostce. Przyjmując mechanizm kształtowania się reprezentacji proponowa-
ny przez Cleeremansa, sytuacja taka powinna mieć miejsce przede wszystkim 
w przypadku procesów silnie zautomatyzowanych (por. Rycina 4). W propo-
nowanym ujęciu teoretycznym zakłada się, że podmiot może uzyskać dostęp 
do treści świadomości niejako „poprzez” metareprezentacje, ale same metare-
prezentacje nie są dostępne jednostce. Taki rodzaj metareprezentacji proponu-
je się nazywać transparentną metareprezentacją (w analogii do transparentne-
go modelu Ja Metzingera, 2004). Wydaje się, że dobrym przykładem tego typu 
sytuacji jest percepcja obiektów naturalnych, w przypadku której jednostka 
nie musi mieć koniecznie aktywnego dostępu do metareprezentacji, a raczej 
doświadcza samej treści reprezentacji pierwszego rzędu (treść ta jednak nadal 
musi być interpretowana za pośrednictwem metareprezentacji, ponieważ bez 
obecności metareprezentacji treść ta nie byłaby w ogóle świadoma).

Opisywany model relacji pomiędzy metareprezentacjami i reprezentacja-
mi pozwala zaproponować również odpowiedzi na pozostałe uwagi krytyczne 
dotyczące teorii radykalnej plastyczności. W opisywanym tu modelu zasada 
przechodniości realizowana jest pomiędzy dwoma poziomami reprezentacji: 
reprezentacjami pierwszego rzędu i metareprezentacjami. Każda z nich repre-
zentowana jest w systemie jako wzorzec aktywacji w rozproszonej sieci wza-
jemnie z sobą połączonych jednostek. Jeżeli zatem mechanizm kształtowania 
obydwu poziomów reprezentacji jest tożsamy, to reprezentacja wyższego rzę-
du nie musi mieć charakteru metapoznawczego (w sensie wiedzy i przekonań 
na temat własnych stanów i procesów poznawczych), ponieważ do pomyślenia 

22 Bartłomiej Dobroczyński zwrócił moją uwagę na fakt podobieństwa tego założenia do pro-
pozycji Brentany (1874/1999), zgodnie z którą treścią świadomości są zawsze dwa przedmioty: 
treść doświadczenia (np. postrzeżenie), ale również sam akt świadomości. Jeżeli zatem coś świa-
domie postrzegam, to jednocześnie treścią mojego doświadczenia staje się też to, że postrzegam. 
Co ważne, w ujęciu Brentany nie mamy tu do czynienia z dwoma osobnymi aktami psychiczny-
mi. Jeżeli ktoś jest świadomy, to tym samym jest też świadomy, że jest świadomy.
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jest sytuacja, gdy metareprezentacja nie jest w żaden sposób konceptualizowa-
na przez jednostkę, a mimo to wpływa ona na treść subiektywnego doświad-
czenia (przykład transparentnej metareprezentacji). Jeżeli jednak sama meta-
reprezentacja staje się dostępna dla jednostki, to przybiera ona formę sądu 
na temat reprezentacji pierwszego rzędu, a więc nabiera charakteru metapo-
znawczego. W takich sytuacjach możemy mierzyć ją z wykorzystaniem miar 
świadomości, w których osoby badane proszone są o deklarację świadomości 
tego, czego doświadczają za pośrednictwem metareprezentacji (por. np. Die-
nes i Seth, 2010; Sandberg, Timmermans, Overgaard i Cleeremans, 2010; 
Wierzchoń i inni, 2012; Wierzchoń i inni, 2013). Dokładniejsze omówienie 
tego wątku wymaga omówienia metod pomiaru świadomości, dlatego wróci-
my do tego w dalszej części monografii (por. Rozdział 2). 

Relacje między obydwoma poziomami reprezentacji skłaniają rów-
nież do przyjrzenia się ponownie pytaniu o rolę uwagi w kształtowaniu się 

Rycina 4. Proponowana modyfikacja założeń teorii radykalnej plastyczności dotyczą-
cych wpływu jakości reprezentacji na potencjalną dostępność treści dla świadomości. 
Zauważmy, że metareprezentacja (górna oś X) kształtuje się później niż reprezentacja 
(dolna oś X), a silnie zautomatyzowana metareprezentacja jest w mniejszym stopniu do-
stępna świadomości – por. opis w tekście. 
Zmodyfikowana wersja ryciny prezentowanej przez Cleeremansa (2012).

 

 

jakość reprezentacji
(stabilność, dystynktywność, siła)

jakość metareprezentacji
(stabilność, dystynktywność, siła)

dostępność dla świadomości

potencjał dostępności dla 
zachowania

dostępność dla 
procesów kontroli

procesy ukryte procesy jawne
procesy 

zautomatyzowane
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świadomego doświadczenia (Cohen i inni, 2012a; Lamme, 2003). Jak pa-
miętamy, na wstępie tej monografii przyjęto, że uwaga jest warunkiem ko-
niecznym do występowania świadomego doświadczenia. Wydaje się jednak 
prawdopodobne, że uwaga wpływa na stopień dostępności określonych treści. 
Mechanizm postulowanego efektu związany byłby z wpływem uwagi na pro-
ces kształtowania się obydwu poziomów reprezentacji. W kontekście takiej 
propozycji teoretycznej istotny staje się również ponownie problem niejedno-
rodności procesów uwagowych (Posner, 2012; Tsuchiya i inni, 2012). Wydaje 
się bowiem, że poszczególne poziomy uwagi mogą być związane z różnymi 
poziomami opisywanego systemu hierarchicznego. W szczególności, uwaga 
oddolna (egzogenna) powinna zatem wpływać na kształtowanie się reprezen-
tacji pierwszego rzędu (trudno bowiem zakładać, aby charakterystyka bodźca 
wpływała na metareprezentację), podczas gdy zaangażowanie uwagi odgórnej 
(endogennej) modyfikowałoby metareprezentację. W kolejnych rozdziałach 
tej książki zaproponowane zostaną badania pozwalające na częściową weryfi-
kację omawianej propozycji teoretycznej.

Ostatnia uwaga krytyczna dotycząca teorii radykalnej plastyczności zwią-
zana była, jak pamiętamy, z kwestią granicy między tym, co świadome i nie-
świadome. Teoria przynosi tu dwie pozornie sprzeczne intuicje. Z jednej stro-
ny można zakładać, że granica między świadomością i nieświadomością ma 
charakter ciągły, a więc nie da się tak naprawdę jasno jej wyznaczyć. Do takiej 
interpretacji skłania analiza proponowanego w tej teorii procesu formowa-
nia się reprezentacji i jego postulowanego wpływu na dostępność treści dla 
świadomości. Z drugiej strony, omawiana teoria postuluje, że świadomość 
wymaga metareprezentacji, a więc różnica pomiędzy procesem świadomym 
i nieświadomym powinna mieć jednak charakter jakościowy. Czy oznacza 
to, że różnica ta musi mieć charakter ostrej granicy między tym, co świado-
me i nieświadome? W kontekście proponowanego modelu własnego wydaje 
się, że proces formowania się metareprezentacji powinien również prowadzić 
do zróżnicowania dostępu do treści świadomości. Zakłada się bowiem, że re-
prezentacja, która nie została jeszcze ukształtowana, nie może być dostęp-
na świadomości. Jednak wraz ze wzrostem jakości reprezentacji pierwszego 
rzędu stawałaby się ona na tyle stabilna, że mogłaby stać się treścią metare-
prezentacji, a następnie, dzięki procesowi akomodacji, również mogłaby być 
rereprezentowana przez tę metareprezentację. Proces dostosowywania meta-
reprezentacji bądź tworzenia nowej reprezentacji związany byłby tu ze zmia-
ną dostępu treści dla świadomości. Postulowany model własny przewiduje 
więc, że dostęp do świadomości może być zróżnicowany i stopniowalny, 
na co wydają się wskazywać liczne wyniki prowadzonych ostatnio badań 
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eksperymentalnych (Overgaard i Sandberg, 2012; Overgaard, Rote, Mourid-
sen i Ramsøy, 2006; Sandberg, Bibby, Timmermans, Cleeremans i Overgaard, 
2011; Wierzchoń i inni, 2012; Wierzchoń i inni, 2013). Aby poddać analizie 
ten problem teoretyczny, musimy jednak przyjrzeć się bliżej metodom wyko-
rzystywanym w badaniach, w których próbuje się oszacować stopniowalność 
bądź progowość granicy pomiędzy tym, co świadome i nieświadome.

Podsumowując, proponowany model teoretyczny rozwija założenia teo-
rii radykalnej plasyczności, koncentrując się na próbie opisu relacji między 
reprezentacjami i metareprezentacjami. Zakłada się, że uszczegółowienie jej 
charakteru, a także opisanie mechanizmu kształtowania się obydwu poziomów 
reprezentacji pozwoli zmierzyć się z większością problemów teoretycznych 
przedstawionych w tym rozdziale. W szczególności, model przedstawia kon-
kretne predykcje dotyczące relacji metareprezentacji i metapoznania, uwagi 
i świadomości, a także granicy pomiędzy tym, co świadome i nieświadome. 
Przyjmując podstawowe założenia teorii radykalnej plastyczności, propono-
wany model zakłada, że opisywany mechanizm kształtowania się świadome-
go doświadczenia ma charakter uniwersalny, a więc pozwala na opisywanie 
procesu uświadamiania sobie różnego rodzaju treści (np. pamięciowych czy 
też percepcyjnych). Model zakłada również, że dostęp do świadomości ma 
charakter stopniowalny, ale jednocześnie, dzięki kontroli zaangażowania me-
tareprezentacji w przetwarzanie określonej treści, możliwe jest wyznaczenie 
granicy między tym, co świadome i nieświadome. Założenia prezentowane-
go modelu teoretycznego zostaną poddane weryfikacji w kolejnych rozdzia-
łach tej monografii. Zanim jednak przedstawimy argumenty przemawiające 
za proponowanym ujęciem, przyjrzyjmy się problemowi, który dotychczas 
celowo omijaliśmy, tj. problemowi pomiaru świadomości.





2

POMIAR ŚWIADOMOŚCI

Oszacowanie, czy i w jaki sposób osoba badana jest świadoma treści swoich 
doznań, jest jednym z najważniejszych zadań, które stawiają dziś przed sobą 
badacze świadomości. Zadanie to pozornie wydaje się bardzo proste. W koń-
cu, czy wiemy o czymś więcej niż o swoich własnych subiektywnych przeży-
ciach? Wydaje się, że wystarczy zapytać po prostu osobę badaną, jak to jest 
doświadczać. Oczywiście, pierwszym problemem pojawiającym się w takiej 
sytuacji jest raportowalność subiektywnego doświadczenia. Czy opis werbal-
ny tego, co pierwszoosobowe, bezpośrednie, „dane tylko mi”, jest w ogóle 
możliwy (Nagel, 1974)? Czy jesteśmy w stanie w pełni opisać słowami, jak 
to jest doświadczać kolorów, smaków, emocji i wielu innych treści świadomo-
ści, których doświadczamy na co dzień (Chalmers, 1996)? Czy to, co subiek-
tywne, może być przedmiotem obiektywnej nauki (Searle, 1998)? Zakłada-
jąc, że odpowiedź na te wszystkie pytania jest pozytywna (por. Rozdział 1.2.), 
musimy w następnej kolejności zmierzyć się z problemem różnic indywidual-
nych raportów werbalnych poszczególnych badanych. Skoro bowiem każdy 
badany doświadcza w sobie tylko właściwy sposób, to jak można porównywać 
z sobą te doświadczenia? Czy to, co subiektywne, będzie zrozumiałe dla in-
nych osób, w tym badaczy? Możemy oczywiście ograniczyć się do pomiaru 
tego, czy coś w ogóle jest świadome (Holender, 1986; Jacoby, Toth, Yonelinas 
i Debner, 1994; Merikle, Smilek i Eastwood, 2001), ale jak wykazano w po-
przednim rozdziale tej monografii, takie ujęcie nie pozwala zmierzyć się z tym, 
co w świadomości najbardziej interesujące, tj. z subiektywnym doświadcze-
niem. Jak zatem określić wspólne dla wszystkich ludzi mechanizmy uświado-
mienia, ale jednocześnie opisać również unikalne dla każdej osoby warunki 
subiektywnego doznania? Jak widzimy, zadania stawiane przed poszukiwaną 
miarą świadomości nie są proste, a samo zadawanie pytania osobie badanej o jej 
doświadczenie może nie być wystarczająco precyzyjną metodą, aby możliwe 
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stało się poznanie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Poszukiwana metoda 
musi z jednej strony charakteryzować się wysoką precyzją (tak aby możliwe 
było uchwycenie różnicy między świadomym i nieświadomym), a z drugiej – 
pozwalać na opis subiektywnych aspektów doświadczenia. Tylko w ten sposób 
możemy się bowiem dowiedzieć czegoś na temat mechanizmów poznawczych 
i neuronalnych uświadomienia, ale i charakterystyki subiektywnego doświad-
czenia. Koncentracja na różnicy pomiędzy świadomym a nieświadomym nic 
tak naprawdę o subiektywnym aspekcie świadomości nam nie mówi. 

Zakładając, że świadomość jest w ogóle mierzalna, wszystkie dotychczaso-
we zastrzeżenia można uznać za problemy przede wszystkim metodologiczne. 
Można powiedzieć, że dotyczą one warunków, które powinna spełniać me-
toda pomiaru świadomości, aby pozwalała ona precyzyjnie opisać charakte-
rystykę subiektywnego doświadczenia. W niniejszym rozdziale przyjrzymy 
się różnorodnym metodom pomiaru świadomości stosowanym w badaniach 
eksperymentalnych i neurobiologicznych, a także poddamy dyskusji warun-
ki metodologiczne, które powinna spełniać metoda pomiaru pozwalająca 
na wnioskowanie o charakterystyce subiektywnego doświadczenia osoby ba-
danej. Wybór odpowiedniej metody pomiaru świadomości jest jednak kluczo-
wy nie tylko z metodologicznego punktu widzenia. Metoda pomiaru wpływa 
bowiem również na wnioski teoretyczne dotyczące samej świadomości. Po-
zwala zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi tego, jaka jest świadomość. Trud-
no w ogóle wyobrazić sobie empiryczną teorię świadomości, która nie byłaby 
oparta na jakiejś metodzie pomiaru świadomości. Teorie i metody badawcze 
opisujące subiektywne doświadczenie rozwijane są razem i są nieodłącznie 
z sobą związane (Seth, 2008b). Właściwie każda istniejąca teoria świadomo-
ści wykorzystuje dane zebrane z wykorzystaniem którejś z miar świadomości, 
a następnie, opierając się na wynikach takich badań, formułuje wnioski teore-
tyczne dotyczące charakterystyki procesów świadomych oraz różnic pomiędzy 
przetwarzaniem świadomym i nieświadomym (por. np. Dehaene i Naccache, 
2001; Lamme, 2010; Massimini, Boly, Casali, Rosanova i Tononi, 2009; Rees, 
Kreiman i Koch, 2002). Można powiedzieć, że decyzja dotycząca wyboru 
określonej metody pomiaru świadomości wpływa na kształt proponowanej 
na podstawie jej wyników teorii, a każda zmiana paradygmatu badania świa-
domości może prowadzić do zakwestionowania ujęcia teoretycznego opartego 
na metodzie, której parametry pomiarowe uznane zostały za niewystarczają-
ce. Jak pamiętamy z poprzedniego rozdziału, przykładem zdają się tu badania 
neuronalnych korelatów świadomości (Rees i inni, 2002). W badaniach tych 
wykorzystywano zazwyczaj metody pomiaru świadomości oparte na raporcie 
werbalnym osób badanych dotyczącym tego, czy są one świadome, czy też nie. 
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Zaproponowano na tej podstawie teorię opisującą szereg struktur neuronal-
nych, które miały być odpowiedzialne za pojawienie się świadomości. Wyda-
je się jednak, że takie postępowanie badawcze obciążone było niską precyzją 
pomiaru, charakterystyczną dla wymuszanego rozróżniania tego, co świadome 
i nieświadome (tzw. analiza kontrastowa, contrastive analysis – por. Baars, 
1994; Ramsøy i Overgaard, 2004), a także problemami związanymi z brakiem 
przyczynowości wnioskowania (Farber, 2005). Można przypuszczać, że opi-
sywany paradygmat nie pozwolił na zidentyfikowanie koniecznych i wystar-
czających korelatów świadomości między innymi dlatego, że nie sprecyzowa-
no w opisywanym ujęciu badawczym, czym tak naprawdę jest świadomość 
i jak należy ją mierzyć (Rees i inni, 2002). Przykład ten pokazuje, dlaczego 
tak istotne jest łączenie aspektu metodologicznego i teoretycznego analiz me-
tod pomiaru świadomości. Dzięki takiemu podejściu można wykazać, które 
miary świadomości cechują się najlepszymi parametrami pomiaru, ale również 
jakie konsekwencje dla teorii świadomości będzie miało zastosowanie propo-
nowanej metody w praktyce badawczej. Metodę pomiaru świadomości trzeba 
wybierać bardzo starannie, rozważając wszystkie za i przeciw proponowanego 
ujęcia, zarówno od strony metodologicznej, jak i teoretycznej. 

Paradygmaty badania świadomości zmieniały się przez lata badań nad tym 
zagadnieniem. Pierwsze badania psychologiczne były oczywiście w dużej mie-
rze oparte na introspekcji (Brentano, 1874/1999; James, 1892/2002; Titchener, 
1902; Wundt, 1874/1904; przegląd stanowisk dotyczących tej problematyki 
− por. Danziger, 1980; Boring, 1953; Overgaard, 2008). W czasach domina-
cji behawioryzmu świadomością się nadmiernie nie zajmowano (choć zdarzały 
się wyjątki – por. choćby Lashley, 1923; Pratt, 1922). Psychologia poznawcza 
przyniosła rozwój metod badawczych opartych na zachowaniu, które pozwalały 
zdaniem badaczy na obiektywny pomiar świadomości (por. np. Holender, 1986; 
Jacoby, 1991; Snodgrass, Bernat i Shevrin, 2004), a badania neurobiologicz-
ne otworzyły szereg nowych możliwości badania obiektywnych wskaźników 
świadomości na podstawie obserwacji aktywności neuronalnej mózgu (por. 
np. Cleeremans i Haynes, 1999; Crick i Koch, 1990; Freeman, 2007; Nichols 
i Newsome, 1999; Owen i inni, 2006; Rees i inni, 2002), choć należy zaznaczyć, 
że trafność większości z tych metod neurobiologicznych tak naprawdę weryfi-
kowana była w odniesieniu do raportów werbalnych (dla przeglądu i porówna-
nia miar behawioralnych oraz neurobiologicznych por. Seth, Dienes, Cleere-
mans, Overgaard i Pessoa, 2008). Dziś obserwujemy ponowny rozwój metod 
behawioralnych, próbujących mierzyć się z problemem subiektywności do-
świadczenia (Ramsøy i Overgaard, 2004; Szczepanowski i Pessoa, 2007; Tun-
ney i Shanks, 2003b; Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz i Cleeremans, 2012), 
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a także renesans metod odwołujących się bezpośrednio do raportów introspek-
cyjnych (Froese, 2011; Froese, Gould i Seth, 2011; Heavey i Hurlburt, 2008; 
Schwitzgebel, 2007, 2008). Jak zobaczymy w kolejnych podrozdziałach tego 
rozdziału, każde z opisywanych ujęć badawczych ma swoje zalety, ale niesie 
z sobą również pewne problemy. Należy na wstępie zaznaczyć, że nie ma dziś 
metody, która byłaby powszechnie akceptowana przez wszystkich badaczy. 
Warto jednak rozważyć argumenty za i przeciw posługiwaniu się każdą z nich.

2.1. RAPORTY WERBALNE

Najpopularniejszą, ale również najczęściej krytykowaną metodą pomiaru 
świadomości osób badanych jest raport werbalny. Stosowano go w badaniach 
dotyczących niemal każdej formy świadomości, pytając osoby badane na przy-
kład o to, czy i jak świadomie postrzegają obiekty (Velmans, 1999), pamięta-
ją informacje (Bowers i Schacter, 1990; Schacter, 1987), podejmują decyzje 
(Pennington i Hastie, 1993) itp. Opierając się na introspekcji (osób badanych 
lub samych twórców), zaproponowano większość opisanych w Rozdziale 
1 modeli teoretycznych świadomości (por. np. Cleeremans, 2011; Dehaene 
i Naccache, 2001; Dennett, 2007; Rees i inni, 2002; Rosenthal, 2005). Na ra-
portach werbalnych opierają się teorie filozoficzne, poznawcze i neurobiolo-
giczne (np. paradygmat neurobiologicznych korelatów świadomości opiera 
się na porównaniu aktywacji neuronalnej w sytuacji, gdy osoba badana mówi, 
że jest świadoma jakiegoś bodźca, z aktywacją obserwowaną, gdy twierdzi 
ona, że świadoma nie jest – por. Rees i inni, 2002). Jak więc widać, raporty 
werbalne są w badaniach świadomości wszechobecne. Są też najważniejszym 
źródłem informacji o naszych doznaniach (Schooler i Schreiber, 2004). Dla-
czego zatem były i są tak intensywnie krytykowane (por. np. Busch, 2010; 
Chalmers, 2004; Holender, 1986; Nisbett i Wilson, 1977; Shanks i St John, 
1994; Wilson i Nisbett, 1978)? Przyczyn tego stanu rzeczy jest co najmniej 
kilka. Dotyczą one zarówno wątpliwości metodologicznych związanych 
z charakterem analizowanej metody pomiaru, jak i problemów teoretycznych 
z niej wynikających23. 

23 Przy czym zgodnie z argumentacją przedstawioną w Rozdziale 1, pominiemy tutaj w ogó-
le argumenty krytyczne kwestionujące możliwość badania subiektywnego doświadczenia (por. 
np. Chalmers, 2004).
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Po pierwsze więc, z metodologicznego punktu widzenia raporty werbal-
ne uważane są po prostu za metodę mało precyzyjną. Sam fakt świadomo-
ści osoby badanej w sytuacji, gdy deklaruje ona bycie świadomą, nie budzi 
większych kontrowersji (trudno wyobrazić sobie teorię, która postulowałaby, 
że osoba badana, która twierdzi, że jest świadoma, tak naprawdę świadoma 
nie jest). Jednak już założenie, że osoba badana nie jest świadoma, jeśli tego 
nie deklaruje, nie jest tak oczywiste. Związane jest to między innymi z za-
rzutem niskiej czułości raportów werbalnych (Dienes i Perner, 2004; Shanks 
i St John, 1994). Wydaje się możliwe, że osoby badane mogą być świadome 
określonej treści doświadczenia nawet wtedy, gdy nie deklarują tego w ra-
portach werbalnych. Może być to związane na przykład z niską pewnością 
własnego doświadczenia, słabym wglądem we własne procesy poznawcze, 
niską motywacją do wykonywania zadania, chęcią pozytywnej autoprezenta-
cji (np. uchodzenia za osobę racjonalną) i wieloma innymi zmiennymi, któ-
re wydają się moderować rzetelność raportów werbalnych osób badanych, 
szczególnie w przypadkach, gdy dostęp określonej treści dla świadomości nie 
jest jednoznaczny. 

Aby zobrazować opisywany problem, przyjrzyjmy się przykładowi ba-
dań uczenia ukrytego w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk (por. 
np. Balas i Wierzchoń, 2002; Berry, 2004; Reber 1967, 1989; Wierzchoń 
i Piotrowski, 2003). W standardowej wersji tego zadania osobie badanej pre-
zentuje się szereg ciągów literowych (zazwyczaj samych spółgłosek), pro-
sząc o ich zapamiętanie. W kolejnej fazie eksperymentu badani informowani 
są, że ciągi literowe zostały zbudowane według określonego zbioru reguł, 
to jest, że zależności pomiędzy poszczególnymi literami nie były przypadko-
we. Osoby badane nie są zazwyczaj w stanie zidentyfikować jednoznacznie 
wspomnianych reguł (reguły są dość złożone – por. Higham, 1997; Reber, 
1989). Pomimo to, w kolejnej fazie badania prezentuje się im sekwencyjnie 
nowe ciągi literowe i prosi się o zadecydowanie, czy każdy z nich jest zgod-
ny z regułami, zgodnie z którymi zbudowane były ciągi w pierwszej fazie 
eksperymentu, czy też któryś z nich te reguły łamie (tzw. faza klasyfikacji 
– zazwyczaj osobom badanym prezentuje się w tej części badania zarówno 
ciągi regularne, jak i nieregularne). Wreszcie uczestnicy badań proszeni są 
zazwyczaj na końcu procedury eksperymentalnej o określenie, czy są świado-
mi reguł, na podstawie których skonstruowany został materiał wykorzystany 
w badaniu. Przeważnie odpowiadają oni, że nie są. Ale mimo to potrafią roz-
poznawać ciągi zbudowane zgodnie z regułami powyżej poziomu losowego 
(Reber, 1967; Wierzchoń, 2009). Obserwujemy zatem rozbieżność pomiędzy 
wykonaniem zadania a raportem werbalnym osób badanych: klasyfikacja 
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wskazuje, że osoby badane nabywają jakiejś wiedzy, a raport werbalny, że nie 
są tej wiedzy świadome. Na tej podstawie przez wiele lat wnioskowano, 
że wiedza nabywana w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk ma charak-
ter nieświadomy (Balas i Wierzchoń, 2003; Berry, 2004; Reber, 1967, 1989; 
Wierzchoń, 2009). Jednak nowsze badania z wykorzystaniem subiektywnych 
miar behawioralnych (por. Rozdział 2.3.) wskazują, że udział świadomości 
w wykonaniu opisywanego zadania jest znacznie większy, niż wcześniej uwa-
żano (Dienes i Scott, 2005; Dienes i Seth, 2010; Wierzchoń i inni, 2012)24. 
Dlaczego zatem osoby badane twierdzą, że nie są świadome reguł? Możliwe, 
że nie są pewne, czy reguły, które zidentyfikowały, są poprawne. Wydaje się 
również prawdopodobne, że badani nie mają po prostu motywacji, aby zasta-
nawiać się nad możliwymi regułami. Ponieważ nie są pewni tego, jakie reguły 
były prezentowane, odpowiadają po prostu, że ich nie znają. Obydwa efekty 
mogą być dodatkowo wzmacniane przez lęk związany z sytuacją oceniania. 
Badani mogą nie deklarować świadomości, aby nie musieć potem uzasadniać 
czegoś, do czego nie są przekonani. Wszystkie te interpretacje wskazują, dla-
czego raporty werbalne wzbudzają tyle kontrowersji dotyczących wiarygod-
ności pomiaru wykonanego z ich wykorzystaniem. 

Do podobnych wniosków prowadzi również analiza wyników badań per-
cepcji subliminalnej (por. np. Holender, 1986; Merikle i Joordens, 1997; 
Murphy i Zajonc, 1993). W większości badań tego typu osobom badanym 
prezentuje się przez bardzo krótki czas (od kilku do kilkudziesięciu milise-
kund) bodźce wizualne, które następnie są maskowane. Bodźcem poprzedza-
jącym może być właściwie dowolna treść, np. litery, słowa, cyfry, twarze etc. 
Badani zazwyczaj deklarują, że nie są w stanie dostrzec bodźca prezentowa-
nego subliminalnie, a mimo to potrafią np. wskazywać poprawnie, który z kil-
ku bodźców był prezentowany (Reuss, Pohl, Kiesel i Kunde, 2011; Sandberg, 
Timmermans, Overgaard i Cleeremans, 2010; Schwiedrzik, Singer i Melloni, 
2009). Co więcej, bodźce tego typu mogą modyfikować zachowanie jednost-
ki, np. skłaniając ją do zmiany reakcji na bodziec następujący po bodźcu sub-
liminalnym (Marcel, 1983; Van den Bussche, Van den Noortgate i Reynvoet, 
2009), a nawet do zmiany oceny takiego bodźca (Murphy i Zajonc, 1993; 
Ohme, 2003; Winkielman, Zajonc i Schwarz, 1997). Podobnie jak w przypadku 
uczenia ukrytego, w badaniach percepcji subliminalnej wnioskowano często, 
że niezgodność pomiędzy raportem werbalnym dotyczącym występowania 

24 W cytowanych tutaj badaniach własnych przeprowadzonych w opisywanym paradygma-
cie w ogóle nie zaobserwowano efektu uczenia ukrytego w warunku, w którym osoby badane 
były całkowicie nieświadome, ale dodatkowe analizy z wykorzystaniem metod analizy bayesow-
skiej (por. Dienes, 2011) wykazały, że część wiedzy jest jednak nieświadoma.
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bodźca a obserwowanymi efektami behawioralnymi świadczy o braku świa-
domości osób badanych (Merikle i inni, 2001). Również tutaj wyniki uzyska-
ne z wykorzystaniem bardziej czułych miar świadomości wskazują jednak, 
że osoby badane mogą przynajmniej w pewnym stopniu być świadome pre-
zentowanych bodźców (por. np. Pessoa, Japee i Ungerleider, 2005; Sandberg 
i inni, 2010), ale z jakichś powodów nie werbalizują tej wiedzy w raportach 
werbalnych. Możliwe, że dzieje się tak dlatego, iż nie mają one wystarczająco 
czasu, aby przyjrzeć się dokładnie bodźcowi poprzedzającemu, i dlatego nie 
czują się wystarczająco pewne tego, co widziały. Efekt ten może mieć szcze-
gólne znaczenie w sytuacji oceny w kontekście społecznym, kiedy ktoś chce 
się zaprezentować jako jednostka racjonalna niepopełniająca niepotrzebnych 
błędów. Warunki badań eksperymentalnych wydają się stanowić dobry przy-
kład tego typu sytuacji.

Po drugie, odrębnym problemem związanym z pomiarem introspekcji jest 
stabilność raportów werbalnych w czasie. Po pierwsze, sam czynnik czaso-
wy wydaje się wpływać na analizowaną metodę pomiaru. Jeżeli zapytamy 
osoby badane o świadomość doświadczenia bezpośrednio po nim, to jego 
opis z pewnością będzie bardziej precyzyjny, niż gdy zapytamy je o poziom 
świadomości po zakończeniu badania. W tym kontekście nie dziwią specjal-
nie opisane wyżej różnice wyników uzyskiwanych w paradygmacie uczenia 
się sztucznych gramatyk. W starszych badaniach pytano bowiem zazwyczaj 
uczestników o świadomość reguł na końcu eksperymentu (Reber, 1989), 
podczas gdy w nowszych eksperymentach badani proszeni są o oszacowanie 
stopnia świadomości po każdej decyzji klasyfikacyjnej (Dienes i Seth, 2010; 
Wierzchoń, Gaillard, Asanowicz i Cleeremans, 2012a – por. Rozdział 2.3.). 

Precyzja pomiaru z wykorzystaniem raportów werbalnych może być zróż-
nicowana nie tylko sytuacyjnie, ale również może być efektem ogólnych zdol-
ności introspekcyjnych osób badanych (Nasby, 1989; Sandberg i inni, 2010; 
Schooler i Schreiber, 2004). Na kontekst różnicowy opisywanego problemu 
wskazują na przykład badania Nasby’ego (1989), który wykazał, że osoby 
trafniej opisujące siebie (a więc posiadające lepszą samoświadomość) są rów-
nież bardziej konsekwentne w raportach werbalnych (a więc mniej podatne 
na czynniki sytuacyjne zakłócające introspekcję; porównanie test – retest). 
Innym przykładem wskazującym, że zmienne różnicowe mogą mieć wpływ 
na precyzję raportów werbalnych i ich podatność na zniekształcenia przez 
czynniki sytuacyjne, jest absorpcja25: badania nad nią wykazują, że osoby, 

25 Absorbcja to stan umysłu, w którym jesteśmy tak bardzo czymś pochłonięci, że nie zwra-
camy uwagi na nic innego.
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u których obserwuje się wyższy poziom tej zmiennej, bardziej szczegółowo 
raportują swoje doświadczenia wyobrażeń wzrokowych, ale gorzej opisują 
samych siebie (Pekala, Wenger i Levine, 1985). Na negatywny wpływ wyso-
kiego poziomu wspomnianej zmiennej na samoświadomość wskazywać wy-
dają się również pośrednio badania wykazujące związek absorpcji z wyższą 
podatnością hipnotyczną (Polczyk, 2006). 

Raporty werbalne mogą być wreszcie modyfikowane przez zmienne mo-
tywacyjne i emocjonalne (por. Kaiser, 2007; przykładem może być tu różnica 
doświadczania emocji w zależności od poziomu lęku – por. np. de Gelder, 
Morris i Dolan, 2005; Kolańczyk, 1999).

Problem podatności raportów werbalnych na zniekształcenia sytuacyjne 
jest również niezwykle istotny ze względu na błąd aktora-obserwatora (Irvi-
ne, 2012). Nabiera on szczególnego znaczenia, gdy badania dotyczą nie tylko 
tego, czy osoba badana jest świadoma, ale próbują określić jakościowy cha-
rakter subiektywnego doświadczenia. Analizy raportów werbalnych prowa-
dzone są przez eksperymentatorów, którzy mają zazwyczaj jakieś hipotezy 
dotyczące interesującego ich problemu. Jeżeli prowadzą obserwację introspek-
cyjną samych sobie, założenia te z pewnością mogą modyfikować treść ich 
doświadczenia (por. np. Froese i Spiers, 2007). Problem ten jest również istot-
ny w przypadku badań grupowych (Heavey i Hurlburt, 2008), gdy osoba pro-
wadząca może dodatkowo (mniej lub bardziej świadomie) skierować uwagę 
osoby badanej na coś, co zazwyczaj nie jest treścią świadomego doświadcze-
nia danej osoby (Ericsson i Simon, 1980; por. również Doyen, Klein, Pichon 
i Cleeremans, 2012). Trudno zaprzeczyć, że oczekiwania eksperymentatora 
wpływają na zachowanie i raporty werbalne badanych. Nawet jeżeli raporty 
werbalne są gromadzone przez osobę nieznającą hipotez badania (co powin-
no być standardową procedurą w badaniach raportów introspekcyjnych – por. 
Overgaard, 2008), to subiektywne raporty badanych wymagają potem oceny 
i interpretacji (chodzi tu np. o kategoryzację odpowiedzi udzielanych przez 
badanych do określonych kategorii odpowiedzi – por. Froese, McGann, Bigge, 
Spiers i Seth, 2012; Heavey i Hurlburt, 2008), a te koniec końców dokonywane 
są przez posiadających pewne oczekiwania badaczy. Jak więc widzimy, kla-
syczne raporty werbalne są w znacznym stopniu obciążone błędem pomiaru, 
co zdaniem niektórych dyskwalifikuje je jako metodę pomiaru świadomości.

Równie istotne są zastrzeżenia teoretyczne dotyczące analizowanej me-
tody. Z tej perspektywy, krytyka raportów werbalnych koncentruje się 
na pytaniu, co tak naprawdę one mierzą, a więc na określeniu procesów od-
powiedzialnych za formułowanie raportów werbalnych (Ericsson i Simon, 
1980). Dyskusja dotyczy tu przede wszystkim tego, czy introspekcja opisuje 
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świadome doświadczenie, czy też raczej jakąś formę metapoznania – świa-
domości nadrzędnej (metaświadomości), dzięki której wiemy, że jesteśmy 
świadomi (Kentridge i Heywood, 2000; Schooler i Schreiber, 2004; Schooler, 
2002). Jak pamiętamy, pytanie o zależność świadomości i metapoznania nie 
jest problemem trywialnym. Niektórzy teoretycy uważają, że te dwie zmienne 
są od siebie niezależne (Block, 2011; Kentridge i Heywood, 2000; Lamme, 
2003), a metody badania świadomości powinny koncentrować się nie na oce-
nie doświadczenia, ale na samym doświadczeniu jednostki (Overgaard i Sand-
berg, 2012; Ramsøy i Overgaard, 2004). Nie wdając się tu ponownie w dys-
kusję nad tym zagadnieniem, zauważmy jedynie, że raporty introspekcyjne 
z definicji dotyczą wiedzy na temat własnego doświadczenia. Jeżeli więc 
zakładamy, że świadomość może, przynajmniej w niektórych warunkach, 
być od metapoznania niezależna (por. Kentridge 2000, a także model własny 
opisany w Rozdziale 1.10.), należy potraktować tę obserwację jako istotne 
ograniczenie teoretyczne raportów werbalnych dotyczących subiektywnego 
doświadczenia jednostki. Nie oznacza to oczywiście od razu, że metody in-
trospekcyjne należy zarzucić, ale raczej, że należy zdawać sobie sprawę z ich 
ograniczeń (Marcel, 2003).

Innym istotnym wątkiem teoretycznym poruszanym w ramach krytyki 
pomiaru świadomości z wykorzystaniem raportów werbalnych jest problem 
związku introspekcji z pamięcią (por. Aly i Yonelinas, 2012; Armstrong, 1979, 
1981). Na tym przykładzie dobrze widać, jak metoda pomiaru świadomości 
może wpływać na założenia teoretyczne dotyczące interesującego nas proble-
mu. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że introspekcja jest właściwą metodą pomiaru 
świadomego doświadczenia, to musimy na podstawie wyników badań ją wy-
korzystujących zaproponować teorię, która będzie wyjaśniać, czy i w jakim 
stopniu subiektywne doświadczenie jednostki jest zależne od pamięci (albo 
w jakich warunkach możliwa jest „czysta” introspekcja). Możemy oczywiście 
założyć, że wpływ pamięci jest immanentną cechą wszelkich świadomych 
doświadczeń, ale nie da się po prostu zignorować tego problemu, formułując 
teorię opisującą świadomość jako subiektywne doświadczenie introspekcyjne. 
Jeżeli jednak przyjmiemy, że możliwe jest występowanie świadomości nawet 
wtedy, gdy osoba badana tego nie raportuje (Fernandez-Duque i Thornton, 
2000; Lamme, 2003), wpływ pamięci na introspekcję możemy potraktować 
po prostu jako zmienną zakłócającą, która utrudnia nam badanie samej świa-
domości, co przemawiałoby na niekorzyść stosowania tej metody badawczej.

Problemy związane z pomiarem świadomości za pomocą raportów wer-
balnych spowodowały, że zostały one uznane przez wielu badaczy świado-
mości za miarę nieprecyzyjną i niewiarygodną (por. choćby badania uczenia 
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ukrytego: Kinder, Shanks, Cock i Tunney, 2003; Shanks i St John, 1994; czy 
też percepcji subliminalnej: Holender, 1986; Merikle i inni, 2001). W zamian 
zaproponowano obiektywne metody pomiaru świadomości, które wydawały 
się początkowo rozwiązywać większość opisanych problemów metodologicz-
nych i teoretycznych.

2.2. OBIEKTYWNE MIARY ŚWIADOMOŚCI

W ramach badań prowadzonych z wykorzystaniem obiektywnych miar świa-
domości prosi się zazwyczaj osoby badane o wykonywanie zadań behawioral-
nych, których wyniki interpretowane są jako pośredni wskaźnik uświadomie-
nia. Zgodnie z tym ujęciem, o świadomości możemy wnioskować, gdy osoby 
badane potrafią wskazywać powyżej poziomu losowego, co było treścią ich 
świadomego doświadczenia. Rozważając opisywany w poprzednim podroz-
dziale przykład uczenia się sztucznych gramatyk, sama trafna klasyfikacja 
ciągów gramatycznych powyżej poziomu losowego może być już uznana 
za przesłankę wskazującą, iż badani mają dostęp do reprezentacji reguł. Za-
kładając jednak, że efekt klasyfikacji może wynikać przynajmniej częścio-
wo z wiedzy ukrytej, możemy zastosować niezależną od tego efektu miarę 
świadomości struktury materiału i poprosić badanych o rozpoznawanie frag-
mentów ciągów, które były prezentowane w pierwszej części eksperymentu. 
Na podstawie poprawności wykonania tego zadania oszacować można wpływ 
świadomej wiedzy dotyczącej regularności fragmentów egzemplarzy, na kla-
syfikację ciągów gramatycznych (Pothos, 2007; Poznanski i Tzelgov, 2010; 
Tunney, 2003). Wyniki podobnych pomiarów skłoniły początkowo badaczy 
uczenia ukrytego do przyjęcia, że nabywana w ramach tego procesu wiedza 
jest tak naprawdę dostępna świadomości (Perruchet i Pacteau, 1990; Shanks 
i St John, 1994). Późniejsze badania sugerowały jednak, że świadoma wiedza 
dotycząca fragmentów ciągów nie tłumaczy wszystkich efektów obserwowa-
nych w zadaniu. Zaproponowano zatem, że możemy w opisywanej sytuacji 
mieć do czynienia z łącznym wpływem dwóch niezależnych form wiedzy: 
jawnej i ukrytej (Higham, 1997; Higham, Vokey i Pritchard, 2000; Wierzchoń, 
2009). Założenie to niesie z sobą jednak wiele problemów teoretycznych 
i metodologicznych. Z teoretycznego punktu widzenia, ujęcie takie oznaczać 
bowiem może, że wykonanie opisywanego zadania związane jest z jedno-
czesną aktywacją dwóch niezależnych systemów przetwarzania informacji, 
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dla których trzeba zaproponować jakieś mechanizmy poznawcze i neuronalne 
(por. np. Jacoby i inni, 1994; Schacter, 1987). Z empirycznego punktu widze-
nia, opisywane ujęcie wymaga określenia metody pomiaru, która pozwalałaby 
na wyróżnienie obydwu form wiedzy, aby możliwe było oszacowanie efek-
tów i mechanizmów każdej z nich. W badaniach uczenia ukrytego próbowano 
uzyskać pożądany efekt z wykorzystaniem metody rozszczepiania procesów 
(Balas i Wierzchoń, 2003; Higham i inni, 2000). Metoda ta oparta jest na za-
łożeniu możliwości pośredniego szacowania świadomości osób badanych, 
a więc można uznać ją również za przykład obiektywnej miary świadomo-
ści. W opisywanej metodzie zakłada się, że świadomość pozwala na kontro-
lowanie efektów wiedzy ukrytej (Jacoby, 1991, 1998)26. Porównuje się dwa 
warunki eksperymentalne, tj. warunki zawierania (inclusion) i wykluczania 
(exclusion). W pierwszym warunku zadaniem osób badanych jest w fazie kla-
syfikacji wskazywanie ciągów zgodnych z regułami prezentowanymi w fa-
zie uczenia (zakłada się tu, że poprawna klasyfikacja wynikać może zarówno 
z wpływu wiedzy jawnej, jak i ukrytej). W warunku wykluczania osoba bada-
na ma się powstrzymać przed wykorzystywaniem części nabytej wiedzy (por. 
Balas i Wierzchoń, 2003; Higham i inni, 2000). Zgodnie z założeniami meto-
dy, wiedza jawna powinna w tym warunku prowadzić do przeciwnych efek-
tów behawioralnych niż wiedza ukryta, ponieważ świadomość reguł związa-
na jest z kontrolą i zdolnością wyhamowania niepożądanego wpływu wiedzy 
ukrytej, a brak świadomości reguł – z jej automatyczną aktywacją, brakiem 
kontroli wpływu, a w konsekwencji zachowaniem niezgodnym z instrukcją 
(por. również Jacoby, 1991, 1998). Badania przeprowadzone z wykorzysta-
niem opisywanej metody nie przyniosły jednoznacznych wyników dotyczą-
cych świadomości wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia ukrytego (Balas 
i Wierzchoń, 2003; Higham i inni, 2000). To ujęcie eksperymentalne było 
jednocześnie intensywnie krytykowane (por. np. Tunney i Shanks, 2003a), 
przede wszystkim ze względu na kontrowersyjność przyjmowanych założeń 
teoretycznych (tj. postulowanego związku kontroli wpływu wiedzy ukrytej 
ze świadomością – por. Jacoby, 1991, 1998; Jacoby i inni, 1994). Przykład ten 
wskazuje po raz kolejny, jak istotny jest związek teorii świadomości z metodą 
wykorzystywaną do jej empirycznej weryfikacji (Seth, 2008b).

Obiektywne metody pomiaru świadomości stały się również niezwykle po-
pularne w badaniach świadomej i nieświadomej percepcji (Cheesman i Merikle, 
1986; Holender, 1986; Merikle i inni, 2001; Vermeiren i Cleeremans, 2012). 

26 Zauważmy, że przyjmuje się tu określoną teorię dotyczącą funkcji świadomości, a miano-
wicie wiąże się świadomość z kontrolą automatycznych efektów pamięciowych.
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W przypadku tego typu procesów, szacowanie świadomości odwołuje się za-
zwyczaj do zadania detekcji lub dyskryminacji bodźca. Próbuje się ocenić, czy 
osoby badane są w stanie powyżej poziomu losowego stwierdzić, że bodziec 
był prezentowany, albo powyżej poziomu losowego określić, jaki bodziec był 
prezentowany. Analiza wyników nie musi się ograniczać (i zazwyczaj się nie 
ogranicza) do analizy liczby poprawnych odpowiedzi. W badaniach świado-
mości percepcyjnej z wykorzystaniem obiektywnych miar świadomości stosu-
je się bowiem zazwyczaj analizę odpowiedzi opartą na teorii detekcji sygnału 
(MacMillan, 2002; MacMillan i Creelman, 1991). W opisywanej metodzie 
bierze się pod uwagę nie tylko poprawność odpowiedzi, ale i rodzaj błędów 
popełnianych przez badanych, zakładając, że informacja ta pozwala bardziej 
precyzyjnie oszacować, w jakim stopniu osoby te są świadome treści prezen-
towanych w zadaniu. Warto przyjrzeć się tu głównym założeniom samej teorii 
detekcji sygnału, aby zrozumieć podstawy teoretyczne wykorzystania informa-
cji dotyczącej rodzaju popełnionych przez badanych błędów – do pomiaru ich 
świadomości. Pozwoli nam to również na krytyczną analizę przyjmowanych 
przez opisywane ujęcie założeń teoretycznych dotyczących świadomości.

Teoria detekcji sygnału zakłada, że w zadaniu detekcji z wymuszonym 
wyborem osoba badana odpowie, że widziała bodziec, wtedy, gdy dowody 
sensoryczne (sensory evidences) sugerujące jego występowanie przekroczą 
przyjmowany przez nią próg detekcji. Próg ten pozwala badanemu odróżnić 
sygnał (bodziec) od szumu percepcyjnego (wszystkich pozostałych informacji 
niezwiązanych z sygnałem). W zależności od warunków zadania (np. czasu 
prezentacji bodźca lub liczby bodźców dodatkowych prezentowanych jed-
nocześnie z sygnałem), dystrybucje rozkładów prawdopodobieństw sygnału 
i szumu są od siebie bardziej bądź mniej oddalone (por. Rycina 5). Im rozkłady 
bardziej na siebie zachodzą (tj. im sygnał jest bardziej podobny do szumu), tym 
trudniejsza staje się detekcja sygnału. W sytuacji zachodzenia na siebie dys-
trybucji sygnału i szumu obserwuje się dwa rodzaje błędów: ominięcia i fał-
szywego alarmu. Błąd ominięcia związany jest z uznaniem sygnału za szum, 
a błąd fałszywego alarmu – szumu za sygnał. Liczba popełnianych błędów 
informuje nas o tym, w jakim stopniu rozkłady są do siebie zbliżone (im więcej 
błędów, tym rozkład dystrybucji sygnału jest bardziej zbliżony do dystrybucji 
szumu), a różnica w liczebnościach opisywanych typów błędów – o kryterium 
przyjmowanym przez osoby badane jako próg detekcji. Jeżeli badani przyjmu-
ją ostrożne kryterium, popełniają więcej błędów ominięć. Jeżeli jednak kryte-
rium zostanie ustawione wysoko, to popełniać będą więcej błędów fałszywego 
alarmu. W opisywanym paradygmacie świadomość osób badanych szacuje 
się zazwyczaj z wykorzystaniem wskaźnika d′, który określa zdolność osoby 
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badanej do rozróżniania sygnału od szumu (por. Rycina 5)27. Jeżeli wskaźnik d′ 
przyjmuje wartość większą niż zero (a więc osoba badana częściej rozpoznaje 
sygnał, niż go pomija), uznaje się, że osoba badana potrafi prawidłowo rozróż-
nić sygnał od szumu, a więc jest świadoma prezentowanego bodźca.

Wskaźnik d′, podobnie jak inne obiektywne miary świadomości bodźca 
(np. surowy wynik zadania detekcji/dyskryminacji), pozwala z pewnością 
na bardziej precyzyjne oszacowanie zdolności osób badanych do detekcji syg-
nału, niż ma to miejsce w przypadku pomiaru deklaracji werbalnych. Wiele 
badań wskazuje, że bodźce prezentowane poniżej subiektywnego progu per-
cepcji mogą oddziaływać na zachowanie (por. np. Kouider i Dehaene, 2009; 
Merikle i Joordens, 1997; Merikle i inni, 2001; Naccache, Blandin i Dehae-
ne, 2002; Winkielman i inni, 1997). Warto jednak zastanowić się nad związ-
kiem obiektywnych miar detekcji sygnału ze świadomością. Z pewnością, 
opisywane miary koncentrują się jedynie na problemie granicy między tym, 

27 Wskaźnik d′ oblicza się zazwyczaj jako proporcję liczby poprawnych detekcji sygnałów 
i ominięć, choć taka operacjonalizacja wymaga przyjęcia założenia o podobnej wariancji rozkła-
dów sygnału i szumu (por. Reber, 1995).
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Rycina 5. Graficzna prezentacja założeń teorii detekcji sygnału (MacMillan i Creelman, 
1991). Pomiar poprawności wykonania zadania detekcji/dyskryminacji, oraz analiza 
możliwych typów błędów, pozwala na oszacowanie dystrybucji rozkładu prawdopodo-
bieństwa sygnału i szumu, a także kryterium granicznego. Wskaźnik d′, wykorzystywany 
najczęściej jako obiektywna miara świadomości, określa zdolność osoby badanej do roz-
różnienia sygnału od szumu. a) Hipotetyczny rozkład dystrybucji odpowiedzi w sytuacji 
pełnej widoczności bodźca. b) Hipotetyczny rozkład dystrybucji odpowiedzi w sytuacji 
ograniczonej widoczności bodźca.
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co świadome i nieświadome. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek analizę tre-
ści subiektywnego doświadczenia z wykorzystaniem teorii detekcji sygnału. 
Należy również zwrócić uwagę, że obiektywne miary świadomości przyjmują 
odmienne od raportów werbalnych założenia dotyczące natury świadomości. 
Konsekwencją większej czujności miar obiektywnych jest bowiem często sy-
tuacja, kiedy osoby badane twierdzą, że nie są świadome jakiejś treści, a jed-
nocześnie wyniki miary obiektywnej wskazują, że są jej świadome. Miary 
obiektywne nie przyjmują zatem podstawowego kryterium, które uznaliśmy 
za kluczowe dla poszukiwanej w tej książce teorii świadomości: ignorują 
subiektywne doświadczenie badanych. Wadą opisywanych metod jest rów-
nież ich podatność na zniekształcenia wynikające z przyjmowania przez 
poszczególne badane jednostki różnych progów detekcji (Clifford, Arabza-
deh i Harris, 2008). Wynikać to może nie tylko ze zróżnicowania zdolności 
percepcyjnych osób badanych, ale też na przykład ze stosowanych przez nie 
strategii decyzyjnych (np. strategii ostrożności), które niekoniecznie muszą 
mieć cokolwiek wspólnego ze świadomością. Co więcej, wyniki badań wska-
zują również, że wartość wskaźnika d′ zależy między innymi od typu bodźca, 
czynników uwagowych, a nawet odstępu czasowego pomiędzy prezentacją 
bodźca a oceną jego obecności (Vermeiren i Cleeremans, 2012). Wszystkie te 
argumenty pokazują, że metody obiektywne nie są wolne od ograniczeń me-
todologicznych. Największy problem wynikający z ich stosowania dotyczy 
jednak założeń teoretycznych, które należy przyjąć, aby można było się nimi 
posługiwać. Wydaje się, że wskaźniki detekcji sygnału pozwalają oszacować 
widoczność bodźca, rozumianą jako siłę dowodów percepcyjnych przema-
wiających za określoną interpretacją stymulacji percepcyjnej. Wydaje się jed-
nak, że opisywany proces może być zarówno świadomy, jak i nieświadomy 
(jeżeli tylko przyjmiemy, że możliwe jest występowanie nieświadomej per-
cepcji). Świadomość percepcyjna bodźca powinna wymagać subiektywnego 
doświadczenia tego, że bodziec ten był prezentowany. Bez przyjęcia takiego 
założenia niemożliwe jest badanie subiektywnego aspektu świadomości, po-
nieważ sama detekcja powyżej poziomu losowego nie wiąże się koniecznie 
z uświadomieniem doświadczenia. Osobnym problemem pozostaje oczywi-
ście zależność pomiędzy widocznością bodźca a świadomością. Wydaje się, 
że stymulacja musi osiągnąć określony próg, abyśmy mogli mówić o świa-
domej percepcji bodźca. Mechanizm ten łatwo opisać w terminologii teorii 
wyższego rzędu, w których widoczność związana byłaby z siłą reprezentacji 
pierwszego rzędu, podczas gdy świadomość wymagałaby aktywności repre-
zentacji wyższego rzędu (por. Cleeremans, 2011; Lau i Rosenthal, 2011; Ro-
senthal, 2005). 
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2.3. SUBIEKTYWNE MIARY ŚWIADOMOŚCI

Wraz z coraz bardziej zdecydowaną krytyką obiektywnych miar świadomości 
(Irvine, 2013; Seth i inni, 2008; Seth, Izhikevich, Reeke i Edelman, 2006; Ver-
meiren i Cleeremans, 2012), w literaturze zaobserwować można ostatnio próbę 
powrotu do badań charakterystyki doświadczenia (por. np. Dienes i Seth, 2010; 
Lau i Passingham, 2006; Overgaard, Fehl, Mouridsen, Bergholt i Cleere mans, 
2008; Ramsøy i Overgaard, 2004; Sandberg i inni, 2010; Sergent i Dehaene, 
2004). Nowość proponowanego ujęcia polega na tym, że w takich metodach 
pomiaru świadomości próbuje się łączyć zalety miar obiektywnych i subiek-
tywnych. Tzw. subiektywne miary świadomości pozwalają z jednej strony 
na precyzyjny pomiar granicy świadomego przetwarzania informacji, a z dru-
giej – próbują opisywać subiektywne doświadczenie osób badanych. 

2.3.1. Szacowanie pewności

Najbardziej popularna wśród subiektywnych miar świadomości wydaje się 
skala szacowania pewności odpowiedzi (confidence ratings – Dienes i Perner, 
2004; Dienes i Seth, 2010; Maniscalco i Lau, 2012; Sandberg i inni, 2010). 
W badaniach z wykorzystaniem tej skali osoby badane proszone są o oszaco-
wanie stopnia pewności odpowiedzi lub decyzji w zadaniu, którego dotyczy 
pomiar świadomości. Analizowana miara pozwala zatem na oszacowanie me-
tapoznawczej pewności, że jest się świadomym. 

Próbując mierzyć świadomość wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych 
gramatyk z wykorzystaniem opisywanej metody, możemy zatem poprosić 
osobę badaną o klasyfikację ciągów literowych, a następnie, po każdej decy-
zji klasyfikacyjnej, kazać jej oszacować pewność swojej odpowiedzi. Zakłada 
się, że wysoka pewność odpowiedzi osób badanych wskazuje na świadomość 
wiedzy, choć dyskutuje się, jaka konkretnie wiedza jest tu uświadamiana 
– wiedza na temat reguły (wiedza o strukturze – structural knowledge) czy też 
wiedza na temat poprawności swoich sądów (wiedza pozwalająca na ocenę 
– judgement knowledge – por. Dienes i Scott, 2005; Mealor i Dienes, 2013; 
Wierzchoń i inni, 2012). 

Podobnie, w sytuacji pomiaru świadomości percepcyjnej, możemy popro-
sić osobę badaną o odpowiedź na pytanie odnoszące się do bodźca, który jest 
prezentowany (np. pytanie o obecność bodźca lub jego rozpoznanie), a na-
stępnie, w każdej próbie eksperymentalnej, kazać jej oszacować pewność de-
tekcji, identyfikacji bodźca albo decyzji. W kontekście badań percepcji, skala 
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pewności bywa interpretowana zarówno jako bezpośrednia miara dostępności 
bodźca (zakłada się tu, że pewność tego, co było prezentowane, może być 
wskaźnikiem zdolności osoby badanej do detekcji sygnału percepcyjnego, 
a więc mierzyć z grubsza to samo, co wskaźnik d′ – por. Lau i Maniscalco, 
2010), jak też – częściej – jako miara metapoznawcza określająca sądy osoby 
badanej na temat jakości dostępnych dowodów percepcyjnych, a więc świa-
domość tego, że się wie (Dienes i Perner, 2004; Maniscalco i Lau, 2012). 
Wrócimy jeszcze do tego rozróżnienia w Rozdziale 2.3.4., omawiając założe-
nia teoretyczne przyjmowane przez twórców skali świadomości percepcyjnej 
(Ramsøy i Overgaard, 2004). 

W badaniach z wykorzystaniem skali szacowania pewności stosuje się różno-
rodne taksonomie odpowiedzi. Skala bywa stosowana jako miara binarna (skala 
odpowiedzi: „zgaduję/wiem” – por. np. Dienes i Seth, 2010; Lau i Passingham, 
2006) bądź też jako skala ciągła uwzględniająca kroki pośrednie pomiędzy od-
powiedzią „zgaduję” a „jestem całkowicie pewna/y” (Overgaard, Timmermans, 
Sandberg i Cleeremans, 2010; Wierzchoń, Paulewicz, Asanowicz, Timmermans 
i Cleeremans, 2013). Niezależnie jednak od szczegółów metodologii badania 
(wrócimy jeszcze do tego wątku w Rozdziale 3), wyniki szacowania pewno-
ści (podobnie zresztą jak wyniki wszystkich pozostałych subiektywnych skal 
świadomości) analizuje się zazwyczaj łącznie z obiektywnym wskaźnikiem 
wykonania zadania. Taki zabieg wynika z założenia, że jeżeli wyniki obserwo-
wane na skali szacowania pewności rzeczywiście związane są ze świadomością 
dostępu do reprezentacji percepcyjnej czy też wiedzy, testowanej w ramach da-
nego zadania, to wyższe wskazania na skali szacowania pewności powinny być 
związane z wyższym poziomem poprawności wykonania zadania podstawowe-
go (a więc pewność powinna pozwalać przewidywać, w jakim stopniu osoby 
badane mają dostęp do informacji pozwalających na poprawne wykonywanie 
interesującego nas zadania). Zależność tę analizuje się zazwyczaj z wykorzysta-
niem tak zwanego kryterium korelacji (Dienes i Seth, 2010; Dienes, Altmann, 
Kwan i Goode, 1995), w którym porównuje się poprawność wykonywania za-
dania podstawowego (tak zwana miara pierwszego rzędu – Type 1 measure) dla 
poszczególnych odpowiedzi na skali szacowania pewności (miara drugiego rzę-
du – Type 2 measure – por. np. Irvine, 2013). Jeżeli osoby badane są świadome, 
wyższe wskazania pewności powinny być związane z wyższą poprawnością 
wykonywania zadania podstawowego (por. Rycina 6, panel c oraz d). Jeżeli 
natomiast zależność między opisywanymi zmiennymi nie jest obserwowana, 
to może to świadczyć bądź o braku jakiejkolwiek wiedzy (wtedy poprawność 
dla wszystkich odpowiedzi na skali pewności nie powinna różnić się od poziomu 
losowego – por. Rycina 6, panel a), bądź o występowaniu wiedzy nieświadomej 
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(wtedy poprawność wykonania zadania powinna przekraczać poziom losowy, 
ale nie powinna różnić się pomiędzy poszczególnymi odpowiedziami na skali 
szacowania pewności – por. Rycina 6, panel b).

Z teoretycznego punktu widzenia, niezwykle interesujący jest przypadek, 
w którym obserwuje się korelację między miarami pierwszego i drugiego rzę-
du (co świadczy o świadomości reprezentacji, której dotyczy zadanie), ale 
jednocześnie poprawność dla najniższego punktu skali pewności przekracza 
poziom losowy (por. Rycina 6, panel d). Taki efekt (tak zwane kryterium zga-
dywania – guessing criterion) interpretowany jest zazwyczaj jako przejaw 
występowania reprezentacji ukrytej (Dienes i Seth, 2010; Dienes i inni, 1995), 
co sugerowałoby, że z wykorzystaniem analizowanej procedury pomiaru 
można rozdzielić wpływy reprezentacji świadomej i nieświadomej, które 
łącznie wpływają na poprawność wykonywania interesującego nas zadania 
(por. modele dwukanałowe – Lau i Rosenthal, 2011, a także Rozdział 1.2. oraz 
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Rycina 6. Graficzna prezentacja kryteriów zgadywania i korelacji dla skali szacowania 
pewności (Dienes i inni, 1995): a) brak korelacji między poprawnością a pewnością, brak 
wiedzy; b) brak korelacji między poprawnością a pewnością, wiedza ukryta; c) korela-
cja między poprawnością a pewnością, wiedza jawna; d) korelacja między poprawnoś-
cią a pewnością, wiedza jawna oraz wiedza ukryta (por. również dyskusja tych założeń 
w Rozdziale 3.1.3.). 
Za: Cleeremans, Overgaard, Timmermans i Scott (2012).
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procedurę rozszczepania procesów – Jacoby, 1991, 1998, a także Rozdział 
2.2.). Wrócimy do tego założenia w Rozdziale 3.1.3., analizując własny model 
interpretacji wyników subiektywnych skal świadomości. 

Mimo swojej popularności, skala szacowania pewności bywa często kry-
tykowana jako zbyt abstrakcyjna, a przez to trudna i mało intuicyjna dla osób 
badanych (Persaud, McLeod i Cowey, 2007). Wydaje się prawdopodobne, 
że badani niedoszacowują często swojej pewności, ponieważ przyjmują zbyt 
wysokie kryterium jej oceny (Tunney i Shanks, 2003b). Możliwe również, 
że uczestnicy eksperymentów nie mają wystarczającej motywacji, aby po-
prawnie oceniać pewność decyzji dla poszczególnych prób wykonywanego 
zadania (Persaud i inni, 2007). Problem ten wydaje się szczególnie istotny 
w przypadku zadań, w których ogólny poziom pewności osób badanych jest 
stosunkowo niski, tak jak na przykład ma to miejsce w zadaniu uczenia się 
sztucznych gramatyk (Dienes i Seth, 2010). W eksperymentach prowadzonych 
w tym paradygmacie badani generalnie nie są pewni swoich decyzji, a przez 
to różnicowanie odpowiedzi na skali pewności wydawać im się może bardzo 
trudne (ponieważ pewność żadnej decyzji nie przekracza, ich zdaniem, po-
ziomu zgadywania). Zastosowanie opisywanej skali jest również ograniczone 
do grup o wysokich zdolnościach introspekcji. Trudno na przykład wyobrazić 
sobie zastosowanie skali pewności do szacowania świadomości dzieci (Ruff-
man, Garnham, Import i Connolly, 2001). Warto wreszcie zauważyć, że nie 
zawsze jasne jest, świadomość jakiej treści mierzy skala szacowania pewno-
ści. Na przykład w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk skala szacowania 
pewności pozwala ocenić świadomość poprawności decyzji klasyfikacyjnej 
(wiedzy pozwalającej na ocenę regularności ciągu), ale niekoniecznie świado-
mość samej wiedzy o strukturze materiału. Możliwe przecież, że badani kie-
rują się w swoich decyzjach klasyfikacyjnych intuicją, której wierzą na tyle, 
że wysoko oceniają swoją pewność. W takiej sytuacji pewność mogłaby być 
oceniana wysoko nawet wtedy, gdy osoby badane nie byłyby tak naprawdę 
świadome reguły, na podstawie której skonstruowano ciągi (Dienes i Scott, 
2005; Mealor i Dienes, 2013; Wierzchoń i inni, 2012). Ten problem wyda-
je się wspólny dla większości subiektywnych miar świadomości, ale analiza 
kryterium korelacji przynajmniej częściowo pozwala sobie z nim poradzić. 
Jeżeli bowiem poprawność wykonania zadania powiązana jest z pewnością, 
to można przypuszczać, że badani mają jakiś dostęp do jakiejś formy repre-
zentacji wiedzy dotyczącej struktury prezentowanych ciągów (np. do wiedzy 
o fragmentarycznym podobieństwie ciągów do materiału prezentowanego 
w fazie uczenia, na podstawie którego można oszacować poprawnie regular-
ność ciągu – por. Dienes i Scott, 2005; Wierzchoń i inni, 2012).
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2.3.2. Skala obstawiania decyzji

Wiele publikacji poświęcono ostatnio skali obstawiania decyzji (post decision 
wagering – Persaud i inni, 2007; Ruffman i inni, 2001; Szczepanowski, 2010). 
W tej metodzie świadomość szacuje się, prosząc osoby badane o obstawianie 
poprawności decyzji z wykorzystaniem pewnej kwoty pieniędzy (lub toke-
nów). W przypadku badania świadomości percepcyjnej osoba badana może 
być więc na przykład pytana o to, czy widzi prezentowany bodziec (zadanie 
detekcji), a następnie proszona o ocenę poprawności swojej decyzji z wyko-
rzystaniem dostępnych stawek pieniężnych. Ponieważ celem osób badanych 
w opisywanym zadaniu jest maksymalizacja zysków, zakłada się, że gdy są 
one w większym stopniu świadome decyzji, wykorzystują wyższe stawki, 
maksymalizując w ten sposób zyski. Jeżeli natomiast badani nie są świadomi 
swoich decyzji, powinni wykorzystywać najniższe dostępne stawki, unikając 
w ten sposób strat.

Zwolennicy opisywanej metody pomiaru świadomości uważają, że zaletą 
jest jej niezależność od zdolności osób badanych do introspekcji (Koch i Pre-
uschoff, 2007; Persaud i inni, 2007; Ruffman i inni, 2001). Badani po prostu 
wykonują zadanie, które z definicji powinno wymagać świadomości. Jako 
argument przemawiający za taką charakterystyką omawianej skali przedsta-
wia się zazwyczaj fakt wykorzystywania obstawiania decyzji w badaniach 
z udziałem dzieci (Ruffman i inni, 2001), a nawet małp (Middlebrooks i Som-
mer, 2012). Warto zauważyć, że opisywana skala została zaproponowana jako 
alternatywa dla szacowania pewności właśnie po to, aby możliwe było osza-
cowanie pewności decyzji dzieci (Ruffman i inni, 2001). Wydaje się również 
prawdopodobne, że osoby badane uważają opisywane zadanie za bardziej in-
tuicyjne i interesujące, przez co rośnie ich motywacja i zaangażowanie w jego 
wykonywanie (szczególnie w porównaniu do dosyć nudnego dla osób bada-
nych zadania szacowania pewności – por. Koch i Preuschoff, 2007). 

Skala obstawiania decyzji jest jednak również jedną z najbardziej kryty-
kowanych subiektywnych miar świadomości (Clifford i inni, 2008; Dienes 
i Seth, 2010; Fleming i Dolan, 2010; Sandberg i inni, 2010; Schurger i Sher, 
2008; Seth, 2008a; Szczepanowski, 2010; Wierzchoń i inni, 2012; Wierz-
choń i inni, 2013). Związane jest to przede wszystkim z zarzutem zależności 
wyników obstawiania od strategii odpowiedzi, którą przyjmuje osoba ba-
dana (np. od strategii ostrożności – Schurger i Sher, 2008). W nawiązaniu 
do tego zarzutu uważa się zazwyczaj, że skala obstawiania jest mniej czułą 
miarą świadomości niż szacowanie pewności, ponieważ osoby badane mogą 
być czegoś w pewnym stopniu świadome, ale nie wyrażać tego ze względu 
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na ryzyko straty obstawianej stawki (Dienes i Seth, 2010; Sandberg i inni, 
2010; Szczepanowski, 2010). 

Innymi słowy, nie ma większych wątpliwości, że o ile osoby wykorzystu-
jące najwyższe dostępne stawki są w istocie świadome analizowanych tre-
ści, o tyle kryterium decydujące o zastosowaniu najwyższej stawki nie jest 
jasne. Krytykę taką wspiera obserwacja, iż wyniki szacowania świadomości 
z wykorzystaniem omawianej skali są modyfikowane przez zmienne ekono-
miczne wpływające na aktywizację strategii ostrożności, np. przez wysokość 
stawek wykorzystanych w badaniu (Clifford i inni, 2008). Wykazano, że wy-
sokość stawek wpływa na subiektywny poziom świadomości wiedzy, ale nie 
na obiektywny wskaźnik dostępności informacji (d′ por. Fleming i Dolan, 
2010). Również analiza matematyczna metod pomiaru kryterium zgadywa-
nia dla skali obstawiania przeprowadzona przez Szczepanowskiego (2010) 
wykazuje, że obiektywna dostępność informacji przy niskich stawkach ob-
stawiania może wskazywać na świadomość bodźca. Wyniki tej analizy wska-
zują również, że to właśnie oszacowanie świadomości bodźców w przypadku 
najniższej stawki jest kluczowe dla określenia tego, czy dany bodziec jest 
świadomy, czy też nie. 

W większości badań z wykorzystaniem skali obstawiania porównuje się 
jedynie wykonanie zadania podstawowego dla dwóch stawek: niskiej i wyso-
kiej (np. 20 PLN lub 80 PLN). W niektórych badaniach proponowano dodat-
kowo stawki pośrednie (np. 20, 40, 60 lub 80 PLN). Nie wdając się na razie 
w uzasadnienie stosowania stawek pośrednich (zazwyczaj związane to było 
z próbami porównywania skal między sobą – por. Rozdział 3.1.), zauważmy, 
że w przypadku omawianej skali jedynie wartości skrajne są diagnostyczne 
dla pomiaru świadomości. Efekt ten związany jest ze strategią maksymaliza-
cji zysków, zgodnie z którą najniższe stawki należy wykorzystywać zawsze 
wtedy, gdy nie jesteśmy pewni decyzji, ale gdy już świadomi jesteśmy, nale-
ży używać stawek najwyższych (Sandberg, Bibby, Timmermans, Cleeremans 
i Overgaard, 2011).

Należy zwrócić uwagę, że strategie decyzyjne i związana z nimi tendencyj-
ność oceny (bias) nie są problemem charakterystycznym jedynie dla skali ob-
stawiania (Tobena, Marks i Dar, 1999). Jak wspomniano, również szacowanie 
pewności może być w pewnym stopniu zależne od tego, jakie kryterium od-
powiedzi przyjmują osoby badane. Zarówno pewność, jak i obstawianie mogą 
być również modyfikowane przez prywatne teorie osób badanych na temat 
tego, jakie zachowanie jest w określonej sytuacji pożądane (np. przypuszcze-
nia dotyczące celu eksperymentu). Należy więc po prostu zaakceptować fakt, 
iż żadna z subiektywnych miar świadomości nie mierzy jedynie świadomości 
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decyzji. Wyniki każdej z nich są zazwyczaj „zanieczyszczone” (contaminate) 
przez wpływ strategii reagowania, przyjętego kryterium, zmiennych wpływa-
jących na to kryterium czy też prywatnych teorii badanych na temat założeń 
określonej metody (Wierzchoń i inni, 2013). Tego typu zarzuty są najczęściej 
kierowane właśnie do metody obstawiania decyzji, ponieważ sama struktura 
zadania zwraca uwagę na tendencyjność oceny uzyskiwanej z jej udziałem. 
Z perspektywy osoby badanej omawiane zadanie jest grą, w której niepewność 
zwiększa subiektywne prawdopodobieństwo porażki, a więc większość osób 
badanych powinna ustalać kryterium decyzyjne obstawiania wyższymi staw-
kami stosunkowo wysoko. W przypadku opisywanej skali dosyć dużo wia-
domo również o samych mechanizmach ekonomicznych odpowiedzialnych 
za ustalanie kryterium odpowiedzi (McGraw, Larsen, Kahneman i Schkade, 
2010), a szczególnie o strategii ostrożności i asymetrii akceptacji wygranej 
i przegranej. Należy jednak zwrócić uwagę, że mechanizmy odpowiedzialne 
za tendencyjność oceny pewności mogą nie być jeszcze wystarczająco dobrze 
poznane. 

2.3.3. Skala poczucia ciepła

Próbując opracować metodę, która łączyłaby pozytywne cechy skal szaco-
wania pewności oraz obstawiania decyzji, w badaniach własnych zapropono-
wano ostatnio nową subiektywną miarę świadomości – skalę poczucia ciepła 
(feeling of warmth – por. Asanowicz, Wierzchoń, Taraday i Hawrot, 2010; 
Wierzchoń i inni, 2012, Wierzchoń i inni, 2013). W owej metodzie osoby ba-
dane mają za zadanie określić swoją świadomość z wykorzystaniem skali, któ-
rej najniższy punkt opisany został jako „zimno”, a najwyższy, jako „gorąco” 
(tak jak w dobrze znanej zabawie w „ciepło-zimno”). Wprowadzono również 
punkty określające stany pośrednie pomiędzy pełną świadomością a brakiem 
świadomości, które opisano jako „chłodno” oraz „ciepło”. Aby zastosować 
opisywaną skalę w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk, proszono osoby 
badane o oszacowanie regularności ciągów, a następnie o określenie intuicji 
dotyczących zgodności prezentowanego ciągu z regułami (Wierzchoń i inni, 
2012). Jeżeli osoba badana nie miała żadnych intuicji dotyczących decyzji, 
proszona była o wybranie odpowiedzi „zimno”. Gdy natomiast odczuwała, 
że decyzja jest poprawna – miała wybrać odpowiedź „gorąco”. Aby osoby ba-
dane nie konceptualizowały proponowanej skali jako alternatywnego sposobu 
określenia pewności, proszono je, aby określały siłę przeczucia dotyczące-
go gramatyczności niezależnie od tego, czy wiedziały, dlaczego tak je oce-
niały. Opisywana skala została również zastosowana w warunkach zadania 
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identyfikacji percepcyjnej, w którym badani proszeni byli o rozpoznawanie, 
czy prezentowana przez bardzo krótki czas, a następnie maskowana twarz 
była męska, czy żeńska (Wierzchoń i inni, 2013). Również w przypadku tego 
zadania, osoby badane proszone były o oszacowanie intuicji dotyczącej po-
prawności odpowiedzi z wykorzystaniem skali poczucia ciepła. Badani mieli 
wybierać odpowiedzi „zimno”, gdy nie mieli żadnych przeczuć ani intuicji 
dotyczących podejmowanej decyzji, a odpowiedź „gorąco”, gdy wyraźnie 
czuli, jaka decyzja jest poprawna (choć znów podkreślano, że nie muszą wie-
dzieć, dlaczego czują, że decyzja jest poprawna).

Opisywana skala została oryginalnie zaproponowana jako miara intuicji 
w kontekście rozwiązywania problemów wglądowych (Metcalfe, 1986). Z jej 
wykorzystaniem osoby badane oszacowywały swoje intuicje dotyczące su-
biektywnej odległości od rozwiązania problemu. Wydaje się jednak, że su-
biektywne odczucie zbliżania się do rozwiązania musi być w jakimś stopniu 
związane ze świadomością tego rozwiązania. Można oczywiście zapytać, 
czego badani są w takiej sytuacji świadomi. Wydaje się bowiem prawdopo-
dobne, że aby określić swoje intuicje dotyczące podejmowanych decyzji, nie 
muszą oni mieć pełnego dostępu do wiedzy. Możliwe nawet, że mają jedynie 
dostęp do emocji związanych z poprawnym rozwiązaniem (Bierman, Destre-
becqz i Cleeremans, 2005; Damasio, 2000). Analizując wyniki uzyskiwane 
z wykorzystaniem opisywanej metody, odwoływano się do teorii częściowego 
dostępu do świadomości (Kouider, de Gardelle, Sackur i Dupoux, 2010), pro-
ponując, iż poczucie ciepła może być związane przede wszystkim z częścio-
wą świadomością przyczyn decyzji. Co ważne, zakładano, że skala poczucia 
ciepła może być miarą bardziej czułą niż skala szacowania pewności i skala 
obstawiania, ponieważ koncentruje się ona na poczuciu świadomości decyzji, 
a nie dostępności wiedzy, która byłaby odpowiedzialna za to poczucie. Nie 
wymaga ona również werbalizacji wiedzy, której dostępność jest oszacowy-
wana (trudno zakładać, że tak samo liberalnie stosowana byłaby na przykład 
skala pewności). Dlatego właśnie proponowana miara wydaje się szczególnie 
przydatna w przypadku niepełnego uświadomienia treści (a więc wtedy, gdy 
osoby badane z wykorzystaniem innych skal nie są pewne swoich odpowiedzi 
i mogą niedoszacowywać swojej świadomości ze względu na zastosowanie 
strategii ostrożności). Z takimi warunkami mamy do czynienia w przypadku 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk, gdyż jak już wspomniano, osoby 
badane w tym zadaniu wydają się zazwyczaj przynajmniej częściowo świa-
dome reguł, na podstawie których skonstruowano materiał, mimo że nie są 
w stanie tej wiedzy zwerbalizować (Dienes i Scott, 2005; Wierzchoń i inni, 
2012). Proponowana miara powinna więc pozwolić na bardziej precyzyjny 
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pomiar świadomości wiedzy pozwalającej na ocenę gramatyczności (por. Die-
nes i Scott, 2005; Mealor i Dienes, 2013). Aby upewnić się, że skala mierzy 
świadomość tej treści doświadczenia, o którą chodzi w zadaniu (a więc świa-
domość reguł w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk oraz świadomość 
podstaw decyzji identyfikacyjnej w zadaniu percepcyjnym, a nie na przykład 
dostęp do doświadczeń emocjonalnych, które mogą moderować poczucie cie-
pła, ale niekoniecznie muszą być związane z interesującą nas treścią doświad-
czenia), porównano wyniki szacowania poczucia ciepła z poprawnością wy-
konania zadania pierwszego rzędu, analizując kryteria korelacji i zgadywania 
(Wierzchoń i inni, 2012; Wierzchoń i inni, 2013). Wyniki badań własnych 
wskazują, że czułość opisywanej skali nie odbiega jakościowo od tej obser-
wowanej dla skal szacowania pewności i obstawiania decyzji, co potwierdza-
łoby, że skala mierzy świadomość tej samej treści doświadczenia (por. opis 
szczegółowych wyników w Rozdziale 3.1.).

2.3.4. Skala świadomości percepcyjnej i skala ciągła

Wszystkie dotychczas opisane skale koncentrowały się na próbie pomiaru 
metapoznawczych sądów osób badanych na temat ich doświadczenia (to jest 
pewności lub poczucia, że wiedzą, jaka jest przyczyna decyzji, którą podjęli). 
Zupełnie inne założenia teoretyczne przyjmują skala świadomości percep-
cyjnej (perceptual awareness scale – Ramsøy i Overgaard, 2004) oraz skala 
ciągła (continuous scale – Sergent i Dehaene, 2004). Obydwie metody zosta-
ły zaproponowane w kontekście pomiaru świadomości percepcyjnej i w tego 
typu badaniach są przede wszystkim stosowane (choć zaproponowano rów-
nież ich wykorzystanie w kontekście pomiaru świadomości reguł w zadaniu 
uczenia się sztucznych gramatyk – por. Wierzchoń i inni, 2012). Omawiane 
skale odnoszą się do opisu subiektywnej oceny poziomu widoczności obiek-
tu. Skrajne wartości skal opisywane są zazwyczaj jako „brak doświadcze-
nia percepcyjnego” i „wyraźny obraz”. Analizowane miary nie odnoszą się 
więc do sądów osób badanych na temat świadomości przyczyn udzielenia 
określonej odpowiedzi w zadaniu pierwszego rzędu, ale bezpośrednio do in-
trospekcji osób badanych. Różnica między opisywanymi skalami związana 
jest ze stosowaną przez nie taksonomią opisu różnych poziomów świado-
mości. W przypadku skali świadomości percepcyjnej zdefiniowano miano-
wicie dwie oceny pośrednie („dostrzegłem coś przelotnie” oraz „widziałem 
dość wyraźnie”), natomiast w przypadku skali ciągłej, oceniając świadomość, 
osoby badane mogą wybrać dowolny punkt na kontinuum pomiędzy war-
tościami skrajnymi. Skala świadomości percepcyjnej została zaproponowana 
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na podstawie niewspomaganych raportów werbalnych osób badanych (ba-
dacze dokonali kwantyfikacji raportów introspekcyjnych osób badanych 
– por. Ramsøy i Overgaard, 2004). Można więc na tej podstawie przypusz-
czać, że powinna być ona dość intuicyjna dla użytkowników. Zdaniem Ser-
gent i Dehaene’a (2004), skala świadomości percepcyjnej ogranicza jednak 
możliwość różnicowania swojego doświadczenia jedynie do czterech opisa-
nych kategorii, podczas gdy skala ciągła powinna pozwalać na opis całego 
spektrum doświadczeń pośrednich pomiędzy pełną świadomością a brakiem 
świadomości (co ciekawe, wyniki skali ciągłej nie wydają się jednak potwier-
dzać takich założeń, ponieważ osoby badane z wykorzystaniem tej skali mają 
tendencje do wykorzystywania jedynie skrajnych wartości skali, podczas gdy 
dystrybucja odpowiedzi dla czterech punktów skali świadomości percepcyj-
nej jest zdecydowanie bardziej równomierna – por. np. Sandberg i inni, 2010; 
Wierzchoń i inni, 2012). Ten ostatni problem jest ostatnio intensywnie ba-
dany w ramach dyskusji nad stopniowalnością świadomego doświadczenia 
(por. Rozdział 3.2.2.). Nie wdając się na razie w analizę tego problemu teore-
tycznego, warto zauważyć, że badania z wykorzystaniem skali świadomości 
percepcyjnej wydają się wskazywać na stopniowalny charakter świadomej 
percepcji (Overgaard i inni, 2008; Overgaard, Rote, Mouridsen i Ramsøy, 
2006; Ramsøy i Overgaard, 2004; Sandberg i inni, 2010), podczas gdy bada-
nia z wykorzystaniem skali ciągłej – raczej na dychotomiczny wzorzec wy-
ników (Del Cul, Baillet i Dehaene, 2007; Del Cul, Dehaene, Reyes, Bravo 
i Slachevsky, 2009; Sergent i Dehaene, 2004).

Interesującym problemem teoretycznym związanym z pomiarem świa-
domości z wykorzystaniem skali świadomości percepcyjnej jest też kwestia 
postulowanej przez autorów metody bezpośredniości pomiaru doświadczenia 
(Overgaard i Sandberg, 2012; Ramsøy i Overgaard, 2004). Można odnieść 
wrażenie, że ich zdaniem metoda mierzy subiektywne doświadczenie treści 
percepcyjnej, a więc omawiana miara byłaby subiektywnym odpowiednikiem 
wskaźnika d′, mierzącym subiektywne doświadczenie treści świadomości, a nie 
sąd poznawczy czy też wiedzę osoby badanej na temat tego doświadczenia. 
Można jednak się zastanawiać, jak bardzo taka teza jest uzasadniona. W końcu 
szacowanie świadomości z wykorzystaniem skali świadomości percepcyjnej 
wymaga oceny własnego doświadczenia w kategoriach językowych, a trud-
no zakładać, żeby kategorie te nie były powiązane z metapoznawczą oceną 
świadomości (wiedzą, że się postrzega – por. również Wierzchoń i inni, 2013). 
Co więcej, raport werbalny jest tutaj kluczowy dla określenia jakości subiek-
tywnego doświadczenia (w swoim ostatnim komentarzu do tekstu Szczepa-
nowskiego i innych (2013) Sandberg, Bibby i Overgaard (2013) proponują 
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nawet, aby przed każdym badaniem z wykorzystaniem skali świadomości per-
cepcyjnej weryfikować, czy osoby badane same proponują opisywanie zróżni-
cowania swojego doświadczenia z wykorzystaniem proponowanych w ramach 
skali etykiet werbalnych). Pomiar bezpośredniego doświadczenia wydawałby 
się bardziej wiarygodny w przypadku skali ciągłej, gdzie werbalizacja katego-
rii doświadczenia nie jest wymagana. Badani informowani są jedynie, że mają 
różnicować swoje doświadczenie z wykorzystaniem opisywanej skali. Wydaje 
się więc możliwe, że traktują tę skalę bardziej nie wprost, jako miarę pośrednią 
subiektywnego doświadczenia opartą na zachowaniu. 

2.4. BEHAWIORALNY POMIAR SUBIEKTYWNEGO 
DOŚWIADCZENIA28

Brak kategorii pośrednich dla skali ciągłej można traktować jako jej ograni-
czenie, ponieważ osoby badane mogą nie mieć jasności, które punkty na kon-
tinuum przypisać jakim doświadczeniom percepcyjnym. Jednak tę samą 
cechę można uznać również za zaletę opisywanej miary. Można bowiem po-
stulować, że brak pośrednich kategorii językowych opisujących doświadcze-
nie jednostki ogranicza negatywny wpływ leksykalnej konceptualizacji pojęć 
na precyzję pomiaru świadomości (Irvine, 2012)29. Dodatkową zaletą takiego 
niejęzykowego pomiaru doświadczenia mogłaby być możliwość odnoszenia 
oceny do poprzednich doświadczeń. Badani z wykorzystaniem opisywanej 
miary nie próbowaliby więc zgodnie z taką interpretacją kategoryzować 
swojego doświadczenia, tylko określaliby jego intensywność, odnosząc się 
jedynie do poprzedniego doświadczenia (np. określając, że coś jest widoczne 
w tym samym stopniu co wcześniej, albo jest widoczne bardziej). Wydaje 
się jednak, że skala ciągła nie jest idealnym sposobem pomiaru świadomo-
ści w takim ujęciu, ponieważ badani muszą się nadmiernie koncentrować 

28 Taką możliwość badania świadomości zaproponowali w ramach naszego wspólnego pro-
jektu badawczego Weronika Kałwak i Marcin Koculak. Część pomysłów teoretycznych opisa-
nych w tym rozdziale zainspirowana jest ich pomysłami i naszymi wspólnymi dyskusjami do-
tyczącymi proponowanej metody pomiaru. Niezależnie od tego, pomysł ten pojawił się również 
w dyskusji autora tej książki z Jérôme’em Sackurem, we współpracy z którym rozpoczynamy 
aktualnie badania z wykorzystaniem metody pomiaru referowanej w tym rozdziale. 

29 Jak pamiętamy, kategorie językowe mogą, zdaniem niektórych teoretyków, utrudniać cha-
rakterystykę subiektywnego doświadczenia jednostki (por. np. Chalmers, 1996)
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na konceptualizacji samego zadania. Po pierwsze, w przypadku skali ciągłej 
osoby badane udzielają odpowiedzi na skali, której skrajne kategorie są opi-
sane werbalnie i są cały czas widoczne na ekranie. Trudno zakładać więc, 
że doświadczenie nie jest w żaden sposób konceptualizowane leksykalnie. 
Po drugie, osoba badana musi przesuwać kursor pomiędzy kategoriami skraj-
nymi, a więc przynajmniej w jakimś stopniu musi odnosić swoje aktualne 
doświadczenie do kategorii językowych widocznych na ekranie. Po trzecie 
wreszcie, w opisywanej metodzie pomiaru znacznik, którego pozycja wyzna-
cza aktualne doświadczenie osób badanych na kontinuum między skrajny-
mi wartościami skali, umieszczany jest zazwyczaj w losowym miejscu skali 
(Sergent i Dehaene, 2004). A zatem osoby badane muszą pamiętać położenie 
kursora w poprzednich próbach, co może prowadzić do prób uproszczenia 
strategii odpowiadania (raportowany poziom świadomości może być zmie-
niany przez same warunki pomiaru). Wydaje się, że te wszystkie zastrzeżenia 
pozwoliłaby obejść metoda, w której stopień świadomości osób badanych 
byłby określany jedynie poprzez reakcję behawioralną (na przykład przez 
siłę nacisku), a osobom badanym nie prezentowano by informacji zwrotnej 
o tym, jak odpowiadają. W przypadku takiej miary można by założyć, że siła 
reakcji behawioralnej (albo jej inny kontrolowany parametr) odzwiercied-
la wyraźniej doświadczenie jednostki. Badania z wykorzystaniem podobnej 
metody pomiaru świadomości przeprowadzono ostatnio w paradygmacie 
rywalizacji obuocznej, a intensywność subiektywnego doświadczenia mie-
rzono w nich, opierając się na reakcjach behawioralnych rejestrowanych 
z wykorzystaniem ruchów joysticka. Zastosowana miara pozwoliła na bar-
dziej precyzyjne określenie, jaka treść jest aktualnie doświadczana (Fahle, 
Stemmler i Spang, 2011)30. 

Opracowanie behawioralnej metody pomiaru świadomości subiektywnej 
wymaga jednak zmierzenia się z problemami sygnalizowanymi już w pod-
rozdziale dotyczącym obiektywnych miar świadomości (2.2.). Jak bowiem 
stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy zachowanie odzwierciedla su-
biektywne doświadczenie jednostki? Na problematyczność takiego założenia 

30 W paradygmacie rywalizacji obuocznej prezentuje się osobom badanym jednocześnie dwa 
bodźce, każdy do innego oka (np. dom do lewego oka, a twarz – do prawego). Taka forma pre-
zentacji bodźców prowadzi zazwyczaj do efektu dynamicznych zmian świadomych doświadczeń 
wzrokowych pomiędzy jednym a drugim bodźcem (osoby badane raportują, że widzą raz dom, 
a raz twarz, zaś bodźce zmieniają się co około 4 sekundy, por. np. Blake, 2001; Carmel, Arca-
ro, Kastner i Hasson, 2010). Opisywane badania z wykorzystaniem miary behawioralnej (Fahle 
i inni, 2011) miały za zadanie określić, który z dwóch możliwych bodźców jest aktualnie treś-
cią doświadczenia jednostki. Wykazały one, że przejścia pomiędzy poszczególnymi wrażeniami 
wzrokowymi są bardziej stopniowalne, niż wcześniej uważano.
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wskazują teorie świadomości postulujące zależność subiektywnego doświad-
czenia od zachowania (por. Hurley i Noë, 2003; O’Regan, 2001; O’Regan 
i Noë, 2001; O’Regan, Myin i Noë, 2005). W myśl założeń teorii tego typu 
subiektywne doświadczenie jest nierozerwalnie związane z obserwacją włas-
nego zachowania, wydaje się więc prawdopodobne, że identyfikacja reakcji, 
która pozwalałaby na precyzyjną ekspresję doświadczenia, powinna (po krót-
kim treningu) prowadzić do wysokiej zgodności zachowania z doświadcze-
niem, a automatyzacja tej reakcji mogłaby prowadzić do uniezależnienia wy-
ników pomiaru od zdolności jednostki do konceptualizacji doświadczenia 
(osoba badana nie konceptualizowałaby, czym różni się doświadczenie, tylko 
po prostu określałaby jego intensywność z wykorzystaniem miary, która po-
zwalałaby tę intensywność łatwo różnicować). Dodatkowym tropem wska-
zującym na zasadność takiej propozycji pomiaru świadomości może być fakt, 
iż kontrola niektórych reakcji automatycznych i wolicjonalnych w zadaniach 
percepcyjnych może być związana z aktywacją tych samych struktur neu-
ronalnych (tj. dodatkowego pola ruchowego, SMA, oraz dodatkowego pola 
sterującego ruchami oczu, suplementary eye field, SEF – por. Sumner i Hu-
sain, 2008). Z perspektywy subiektywnej wydaje nam się bowiem oczywiste, 
że reakcje wolicjonalne wpływają na nasze subiektywne doświadczenie, ale 
działaniom automatycznym nie przypisywalibyśmy już takiej funkcji. Jeżeli 
jednak obydwa typy reakcji kontrolowane są przez te same struktury, wąt-
pliwe wydaje się, aby jeden rodzaj reakcji wpływał na nasze doświadczenie, 
a drugi już go nie modyfikował (choć należy dodać, że część programów 
motorycznych, na przykład te związane z badaniem aktywacji przyśrodko-
wej kory przedruchowej mPMC, może być aktywowanych całkowicie nie-
świadomie przez prezentowane osobom badanym bodźce – por. D’Ostilio 
i Garraux, 2011).

Z perspektywy teorii myśli wyższego rzędu opisywana miara mogłaby 
mieć jeszcze jedną zaletę. Wydaje się bowiem, że mogłaby pozwolić na po-
miar funkcjonowania reprezentacji wyższego rzędu (koniecznych do formo-
wania się świadomego doświadczenia) bez pytania osób badanych o dostęp 
do samych reprezentacji wyższego rzędu. Jak proponowano w autorskiej 
wersji modelu świadomości (por. Rozdział 1.10.), w niektórych przypadkach 
wydaje się możliwe, że osoby badane mogą nie mieć bezpośrednio dostępu 
do reprezentacji wyższego rzędu, które mimo to mogą modyfikować ich su-
biektywne doświadczenie. Wydaje się, że pomiar pośredni zmian subiektyw-
nego doświadczenia z wykorzystaniem miar opartych na reakcjach behawio-
ralnych mógłby pomóc dotrzeć do tego typu reprezentacji.
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2.5. NEUROBIOLOGICZNE I PSYCHOFIZJOLOGICZNE 
MARKERY ŚWIADOMOŚCI

W poprzednich podrozdziałach koncentrowaliśmy się przede wszystkim 
na pomiarze behawioralnym świadomości. Wielu badaczy próbujących opisać 
mechanizm powstawania świadomego doświadczenia ogniskuje swoje poszu-
kiwania na problemach identyfikacji korelatów neuronalnych, które pozwoli-
łyby zarejestrować uświadomienie jakiejś treści, a także uwzględniały subiek-
tywny aspekt treści doświadczenia (por. np. Block, 2005; Crick, 1995; Crick 
i Koch, 1990; Dehaene i Naccache, 2001; Kanwisher, 2001; Lamme, 2006; 
Laureys, 2005; Pins i Ffytche, 2003; Rees i inni, 2002; Seth i inni, 2008; Tong, 
Meng i Blake, 2006). Niektórzy teoretycy uważają nawet, że tylko zidentyfi-
kowanie mechanizmów neuronalnych świadomości pozwoli wyjaśnić, czym 
ona jest, a próba określania procesów przetwarzania informacji odpowiedzial-
nych za uświadomienie jest z góry skazana na niepowodzenie (Searle, 1998). 
Szczegółowy opis badań, w których poszukiwano neuronalnych korelatów 
różnych form świadomości, wykracza poza cele tej monografii. Wydaje się 
jednak istotne, aby przyjrzeć się podstawowym założeniom przyjmowanym 
w analizach tego typu i wyjaśnić, dlaczego eksplikacja świadomości w od-
niesieniu do modeli przetwarzania informacji nie tyko jest zasadna, ale wręcz 
wydaje się konieczna, aby badania neurobiologiczne i psychofizjologiczne 
mogły w przyszłości zidentyfikować neuronalne korelaty subiektywnego 
doświadczenia.

Ostatnie dwadzieścia lat badań nad świadomością przyniosło z pewnością 
niezwykły wprost przyrost danych oraz teorii dotyczących jej biologicznych 
podstaw. Badacze próbują się w nich mierzyć z fundamentalnymi pytaniami 
dotyczącymi subiektywnego doświadczenia, proponując liczne teorie, w któ-
rych postuluje się zależność świadomości od różnych struktur neuronalnych, 
ale również bardziej ogólnych mechanizmów neuronalnych odpowiadających 
za pojawienie się świadomości. W ramach większości tych teorii proponuje 
się również miary neurobiologiczne i psychofizjologiczne, których zastoso-
wanie powinno pozwolić na określenie, czy dana osoba jest, czy nie jest świa-
doma, niezależnie od jej raportów werbalnych. 

W badaniach neuronalnych korelatów świadomości próbuje identyfikować 
się aktywację neuronalną, która rejestrowana jest w sytuacji, gdy osoba ba-
dana twierdzi, że jest świadoma jakiegoś doświadczenia (Crick, 1995; Crick 
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i Koch, 1990). W tym celu zaproponowano cały szereg paradygmatów31, w któ-
rych manipuluje się zazwyczaj warunkami zadania w taki sposób, że w nie-
których próbach osoby badane są czegoś świadome (np. prezentowanych im 
bodźców), podczas gdy w innych, pomimo tej samej stymulacji (np. prezen-
tacji tych samych bodźców w innych warunkach zadania), świadome tego 
czegoś nie są. Alternatywnie, porównuje się warunki, w których zmienia się 
jakościowa charakterystyka doświadczenia, pomimo braków różnic w samej 
stymulacji32. Porównując opisywane warunki, poszukuje się zazwyczaj akty-
wacji neuronalnej odpowiedzialnej za uświadomienie danej treści (ale już nie 
za samą interpretację stymulacji przez system neuronalny, ponieważ zakłada 
się, że aktywacja związana z tym procesem występuje w obydwu porówny-
wanych warunkach). Przykładem takich badań może być opisywane już zada-
nie identyfikacji wizualnej. Aby określić korelat świadomości z wykorzysta-
niem tego zadania, należałoby na przykład manipulować czasem prezentacji 
bodźców w taki sposób, żeby w jednym warunku bodźce były prezentowane 
w czasie umożliwiającym ich świadomą percepcję, a w drugim – w czasie 
dużo krótszym (ale wystarczająco długim, aby można było zaobserwować 
jakiekolwiek efekty behawioralne opisywanej stymulacji świadczące o tym, 
że bodziec został zidentyfikowany przez system wzrokowy). Następnie nale-
żałoby porównać aktywację neuronalną obserwowaną w obydwu opisywa-
nych warunkach eksperymentalnych (a więc warunkach, w których w obydwu 
przypadkach występowała automatyczna aktywacja neuronalna związana 
z identyfikacją bodźca, ale tylko w jednym następowało uświadomienie).

Badając neuronalne korelaty świadomości, zakłada się zazwyczaj, że aby 
określona aktywacja mogła zostać uznana za neuronalny korelat świadomo-
ści, powinna być ona wystarczająca dla pojawiania się świadomego doświad-
czenia (Chalmers, 2000; Koch, 2004)33, tj. pojawienie się określonej akty-
wacji powinno pozwalać w istocie przewidywać raport werbalny świadczący 
o uświadomieniu danej treści. Początkowo, badania dotyczące neuronalnych 

31 Por. np. paradygmaty maskowania, ślepoty na zmianę (change blindness), ślepoty wywo-
łanej ruchem (motion induced blindness), ślepoty nieuwagowej (inattentional blindness), masko-
wania błyskiem (continuous flash suppresion) i wiele innych.

32 Por. np. paradygmaty rywalizacji obuocznej, percepcji wieloznacznych obiektów (bistab-
le perception), efektu stroboskopowego (wagon wheel effect), iluzji peryferycznego dryftu (pe-
ripheral drift illusion) i wiele innych.

33 Chalmers proponuje również, że żadna ze składowych tego korelatu nie powinna sama 
w sobie stanowić wystarczającego korelatu świadomości. Podkreśla jednocześnie, że zakładanie 
relacji konieczności neurokorelatu dla doświadczenia może prowadzić do identyfikacji odręb-
nych korelatów dla każdego typu treści świadomości (Chalmers, 2000). 
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korelatów świadomości koncentrowały się przede wszystkim na próbach zi-
dentyfikowania obszarów mózgu, które były odpowiedzialne za świadome 
doświadczenie wizualne (Chalmers, 2000; Frith, Perry i Lumer, 1999; Pins 
i Ffytche, 2003; Rees i inni, 2002). W szeregu badań wykazano w nich jed-
nak, że właściwie każdy z etapów przetwarzania informacji wzrokowej jest 
konieczny dla występowania świadomego doświadczenia wzrokowego. Jed-
nak nie udało się wykazać, że aktywacja któregoś z analizowanych obszarów 
jest jednocześnie warunkiem wystarczającym do pojawienia się świadomości. 
Dobrze obrazują to badania kliniczne, w których wykazuje się, że uszkodze-
nie określonych rejonów kory wzrokowej wiąże się zazwyczaj z selektywną 
utratą określonych aspektów doświadczeń percepcyjnych (Pałczyński, 1983; 
np. akinetopsja związana jest z uszkodzeniem okolicy V5 odpowiedzialnej 
za percepcję ruchu, a achromatopsja – z uszkodzeniem okolicy V4 odpo-
wiedzialnej za zdolności rozróżniania kolorów – por. Rees, Kreiman i Koch, 
2002). Jednak sama aktywacja analizowanych rejonów kory nie gwarantuje, 
że osoby badane uświadamiają sobie treści, za których przetwarzanie są one 
odpowiedzialne (Rees i inni, 2002). Co więcej, często wykazywano również 
przykłady sytuacji, w których obserwowano świadomość wizualną nawet bez 
aktywacji określonej struktury mózgu.

Wobec trudności napotkanych w badaniach próbujących zidentyfikować 
określoną strukturę mózgu, której aktywacja mogłaby bezpośrednio wiązać się 
ze świadomością, badacze zaczęli proponować ujęcia teoretyczne, w których 
świadomość łączona była z określonymi wzorcami aktywacji neuronalnej wy-
kraczającymi poza aktywację jednej struktury. Świadomość wiązano w tych 
ujęciach między innymi z szeroko rozprzestrzenioną aktywacją sieci czołowo-
-ciemieniowej (Dehaene i Naccache, 2001; Dehaene, Changeux, Naccache, 
Sackur i Sergent, 2006), połączeniami tej sieci ze wzgórzem (Crick, 1995), 
synchronizacją oscylacji o wysokiej częstotliwości (Crick i Koch, 1990), po-
łączeniami rekurencyjnymi występującymi pomiędzy poszczególnymi ob-
szarami kory wzrokowej (Lamme, 2003, 2010) czy wreszcie z niespecyficz-
nie definiowaną integracją informacji neuronalnych (Tononi, 2008). Każda 
z opisywanych teorii proponuje również miary świadomości, oparte zarówno 
na wskaźnikach neurobiologicznych (np. pomiar aktywacji neuronalnej okre-
ślonego obszaru albo sieci neuronalnej z wykorzystaniem funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego), jak i psychofizjologicznych (np. analiza poten-
cjałów wywołanych rejestrowanych z wykorzystaniem elektroencefalografii – 
np. komponentów ERN i P300 – por. Kaiser, 2007; Seth i inni, 2008). Wydaje 
się, że obecny stan badań nie pozwala jednoznacznie określić, która z pro-
ponowanych teorii daje największe szanse powodzenia w zidentyfikowaniu 



99Pomiar świadomości

neuronalnego korelatu świadomości. Jednak nawet pobieżna analiza propo-
nowanych w literaturze ujęć prowadzi do wniosku, że każde z nich w nieco 
inny sposób definiuje świadome doświadczenie, a w związku z tym przynaj-
mniej część różnic pomiędzy opisywanymi teoriami może wynikać z braku 
dookreślenia teoretycznego przedmiotu badań (Seth i inni, 2008; Seth i inni, 
2006; por. również analiza typologii świadomości – Rozdział 1.3.). Co wię-
cej, wydaje się, że wiele z opisanych metod badania neuronalnych korelatów 
świadomości bazuje w rzeczywistości na raportach werbalnych osób bada-
nych, ponieważ porównuje się w nich warunki, w których deklarują one, że są 
świadome, z takimi warunkami, w których twierdzą, że świadome nie są. Ob-
serwacja ta skłania do zastanowienia się nad istotą postulowanej przewagi 
poszukiwań neuronalnych korelatów świadomości nad modelami przetwarza-
nia informacji oraz proponowanymi na ich podstawie behawioralnymi czy też 
deklaratywnymi metodami pomiaru świadomości. 

Można się zgodzić, że badania biologicznych podstaw świadomości od-
powiadają na bardziej fundamentalne pytania dotyczące mechanizmów for-
mowania się świadomego doświadczenia (Searle, 1998, 2000). Metody po-
znawcze nie pozwolą prawdopodobnie jednoznacznie rozstrzygnąć problemu 
psychofizycznego czy też określić w pełni mechanizmu łączenia. Wydaje się 
jednak, że modele poznawcze mogą być bardzo użyteczne w badaniach świa-
domości co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, z metodologicznego 
punktu widzenia, ujęcie poznawcze może pozwolić na opracowanie bardziej 
precyzyjnych metod pomiaru świadomości, które mogą być następnie stoso-
wane w badaniach neuronalnych korelatów świadomości. Należy zauważyć, 
że rozwój metod pomiaru świadomości prowadzi często do uznania proce-
sów nieświadomych za dostępne świadomości (por. np. uczenie mimowolne, 
postawy ukryte). Dlatego zastosowanie precyzyjnej miary może nas uchro-
nić przed błędną identyfikacją korelatu świadomości. Po drugie, wydaje się, 
że modele teoretyczne proponowane w ujęciu poznawczym mogą pozwolić 
również uszczegółowić przewidywania dotyczące tego, gdzie konkretnie 
neuronalnego korelatu świadomości należałoby poszukiwać. Dobrze widać 
to na przykładzie opisanej w Rozdziale 1 teorii wyższego rzędu, która opar-
łszy się na poznawczym ujęciu poziomów reprezentacji, zaproponowała cha-
rakterystykę formy reprezentacji, która miałaby być odpowiedzialna za po-
jawienie się subiektywnego doświadczenia (Cleeremans, 2011; Rosenthal, 
2012, 2005). Jak pamiętamy, przyjęcie założeń opisywanej teorii pozwoliło 
zaproponować określone korelaty neuronalne świadomości, których rola zo-
stała następnie potwierdzona w badaniach (przypomnijmy, że zgodnie z za-
łożeniami teorii myśli wyższego rzędu poszukiwano korelatów reprezentacji 
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wyższego rzędu, które zidentyfikowano w aktywacji grzbietowo-bocznej kory 
przedczołowej – por. Lau i Passingham, 2006; Rounis, Maniscalco, Rothwell, 
Passingham i Lau, 2010). Co ciekawe, uzyskane w ramach wspomnianych ba-
dań wyniki nie są same w sobie sprzeczne z innymi modelami neuronalnych 
korelatów świadomości (jak pamiętamy, w badaniach Laua i Passinghama, 
2006, za poprawną identyfikację obiektów odpowiedzialna była aktywacja ca-
łej sieci czołowo-ciemieniowej, a więc aktywacja wiązana ze świadomością 
przez zwolenników teorii neuronalnej przestrzeni roboczej – por. Dehaene 
i Naccache, 2001; Dehaene i inni, 2006). Zidentyfikowany korelat pozwalał 
jednak na potwierdzenie szczegółowych założeń teoretycznych proponowa-
nych w ramach konkretnego ujęcia. Wydaje się zatem, że ujęcie poznawcze 
może nie tylko umożliwić zaproponowanie bardziej precyzyjnych metod po-
miaru świadomości, ale również określić ramy teoretyczne wskazujące, wśród 
jakiego typu procesów neuronalnych należałoby korelatu świadomości poszu-
kiwać. Obydwa opisywane cele wymagają jednak rozwijania metod neurobio-
logicznych jednocześnie z miarami behawioralnymi i introspekcyjnymi, tak 
aby możliwa była ciągła weryfikacja trafności teoretycznej pomiaru.

Oczywiście nie oznacza to, że same próby zidentyfikowania miar świa-
domości niezależnych od raportów werbalnych nie są potrzebne. W niektó-
rych przypadkach określenie niezależnego od werbalizacji neuronalnego ko-
relatu świadomości wydaje się nawet konieczne. Przykładem mogą być tu 
badania, w których próbuje się określić, czy pacjenci zdiagnozowani jako 
osoby w stanie wegetatywnym doświadczają jakichś treści świadomości 
(problem diagnozy minimalnych stanów świadomości i syndromu zatrzaś-
nięcia – por. Boly i inni, 2011; Herzyk, 2012; Laureys, 2005; Laureys, Owen 
i Schiff, 2004; Monti, Coleman i Owen, 2009). Podobnie jak miało to miej-
sce w przypadku badań neuronalnych korelatów świadomości opisanych 
powyżej, można wyróżnić cztery grupy badań prowadzonych w tej sytua-
cji: badania koncentrujące się na globalnej aktywności metabolicznej móz-
gu, badania koncentrujące się na lokalnej aktywności mózgu (szczególnie 
aktywacji obszarów ciemieniowych i czołowych), badania aktywacji sieci 
połączeń rejonów neuronalnych (np. połączeń sieci czołowo-ciemieniowej 
ze wzgórzem), a także analiza specyficznej aktywacji korowej w odpowie-
dzi na stymulację zewnętrzną (głównie aktywacji wyższych pięter struktur 
mózgowych odpowiedzialnych za interpretację stymulacji – Laureys, 2005). 
To ostatnie ujęcie badawcze wydaje się najbardziej interesujące, ponieważ 
może się ono odnosić bezpośrednio do problemu neuronalnych korelatów 
uświadamiania konkretnej treści świadomości. Aby określić, czy pacjent 
z diagnozą stanu wegetatywnego kontroluje, co jest treścią jego świadomego 
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doświadczenia, zaproponowano paradygmat, w którym wymagana była ce-
lowa koncentracja na określonej treści doświadczenia – paradygmat woli bez 
działania (volition without action – por. Owen i Coleman, 2008; Owen i inni, 
2006). W jednym z takich badań wykorzystujących funkcjonalny rezonans 
magnetyczny poproszono pacjentkę ze zdiagnozowanym stanem wegetatyw-
nym, aby wyobrażała sobie, że przechadza się po swoim domu, albo że gra 
w tenisa (Owen i inni, 2006). Zaobserwowano u niej zaskakującą specyficzną 
aktywację neuronalną właściwą dla poszczególnych instrukcji, tj. gdy była 
proszona o wyobrażenie sobie, że przemieszcza się po swoim mieszkaniu, 
obserwowano u niej aktywację rejonów odpowiedzialnych za reprezentację 
przestrzeni (aktywacja części zakrętu przyhipokampalnego, parahippocam-
pal place area, PPA, tylnej części przyśrodkowej kory płata ciemieniowego, 
PMC, oraz tylnej części kory ciemieniowej, PPC). Natomiast w warunku gry 
w tenisa obserwowano aktywację obszarów kory motorycznej (konkretnie 
dodatkowego pola ruchowego, SMA). Jak widać, w niektórych warunkach 
możemy określić obiektywnie treść doświadczenia osoby badanej bez odwo-
ływania się do raportów werbalnych. Ale czy w ten sposób jesteśmy bliżej 
rozwiązania problemu subiektywności doświadczenia? Wydaje się, że prob-
lem jakości doświadczenia jest jeszcze wciąż poza zasięgiem metod badań 
neurobiologicznych, co przemawiałoby na korzyść stosowania metod beha-
wioralnych oraz raportów werbalnych. Zresztą większość zaproponowanych 
dotychczas neuronalnych korelatów świadomości i tak odwołuje się do ra-
portów werbalnych, a więc odzwierciedla tylko treść doświadczenia, które 
koniec końców jest przez osoby badane raportowane z wykorzystaniem miar 
introspekcyjnych. W kontekście przedstawionych powyżej uwag krytycz-
nych dotyczących miar behawioralnych wydaje się zatem, że coraz więcej 
argumentów przemawia za powrotem do miar introspekcyjnych. 

2.6. METODY FENOMENOLOGICZNE

Psychologowie poznawczy mają tendencję do dezawuowania raportów wer-
balnych jako metody badania świadomości. Analizując eksperymentalną li-
teraturę dotyczącą metod pomiaru świadomości można odnieść wrażenie, 
że metody introspekcyjne zostały powszechnie uznane za nieprecyzyjne, 
a badacze starają się ograniczyć ich zastosowanie w praktyce badawczej. Taki 
obraz rzeczy w dużej mierze odpowiada prawdzie w badaniach świadomości 
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percepcyjnej, jednak w przypadku niektórych z pytań badawczych koncentru-
jących się na jakościowej charakterystyce subiektywnych doznań osób bada-
nych, metody ilościowe wydają się zdecydowanie zbyt mało precyzyjne, aby 
możliwe było na ich podstawie określenie interesujących badaczy aspektów 
świadomego doświadczenia. W literaturze proponuje się zatem ostatnio powrót 
do miar introspekcyjnych koncentrujących się na fenomenologii doświadcze-
nia jednostki. Aby jednak zwiększyć precyzję i trafność analizowanych metod, 
wychodzi się poza klasyczne metody fenomenologiczne (pierwszoosobowa 
analiza subiektywnego doświadczenia – por. Husserl, 1907/2008), proponu-
jąc ujęcie drugoosobowe – w którym eksperymentator może facylitować ra-
porty fenomenologiczne osób badanych, wspomagając proces uświadamiania 
charakterystyki treści doświadczenia (Froese, Gould i Barrett, 2011; Froese 
i inni, 2011). W literaturze zaproponowano ostatnio kilka metod wspomagania 
raportów introspekcyjnych. Jako przykład wymienić można próbki opisów do-
świadczenia (descriptive experience sampling – por. Heavey i Hurlburt, 2008) 
czy też trening introspekcyjny (Schwitzgebel, 2008). 

Pierwsza z opisywanych metod za cel stawia sobie przezwyciężenie prob-
lemu zniekształceń pamięciowych introspekcji (por. również Armstrong, 
1981), starając się skonstruować warunki, w których z jednej strony osoby ra-
portują doświadczenie bezpośrednio po nim, ale z drugiej strony nie spodzie-
wają się tego, że dane doświadczenie będzie przedmiotem introspekcji, a więc 
ich uwaga nie koncentruje się na doświadczeniu, modyfikując jego przebieg. 
W opisywanej metodzie (Heavey i Hurlburt, 2008; Schwitzgebel, 2007) wy-
korzystuje się niewielkie urządzenie (biper), które w losowych interwałach 
czasowych (raz na kilka godzin) generuje przez słuchawkę sygnał dźwięko-
wy. Zadaniem badanego jest zapisanie treści świadomego doświadczenia za-
raz przed tym, nim usłyszał dźwięk. W metodzie tej proponuje się również 
klasyfikację subiektywnych doświadczeń, mogących stać się treścią doświad-
czenia osób badanych, która dobrze pokazuje zasięg fenomenów, których ba-
danie umożliwia opisywana metoda. Zdaniem Heaveya i Hurlburta (2008), 
badani najczęściej raportują doświadczenia zaliczające się do kategorii mowy 
wewnętrznej, wewnętrznych obrazów (inner seeing), myślenia niesymbolicz-
nego, uczuć i świadomości sensorycznej. Zwróćmy zatem uwagę, że metoda 
ta, odnosząc się do raportu werbalnego, próbuje badać doświadczenia feno-
menalne, a nie sądy osób badanych na temat tego, czego doświadczają. 

Druga z opisywanych metod – trening introspekcyjny – związana jest 
z instruowaniem osób badanych w taki sposób, aby uczyły się koncentro-
wać na swoim świadomym doświadczeniu i analizować treść świadomości 
(Schwitzgebel, 2008). W ramach tego ujęcia uważa się, że osoby badane 
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przyjmują wiele fałszywych założeń na temat charakterystyki swojego do-
świadczenia, modyfikujących ich raporty werbalne. Jeżeli jednak zostaną 
nauczone rozróżniania swojego doświadczenia od założeń na temat tego 
doświadczenia, powinny przestać ulegać złudzeniom dotyczącym swojej 
introspekcji. 

Obydwie opisywane wyżej metody koncentrują się na charakterystyce su-
biektywnego doświadczenia w warunkach naturalnych. Wydaje się jednak, 
że podobne metody analizy subiektywnego doświadczenia można również 
wykorzystywać w warunkach eksperymentalnych, szczególnie w przypad-
kach analizy treści doświadczeń, które badanym trudno opisać. Przykładem 
takiego ujęcia jest de facto skala świadomości percepcyjnej, która, jak pa-
miętamy, została zaproponowana na podstawie kategorii doświadczeń ziden-
tyfikowanych przez osoby badane (Ramsøy i Overgaard, 2004). Raporty in-
trospekcyjne wykorzystywać można więc do analizy jakościowego aspektu 
doświadczenia, jako narzędzia wspomagające pomiar treści doświadczenia. 
Można powiedzieć, że badając świadomość jesteśmy w pewnym sensie ska-
zani na zajmowanie się fenomenologicznym doświadczeniem, więc zamiast 
próbować szukać metod od niego uciekających, powinniśmy się raczej zasta-
nawiać nad tym, jak dostosować metodę do wymagań współczesnych badań 
świadomości (Overgaard, 2008). Doświadczenie introspekcyjne może nam 
bowiem z pewnością pomóc generować pytania, które powinny być testowane 
w ramach badań eksperymentalnych, a także uzupełnić dane eksperymentalne 
o bardziej szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki subiektywnego 
doświadczenia (Gallagher, 2003). Zauważmy na przykład, że samo kontrolo-
wanie dostępności informacji z wykorzystaniem miar obiektywnych jest jak 
najbardziej zasadne. Problematyczne wydaje się jedynie opieranie na podsta-
wie wyników takich badań wnioskowania na temat mechanizmu świadomości 
bez odwołania do doświadczenia osoby badanej. Wydaje się, że opisywane 
metody powinny na to pozwalać.

Na koniec, warto zwrócić uwagę na ograniczenia opisywanych metod in-
trospekcyjnych. Należy zatem przede wszystkim zauważyć, że subiektywny 
opis własnego doświadczenia często przyjmuje szereg założeń wstępnych 
na temat świadomości. Dlatego mierząc subiektywną treść świadomości, war-
to stawiać osoby badane w sytuacjach eksperymentalnych wolnych od takich 
założeń, albo przynajmniej skłonić je do unikania przyjmowania jakichkol-
wiek założeń teoretycznych dotyczących doświadczenia (tu przydatna wydaje 
się metoda treningu introspekcyjnego). Należy jedocześnie pamiętać, że prob-
lem założeń wstępnych na temat doświadczenia nie dotyczy tylko jednost-
ki doświadczającej, ale również dotyczyć może samego eksperymentatora 



104 Granice świadomości

(Overgaard, 2008). W badaniach świadomej treści doświadczenia badacze 
mogą bowiem zasugerować osobie badanej określoną interpretację jej włas-
nego doświadczenia, która może być tak samo odległa od tego doświadczenia, 
jak interpretacja osoby badanej. Wydaje się, że te wnioski dotyczące warun-
ków subiektywnego doświadczenia nie są ograniczone jedynie do metod fe-
nomenologicznych. Jak zobaczymy w kolejnym rozdziale, niektóre metody 
eksperymentalne wydają się wykazywać podobne problemy metodologicz-
ne. Okazuje się bowiem, że treść subiektywnego doświadczenia może być 
modyfikowana również w bardziej ustrukturalizowanych metodach pomiaru 
świadomości, i to paradoksalnie analiza fenomenologiczna może pomóc usy-
stematyzować wyniki owych badań.



3

JAK TESTOWAĆ ZAŁOŻENIA MODELI 
HIERARCHICZNYCH?

3.1. WYBÓR ZADANIA I PROBLEM PRECYZYJNEJ 
CHARAKTERYSTYKI SUBIEKTYWNEGO DOŚWIADCZENIA

Sformułowanie weryfikowalnej empirycznie teorii świadomości opisującej me-
chanizm formowania się subiektywnego doświadczenia wymaga zaproponowa-
nia metody pomiaru, która pozwalałaby opisać nie tylko to, czy osoba badana 
jest świadoma, ale także jakościową charakterystykę świadomego doświadcze-
nia. Wydaje się, że takie założenia są obecnie dość powszechnie (choć nie za-
wsze jawnie) akceptowane przez wielu badaczy świadomości. W prowadzonych 
dziś badaniach świadomości samo pytanie o dostępność subiektywnej treści 
doświadczenia często uzupełniane jest o dodatkowe analizy koncentrujące się 
na charakterystyce doświadczenia. Próbuje się w nich zarówno określić, co jest 
tak naprawdę uświadamiane przez osoby badane (np. jaki rodzaj doświadczenia 
czy też wiedzy jest dostępny osobom badanym – por. np. rozróżnienie świa-
domości wiedzy pozwalającej na ocenę doświadczenia i świadomości wiedzy 
o strukturze – Dienes i Scott, 2005; Mealor i Dienes, 2013), jak również analizu-
je się, jak to jest uświadamiane. W dotychczasowych analizach teoretycznych 
opisujących zróżnicowany charakter subiektywnego doświadczenia koncentro-
waliśmy się przede wszystkim na jakościowym opisie różnych treści świado-
mości (por. np. Rozdział 1.2.). Wydaje się jednak, że subiektywny charakter 
tych treści może równie dobrze wynikać z tego, na ile dana treść jest dostępna 
świadomości. Podejmując próbę ustalenia, która z metod pomiaru pozwoliłaby 
najbardziej precyzyjnie określić charakterystykę świadomego doświadczenia 
danej treści, należy zatem nie tylko wskazać, która miara pozwala zróżnicować 
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dobrze świadome i nieświadome doświadczenie, ale również, czy pozwala ona 
opisać zróżnicowanie świadomego doświadczenia w obrębie treści już uświa-
domionych (a więc jakościową charakterystykę świadomego doświadczenia). 

Większość badaczy zgodzi się prawdopodobnie, że najbardziej uniwersalną 
metodą pomiaru zróżnicowania treści świadomego doświadczenia są raporty 
introspekcyjne. Próbując opisać zróżnicowanie świadomego doświadczenia, 
możemy poznać z ich wykorzystaniem charakterystyki, których nie da się 
uchwycić, stosując inne metody ilościowe (choćby dlatego, że określonego do-
świadczenia nie przewidziała osoba prowadząca badanie). Wydaje się jednak, 
że klasyczne raporty introspekcyjne nie pozwalają badać precyzyjnie poziomu 
dostępu treści dla świadomości. Związane jest to z problematycznością iloś-
ciowej analizy danych introspekcyjnych, a także z niską czułością opisywanej 
metody w wykrywaniu świadomości (por. Holender, 1986; Merikle, Smilek 
i Eastwood, 2001; Shanks i St John, 1994). Istnieje zatem duże prawdopodo-
bieństwo, że analiza raportów introspekcyjnych czy też danych uzyskanych 
z wykorzystaniem metod fenomenologicznych (por. Rozdział 2.6.) nie pozwoli 
na wprowadzenie jasnej kategoryzacji zróżnicowania poziomów świadome-
go doświadczenia (por. również problem arbitralności kategoryzacji raportów 
osób badanych – Irvine, 201234). Wydaje się wreszcie, że niestrukturalizowane 
raporty werbalne mogą nie różnicować świadomości szczególnie tam, gdzie 
różnice w poziomie dostępu interesować nas będą najbardziej, a więc wtedy, 
gdy osoba nie jest w pełni świadoma tego, co doświadcza (w takich warunkach 
zresztą metody fenomenologiczne najbardziej podatne wydają się również 
na wpływ założeń osób badanych dotyczących celów eksperymentu, czy też 
na błąd aktora-obserwatora – por. Rozdział 2.6.). Zastosowanie obiektywnych 
metod pomiaru świadomości do pomiaru subiektywnego doświadczenia wy-
kluczyliśmy już wcześniej, zauważając, że nie kontrolują one subiektywne-
go aspektu świadomości. W takiej sytuacji pozostaje nam skoncentrować się 
na badaniach prowadzonych z wykorzystaniem subiektywnych miar świado-
mości, tj. skali szacowania pewności, skali obstawiania, skali poczucia ciepła, 
skali świadomości percepcyjnej oraz skali ciągłej (por. Rozdział 2.3.)35. Wyda-
je się, że metody te stanowią swego rodzaju kompromis pomiędzy obiektyw-
nym pomiarem świadomości a raportami introspekcyjnymi.

34 W badaniach własnych (Łukowska, Janik, Kasparek, Majchrowicz i Wierzchoń, 2013) 
podjęto ostatnio próbę takiej charakterystyki danych jakościowych, wprowadzając w ramach wy-
wiadu pytanie o zmianę subiektywnego doświadczenia, wydaje się jednak, że ta miara również 
zakłócana jest przez oczekiwania badanych co do celu eksperymentu.

35 W dalszej perspektywie czasowej, podobne badania można również przeprowadzić z wy-
korzystaniem behawioralnych miar subiektywnego doświadczenia (por. Rozdział 2.4.).
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Jak określić jednak, która z wymienionych wyżej metod jest najlepsza? 
W poprzednim rozdziale wyliczono wady i zalety każdej z tych skal. Na pod-
stawie analizy omawianych tam badań można stwierdzić, że krytyka tych me-
tod skoncentrowana była dotychczas przede wszystkim na określeniu zmien-
nych zakłócających pomiar (szczególnie w przypadku skali obstawiania) oraz 
na próbie wykazania na ich podstawie przewagi jednej z proponowanych me-
tod nad innymi. Wydaje się jednak, że każda z opisywanych skal jest w pew-
nym stopniu podatna na zakłócenia pomiarowe. Szczególnie intensywna kry-
tyka miary obstawiania wydaje się wynikać z tego, że modele ekonomiczne 
bardzo precyzyjnie opisują zakłócenia jej pomiaru związane np. z asymetrią 
zysku i nagrody czy też ze strategią unikania ryzyka finansowego (McGraw, 
Larsen, Kahneman i Schkade, 2010), podczas gdy zmienne zakłócające wyni-
ki innych miar nie zostały jeszcze w pełni opisane. Dobrym przykładem wy-
daje się tu skala pewności, której szacowanie bez wątpienia mogą moderować 
choćby zmienne osobowościowe czy też prywatne teorie osób badanych doty-
czące tego, czym jest pewność (por. Chabris i Simons, 2011; na niejasny sta-
tus skali pewności wskazuje też np. Sackur, 2012). Wydaje się zatem, że sama 
analiza argumentów krytycznych przedstawianych w dyskusji dotyczącej 
każdej z metod z osobna nie pozwala do końca odpowiedzieć na pytanie, któ-
ra ze wspomnianych skal jest lepszą miarą świadomości, a w szczególności: 
która pozwala lepiej oszacować zróżnicowanie poziomu świadomości. 

W literaturze proponuje się ostatnio analizę tego problemu z wykorzy-
staniem tak zwanego kryterium korelacji, a więc oszacowania wpływu po-
ziomu deklarowanej przez osoby badane świadomości na poprawność wy-
konywania zadania (Dienes i Seth, 2010; Dienes, Altmann, Kwan i Goode, 
1995; Sandberg, Timmermans, Overgaard i Cleeremans, 2010; por. również 
Rozdział 2.3.1.). Owo kryterium zakłada, że poprawne wykonanie danego za-
dania wymaga świadomego dostępu do treści, której dotyczy zadanie. W kon-
sekwencji zachowanie jednostki jest traktowane jako punkt odniesienia dla 
oceny świadomości, dzięki któremu można określić, na ile osoba badana jest 
świadoma (zakłada się, że im bardziej jest ona świadoma jakiejś treści, tym 
lepiej wykonuje zadanie świadomości wymagające), a także czego konkret-
nie jest świadoma (może ona deklarować wysoki poziom swej świadomo-
ści, ale wskaźnik błędów będzie nas informować, że jej deklaracja dotyczy 
innej treści niż ta, której dotyczy zadanie). Wykorzystywanie poprawności 
jako pośredniej miary świadomości, a więc de facto przyjęcie, że efektywność 
przetwarzania informacji jest bezpośrednio związana ze świadomością, jest 
oczywiście problematyczne (por. np. Marcel, 1983, 1993). Można bowiem 
opisać wiele efektów wskazujących na dwustronną niezależność świadomości 
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i zachowania (Lau, 2008). Przykładem może być wspominane już wcześniej 
ślepowidzenie, a więc zaburzenie, w przypadku którego obserwujemy po-
prawne zachowanie wskazujące na dostęp do informacji wizualnych, które 
nie jest jednak powiązane z subiektywną dostępnością treści (Marcel, 1993). 
Podobnie, wydaje się możliwe, że zachowanie czasem niedoszacowuje po-
ziomu świadomości. Można chociażby zapytać o świadomość w taki sposób, 
że odpowiedź osoby badanej zapośredniczana będzie przez ograniczenia uwa-
gi czy też pamięci. Przykładem może być tu omawiany już wcześniej para-
dygmat Sperlinga (1960), w którym wspomagany raport werbalny sugeruje, 
że osoby badane są świadome większej ilości bodźców, niż wskazywałby 
na to raport niewspomagany (Lau 2008a)36. Wreszcie wydaje się, że świa-
domość unifikuje wiele doznań w jedno, spójne, subiektywne doświadcze-
nie, podczas gdy miary behawioralne koncentrują się raczej na niezależnych 
od siebie efektach działania poszczególnych procesów przetwarzania infor-
macji prowadzących do wygenerowania jakiejś reakcji. Za przykład mogą tu 
służyć badania dotyczące świadomego przewidywania zdarzeń (Perruchet, 
Cleeremans i Destrebecqz, 2006), w których obserwuje się różne reakcje osób 
badanych w zależności od modalności, z wykorzystaniem której generowa-
na jest odpowiedź (np. reakcja behawioralna, raport werbalny albo mrugnię-
cie okiem; choć należy dodać, że w wielu warunkach wykazuje się również 
dużą zbieżność podobnych reakcji – por. np. Destrebecqz i inni, 2010; Oh, 
Han, Peterson i Jeong, 2012). Wreszcie niezależność raportów werbalnych 
i poprawności potwierdzają również bezpośrednio opisane już wcześniej 
badania zespołu Laua, w których wyrównywano poprawność wykonywania 
zadania pierwszego rzędu pomiędzy warunkami, a mimo to zaobserwowano 
różnicę w raportach werbalnych osób badanych (por. Lau i Passingham, 2006; 
Rounis, Maniscalco, Rothwell, Passingham i Lau, 2010)37.

36 Warto zauważyć, że interpretacja tego przykładu zależy od interpretacji efektu obserwo-
wanego w zadaniu Sperlinga. Proponując ten przykład, Lau zakłada, że wszystkie bodźce pre-
zentowane w zadaniu są tak naprawdę świadome (a więc przyjmuje interpretację Blocka, 1995). 
W takiej sytuacji raport (reakcja werbalna) niedoszacowuje poziom świadomości. Jeżeli jednak 
przyjmiemy, że osoby badane nie są świadome treści prezentowanych bodźców (Rosenthal 
i Weisberg, 2008), wtedy należałoby tu raczej powiedzieć, że raport nie dotyczył tego aspektu 
bodźca, który był w istocie treścią doświadczenia jednostki. 

37 Problem uświadomienia treści doświadczenia, w sytuacji gdy osoba badana popełnia błę-
dy, jest oczywiście zdecydowanie bardziej złożony. Można wymienić również wiele sytuacji, 
gdy nasze doświadczenie całkowicie nie zgadza się np. z obiektywnymi faktami percepcyjnymi 
(przykład halucynacji – por. Kouider, de Gardelle, Sackur i Dupoux, 2010). Jednak dla uprosz-
czenia wywodu nie będziemy się tu zajmować przykładami konstrukcji doświadczenia w sytuacji 
braku dostępu do reprezentacji percepcyjnej czy też pamięciowej. Wrócimy do tego wątku w pod-
sumowaniu tej monografii.
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Wydaje się jednak, że w kontekście porównania skal świadomości, więk-
szość z opisywanych problemów można zredukować, porównując kilka 
miar w warunkach takiego samego zadania. W takiej sytuacji można zało-
żyć, że błąd, którym obciążona jest zależność zachowania i świadomości, 
jest kontrolowany (tj. taki sam we wszystkich grupach), a więc ewentualne 
zróżnicowanie efektów pomiarów świadomości wynika raczej z wpływu wa-
runków zakłócających pomiar (por. np. Clifford, Arabzadeh i Harris, 2008) 
albo z różnic w zakresie świadomości kontrolowanej przez każdą ze skal 
(Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz i Cleeremans, 2012). Takie założenia są 
ostatnio wykorzystywane w badaniach subiektywnych skal świadomości dość 
powszechnie (por. Dienes i Seth, 2010; Sandberg i inni, 2010; Szczepanowski, 
Traczyk, Wierzchoń i Cleeremans, 2013; Wierzchoń i inni, 2012), choć bada-
cze nie zawsze jawnie je deklarują. 

Jednak proponowana logika eksperymentalna wymaga przyjęcia jednego 
dodatkowego założenia dotyczącego analizowanych skal, a mianowicie uz-
nania, że wszystkie opisywane miary mierzą ten sam rodzaj świadomości. 
Co ciekawe, pomimo powszechnego uznawania kryterium korelacji za kry-
terium pozwalające na wybór precyzyjnej metody oszacowania świadomości 
(Ramsøy i Overgaard, 2004; Sandberg i inni, 2010), założenie to budzi ostat-
nio sporo kontrowersji wśród badaczy zajmujących się pomiarem świadomo-
ści bodźców percepcyjnych (Overgaard i Sandberg, 2012; Sackur, 2012).

W niniejszej monografii poddano już analizie problem jednorodności 
świadomego doświadczenia, a także rozróżnienie pomiędzy świadomością 
doświadczenia i świadomością, że jest się świadomym (metaświadomością). 
Propozycję wyróżnienia tych dwóch aspektów świadomości warto jednak 
rozważyć również w kontekście analizy metod pomiaru świadomości. Nie-
którzy badacze uważają bowiem, że powodem zróżnicowania wzorca wyni-
ków dla omawianych skal może być różny typ treści doświadczenia, którego 
one dotyczą (Overgaard i Sandberg, 2012; Sackur, 2012). W szczególności 
proponuje się, że skala świadomości percepcyjnej jest przykładem skali in-
trospekcyjnej koncentrującej się na opisie świadomego doświadczenia, pod-
czas gdy pomiar szacowania pewności odnosi się raczej do sądów na temat 
doświadczenia (ale już nie samego doświadczenia – por. w tym kontekście 
również rozróżnienie pomiędzy świadomością wiedzy pozwalającej na ocenę 
doświadczenia i świadomością wiedzy o strukturze – Dienes i Scott, 2005; 
Mealor i Dienes, 2013). W terminologii modeli hierarchicznych należałoby 
więc powiedzieć, że skala świadomości percepcyjnej mierzy dostęp do treści 
reprezentacji pierwszego rzędu, a skala szacowania pewności – dostęp do me-
tareprezentacji. Taką właśnie interpretację teoretyczną przedstawiają zarówno 
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Overgaard i Sandberg (2012), jak i Sackur (2012), którzy proponują, aby oba 
poziomy reprezentacji próbować zdefiniować (i mierzyć) zarówno obiektyw-
nie, jak i subiektywnie (por. Tabela 1). 

Tabela 1. Charakterystyka postulowanych przez Overgaarda i Sandberga (2012) pro-
cesów związanych z funkcjonalnym i subiektywnym poziomem funkcjonowania re-
prezentacji pierwszego i wyższego rzędu oraz propozycje odpowiadających im metod 
pomiaru (Sackur, 2012).

stan mentalny 
pierwszego rzędu

stan mentalny 
drugiego rzędu

poziom funkcjonalny 
(obiektywny)

poznanie
pomiar: reakcja

metapoznanie
pomiar: samoobserwacja (np. oszaco-
wanie czasu reakcji)

poziom subiektywny
świadomość
pomiar: widoczność (np. skala świa-
domości percepcyjnej)

introspekcja
pomiar: poczucie wysiłku 
(albo np. skala poczucia ciepła)

Opracowanie własne na podstawie: Overgaard i Sandberg (2012) oraz Sackur (2012).

Zdaniem cytowanych autorów wyodrębnienie dwóch możliwych form su-
biektywnego doświadczenia powinno w konsekwencji prowadzić do wyróż-
nienia dwóch możliwych rodzajów metod subiektywnego pomiaru świado-
mości, z których każda mierzyłaby dostępność innego poziomu reprezentacji 
(Sackur, 2012; – por. Tabela 1). Ta propozycja teoretyczna wydaje się jednak 
generować wiele problemów interpretacyjnych, które stają się dobrze widocz-
ne, gdy spróbujemy skonceptualizować ją w terminologii proponowanego 
w niniejszej monografii modelu teoretycznego. 

Dlaczego, jak proponują niektórzy, introspekcja i świadomość miałyby 
być od siebie różne (Overgaard, 2008; Overgaard i Sandberg, 2012)? Zgod-
nie z dyskutowanym tu ujęciem, świadomość związana miałaby być z ak-
tywnością reprezentacji pierwszego rzędu, a miary bezpośrednie, takie jak 
skala świadomości percepcyjnej, miałyby pozwalać bezpośrednio określić 
świadomość doświadczenia (por. Tabela 1). Pozostałe subiektywne skale 
świadomości odnosiłyby się nie do świadomości, ale do introspekcji (rozu-
mianej tu jako sąd poznawczy, czy też ocena subiektywnego doświadczenia 
– por. Overgaard i Sandberg, 2012). Jak jednak pamiętamy, z punktu widze-
nia modeli hierarchicznych, świadomość oparta na bezpośrednim doświad-
czeniu stanu mentalnego pierwszego rzędu nie jest możliwa. Doświadczenie 
to zawsze jest zapośredniczane przez stan mentalny wyższego rzędu (zresz-
tą nawet przyjmując czysto teoretycznie możliwość bezpośredniego dostępu 
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do treści świadomości, wydaje się mało prawdopodobne, aby dobrym sposo-
bem pomiaru takiego doświadczenia była metoda oparta na raporcie werbal-
nym, bowiem sama werbalizacja z pewnością wymaga reinterpretacji stymu-
lacji, której dotyczy). Można oczywiście postulować, że opisywany podział 
dotyczy tak naprawdę rozróżnienia pomiędzy sytuacjami, gdy osoba bada-
na zdaje sobie sprawę albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest świadoma 
(a więc z porównaniem sytuacji, w których sama metareprezentacja jest albo 
nie jest świadoma – por. Rosenthal, 2012). W pierwszym rozdziale tej mono-
grafii opisano, dlaczego taka interpretacja teorii hierarchicznych nie wydaje 
się jednak prawdopodobna z punktu widzenia wyników badań empirycznych 
(szczególnie chodzi tu o badania neurobiologiczne wskazujące na zależność 
metareprezentacji i generowanego na jej podstawie raportu werbalnego od ak-
tywacji kory przedczołowej – por. Lau i Passingham, 2006; Maniscalco i Lau, 
2012; Rounis i inni, 2010). Wydaje się, że można również zaproponować tutaj 
eksperyment myślowy wspierający proponowaną interpretację. Zastanówmy 
się zatem: czy rzeczywiście łatwo oddzielić sytuacje, w których jesteśmy albo 
nie jesteśmy świadomi metareprezentacji? A jeżeli tak, to czy te dwie sytuacje 
rzeczywiście związane są z jakościowo różnym doświadczeniem?

Wyobraźmy sobie, że widzimy jabłko. Patrzymy na nie i po prostu staje 
się ono treścią naszej świadomości. W ujęciu analizowanych powyżej modeli 
doświadczamy czystej, świadomej percepcji, stanu mentalnego pierwszego 
rzędu „niesplamionego” introspekcją38. Wyobraźmy sobie jednak, że kon-
centrujemy się na tym doświadczeniu. Prawdopodobnie pierwszym efektem 
takiej koncentracji będzie konstatacja, że jesteśmy świadomi jabłka. Czy 
ten wniosek zmieni jednak jakoś drastycznie treść naszego subiektywnego 
doświadczenia? Czy naprawdę zaczynamy być świadomi czegoś innego niż 
na początku? A może treść doświadczenia pozostaje niezmieniona, tylko 
po prostu dostęp do niej staje się pełniejszy (podobnie jak skoncentrowanie 
uwagi na bodźcu sprawia, że lepiej go widzimy)? 

Przyjmując założenia modeli hierarchicznych, musimy się pogodzić z kon-
statacją, że w rzeczywistości nigdy nie widzimy niczego „na własne oczy”. 
Widzimy jedynie interpretację stymulacji wzrokowej przetworzoną przez 
reprezentację wyższego rzędu. Wydaje się, że mówiąc, iż jesteśmy świadomi 
tego, że widzimy, mamy tak naprawdę na myśli to, że metareprezentacja staje 
się elementem naszego jednolitego, subiektywnego doświadczenia. Różnica 

38 Wyobrażenie sobie takiego stanu nie jest łatwe, ale przykładem może być tu sytuacja, 
gdy uciekamy myślami gdzieś daleko i po prostu patrzymy przed siebie „o niczym nie myśląc”. 
Patrzymy, ale nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, co jest przed nami.
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dotyczy jedynie stopnia dostępu do metareprezentacji, a nie samej obecności 
metareprezentacji w świadomości (ponieważ sama reprezentacja wyższego 
rzędu musi być obecna, aby możliwe było uświadomienie treści). Dlatego 
właśnie o zmianie stopnia dostępu do świadomości możemy wnioskować 
ze zmian w raportach werbalnych (Rosenthal, 2012), nawet jeżeli wydaje się 
nam, że raporty te dotyczą jedynie bezpośredniego doświadczenia. Formu-
łując takie założenia, można zatem przyjąć, że w celu określenia zmienno-
ści świadomego doświadczenia (dostępu do metareprezentacji) w przypadku 
większości procesów świadomych39 możemy po prostu zastosować korelację 
pomiędzy wskazaniami subiektywnej skali świadomości oraz zachowaniem 
(warto tu pamiętać, że zgodnie z proponowanym ujęciem zmiana dostępności 

39 Oczywiście taka logika eksperymentalna nie powinna być stosowana w przypadku zadań, 
o których wiadomo, że świadome deklaracje nie korelują z zachowaniem, np. ze względu na błęd-
ną interpretację przez osoby badane tego, o co w zadaniu chodzi. 

Rycina 7. Metody pomiaru świadomości metareprezentacji w zależności od stopnia jej 
automatyzacji, zobrazowane w odniesieniu do założeń modelu radykalnej plastyczności 
zmodyfikowanej zgodnie z założeniami modelu własnego.
Zmodyfikowana wersja ryciny przedstawionej przez Cleeremansa (2012).
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metareprezentacji związana jest również ze zmianą zaangażowania procesów 
kontroli, które stanowią podstawę poprawnego wykonania większości zadań 
wykorzystywanych w badaniach porównujących różne skale – por. Rycina 7). 

Opisywany mechanizm pozwala zatem zinterpretować zmienność raportów 
dotyczących świadomości doświadczenia w obrębie różnego poziomu dostęp-
ności procesów świadomych (por. Rycina 7). W świetle założeń modelu rady-
kalnej plastyczności (Cleeremans, 2011) problematyczny staje się jednak po-
miar reprezentacji zautomatyzowanych, a więc takich reprezentacji, które same 
nie są treścią doświadczenia. Zgodnie z analizowanym tu ujęciem, powinniśmy 
w ich przypadku obserwować niższy dostęp do treści doświadczenia. W modelu 
własnym proponuje się, że postulowany tu niższy dostęp do treści doświadcze-
nia dotyczy w szczególności niższej dostępności doświadczenia w introspekcji, 
co związane jest przede wszystkim z automatyzacją (a więc i słabszą kontrolą) 
metareprezentacji (por. transparentne metareprezentacje – Rycina 7). Wydaje 
się, że istotę proponowanego ujęcia dobrze obrazuje przykład świadomej per-
cepcji. Jak opisaliśmy powyżej, metareprezentacja tego, że widzimy, powinna 
zgodnie z przedstawionym modelem stanowić integralną część składową świa-
domej reprezentacji percepcyjnej. Ponieważ jednak metareprezentacja (wiedza, 
że widzimy) jest w tym przypadku silnie zautomatyzowana, ten element treści 
doświadczenia nie jest cały czas bezpośrednio dostępny osobie badanej. Jednak, 
podobnie jak w przypadku innych procesów automatycznych, gdy zapytamy 
osobę badaną o dostęp do tej metareprezentacji, będzie ona prawdopodobnie 
w stanie natychmiast przywołać ten element swojego subiektywnego doświad-
czenia. Dobrze pokazują to wyniki uzyskane w badaniach, w których zastoso-
wano skalę świadomości percepcyjnej. Osobom badanym (i części badaczy) 
wydaje się, że opisuje ona bezpośrednie doświadczenie, jednak wyniki wska-
zują, że w istocie ocenia ona sądy na temat doświadczenia (Wierzchoń i inni, 
2013; por. również opis wyników w Rozdziale 3.1.1.).

Podsumowując, wydaje się, że miary subiektywnego doświadczenia po-
zwalają opisywać zmienność stopnia dostępu do metareprezentacji, która 
odpowiada za uświadomienie danej treści. Uświadomienie samej treści do-
świadczenia zawsze zapośredniczone jest przez wpływ tej metareprezentacji 
(ale sama metareprezentacja bywa mniej lub bardziej dostępna świadomości). 
Dlatego porównanie wyników kryteriów korelacji dla poszczególnych skal 
powinno pozwolić na wskazanie, w jakim stopniu dana reprezentacja jest do-
stępna świadomości. W kolejnych częściach tego rozdziału analizie poddamy 
wyniki badań porównujących z wykorzystaniem kryterium korelacji zróżni-
cowanie ocen stopnia świadomości badanych obserwowanych dla różnych 
subiektywnych skal świadomości. Aby ograniczyć wpływ niejednoznacznej 
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zależności poprawności wykonania zadania i świadomości, skoncentrujemy 
się na badaniach, w których w ramach jednej procedury porównywano kilka 
metod pomiaru świadomości. 

3.1.1. Wybór metody pomiaru świadomości dla zadań 
percepcyjnych

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań świadomości bodźców per-
cepcyjnych z wykorzystaniem subiektywnych miar świadomości. Większość 
z tych badań koncentrowała się jednak na samym pomiarze tego, czy dany 
bodziec jest świadomy (Dienes i Seth, 2010; Overgaard, Fehl, Mouridsen, Ber-
gholt i Cleeremans, 2008; Persaud, McLeod i Cowey, 2007; Szczepanowski 
i Pessoa, 2007; Szczepanowski i inni, 2013; Wierzchoń i inni, 2012), bądź 
wpływu jakiejś manipulacji na poziom świadomości bodźca (Sandberg, Bibby, 
Timmermans, Cleeremans i Overgaard, 2011; Sandberg i inni, 2010; Wierz-
choń i inni, 2013). Jeżeli koncentrowano się na samej skali, to raczej po to, aby 
poddać dyskusji zmienne zakłócające pomiar (por. Rozdział 2.3.). W większo-
ści cytowanych badań wykorzystywano jedną, wybraną miarę świadomości. 
Wydaje się jednak, że najwięcej informacji na temat charakterystyki subiek-
tywnego doświadczenia powinny przynieść badania porównujące opisywane 
skale w ramach jednego badania. Pomiar tego typu powinien pozwolić na opis 
charakterystyki świadomego doświadczenia niezależnie od problemu tenden-
cyjności pomiaru (por. Rozdział 2). Co ważne, w większości prowadzonych 
ostatnio badań porównujących różne skale świadomości (Sandberg i inni, 
2011; Sandberg i inni, 2010; Szczepanowski i inni, 2013; Wierzchoń, Paule-
wicz, Asanowicz, Timmermans i Cleeremans, 2013) analizowane miary stoso-
wano w wersjach uwzględniających więcej niż dwie, skrajne kategorie opisu 
subiektywnego doświadczenia. Dzięki temu, analiza wyników tych badań po-
zwoli nam również ocenić efekty zróżnicowanego poziomu dostępności.

W badaniach Sandberga i współpracowników (2010) osoby badane wyko-
nywały proste zadanie percepcyjnej identyfikacji bodźców. W każdej próbie 
zadania na ekranie prezentowana była jedna z czterech figur geometrycznych 
(koło, kwadrat, trójkąt równoramienny lub romb), którą następnie maskowa-
no. Zadaniem osób badanych było określenie, który z czterech bodźców był 
prezentowany, a następnie oszacowanie świadomości z wykorzystaniem jed-
nej z trzech miar – skali świadomości percepcyjnej, skali szacowania pewno-
ści albo skali obstawiania decyzji. Aby możliwe było oszacowanie charak-
terystyki przetwarzania dla różnych poziomów świadomości, wprowadzono 
dodatkowo manipulację czasem prezentacji bodźców, wykorzystując do tego 
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celu psychofizyczną metodę limitów (por. Gescheider, 1997). Eksponowana 
badanym figura mogła zatem być prezentowana przez 16 ms albo przez jeden 
z 11 dłuższych czasów prezentacji (mieszczących się w przedziale 16–192 
ms). Zgodnie z założeniami psychofizycznego paradygmatu limitów przewi-
dywano, że w przypadku najniższych czasów prezentacji uczestnicy badań 
nie powinni świadomie identyfikować bodźców, podczas gdy dłuższy czas 
prezentacji powinien gwarantować uświadomienie. 

Przyjmując, że pomiar zróżnicowania świadomego doświadczenia opierać 
się może na analizie kryterium korelacji, w opisywanych badaniach oszacowa-
no (z wykorzystaniem modelu mieszanego regresji) zależności pomiędzy wska-
zaniami subiektywnych miar świadomości a poprawnością identyfikacji figur 
geometrycznych. Wyniki wskazują na istotny pozytywny związek pomiędzy 
analizowanymi zmiennymi dla wszystkich trzech skal zastosowanych w zada-
niu, tj. dla wszystkich skal wyższy poziom świadomości związany był z wyższą 
poprawnością wykonania zadania identyfikacji. Porównując nachylenia linii re-
gresji wykazano ponadto, że zależność ta była najsilniejsza w przypadku skali 
świadomości percepcyjnej, co wskazywałoby na wyższą precyzję pomiaru pro-
wadzonego z wykorzystaniem tej skali. Wydaje się, że związane jest to przede 
wszystkim z faktem większego zróżnicowania poprawności dla środkowych 
punktów skali świadomości percepcyjnej. Trudno jednak dopatrzyć się jakichś 
znaczących różnic we wzorcach obserwowanych wyników, które uzasadniały-
by tezę o jakościowej różnicy procesów zaangażowanych w udzielanie odpo-
wiedzi z wykorzystaniem różnych skal (Overgaard i Sandberg, 2012). Wydaje 
się, że wszystkie obserwowane różnice można wyjaśnić, odwołując się jedynie 
do różnych kryteriów oceny świadomości właściwych dla każdej skali.

Podobne analizy przeprowadzono także w ramach badań własnych 
(Wierzchoń i inni, 2013), w których również zastosowano zadanie identyfi-
kacji wizualnej w paradygmacie psychofizycznym, proponując jednak sze-
reg modyfikacji procedury eksperymentalnej. W ramach badań zastosowano 
zatem inne bodźce, prosząc osoby badane o rozpoznawanie twarzy (a więc 
obiektów złożonych, ale jednocześnie łatwo rozpoznawanych, ze względu 
na ich znaczenie społeczne – por. np. Fox, Moon, Iaria i Barton, 2009; Haxby, 
Hoffman i Gobbini, 2002; Jiang, Costello i He, 2007). Zadaniem osób bada-
nych była identyfikacja twarzy męskich i żeńskich. Poza skalami świadomo-
ści percepcyjnej, szacowania pewności oraz obstawiania, badacze wykorzy-
stali również zaproponowaną przez siebie skalę poczucia ciepła (Asanowicz, 
Wierzchoń, Taraday i Hawrot, 2010; Wierzchoń i inni, 2012). Podobnie jak 
to miało miejsce w opisanych wcześniej badaniach Sandberga i współpra-
cowników, w ramach przeprowadzonego eksperymentu autorzy prezentowali 
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osobom badanym bodźce, manipulując wewnątrzgrupowo czasem prezenta-
cji (czas prezentacji wyniósł od 16 do 192 ms). Po prezentacji bodźca osoby 
badane były proszone o decyzję, czy prezentowana przed chwilą twarz była 
twarzą mężczyzny czy kobiety. Podobnie jak w poprzednim badaniu, anali-
za zależności pomiędzy szacowanym stopniem świadomości i poprawnością 
klasyfikacji wykazała nieznaczną przewagę skali świadomości percepcyjnej 
nad pozostałymi analizowanymi miarami. Należy jednak zauważyć, że po-
dobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego eksperymentu, oceny 
dla wszystkich skal wykazywały istotną zależność pomiędzy świadomością 
a poprawnością identyfikacji bodźca.

W przeprowadzonym badaniu własnym (Wierzchoń i inni, 2013) wpro-
wadzono dodatkową manipulację, kontrolując kolejność prezentacji miar 
pierwszego i drugiego rzędu. W zależności od warunku eksperymentalne-
go, osoby badane mogły zatem szacować poziom swojej świadomości albo 
po tym, jak zadeklarowały, co było prezentowane (a więc tak jak zazwyczaj 
stosuje się wszystkie omawiane skale), albo zanim udzieliły odpowiedzi do-
tyczącej identyfikacji bodźca. Zakładano, że jeżeli istotnie skala świadomo-
ści percepcyjnej mierzy inny rodzaj treści niż pozostałe skale (Overgaard 
i Sandberg, 2012; Sackur, 2012), to ta dodatkowa manipulacja powinna róż-
nicować ocenę świadomości. W szczególności, stosując skale metapoznaw-
cze (skala szacowania pewności i skala obstawiania) osoby badane powinny 
lepiej oceniać świadomość po decyzji, której dotyczy sąd metapoznawczy, 
podczas gdy dla oceny bezpośredniego doświadczenia (a więc w przypadku 
skali świadomości percepcyjnej, a możliwe, że również skali poczucia ciepła) 
proponowana kolejność miar pierwszego i drugiego rzędu nie powinna mieć 
specjalnego znaczenia (ponieważ ocena dotyczy tu samego doświadczenia, 
a nie sądu metapoznawczego na jego temat). Okazuje się jednak, że efekt 
kolejności prezentacji nie różnicował znacząco poszczególnych warunków. 
Co ciekawe, zaobserwowano również ogólny efekt obniżenia korelacji mię-
dzy pewnością i poprawnością dla wszystkich warunków eksperymentalnych. 
Jeżeli skala została zaprezentowana przed decyzją identyfikacyjną, ocena 
na skali przewidywała poprawność odpowiedzi osoby badanej zdecydowanie 
gorzej, niż w standardowych warunkach prezentacji (a więc gdy skale pre-
zentowano po decyzji identyfikacyjnej). Wydaje się zatem, że wszystkie skale 
mierzą sądy poznawcze na temat własnego doświadczenia, a nie samo do-
świadczenie. Zgodnie z przyjmowanymi w niniejszej pracy założeniami teo-
retycznymi, można zatem na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić, 
że uświadomienie treści jest związane z aktywacją metareprezentacji, której 
treścią jest reprezentacja pierwszego rzędu odpowiedzialna za automatyczną 
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identyfikację bodźca percepcyjnego. Niewątpliwie, jednym z elementów pro-
cesu identyfikacji może w proponowanym ujęciu być też sama reakcja. Takie 
ujęcie zgodne byłoby również z założeniami modeli ucieleśnionej świado-
mości, w których zakłada się, że subiektywne doświadczenie kształtowane 
jest również przez obserwację własnych reakcji (Hurley i Noë, 2003; Myin 
i O’Regan, 2002; O’Regan, Myin i Noë, 2005)40.

Podsumowując wyniki obydwu opisywanych w tym rozdziale badań, nale-
ży zauważyć, że wzorce uzyskiwanych w badaniach wyników są zaskakująco 
podobne. Wszystkie obserwowane różnice wydają się bardziej efektem wpły-
wu zmiennych zakłócających precyzję pomiaru interesującej nas zmiennej niż 
różnic w zakresie tego, co każda ze skal w istocie mierzy. Czy można zatem 
na podstawie uzyskanych wyników wskazać skalę, która charakteryzuje się 
najlepszymi właściwościami psychometrycznymi, i tylko jej używać w kolej-
nych badaniach opisujących zróżnicowanie świadomego doświadczenia? Wy-
daje się, że takie właśnie rozwiązanie proponują Sandberg i współpracownicy 
(2010), podkreślając przewagę skali świadomości percepcyjnej nad innymi 
metodami pomiaru wykorzystanymi w ich badaniach. Problem polega jednak 
na tym, że nie da się wykluczyć możliwości, iż część różnic obserwowanych 
w ich badaniach może nie być jedynie efektem procesów zakłócających po-
miar, ale może mówić nam coś interesującego na temat samej świadomości. 
Zanim rozpatrzymy tę możliwość, przyjrzyjmy się analogicznym badaniom 
poszukującym najbardziej czułej miary świadomości w kontekście pomiaru 
świadomości treści pamięciowych.

3.1.2. Wybór metody pomiaru świadomości dla zadań 
pamięciowych

Pytanie o stopień świadomości wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia się 
sztucznych gramatyk jest jednym z kluczowych problemów dyskutowanych 
w literaturze dotyczącej tego paradygmatu (por. np. Kinder, Shanks, Cock 
i Tunney, 2003; Perruchet i Pacteau, 1990; Pothos, 2007; Reber, 1967, 1989; 
Wierzchoń, 2009). Przeprowadzono zatem wiele badań, w których próbowano 

40 Wydaje się, że do podobnych wniosków mogą również prowadzić szeroko dyskutowa-
ne badania Libeta (Libet, 1985; Libet, Gleason, Wright i Pearl, 1983), w których wykazano, 
że świadoma decyzja podjęcia jakiegoś działania pojawia się po zaobserwowaniu aktywacji neu-
ronalnej wiązanej z gotowością do działania (potencjał gotowości mierzony z wykorzystaniem 
ERP), rejestrowanej w rejonach mózgu odpowiedzialnych za kontrolowanie reakcji motorycz-
nych (np. SMA) – por. również Fried, Mukamel i Kreiman, 2011; Soon, Brass, Heinze i Haynes, 
2008. Innymi słowy aktywacja motoryczna jest w pewnym stopniu generowana automatycznie, 
podczas gdy introspekcyjna dostępność tej informacji raportowana jest później.
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odpowiedzieć na pytanie, czy wiedza nabywana w tym zadaniu jest świado-
ma. Większość badaczy zgadza się dziś, że osoby badane są przynajmniej 
częściowo świadome wiedzy nabywanej w omawianym tu zadaniu (Dienes 
i Perner, 2004; Higham, Vokey i Pritchard, 2000; Pothos 2007; Wierzchoń 
2009). Nie są jednak w pełni zgodni ani co do stopnia, w jakim osoby badane 
są tej wiedzy w istocie świadome, ani co do mechanizmu odpowiedzialnego 
za to, że część wiedzy nabywanej w zadaniu wydaje się świadoma, a część nie. 
Nie wdając się tu w rozważania szczegółowych argumentów w tej dyskusji 
(wrócimy jeszcze do tego wątku w kolejnym podrozdziale), należy zauważyć, 
że omawiany paradygmat wydaje się dobrym przykładem zadania, w którym 
można próbować określić charakterystykę świadomości treści pamięciowych. 
Mamy tu bowiem z pewnością do czynienia z sytuacją, gdy osoby badane nie 
są w pełni świadome nabywanej wiedzy. 

Analizując problem uświadomienia wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia 
się sztucznych gramatyk, przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem su-
biektywnych skal świadomości (por. Asanowicz i inni, 2010; Dienes i Perner, 
2004; Dienes i Seth, 2010; Persaud i inni, 2007; Tunney, 2005, 2010). Podob-
nie jak miało to miejsce w przypadku treści percepcyjnych, wyniki uzyski-
wane z wykorzystaniem różnych miar nie były do końca spójne (por. Dienes 
i Seth, 2010; Persaud i inni, 2007), w kontekście czego dyskutowano problem 
zmiennych zakłócających pomiar oraz czułość poszczególnych miar. Moż-
na zatem przypuszczać, że również w przypadku tego paradygmatu badania 
porównujące bezpośrednio różne miary świadomości pozwolą na uzyskanie 
różnic, których interpretację będziemy mogli porównać z wnioskami płyną-
cymi z badań nad porównaniem skal subiektywnych w warunkach zadania 
percepcyjnego. 

Przeprowadzono kilka badań w analizowanym paradygmacie, w których 
porównano wyniki szacowania świadomości z wykorzystaniem kilku różnych 
skal świadomości (Anzulewicz, Asanowicz i Wierzchoń, 2013; Asanowicz 
i inni, 2010; Dienes i Seth, 2010; Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz i Cleere-
mans, 2012). Podobnie jak w badaniach świadomości percepcyjnej, kon-
centrowano się przy tym dotychczas przede wszystkim na próbie wskazania 
najbardziej precyzyjnej metody pomiaru świadomości, a przede wszystkim 
wykazania przewagi skali szacowania pewności nad skalą obstawiania decy-
zji (por. Dienes i Seth, 2010), a także wykazania zalet miary poczucia ciepła 
(Asanowicz i inni, 2010; Wierzchoń i inni, 2012). Aby wykazać przewagę 
jednych skal nad innymi, w opisywanych badaniach analizowano ponow-
nie kryterium korelacji, a więc związek pomiędzy szacowanym poziomem 
świadomości a poprawnością klasyfikacji ciągów. Najszersze porównanie 
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wykorzystywanych w badaniach skal świadomości przeprowadzono w ra-
mach badań własnych (Wierzchoń i inni, 2012). Ponieważ uzyskane wyniki 
są zgodne z pozostałymi badaniami analizującymi interesujący nas tu problem 
(Anzulewicz, Asanowicz i Wierzchoń, 2013; Asanowicz i inni, 2010; Dienes 
i Seth, 2010), przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo ich wynikom. 

W opisywanych badaniach porównano w kontekście zadania uczenia się 
sztucznych gramatyk pięć metod pomiaru świadomości: skalę szacowania 
pewności, skalę obstawiania decyzji, skalę poczucia ciepła oraz skalę świa-
domości percepcyjnej i skalę ciągłą (Wierzchoń i inni, 2012). Dwie ostatnie 
skale zmodyfikowane zostały do warunków zadania pamięciowego: przez 
analogię do sytuacji zadania percepcyjnego pytano tu badanych o treść, której 
dotyczy zadanie pierwszego rzędu, a więc w tym przypadku o świadomość 
reguły („percepcja” reguły przez analogię do percepcji obiektu mierzonej 
z wykorzystaniem klasycznej wersji skal). Wyniki przeprowadzonych badań 
wykazały istotny związek pomiędzy poprawnością klasyfikacji ciągów oraz 
deklarowaną świadomością. Podobnie jak w przypadku zadania percepcyj-
nego, zaobserwowano jednak również pewne różnice dotyczące omawianej 
zależności (ponownie porównano nachylenia regresji). W zgodzie z wynikami 
wcześniejszych badań (Dienes i Seth, 2010) okazało się, że wyniki skali sza-
cowania pewności w największym stopniu pozwalały przewidywać stopień 
pewności osób badanych. Jednocześnie jednak okazało się, że poprawność 
obserwowana dla najniższej wartości tej skali okazała się zbliżona do warto-
ści losowej. 

Podobnie jak w przypadku świadomości percepcyjnej, zróżnicowanie efek-
tów obserwowanych dla poszczególnych skal w analizowanym badaniu może 
być związane z wpływem czynników zakłócających pomiar świadomości lub 
zróżnicowanym poziomem czułości pomiaru właściwym dla każdej ze skal. 
Wyniki wskazują jednak również dosyć jednoznacznie, że wnioskowanie 
o stopniu świadomości na podstawie wyników jednej tylko miary obciążone 
jest pewnym ryzykiem. Skala szacowania pewności pozwalała co prawda naj-
lepiej przewidywać poprawność klasyfikacji ciągów, jednak wyniki dla naj-
niższego punktu omawianej skali prowadzą do problemów z interpretacją, czy, 
a przede wszystkim na ile proces uczenia ukrytego jest świadomy. Okazuje się 
bowiem, że gdy osoby badane deklarują z wykorzystaniem skali szacowa-
nia pewności brak świadomości, wykonują zadanie klasyfikacji na poziomie 
losowym. Kiedy jednak świadomość szacowana jest z wykorzystaniem in-
nych miar subiektywnych, wyniki poprawności dla najniższego punktu skali 
są istotnie wyższe. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby ta sama wiedza 
(kryjąca się pod najniższym punktem każdej ze skal) była raz świadoma, a raz 
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nieświadoma. Musi więc istnieć jakaś alternatywna interpretacja uzyskanych 
wyników. Co więcej, wydaje się, że na drodze do niej nie można poprzestać 
na wyborze jednej skali świadomości, ale raczej należy spróbować zestawić 
z sobą wyniki obserwowane z wykorzystaniem różnych skal. 

3.1.3. Model interpretacji wyników subiektywnych skal 
świadomości

Podsumowując analizy porównawcze subiektywnych skal świadomości opisa-
ne w poprzednich podrozdziałach, można odnieść wrażenie, że próby wybra-
nia jednej, optymalnej metody pomiaru świadomości przysłaniają badaczom 
cel nadrzędny prowadzonych badań, to jest zaproponowanie miary, która wy-
czerpująco opisywałaby charakterystykę subiektywnego doświadczenia jed-
nostki. Wydaje się, że badania nad pomiarem świadomości mogłyby więcej 
powiedzieć nam na temat subiektywnego aspektu świadomego doświadczenia, 
gdybyśmy skoncentrowali się na analizie zróżnicowania deklaracji osób bada-
nych. Warto porównać również wyniki uzyskiwane z wykorzystaniem różnych 
skal dla treści percepcyjnych i pamięciowych zastanawiając się, na ile obser-
wowane w nich efekty pozwalają powiedzieć coś interesującego na temat ogól-
nej charakterystyki subiektywnego doświadczenia. Ten ostatni wątek wydaje 
się szczególnie cenny z teoretycznego punktu widzenia, ponieważ dotyczy on 
problemu jedności doświadczenia. Większość obecnych dziś w literaturze te-
orii świadomości ogranicza się do dostępności bodźców wzrokowych. Jednak 
problem, z którym próbujemy zmierzyć się w tej monografii, wydaje się doty-
czyć przede wszystkim mechanizmów, dzięki którym zarówno treści percep-
cyjne, jak i pamięciowe stają się treścią świadomego doświadczenia. 

Zgodnie z proponowaną we wstępnej części tego rozdziału analizą teore-
tyczną możliwych treści świadomego doświadczenia, przyjęliśmy, że wszyst-
kie formy subiektywnych skal świadomości mierzą w istocie tę samą zmien-
ną – subiektywną dostępność treści doświadczenia (stopień uświadomienia). 
Należy przyjąć, że duża część różnic w raportach werbalnych obserwowanych 
z wykorzystaniem różnych skal wynika z wpływu zmiennych zakłócających. 
Wydaje się jednak, że poszczególne skale mogą różnić się również przyjmo-
wanymi kryteriami wykorzystywania poszczególnych stopni skali. Warto 
przyjrzeć się bliżej konsekwencjom takiej propozycji teoretycznej.

Porównując skale w kontekście zadania uczenia się sztucznych gramatyk, 
zaproponowaliśmy analizę, w której przyglądaliśmy się różnicom poziomu 
świadomości szacowanego z wykorzystaniem różnych skal. Jak pamiętamy, 
inspiracją dla tej analizy był dość zaskakujący wynik, wskazujący na różną 
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poprawność klasyfikacji obserwowanej dla najniższych punktów poszczegól-
nych skal świadomości (Wierzchoń i inni, 2012). Jak pamiętamy też, klasy-
fikacja ciągów powyżej poziomu losowego w tym warunku uważana jest za-
zwyczaj za przejaw wpływu wiedzy ukrytej na wykonywanie interesującego 
nas zadania (Dienes i Seth, 2010; Dienes i inni, 1995 – por. kryterium zgady-
wania – Rozdział 2.3.1.). Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby udział 
wiedzy ukrytej modyfikowany był przez rodzaj wykorzystanej w badaniach 
skali (tym bardziej że nie zaobserwowano żadnych różnic w ogólnej popraw-
ności klasyfikacji). Wydaje się zatem, że to poziom świadomości związany 
z najniższymi punktami poszczególnych skal różni się między warunkami. 
W proponowanym modelu przyjęliśmy założenie o stopniowalnym charak-
terze dostępu do świadomego doświadczenia (do innych argumentów empi-
rycznych przemawiających za tą propozycją teoretyczną powrócimy jeszcze 
w Rozdziale 3.2.2.). Dlatego zmienność dostępności treści świadomości opi-
sano jako kontinuum pomiędzy brakiem świadomości bodźca a jego pełną 
świadomością (por. Rycina 8, oś Y). Założono jednocześnie, że każda skala 
świadomości (X1, X2, X3) mierzy jedynie pewien zakres zmienności na tym 

Rycina 8. Teoretyczna analiza różnic pomiędzy trzema hipotetycznymi skalami subiek-
tywnego doświadczenia (X1, X2, X3). Oś Y reprezentuje zmienną latentną: kontinuum do-
stępności treści dla świadomości; oś X reprezentuje zmienną obserwowalną: wynik na wy-
branej subiektywnej skali świadomości.
Przedruk ryciny za: Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz, Cleeremans (2012). Subjective 
measures of consciousness in artificial grammar learning task. Consciousness and 
Cognition, 21, 1141–1153.
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kontinuum (oś X). Porównajmy trzy przykładowe subiektywne skale świado-
mości przedstawione na analizowanej rycinie. 

Skala X1 pozwala na oszacowanie zmienności dostępności świadomego 
doświadczenia dla części kontinuum mieszczącej się pomiędzy punktem a  
i punktem b. Wykorzystując kryterium korelacji, możemy obliczyć, w jakim 
stopniu różnica pomiędzy analizowanymi punktami jest rzeczywiście istotna 
dla przewidywania zachowania jednostki. Istotna korelacja wskazywać bę-
dzie również pośrednio na wyższy poziom świadomości obserwowany dla 
oceny b niż a. Jednak wykorzystanie w badaniach jedynie skali X1 sprawia, 
że nie dowiadujemy się nic na temat zmienności w obrębie tych części kon-
tinuum, których nie obejmuje ta skala. Dobrze widać to, gdy porównamy 
zakres świadomości oszacowywany przez skalę X1 oraz skalę X3. Skala X3, 
analogicznie do skali X1, pozwala analizować zmienność właściwą dla czę-
ści kontinuum doświadczenia mieszczącej się pomiędzy punktami a′′ oraz b′′. 
Co więcej, zakres zmienności kontinuum oszacowywany przez skalę X3 wy-
daje się podobny do zakresu oszacowywanego przez skalę X1. Zauważmy 
jednak, że najwyższy punkt skali X3 określa niższy poziom świadomości niż 
najniższy punkt skali X1 (może być również tak, że skala X1 przyjmuje bar-
dziej konserwatywne kryterium oceny świadomości i dlatego pod najniższą 
oceną znajdą się nie tylko reakcje związane z określonym stopniem świado-
mości − punkt a, ale wszystkie reakcje, których osoba badana nie jest w pełni 
świadoma – tj. również te opisywane przez skalę X3). 

Skale mogą się również różnić zakresem kontinuum świadomości, które 
obejmują. Dobrze pokazuje to przykład skali X2, która nie pozwala oszacować 
najniższych części kontinuum świadomości, ale jednocześnie obejmuje więk-
szy obszar zmienności (pomiędzy punktami a′ i b′) niż pozostałe dwie skale. 
Można oczywiście przyjmować, że dobra skala świadomości powinna być 
jak najbardziej czuła w przewidywaniu zmienności subiektywnego doświad-
czenia (Sandberg i inni, 2010). Dlatego w niektórych sytuacjach to skala X2 
będzie najlepiej opisywać zróżnicowanie świadomości osób badanych. Jest 
jednak prawdopodobne, że w niektórych przypadkach to oszacowanie zróżni-
cowania wąskiego wycinka kontinuum świadomości będzie istotniejsze. Wte-
dy może się okazać, że skala o mniejszym zasięgu jest bardziej przydatna. 
Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia szczególnie wtedy, gdy interesuje 
nas zmienność w obszarze kontinuum zbliżonym do granicy subiektywnego 
doświadczenia (por. skala X3). Wydaje się, że tylko analiza z wykorzystaniem 
skali obejmującej swym zakresem zróżnicowanie doświadczenia na grani-
cy świadomości pozwoli na określenie, czy dana treść rzeczywiście nie jest 
świadoma, czy jedynie metoda pomiaru świadomości, którą wykorzystywano 
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w tym celu do tej pory, nie pozwalała wystarczająco precyzyjnie oszacować 
świadomości. 

Dzięki powyższej analizie wykazaliśmy, dlaczego szacowanie zmienności 
dostępności treści dla świadomości z wykorzystaniem jednej tylko skali może 
nie być w niektórych sytuacjach wystarczająco precyzyjne. Oczywiście opisane 
tu zależności nie dotyczą jedynie punktów skrajnych analizowanych skal. Oma-
wiany problem staje się jeszcze bardziej istotny wtedy, gdy chcemy precyzyjnie 
opisać zróżnicowanie doświadczenia związanego z różnymi poziomami dostę-
pu do treści świadomości (a więc zróżnicowanie poziomu dostępu właściwe-
go dla każdego punktu skali). Warto zastanowić się, jak opisać całą zmienność 
doświadczenia z wykorzystaniem subiektywnych skal świadomości. Można 
spróbować się tu oprzeć na wskazaniach poprawności wykonywania zadania, 
którego świadomość jest szacowana. Pomimo zastrzeżeń dotyczących związ-
ku poprawności z deklarowanym poziomem świadomości (por. Rozdział 3.1.), 
wydaje się, że zmienna ta może dostarczyć nam przybliżonej informacji o po-
ziomie dostępności analizowanej treści. Opierając się na takim założeniu, za-
proponowaliśmy porównanie z sobą poziomów świadomości właściwych dla 
każdego punktu, każdej ze skal porównywanych w sytuacji wykonywania 

Rycina 9. Propozycja analizy zmienności subiektywnego doświadczenia obserwowanego 
w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk. Oś X: kontinuum dostępności treści dla świa-
domości oszacowywane z wykorzystaniem mediany poprawności klasyfikacji. Zakładając 
stopniowalny charakter dostępu do świadomego doświadczenia, medianę poprawności wy-
korzystano jako wskaźnik dostępu obserwowanego dla każdego punktu każdej z porówny-
wanych skal świadomości. CR – skala szacowania pewności; PDW – skala obstawiania de-
cyzji; FOW – skala poczucia ciepła; RAS – skala świadomości reguły; SDS – skala ciągła.
Przedruk ryciny za: Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz, Cleeremans (2012). Subjective 
measures of consciousness in artificial grammar learning task. Consciousness and 
Cognition, 21, 1141–1153.
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zadania uczenia się sztucznych gramatyk. Poszczególne punkty poszczególnych 
skal uszeregowaliś my według mediany poprawności, zakładając, że najczęstsza 
wartość poprawności pozwala wskazać najczęściej obserwowany dla poszcze-
gólnych badanych poziom świadomości (por. Rycina 9; Wierzchoń i inni, 2012). 

Okazało się, że badani szacujący swoją świadomość decyzji klasyfika-
cyjnej odmiennie różnicowali dostępność treści świadomości, w zależności 
od skali, za której pomocą świadomość była szacowana. W szczególności wy-
daje się, że skala szacowania pewności pozwala ocenić największy zakres 
kontinuum zmienności świadomego doświadczenia, podczas gdy na przykład 
zastosowanie skali poczucia ciepła wydaje się ograniczać do różnicowania 
zmienności w obrębie dolnej części kontinuum świadomości (aż trzy punkty 
tej skali różnicują doświadczenie, które związane jest raczej z niepełnym do-
stępem do treści świadomości – por. Rycina 9).

Wydaje się, że proponowana logika interpretacji danych subiektywnych 
metod pomiaru świadomości nie ogranicza się jedynie do opisu dostępności 
reprezentacji pamięciowej. W celu oszacowania kontinuum świadomego do-
stępu mierzonego przez każdą ze skal w innych sytuacjach eksperymentalnych 
można wykorzystać po prostu kryterium korelacji, zakładając, że pozwala ono 
określić zakres świadomości oszacowywany przez daną skalę (szczegółowa 
analiza dla każdego punktu każdej skali może w niektórych przypadkach być 
nieczytelna ze względu na zbyt dużą liczbę analizowanych warunków lub 
zbyt małą wariancję świadomości w obrębie jednego warunku, por. np. sytu-
acja badania świadomości bodźców percepcyjnych – Wierzchoń i inni, 2013). 
Przeprowadzone badania własne wykorzystujące zadanie identyfikacji per-
cepcyjnej wykazały, że w kontekście świadomości percepcji skala poczucia 
ciepła dobrze różnicuje doświadczenie w sytuacji, gdy osoby badane nie są 
w pełni świadome (tj. przy czasie prezentacji wynoszącym 32 ms), podczas 
gdy np. skala pewności lepiej różnicuje doświadczenie bodźców wyraźniej 
widocznych (czas prezentacji powyżej 48 ms, por. Wierzchoń i inni, 2013). 
Taka charakterystyka zakresu pomiarowego skal zgadzałaby się w pewnym 
stopniu z wnioskami dotyczącymi tych metod pomiaru płynącymi z analizy 
przeprowadzonej dla zadania uczenia się sztucznych gramatyk. Oczywiście 
nie oznacza to jednak, że zależność pomiędzy świadomością i poprawnością 
wykonania zadania, czy też kryteria wykorzystywania poszczególnych punk-
tów skal dla danych percepcyjnych i pamięciowych zawsze muszą być takie 
same (nie porównywano na przykład skali świadomości percepcyjnej i, od-
powiadającej jej w badaniach uczenia ukrytego, skali świadomości reguły, 
ponieważ z pewnością kryteria przyjmowane dla tej drugiej skali były zdecy-
dowanie bardziej konserwatywne – por. Wierzchoń i inni, 2012). Wydaje się 
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jednak, że powyższa analiza pozwala wykazać, że introspekcyjna dostępność 
treści szacowana z wykorzystaniem poszczególnych skal może równie dobrze 
dotyczyć treści pamięciowych, jak i percepcyjnych. Można zatem również 
przyjąć, że to dostęp do metareprezentacji powoduje, że jesteśmy bardziej 
bądź mniej świadomi danej treści, niezależnie od tego, czego ta treść doty-
czy. Niektóre z proponowanych skal zdają się lepiej mierzyć zróżnicowanie 
metareprezentacji, która nie jest w pełni dostępna świadomości, inne mogą 
różnicować reprezentacje, które są w pełni dostępne, jeszcze inne mogą po-
zwalać różnicować szeroki zakres kontinuum dostępności. Mechanizm tej 
dostępności pozostaje jednak niezmienny i związany jest, zgodnie z propo-
nowanym w tej pracy modelem, z charakterystyką metareprezentacji rerepre-
zentujących treść doświadczenia, a nie dostępnością samej treści doświadcze-
nia (której mechanizm siłą rzeczy musi być odrębny dla każdego typu treści 
doświadczenia). 

3.2. ISTOTNE PROBLEMY BADAWCZE

3.2.1. Świadomość a nieświadomość – nieświadome 
przetwarzanie informacji

Zaprezentowana w Rozdziale 3.1. analiza charakterystyki świadomego do-
świadczenia mierzonego z wykorzystaniem subiektywnych skal świadomości 
jasno pokazuje, dlaczego przyjmowanie kryterium zgadywania jako miary 
uświadomienia treści wydaje się problematyczne (por. również Dienes, 2004; 
Dienes i Perner, 2004; Dienes i inni, 1995). Wyniki badań porównujących 
różne subiektywne metody pomiaru świadomości sugerują, że niektóre miary 
mogą przyjmować na tyle konserwatywne kryterium oceny wartości wyższej 
niż najniższa wartość skali, że oceniane przez nią treści doświadczenia będą 
co najmniej w pewnym stopniu dostępne jednostce. Należy zatem przyjąć, 
że kryterium zgadywania nie pozwala zidentyfikować braku świadomości ja-
kiejś treści, bowiem jego wynik jest w zbyt dużym stopniu podatny na zakłó-
cenia związane z przyjmowanym przez badanych kryterium oceniania świa-
domości. Wniosek ten dotyczy zresztą tak naprawdę każdej miary, która 
przyjmuje, że jeżeli osoba badana twierdzi, że nie jest świadoma, a jednocześ-
nie wykonuje w miarę poprawnie jakieś zadanie, to na tej podstawie można 
stwierdzić występowanie nieświadomego procesu przetwarzania informacji 
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(por. np. logika eksperymentalna badań neuronalnych korelatów świadomości 
– Rees, Kreiman i Koch, 2002). Wniosek ten ma też, jak pamiętamy, kluczowe 
znaczenie dla poszukiwanego modelu teoretycznego opisującego mechanizm 
uświadamiania treści. Należy bowiem przyjąć, że granica między świadomoś-
cią i nieświadomością nie jest tak wyraźna, jak nam się wydaje.

Jak zatem można oszacować, czy dana treść doświadczenia jest świadoma? 
Wydaje się, że kryterium korelacji całkiem dobrze spełnia tu swoje zadanie 
– jeżeli występuje korelacja między oceną świadomości i poprawnością wy-
konywania zadania, którego dotyczy ta ocena, to analizowana treść doświad-
czenia jest świadoma. Taka logika eksperymentalna jest zresztą stosowana 
w wielu badaniach, w których próbuje się określić świadomość jakiejś treści 
(Dienes i Seth, 2010; Overgaard i inni, 2008). Należy jednak wyraźnie zazna-
czyć, że zastosowanie analizowanego kryterium nie pozwala z całą pewnością 
stwierdzić, iż osoba badana nie jest świadoma jakiejś treści (a więc kryterium 
korelacji nie pozwala wykazać obecności treści nieświadomych). Brak ko-
relacji wynikać bowiem może z wielu zmiennych, które moderować mogą 
zarówno pomiar świadomości, jak i reakcję behawioralną. Przykładem mogą 
być tu wyniki badań własnych, w których w warunkach zadania identyfikacji 
wizualnej zaobserwowano, że szacowanie świadomości przed decyzją iden-
tyfikacyjną prowadzi do braku korelacji między pewnością i poprawnością 
dla bodźców prezentowanych przez bardzo krótki czas (warunek 16 ms – por. 
Wierzchoń i inni, 2013). Okazuje się jednak, że w analizowanym warunku eks-
perymentalnym ogólny poziom wykonania zadania identyfikacji nie przekra-
cza poziomu losowego. Nie udało się więc wykazać istnienia nieświadomego 
procesu identyfikacji bodźca. Analizowane ograniczenie kryterium korelacji 
nie dotyczy zresztą jedynie sytuacji, gdy poprawność wykonania zadania jest 
bardzo niska. Jak pamiętamy, świadomość i poprawność wykonania zadania 
są z sobą związane zazwyczaj, ale nie zawsze, wykazując czasem wzajemną 
niezależność wskazującą na możliwość występowania wysokiego poziomu 
wykonania bez świadomości, albo świadomości, której nie towarzyszy po-
prawne wykonywanie jakiegoś zadania (Lau, 2008; Marcel, 1983, 1993). Wy-
daje się zatem, że należy zaproponować osobne kryterium, które pozwoliłoby 
nam z całą pewnością określić, że dana treść nie jest świadoma. Zanim jednak 
zastanowimy się nad metodą pomiaru występowania takich treści, dobrze bę-
dzie poddać analizie teoretycznej mechanizm występowania nieświadomych 
treści doświadczenia w kontekście założeń teorii hierarchicznych.

Przyjmując teorie wyższego rzędu, odrzucamy założenia modeli dwuka-
nałowych postulujących występowanie dwóch odrębnych systemów przetwa-
rzania informacji (jawnych i ukrytych). Stajemy w tej sytuacji przed pytaniem 
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o mechanizm odpowiedzialny za to, że niektóre treści stają się uświadomione. 
Zgodnie z założeniami ujęcia hierarchicznego, świadomość powiązana jest 
z występowaniem metareprezentacji. Zatem najprostsza konceptualizacja 
mechanizmu występowania treści nieświadomych związana wydaje się z sy-
tuacją, w której reprezentacja pierwszego rzędu generuje określoną reakcję, 
a mimo to nie staje się ona treścią świadomego doświadczenia. Jak jednak po-
twierdzić fakt występowania treści nieświadomych? Zauważmy, że problem 
ten ma niezwykłą wagę z teoretycznego punktu widzenia, gdyż powiązany 
jest on bezpośrednio z pytaniem o funkcję świadomości. Jeżeli bowiem nie 
uda się nam wykazać występowania treści całkowicie nieświadomych, trudno 
będzie przypisać świadomości jakąkolwiek konkretną rolę (ponieważ każdy 
rodzaj przetwarzania informacji koniecznie związany byłby ze świadomoś-
cią). Poszukujemy zatem metody weryfikacji empirycznej wskazującej, że ja-
kaś treść stanowi przedmiot przetwarzania reprezentacji pierwszego rzędu, ale 
ta reprezentacja nie jest następnie rereprezentowana przez metareprezentację.

Najprostszą metodą empirycznej weryfikacji braku świadomości danej 
treści wydaje się wobec takich założeń kontrola zachowania jednostki w wa-
runkach, w których uniemożliwione zostaje funkcjonowanie metareprezenta-
cji. Właśnie dlatego badania z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji 
magnetycznej kory przedczołowej wydają się kluczowe dla empirycznego 
potwierdzenia założeń modeli hierarchicznych (Rounis i inni, 2010). Moż-
na również z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu próbować wyka-
zywać związek wykonania jakiegoś zadania jedynie z aktywnością wczes-
nych struktur neuronalnych, których aktywności nie łączylibyśmy na pewno 
ze świadomością (por. np. Dehaene i inni, 1998). Treści przetwarzane w taki 
sposób mogłyby, ale nie musiały się stawać następnie treścią świadomego 
doświadczenia. W badaniach behawioralnych, analogiczny wydaje się pomiar 
obiektywnego progu detekcji (mierzonego np. z wykorzystaniem wskaźni-
ka d′ – por. Rozdział 2.2.). Jeżeli bowiem obserwujemy poprawne wykonanie 
zadania wymagającego przetwarzania bodźców nawet wtedy, gdy wyniki za-
dania detekcyjnego nie wykazują świadomości danej treści, możemy z całą 
pewnością stwierdzić, że dana treść jest nieświadoma. 

Wiele badań behawioralnych, ale również coraz częściej neurobiologicz-
nych wykazuje, że różne treści doświadczenia mogą być przetwarzane nie-
świadomie. Poza nieświadomą percepcją (Holender, 1986; Merikle i inni, 
2001; Snodgrass, Bernat i Shevrin, 2004; Van Selst i Merikle, 1993), wy-
mienić tu można również między innymi nieświadome przetwarzanie treści 
semantycznych (Dehaene i inni, 1998; Gaillard i inni, 2006; Szwed, Ventura, 
Querido, Cohen i Dehaene, 2012), treści emocjonalnych (Etkin i inni, 2004; 
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Morris, Öhman i Dolan, 1998) czy nawet motywacji (Pessiglione i inni, 2007; 
Schmidt, Palminteri, Lafargue i Pessiglione, 2010). Jak więc widzimy, okre-
ślenie w pełni nieświadomego charakteru jakiejś treści nie jest aż tak prob-
lematyczne. Istotne jednak, aby poprawnie interpretować dane uzyskiwane 
z wykorzystaniem metod obiektywnego pomiaru świadomości. Wydaje się, 
że metody obiektywne pozwalają precyzyjnie określić, że jakaś treść nie jest 
świadoma. Szczególnie jednak w metodach behawioralnych należy pamiętać, 
że przekroczenie progu detekcji nie oznacza jeszcze, że dana treść stała się 
dostępna subiektywnemu doświadczeniu. 

Podsumowując, zarówno pomiar z wykorzystaniem subiektywnych miar 
świadomości, jak i szacowanie możliwości przetwarzania informacji z wyko-
rzystaniem metod obiektywnych nie pozwalają tak naprawdę określić granicy 
między tym, co świadome i nieświadome. Wydaje się, że potrafimy określić, 
co jest, a co nie jest świadome, ale sama granica świadomego doświadczenia 
jest trudna do uchwycenia. Wrócimy jeszcze do tego problemu w ostatnim 
rozdziale niniejszej monografii. Jednak wcześniej przyjrzyjmy się bliżej przy-
czynie trudności z odnalezieniem granicy między tym, co świadome i nie-
świadome – problemowi stopniowalności świadomego doświadczenia.

3.2.2. Stopniowalność świadomości

We współczesnych teoriach świadomości zagadnienie stopniowalności do-
świadczenia stało się ostatnio jednym z centralnych problemów empirycz-
nych. Badacze dyskutują, czy subiektywny dostęp do informacji ograni-
cza się do dychotomii pomiędzy tym, co świadome i nieświadome, czy też 
możliwe jest niepełne uświadomienie sobie określonych treści (a więc czy 
mamy do czynienia ze stopniowalnym charakterem różnicy pomiędzy tym, 
co świadome, a tym, co nieświadome). W wielu badaniach z wykorzystaniem 
różnych metod pomiaru próbuje się ustalić, czy dostęp do treści świadomo-
ści ma charakter stopniowalny, czy też progowy (por. np. Del Cul, Baillet 
i Dehaene, 2007; Del Cul, Dehaene, Reyes, Bravo i Slachevsky, 2009; Ko-
uider i inni, 2010; Nieuwenhuis i de Kleijn, 2011; Overgaard i inni, 2008; 
Overgaard, Rote, Mouridsen i Ramsøy, 2006; Sandberg i inni, 2010; Sergent 
i Dehaene, 2004). Osobny wątek rozważań dotyczy podstaw poznawczych 
(Cleeremans, 2011; Kouider i inni, 2010) lub też neuronalnych (DelCul 2007; 
DelCul 2009) pozwalających (bądź niepozwalających) na postulowanie stop-
niowalnego charakteru różnic pomiędzy przetwarzaniem świadomym i nie-
świadomym. Wydaje się jednak, że dotychczasowe wyniki badań nie przyno-
szą jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dostęp do treści świadomości 
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ma charakter stopniowalny, czy też progowy. Co więcej, wydaje się również, 
że brakuje w tej dziedzinie propozycji teoretycznej, która określałaby możli-
we przyczyny braku zgodności wyników dotyczących stopniowalności do-
świadczenia uzyskiwanych w badaniach.

W opisywanych wyżej badaniach określających świadomość treści percep-
cyjnych i pamięciowych stopniowalność świadomego doświadczenia mierzo-
no z wykorzystaniem analizy poprawności odpowiedzi dla każdego punktu 
analizowanych skal. Zazwyczaj jednak bada się ją również, oszacowując fre-
kwencyjność udzielanych przez badanych odpowiedzi (a więc to, jak często 
osoby badane używają poszczególnych punktów skali pomiaru świadomości). 
W analizie tej zakłada się zazwyczaj, że jeżeli granica pomiędzy świadomym 
a nieświadomym doświadczeniem ma charakter progowy, to osoby badane po-
winny używać jedynie skrajnych wartości analizowanych skal. Na przykład 
w zadaniu identyfikacji wizualnej, w warunku najkrótszego czasu prezenta-
cji, powinno się obserwować wysoką liczbę najniższych ocen dla każdej skali. 
Wydłużanie czasu prezentacji powinno natomiast prowadzić do przekrocze-
nia progu świadomości (subiektywnego progu percepcji), a w konsekwencji 
do skokowej zmiany świadomości objawiającej się dominacją wskazań naj-
wyższych wartości skali. Ujęcie stopniowalne proponuje natomiast, że zmiana 
pomiędzy świadomym i nieświadomym doświadczeniem powinna mieć cha-
rakter stopniowy, a więc należy się spodziewać występowania dużej liczby od-
powiedzi wykorzystujących pośrednie punkty opisywanych skal świadomości. 
Zauważmy, że omawiana analiza uzupełnia zatem ocenę charakterystyki świa-
domego doświadczenia dokonywaną z wykorzystaniem kryterium korelacji.

Porównując frekwencyjność odpowiedzi w badaniach wykorzystujących 
jednocześnie kilka skal świadomości, zaobserwowano zróżnicowane wyni-
ki dotyczące tego wskaźnika. W badaniach Sandberga i współpracowników 
(2010) zaobserwowano zatem, że frekwencyjność odpowiedzi dla percepcyj-
nej skali świadomości wykazywała bardziej stopniowalny charakter stosowa-
nia skali niż pozostałe miary. Wyniki te są zgodne z rezultatami poprzednich 
badań (por. np. Overgaard i inni, 2006; Ramsøy i Overgaard, 2004) i potwier-
dzają, że dostęp do świadomego doświadczenia może mieć charakter stopnio-
walny. Możliwe, że wynik ten związany jest z wpływem zmiennych zakłó-
cających pomiar świadomości w przypadku skali obstawiania decyzji i skali 
pewności (szczególnie w przypadku skali obstawiania strategie unikania ryzy-
ka i maksymalizacji zysku powinny prowadzić do dychotomicznej charakte-
rystyki wykorzystania skali – por. Clifford i inni, 2008; Schurger i Sher, 2008; 
Seth, 2008). Można jednak również postulować, że różnice w stopniowal-
ności doświadczenia raportowanego wynikają z różnej charakterystyki treści 
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doświadczanej przez osoby badane. W takim ujęciu stopniowalne mogłoby 
być bezpośrednie doświadczenie, ale już nie metapoznawczy dostęp do treści 
świadomości (Overgaard i Sandberg, 2012). Przyjmując proponowaną tutaj 
alternatywną interpretację znaczenia wyników uzyskiwanych z wykorzysta-
niem skali świadomości percepcyjnej, można wreszcie postawić hipotezę, 
że różnice w frekwencyjności odpowiedzi obserwowane w analizowanych 
badaniach wynikają przede wszystkim z różnych kryteriów granicznych 
używania różnych punktów skali przyjmowanych przez poszczególne miary 
(w tym konserwatywności/liberalności kryterium oceny wyższej niż najniższa 
wartość skali). 

Taką interpretację wydają się wspierać wyniki badań własnych (Wierz-
choń i inni, 2013), w których co prawda dystrybucja odpowiedzi dla skali 
świadomości percepcyjnej okazała się po raz kolejny najbardziej równomier-
na, ale które wykazały również, że formalne porównanie dystrybucji odpo-
wiedzi dla dwóch środkowych punktów skali (a więc tych, które powinny być 
przede wszystkim używane, jeżeli mielibyśmy do czynienia ze stopniowal-
nym charakterem dostępu do treści doświadczenia) nie wykazały znaczących 
różnic dla skali szacowania pewności i skali świadomości percepcyjnej (istot-
ną różnicę na korzyść skali świadomości percepcyjnej zaobserwowano jedy-
nie w jednym warunku eksperymentalnym, tj. przy prezentacji bodźca przez 
32 ms). Wydaje się zatem, że stopniowalność świadomości bodźców percep-
cyjnych należy uznać za fakt empiryczny, a obserwowane różnice pomiędzy 
skalami przypisywać raczej odmiennym kryteriom rangowania niż różnicom 
jakościowym dotyczącym tego, co skale mierzą.

Podobne wyniki przynoszą również badania, w których testowano fre-
kwencyjność odpowiedzi dla poszczególnych skal świadomości w kontekście 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk (Wierzchoń i inni, 2012). W bada-
niach tych zaobserwowano ponownie duże zróżnicowanie frekwencyjności 
odpowiedzi obserwowanych dla poszczególnych skal pomiarowych. W przy-
padku skali poczucia ciepła i skali szacowania pewności osoby badane uży-
wały najczęściej środkowych wartości skal. W przypadku pozostałych skal 
natomiast osoby badane używały przede wszystkim najniższych wartości 
skal. Wydaje się zatem, że również te wyniki wskazują raczej na stopniowal-
ny charakter doświadczenia treści w zadaniu uczenia się sztucznych grama-
tyk, a różnice pomiędzy oszacowaniami dla poszczególnych skal przypisywać 
możemy różnym kryteriom rangowania przyjmowanym przez osoby badane.

Skoro zatem wszystkie opisywane badania wydają się wskazywać na stop-
niowalny charakter doświadczenia, skąd pojawia się propozycja teoretycz-
na, zgodnie z którą świadomość miałaby mieć jednak charakter progowy? 
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Po pierwsze, efekt ten może być związany z samą metodą pomiaru. Co cie-
kawe, o ile badania z wykorzystaniem skali świadomości percepcyjnej przy-
noszą zazwyczaj wyniki interpretowane na korzyść teorii stopniowalnego 
dostępu (Overgaard i inni, 2006; Ramsøy i Overgaard, 2004; Sandberg i inni, 
2010), o tyle wykorzystanie skali ciągłej zazwyczaj prowadzi do uzyskania 
wyników przemawiających na korzyść ujęcia dychotomicznego: osoby bada-
ne mają tu tendencję do wykorzystywania jedynie skrajnych odpowiedzi (An-
zulewicz i inni, 2013; Sergent i Dehaene, 2004). Wydaje się, że efekt ten może 
być w pewnym stopniu związany z ograniczeniami skal ciągłych. Osoby ba-
dane mogą bowiem nie do końca jednoznacznie interpretować, co oznaczają 
punkty pośrednie pomiędzy skrajnymi wartościami skal, i dlatego preferować 
wykorzystywanie odpowiedzi jednoznacznych. Takie wnioski są potwierdza-
ne przez badania własne, w których zastosowano ciągłą wersję kilku omó-
wionych wyżej skal świadomości, to jest, poza skalą ciągłą, skali szacowania 
pewności, skali poczucia ciepła i skali obstawiania (Anzulewicz i inni, 2013). 
Okazało się, że gdy poproszono osoby badane o oszacowywanie poziomu 
świadomości na skali ciągłej, w większości skal (z wyjątkiem skali ciągłej 
opartej na szacowaniu pewności) zaobserwowano, iż badani preferują wyko-
rzystywanie skrajnych wartości omawianych skal. Można zatem stwierdzić, 
że część obserwowanej zmienności wynika z różnic metodologii badań próbu-
jących określić stopniowalność lub progowość świadomego doświadczenia.

Trudno jednak przypisywać omawiany problem teoretyczny jedynie błę-
dowi pomiaru skal ciągłych. Okazuje się bowiem, że analizy aktywacji neu-
ronalnej związanej z uświadomieniem danej treści wskazują na progowy 
charakter granicy między świadomością a nieświadomością (Del Cul i inni, 
2007; Del Cul i inni, 2009). Del Cul i współpracownicy (2007) porównywa-
li mianowicie aktywację neuronalną z wykorzystaniem analizy potencjałów 
wywołanych oraz analizy rekonstruującej źródło obserwowanych komponen-
tów tych potencjałów. W ich badaniach, manipulacja odstępem między bodź-
cem a maską w zadaniu identyfikacji wizualnej (a więc manipulacja, która 
powinna moderować dostępność treści świadomości) wydaje się wskazywać, 
że granica między świadomym a nieświadomym przetwarzaniem ma charak-
ter progowy. Przekroczenie progu świadomości związane jest, zdaniem bada-
czy, z aktywacją całej sieci czołowo-ciemieniowo-skroniowej, obserwowaną 
około 300 ms po prezentacji uświadomionego bodźca (Del Cul i inni, 2007), 
której aktywacja, jak pamiętamy, wiązana jest zazwyczaj z uświadomieniem 
bodźca (Dehaene, Changeux, Naccache, Sackur i Sergent, 2006). Wobec tak 
niejednoznacznych wyników, problem stopniowalności/progowości świado-
mego doświadczenia domaga się modelu teoretycznego, który pozwoliłby 
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uzgodnić wyniki badań behawioralnych, wskazujących na jego stopniowalny 
charakter, oraz wyniki badań neurobiologicznych, przemawiających raczej 
za progowym charakterem różnicy między świadomością i nieświadomością.

Analizując problem stopniowalności dostępu treści dla świadomości, warto 
zauważyć, że mechanizm stopniowania doświadczenia dyskutowany jest za-
zwyczaj w kontekście zróżnicowania poziomu dostępu do treści świadomości, 
ale bywa również interpretowany w kontekście dostępu do poszczególnych 
elementów składowych tego doświadczenia (por. teoria częściowego dostępu 
do świadomości – Kouider i inni, 2010). Rozróżnienie to można zilustrować 
na przykładzie analizy charakterystyki subiektywnego doświadczenia smaku 
wina (Cleeremans, 2011). Przyjmując dotychczasowe analizy dotyczące su-
biektywnego doświadczenia, zgodzilibyśmy się zapewne, że każda osoba pró-
bująca wina doświadcza jego smaku w nieco inny sposób. Prawdopodobnie 
zgodzilibyśmy się jednak również z twierdzeniem, że możemy być świadomi 
tego doświadczenia w różnym stopniu (np. inaczej jesteśmy świadomi, gdy 
koncentrujemy się na degustacji, a inaczej, gdy pijemy wino przy okazji po-
siłku). Ale na czym dokładnie polega zróżnicowanie interesującego nas tu su-
biektywnego doświadczenia? I co czyni go tak bardzo zróżnicowanym? Teoria 
Kouidera i współpracowników (2010) sugeruje, że efekt subiektywnego wra-
żenia stopniowalnego dostępu do smaku wynika z aktywacji różnych pozio-
mów przetwarzania informacji związanych z formowaniem się doświadczenia.

Jak wiadomo, doświadczenie smaku wina nie zależy jedynie od pobudze-
nia receptorów smakowych pozwalających na rozróżnienie, czy i jak bardzo 
jest ono słodkie, gorzkie albo kwasowe. Wpływają na nie również: zawartość 
alkoholu (mówimy, że wino jest ciężkie albo lekkie), aromat (wyczuwalne 
nuty owoców, wanilii, kawy, czekolady, drewna i wielu innych), klarowność 
czy też posmak („długość wina”). Na subiektywne doznanie smakowe składa 
się zatem tak naprawdę wiele elementów doświadczenia smaku, które są na-
stępnie unifikowane (por. problem jedności doświadczenia – Rozdział 1.4.). 
Wydaje się zatem, że nawet dychotomiczny proces przetwarzania informacji 
może być związany ze stopniowalnym dostępem do metareprezentacji do nie-
go się odnoszącej. Tak właśnie sądzą Kouider i współpracownicy (2010), 
przyjmując, że dostęp do podstawowych elementów składowych kształtują-
cych świadome doświadczenie ma charakter progowy, a dopiero złożone do-
świadczenie nabiera charakteru stopniowalnego (przy czym należy pamiętać, 
że postulowane przez nich elementy składowe mają charakter zdecydowa-
nie bardziej podstawowy niż te w naszym przykładzie, bowiem mają oni tu 
na myśli raczej podstawowe poziomy przetwarzania informacji wzrokowej, 
a nie złożone reprezentacje różnych aspektów doświadczeń wielomodalnych). 
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Zatem według opisywanego tu ujęcia, subiektywny charakter świadomych 
doznań wynikać może ze zróżnicowania dostępności elementów składowych 
doświadczenia. Należy zauważyć, że w rozważaniach teoretycznych dotyczą-
cych świadomości dookreślenia wciąż wymaga treść, która miałaby być do-
stępna w sposób stopniowalny lub dychotomiczny.

Warto jednak zastanowić się, jakie zmienne mogą wpływać na zróżnico-
wanie subiektywnego doświadczenia treści świadomości. Teoria częściowego 
dostępu nie wyjaśnia bowiem tak naprawdę mechanizmu, który powodował-
by, że określone treści zaczynają wpływać na doznania jednostki, powodując 
subiektywne wrażenie stopniowalnego charakteru doświadczenia. Powróćmy 
jeszcze do przykładu smaku wina: zauważmy, że zastanawiając się nad przy-
czyną subiektywnego zróżnicowania wrażeń smakowych zgodzilibyśmy się 
prawdopodobnie, że poszczególne elementy opisywanego tu doświadczenia 
są bardziej dostępne osobom, które potrafią je precyzyjnie zidentyfikować. 
Umiejętność ta wydaje się związana z procesem uczenia. Można zatem zapro-
ponować, że zróżnicowanie subiektywnego charakteru doświadczenia smaku 
jest wynikiem formowania się reprezentacji poszczególnych wrażeń smako-
wych, które stają się dzięki temu procesowi bardziej dostępne świadomości 
(por. teza radykalnej plastyczności – Rozdział 1.9.). Subiektywne doświad-
czenie unifikowałoby w sobie zatem efekty wielu procesów przetwarzania 
informacji. Każdy proces prowadziłby do formowania reprezentacji, która 
mogłaby się stać treścią świadomego doświadczenia. Jednak samo uświado-
mienie związane byłoby z pojawieniem się metareprezentacji, której treścią 
stawałyby się wszystkie te reprezentacje. Zauważmy, że teorie myśli wyższe-
go rzędu lokują zazwyczaj neuronalne korelaty metareprezentacji w struk-
turach przedczołowych. Wydaje się zatem, że badania postulujące progowy 
charakter granicy świadomości (Del Cul i inni, 2007) nie stoją w sprzeczności 
z ich założeniami. 

Podsumowując proponowane tutaj uzasadnienie stopniowalności świado-
mego doświadczenia, należy zauważyć, że progowy charakter przetwarzania 
informacji neuronalnych może prowadzić do stopniowalnego charakteru te-
goż subiektywnego doświadczenia. Zatem w badaniach próbujących ustalić, 
czy dostęp do treści świadomości ma charakter progowy, czy też stopniowal-
ny, dobrze jest uzgodnić za każdym razem, o dostęp do jakiej treści w bada-
niach chodzi. W kontekście interesującego nas w tej monografii mechanizmu 
formowania się subiektywnego doświadczenia należy jednak przyjąć, że jest 
ono zazwyczaj stopniowalne, co wynikać może między innymi z jego złożo-
ności, ale również z mechanizmu udostępniania metareprezentacji w subiek-
tywnym doświadczeniu. Siła metareprezentacji modyfikuje bowiem zgodnie 
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z proponowanym w tej monografii modelem subiektywną dostępność treści 
doświadczenia, a stopniowy charakter formowania się metareprezentacji od-
powiedzialny może być również za stopniowalny charakter świadomości. 

3.2.3. Świadomość, uwaga i kontrola poznawcza

Proponowany w niniejszej książce model teoretyczny postuluje, że proces auto-
matyzacji metareprezentacji powinien być związany nie tylko ze zmiennością 
dostępu określonych treści dla świadomości, ale również z zaangażowaniem 
kontroli poznawczej w wykonywanie interesującego nas zadania (Cleeremans, 
2011). Problem ten nabiera wyjątkowej wagi w kontekście założeń wstępnych 
przyjmowanych w niniejszej monografii, a w szczególności założenia o uwadze 
jako koniecznym, ale niewystarczającym warunku uświadomienia (por. Roz-
dział 1.1.). Wydaje się, że założenie to wymaga bardziej systematycznej ana-
lizy teoretycznej i empirycznej, to jest wykazania, że samo zaangażowanie 
uwagi nie pozwala w pełni wyjaśnić uświadomienia. Ten problem wydaje się 
szczególnie interesujący w kontekście badań raportów werbalnych, ponieważ 
pozwalają one oszacowywać jakościowe zróżnicowanie doświadczenia. 

Zgodnie z większością modeli dwukanałowych (Bowers i Schacter, 1990; 
Debner i Jacoby, 1994; Jacoby, 1998; Schacter, 1987), kontrola jest nieroze-
rwalnie związana ze świadomością. Zakłada się w nich zazwyczaj, że brak 
możliwości kontroli powoduje, że proces przestaje być świadomy. Mimo co-
raz mniejszej popularności takich modeli stawiających ostrą granicę między 
systemami świadomego i nieświadomego przetwarzania informacji, propozy-
cje teoretyczne wiążące ściśle uwagę ze świadomością pozostają wciąż nie-
zwykle popularne (Dehaene i inni, 2006; Fernandez-Duque, Baird i Posner, 
2000; Taylor, 2002). Wydaje się zatem, że aby zmierzyć się z problemem 
specyficznych mechanizmów formowania się subiektywnego doświadczenia, 
należałoby wykazać, że odciągnięcie uwagi od przetwarzania informacji nie 
musi wiązać się z brakiem świadomości przetwarzanego bodźca (por. prob-
lem niezależności uwagi i świadomości – Koch i Tsuchiya, 2007; Tsuchiya 
i Koch, 2008; Tsuchiya, Block i Koch, 2012). 

Zwolennicy modeli dwukanałowych często zakładają, że ograniczenie 
możliwości kontroli przebiegu jakiegoś procesu poznawczego (np. poprzez 
wykonywanie jednocześnie z nim zadania dodatkowego) powinno powo-
dować, że osoby badane stają się nieświadome treści doświadczenia (por. 
np. Curran i Keele, 1993; Merikle i Joordens, 1997; Merikle i inni, 2001; 
Nissen i Bullemer, 1987 i wiele innych badań wykorzystujących analogicz-
ną logikę eksperymentalną). Ewentualne efekty behawioralne obserwowane 
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pomimo odciągnięcia uwagi osób badanych od przetwarzania informacji 
przypisuje się, zgodnie z omawianą logiką eksperymentalną, oddziaływaniu 
nieświadomych procesów poznawczych. Dobrym przykładem ilustrującym 
takie założenia dotyczące wpływu procesów kontroli na uświadomienie treści 
wydają się badania procesu uczenia ukrytego. 

Przeprowadzono wiele eksperymentów, w których próbowano określić 
efekty zaangażowania uwagi w wykonywanie dodatkowego zadania na proces 
nabywania wiedzy ukrytej. W literaturze dotyczącej uczenia ukrytego można 
odnaleźć przykłady takich badań prowadzonych z wykorzystaniem zarówno 
zadania uczenia się sztucznych gramatyk (por. np. Dienes i Scott, 2005; Die-
nes i inni, 1995; Dienes, Broadbent i Berry, 1991; Higham, 1997; Wierzchoń, 
2009), jak też zadania uczenia się sekwencji (Frensch, Wenke i Rünger, 1999; 
Hsiao i Reber, 2001; Jiménez i Vázquez, 2005; Rah, Reber i Hsiao, 2000; 
Shanks i Channon, 2002; Shanks, Rowland i Ranger, 2005; dla przeglądu ba-
dań z wykorzystaniem paradygmatu zadania podwójnego w zadaniu uczenia 
się sekwencji – por. Wierzchoń, Gaillard, Asanowicz i Cleeremans, 2012a). 
Wyniki większości ze wspomnianych badań analizowano w kontekście teorii 
dwukanałowych, zakładając, że wpływ obciążenia uwagowego obserwowa-
ny jest w przypadku jawnego, ale nie ukrytego komponentu wiedzy nabywa-
nej w zadaniu. Przykładem mogą być tu liczne eksperymenty prowadzone 
przez autora niniejszej monografii w paradygmacie uczenia się sztucznych 
gramatyk (Wierzchoń, 2009), w których próbowano wykazać, że pomimo za-
angażowania uwagi osoby badanej w wykonywanie bardzo złożonych zadań 
dodatkowych41 w trakcie fazy uczenia, osoby te potrafią w fazie klasyfikacji 
prawidłowo identyfikować ciągi gramatyczne. Wykorzystując następnie logi-
kę dysocjacji, wykazywano, że wykonywanie zadania dodatkowego wpływa 
na jawny, ale nie na ukryty komponent wiedzy (nota bene nowsze badania 
wykazują przede wszystkim wpływ zadania na jawny komponent nabywa-
nej wiedzy, ale jednocześnie często wykazują, że komponent ukryty w ogó-
le nie jest w nich obserwowany – por. np. Wierzchoń, Gaillard, Asanowicz 
i Cleeremans, 2012a). Należy wszelako zauważyć, że we wszystkich oma-
wianych badaniach, bazując na założeniach modeli dwukanałowych, kompo-
nenty wiedzy szacowano z wykorzystaniem miar wymuszających dychoto-
miczny charakter granicy pomiędzy tym, co świadome i nieświadome (a więc 

41 Przeprowadzono wiele takich badań własnych, wykorzystując różne typy zadań dodat-
kowych, np. zadanie generowania liczb losowych, zadanie generowania interwałów losowych, 
zadanie arytmetyki mentalnej, zadanie zliczania ciągów zarówno w kontekście zadania uczenia 
się sztucznych gramatyk, jak i zadania uczenia się sekwencji (por. Wierzchoń, 2009; Wierzchoń 
i inni, 2012a).
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na przykład procedury rozszczepiania procesów – Destrebecqz i Cleeremans, 
2001; Jacoby, 1998). Co ciekawe, nie przeprowadzano dotąd badań tego typu 
z wykorzystaniem subiektywnych skal świadomości. 

Dlatego w badaniach własnych analizowano wpływ manipulacji obcią-
żeniem uwagowym w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk (Wierzchoń 
i Paulewicz, 2013). Jako zadanie dodatkowe wykorzystano generowanie liczb 
losowych, a więc zadanie silnie angażujące kontrolę poznawczą (Baddeley, 
1996; Kareev, 1992 – warto zaznaczyć, że to samo zadanie autor niniejszej 
monografii wykorzystywał w swoich wcześniejszych badaniach, próbując 
weryfikować założenia modeli dwukanałowych: Wierzchoń, 2009). Jako 
miarę świadomości wykorzystano skalę szacowania pewności, przyjmując, 
że skala ta pozwala najbardziej precyzyjnie oszacować zakres świadomości 
wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia ukrytego (Wierzchoń i inni, 2012). 
Wyniki prowadzonych badań wykazały istotną zależność między pewnością 
i poprawnością dla grupy eksperymentalnej. Zależność ta była moderowana 
przez fakt wykonywania zadania dodatkowego (tj. zależność pomiędzy pew-
nością a poprawnością była słabsza, niż miało to miejsce w grupie kontrolnej), 
ale sam fakt zaobserwowania korelacji pomiędzy subiektywną miarą świado-
mości i wykonaniem zadania klasyfikacji w warunkach zadania podwójnego 
wydaje się wskazywać, że uświadomienie treści jest w pewnym stopniu nie-
zależne od zaangażowania uwagi. Warto dodać, że podobne wyniki można 
również interpretować jako przejaw selektywnego wpływu zadania dodatko-
wego na świadomy komponent wiedzy, postulując jednocześnie, że wyższa 
niż losowa poprawność klasyfikacji związana jest z występowaniem wiedzy 
ukrytej. Okazuje się jednak, że w opisywanych badaniach poziom wykonania 
dla najniższej wartości skali zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kon-
trolnej nie różnił się istotnie od poziomu losowego, co wskazywałoby na niski 
udział wiedzy ukrytej obserwowany w zadaniu. 

Podsumowując wątek zależności świadomości od procesów uwagowych, 
warto zauważyć, że uwaga z pewnością może moderować dostępność treści 
w świadomości. Niemniej wydaje się, że jej rola ogranicza się do modulo-
wania dostępności metareprezentacji, których funkcjonowanie może być jed-
nak w wielu sytuacjach od niej niezależne. Przeprowadzone badania własne 
mogą sugerować, że efekty wpływu zadania dodatkowego związane są raczej 
z ograniczeniem świadomości procesu, a nie selektywnym wpływem na je-
den z dwóch aspektów przetwarzania informacji. Taka propozycja teoretyczna 
wymaga jednak dalszych badań wykorzystujących różne metody ograniczania 
zaangażowania uwagi, a przede wszystkim zidentyfikowania odrębnych me-
chanizmów uświadomienia metareprezentacji i uwagi (Lau i Rosenthal, 2011).



4

ZASTOSOWANIE PROPONOWANEGO MODELU 
W BADANIACH INNYCH SUBDZIEDZIN PSYCHOLOGII

Model teoretyczny zaprezentowany w niniejszej monografii wydaje się otwie-
rać wiele nowych obszarów analiz w badaniach podstawowych dotyczących 
percepcji i pamięci. Możliwe jednak, że pozwoli on również na interpretację 
wyników uzyskiwanych w innych subdziedzinach psychologii. Identyfikacja 
mechanizmów formowania się świadomego doświadczenia, a także dookre-
ślenie różnicy między świadomością a nieświadomością wydają się bowiem 
istotne w przypadku każdego procesu, o którym mówimy, że może zacho-
dzić nieświadomie, a mimo to wpływa na zachowanie jednostki. Badania nad 
nieświadomym przetwarzaniem informacji percepcyjnych i pamięciowych 
stały się inspiracją dla teoretycznych modeli i empirycznych analiz proble-
matyki nieświadomych emocji (Murphy i Zajonc, 1993; Winkielman, Zajonc 
i Schwarz, 1997), nieświadomych decyzji (Bechara, Damasio, Tranel i Da-
masio, 1997; Quartz, 2009), nieświadomej kategoryzacji (Filoteo, Lauritzen 
i Maddox, 2010), nieświadomych postaw (Cunningham, Preacher i Banaji, 
2001; Greenwald i Banaji, 1995), nieświadomego myślenia (Dijksterhuis, 
2004), nieświadomych motywacji (Pessiglione i inni, 2007) i wielu innych 
nieświadomych procesów przetwarzania informacji. Możliwe zatem, że i dziś 
badania, w których próbuje się uchwycić szczegółową charakterystykę świa-
domości, mogą znaleźć zastosowanie również w dziedzinach, w których ist-
nienie ostrej granicy pomiędzy świadomością i nieświadomością przyjmowa-
no dotąd jako aksjomat. 

Większość badaczy zajmujących się poszczególnymi typami wymienio-
nych powyżej nieświadomych procesów przetwarzania informacji nie podej-
muje dyskusji swoich wyników w kontekście nowych teorii świadomości 
proponowanych aktualnie w ramach badań podstawowych. Jeżeli już takie 
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odniesienia się pojawiają, to dotyczą one zazwyczaj klasycznych ujęć, a nie 
najnowszych modeli teoretycznych (por. np. Gyurak, Gross i Etkin, 2011; 
LeDoux, 2012, choć oczywiście można znaleźć kilka wyjątków od tej re-
guły – por. np. Athinson i Adolphs, 2005; Tsuchiya i Adolphs, 2007; Wiens, 
2006). Co oczywiste, wynika to przede wszystkim z koncentracji na aspek-
tach szczegółowych analizowanych zjawisk. W końcu na przykład w bada-
niach postaw ukrytych mniej istotne jest, czy są one rzeczywiście w pełni 
nieświadome, niż to, że pozwalają trafniej oszacować prawdziwą postawę 
osoby badanej. Ponieważ jednak w większości prac dotyczących wymienio-
nych wyżej procesów ukrytych uważa się, że osoby badane rzeczywiście nie 
są świadome analizowanych treści, warto przyjrzeć się niektórym z omawia-
nych zagadnień z perspektywy ujęcia teoretycznego opisanego w niniejszej 
monografii.

Dla zilustrowania możliwości aplikacji proponowanego modelu świado-
mości w badaniach innych subdziedzin psychologii, w niniejszym rozdzia-
le przyjrzymy się dyskusji nad świadomością bodźców emocjonalnych oraz 
świadomością postaw, starając się wykazać, że w interpretacji wyników uzy-
skiwanych w badaniach dotyczących tych zagadnień można i warto uwzględ-
niać proponowany model mechanizmów świadomości i wynikające z niego 
wskazówki dotyczące tego, jak świadomość należy badać. Wydaje się, że taka 
analiza pozwoli zresztą nie tylko na zaproponowanie nowego spojrzenia 
na problemy poruszane w badaniach nieświadomej percepcji emocji czy nie-
świadomych postaw, ale również pozwoli zweryfikować założenia prezento-
wanego w niniejszej monografii własnego modelu teoretycznego. Skoro bo-
wiem w omawianym modelu proponuje się, że mechanizm uświadomienia 
jest uniwersalny i dotyczy wszystkich możliwych treści świadomości, to po-
winien on równie dobrze opisywać proces uświadamiania treści percepcyj-
nych i pamięciowych, jak i treści specyficznych analizowanych w szczegó-
łowych badaniach nieświadomych procesów poznawczych, społecznych czy 
emocjonalnych.

4.1. MODEL ŚWIADOMOŚCI EMOCJI

Treść emocjonalna wydaje się bardzo szczególnym przedmiotem analiz 
świadomego doświadczenia. Z jednej strony stanowi ona doskonały przy-
kład tego, czym jest subiektywne doznanie. Trudno bowiem wyobrazić sobie 
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treść świadomości, która jest bardziej osobista, pierwszoosobowa i subiek-
tywna niż emocje. Z drugiej jednak strony istotność bodźców emocjonal-
nych (Cacioppo i Gardner, 1999), a także wyspecjalizowanie umysłu w ich 
przetwarzaniu (por. np. Gainotti, 2012; LeDoux, 2000a; Turner i inni, 2007) 
powoduje, że opisanie mechanizmów uświadomienia emocji wydaje nam się 
bardziej problematyczne niż opis mechanizmów uświadomienia innych tre-
ści doświadczenia. 

Określenie relacji świadomości i emocji wymaga na wstępie uporządko-
wania terminologicznego obydwu pojęć. W kontekście świadomości dyskuto-
waliśmy już problem rozgraniczenia pomiędzy stanem i treścią świadomości, 
zauważając, że stan świadomości zazwyczaj jest warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym świadomego doświadczenia (por. Rozdział 1.1.). Również 
pojęcie emocji jest dalekie od jednoznaczności. Wydaje się, że również tutaj 
wyodrębnienie stanu emocjonalnego i treści doświadczenia może jednak oka-
zać się przydatne (Tsuchiya i Adolphs, 2007). Analizując problem uświado-
mienia emocji, możemy bez większych problemów zgodzić się, że stan emo-
cjonalny (np. afektywna ocena sytuacji, reakcja emocjonalna czy też nastrój) 
bywa często nieświadomy, choć oczywiście może się on również stać treścią 
świadomego doświadczenia. Zdecydowanie bardziej interesujący z perspek-
tywy proponowanego w niniejszej monografii modelu teoretycznego wydaje 
się problem doświadczania treści emocjonalnych.

Podobnie jak w przypadku własnego modelu teoretycznego koncentrowa-
liśmy nasze rozważania na treści doświadczenia, tak i tutaj ograniczymy się 
zatem do omówienia badań wykazujących możliwość nieświadomego prze-
twarzania bodźców emocjonalnych. W szczególności przyjrzymy się bliżej 
problemowi, czy proces uświadamiania treści emocjonalnych i neutralnych 
emocjonalnie bodźców percepcyjnych i pamięciowych rzeczywiście jakoś 
się od siebie różnią. Wydaje się, że można doszukiwać się daleko idących 
analogii pomiędzy prezentowanymi w poprzednich rozdziałach badaniami 
percepcji a eksperymentami dotyczącymi percepcji bodźców emocjonalnych 
(Hsu, Hetrick i Pessoa, 2008; Pessoa, 2005; Szczepanowski i Pessoa, 2007; 
Szczepanowski, Traczyk, Wierzchoń i Cleeremans, 2013). W końcu proces 
percepcji bodźców emocjonalnych pokrywa się do pewnego stopnia z pro-
cesem detekcji każdego innego bodźca (choć oczywiście specjalizacja móz-
gu w rozpoznaniu bodźców emocjonalnych jest wyraźna). Możliwe również, 
że proponowane w niniejszej pracy ujęcie pozwoli lepiej opisać efekty ob-
serwowane w badaniach dotyczących treści doświadczenia emocjonalnego, 
na przykład w ramach analiz efektów poprzedzania (Murphy i Zajonc, 1993; 
Winkielman i inni, 1997), czy też efektu ekspozycji (Zajonc, 1968, 2001). 
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4.1.1. Nieświadomy afekt, świadome emocje

Problematyka świadomości emocji wydaje się szczególnie atrakcyjnym ob-
szarem badań, ponieważ pozwala ona testować założenia proponowanego 
w niniejszej monografii modelu w kontekście dziedziny, gdzie popularność 
modeli dwukanałowych wydaje się bardzo widoczna (por. np. Gyurak i inni, 
2011; LeDoux, 2000a, 2000b; Ohme, 2003). Z pewnością najbardziej zna-
nym modelem dwukanałowym w tym obszarze badań jest teoria LeDoux 
(2000b), w której postuluje się występowanie dwóch niezależnych dróg prze-
twarzania informacji emocjonalnych (choć teoria dotyczy de facto głównie 
przetwarzania bodźców zagrażających). Pierwsza z nich – tak zwana droga 
niska – pozwala identyfikować bodźce potencjalnie zagrażające, angażując 
w przetwarzanie informacji jedynie podkorowe struktury neuronalne (bezpo-
średnie połączenie między wzgórzem i ciałem migdałowatym). Informacje 
przetwarzane z wykorzystaniem tej drogi nie są więc z założenia dostępne 
świadomości (która z pewnością wymaga zaangażowania struktur korowych 
– por. Le Doux, 2000b). Druga droga – droga wysoka – angażuje w prze-
twarzanie informacji o bodźcu zagrażającym struktury korowe, dzięki cze-
mu informacja dotycząca bodźca emotogennego może zostać precyzyjniej 
przetworzona, a sam bodziec może stać się przedmiotem świadomego do-
świadczenia (LeDoux, 2000a). Zdaniem LeDoux, aktywacja pierwszej z opi-
sywanych dróg neuronalnych pozwala na automatyczne wykrywanie zagro-
żeń w środowisku (tj. wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych bodźców) 
i może automatycznie wpływać na zachowanie, wywołując na przykład reak-
cję unikania. Przetwarzanie informacji bez udziału struktur korowych wiąże 
się jednak z ryzykiem nieprecyzyjnej interpretacji bodźca, gdyż precyzyjna 
identyfikacja wymaga tu z pewnością zaangażowania korowych systemów 
interpretacji obrazu. Dlatego droga wyższa, mimo że wolniejsza, jest nie-
zwykle istotna dla poprawnej identyfikacji bodźców emocjonalnych, ponie-
waż pozwala wyhamowywać niepotrzebne reakcje na bodźce, które w istocie 
nie zagrażają organizmowi. 

Nie wdając się tu w szczegółowe omówienie założeń tego modelu (dla 
dokładnego opisu najbardziej aktualnej jego wersji por. LeDoux, 2012), warto 
zauważyć, że niezwykle często praktykowane przez badaczy (por. np. Ber-
ridge i Winkielman, 2003; Ohme, 2003; Öhman, Flykt i Lundqvist, 2000) 
odnoszenie modelu LeDoux do problemu uświadomienia emocji nie jest jed-
noznaczne. Po pierwsze, część badań, do których odwołuje się LeDoux, zo-
stało przeprowadzonych na modelach zwierzęcych: np. analizowano reakcje 
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myszy, którym uszkadzano poszczególne struktury korowe42. Trudno zatem 
generalizować wnioski z nich płynące na przetwarzanie bodźców emocjonal-
nych u ludzi (istotnie liczne badania wskazują, że w przetwarzanie bodźców 
emocjonalnych u ludzi rzeczywiście zaangażowane są struktury podkorowe 
– por. np. Etkin i inni, 2004; Morris, Öhman i Dolan, 1998; Turner i inni, 
2007 – ale trudno na ich podstawie jednoznacznie wykazać, że struktury ko-
rowe nie są angażowane w przetwarzanie). Co ważniejsze, warto zauważyć, 
że nawet przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wysokiej drogi nie gwa-
rantuje uświadomienia treści doświadczenia. Mimo bezpośrednich odwołań 
autora do ujęcia dwukanałowego (LeDoux, 2000c), opisywany model do-
tyczy raczej mechanizmów reagowania na bodźce awersyjne, ale nie mówi 
nam wiele o mechanizmach uświadomienia treści emocjonalnych. Sam Le-
Doux (2012) wydaje się zresztą ostatnio podkreślać związek doświadczenia 
emocji ze świadomością, proponując, że doświadczenie emocji związane jest 
z integracją w poznawczej przestrzeni roboczej: informacji przetwarzanych 
z wykorzystaniem obydwu wspomnianych dróg przetwarzania bodźców za-
grażających z informacją percepcyjną, informacją o stanie emocjonalnym or-
ganizmu, wspomnieniami, doświadczeniami cielesnymi, pobudzeniem i treś-
ciami językowymi. Dopiero integracja wszystkich tych informacji pozwala 
na ukształtowanie doświadczenia emocjonalnego. LeDoux odwołuje się tu 
więc bezpośrednio do teorii globalnej przestrzeni roboczej, którą trudno uznać 
za klasyczny przykład modelu dwukanałowego. Niewątpliwie jednak LeDoux 
postuluje, że bodźce emocjonalne mogą być przetwarzane świadomie bądź 
nieświadomie, twierdząc jednocześnie, że przetwarzanie nieświadome może 
być związane z aktywacją odrębnej drogi neuronalnej. 

Wielu innych badaczy zgadza się z twierdzeniem, że emocje mogą być 
przetwarzane niezależnie od świadomości (Berridge i Winkielman, 2003; 
Gainotti, 2012; Morris i inni, 1998; Winkielman i Berridge, 2004). Problem 
związków emocji i świadomości był zresztą jednym z centralnych punktów 
toczonego przed laty sporu dotyczącego relacji emocji i poznania (Izard, 
1992; Lazarus, 1982). Temperatura dyskusji dotyczącej tego zagadnienia nie-
co już dziś opadła, a badacze podkreślają dwustronne zależności między emo-
cjami a procesami poznawczymi (Pessoa, 2008, 2009). Wydaje się jednak, 
że w dyskusji na temat świadomości emocji powszechna jest nadal akceptacja 
modeli dwukanałowych. Badacze zgadzają się, że doświadczenie złożonych 
emocji musi wymagać świadomego dostępu do treści doświadczenia, ale 

42 Autor dziękuje Eligiuszowi Wronce za zwrócenie mu uwagi na ten fakt.
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jednocześnie postulują, że niektóre treści nacechowane emocjonalnie mogą 
być przetwarzane pomimo, a nawet przede wszystkim dlatego, że świadome 
nie są (Ohme, 2003). Próbując precyzować terminologię, której niespójność 
doprowadziła po części do sporu o relacje emocji i poznania, twierdzi się 
dziś zazwyczaj, że nieświadome przetwarzanie treści nacechowanych emo-
cjonalnie związane jest z występowaniem stanów afektywnych, podczas gdy 
doświadczenie emocjonalne wymaga uświadomienia (Russell, 2003). Treści 
stanów afektywnych są z założenia znacznie uproszczone (związane są prze-
de wszystkim z dwubiegunową oceną zdarzeń jako pozytywnych lub nega-
tywnych), ale mimo to mogą modyfikować zachowanie jednostki (głównie 
w ramach automatycznej reakcji dążenia–unikania). Uważa się powszechnie, 
że treści stanów afektywnych nie są świadomie identyfikowane, na co mają 
wskazywać na przykład liczne badania w paradygmacie afektywnego poprze-
dzania obrazami (dla przeglądu badań dotyczących tego zagadnienia – por. 
np. Ohme, 2006). Badacze proponują jednocześnie, że dopiero uświadomie-
nie treści stanu afektywnego pozwala na bardziej precyzyjną identyfikację 
stanu doświadczenia prowadzącą do określenia emocji. 

Podsumowując zatem, w badaniach przetwarzania bodźców emocjonal-
nych często zakłada się dwukanałowy model przetwarzania informacji emo-
cjonalnej, zgodnie z którym postuluje się występowanie w pewnym stopniu 
niezależnych systemów oceny afektywnej i emocjonalnej, z których pierwszy 
jest nieświadomy, a drugi wymaga uświadomienia. Założenia takie wspiera-
ne są wynikami licznych badań behawioralnych wskazujących na możliwość 
detekcji bodźców emocjonalnych, a także ich wpływu na przetwarzanie infor-
macji nawet wtedy, gdy nie zostają one uświadomione.

4.1.2. Czy afekt może być świadomy?

Podobnie jak w badaniach innych treści doświadczenia, również w badaniach 
świadomości emocji brak świadomości bodźca określa się zazwyczaj z wy-
korzystaniem miar deklaratywnych. Zakłada się tutaj przeważnie, że same 
warunki prezentacji bodźców, a więc na przykład prezentacja subliminalna, 
powodują, że osoby badane nie są świadome prezentowanych treści, a przez 
to również wywołanych przez te treści doznań emocjonalnych stanowiących 
przyczynę zmiany zachowania. Test świadomości wykorzystywany jest tu je-
dynie po to, aby zweryfikować te wstępne założenia. W klasycznych bada-
niach z wykorzystaniem paradygmatu afektywnego poprzedzania obrazami 
(Murphy i Zajonc, 1993; Ohme, 2003, 2006; Winkielman i inni, 1997) pre-
zentuje się na przykład osobom badanym bodźce – twarze wyrażające emocje 
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podstawowe. Bodźce te prezentowane są przez bardzo krótki czas (od kilku 
do kilkudziesięciu milisekund), a następnie maskowane, dlatego zakłada się, 
że osoby badane nie są ich świadome (w klasycznym protokole opisywanego 
paradygmatu pyta się je zazwyczaj na koniec procedury eksperymentalnej, 
czy dostrzegły jakieś bodźce). Po prezentacji każdego bodźca osoby badane 
proszone są o ocenę neutralnych bodźców, np. ideogramów. Efekt asymila-
cji wykazywany w opisywanej procedurze polega na przypisaniu afektu wy-
wołanego przez prezentację bodźca subliminalnego do neutralnego bodźca, 
w wyniku czego zmienia się jego ocena. W szczególności, bodźce neutralne 
prezentowane bezpośrednio po prezentacji maskowanych twarzy wyraża-
jących radość oceniane są lepiej, natomiast te prezentowane po prezentacji 
maskowanych twarzy wyrażających złość lub strach oceniane są gorzej niż 
w warunkach kontrolnych (Murphy i Zajonc, 1993; Ohme, 2003, 2006; Win-
kielman i inni, 1997). Czy jednak założenie o braku świadomości bodźców 
prezentowanych w ramach paradygmatu afektywnego poprzedzania obrazami 
rzeczywiście jest w pełni uzasadnione?

Ciekawych wniosków dostarcza tutaj analiza wyników badań w paradyg-
macie poprzedzania afektywnego, w których prosi się badanych o określenie, 
jaki bodziec był faktycznie prezentowany podprogowo. W badaniach tego 
typu, podobnie jak w paradygmacie afektywnego poprzedzania obrazami, ba-
danym prezentuje się subliminalnie twarze wyrażające emocje podstawowe, 
które następnie są maskowane. Tym razem jednak zadanie polega po prostu 
na określeniu, jaką emocję wyrażała twarz, tj. na przykład na podjęciu decy-
zji, czy prezentowany bodziec wyrażał strach, czy był neutralny. Podobnie jak 
w klasycznych badaniach identyfikacji wizualnej opisywanych we wcześniej-
szych rozdziałach tej monografii, zakłada się tutaj zazwyczaj, że poprawna 
odpowiedź może wynikać zarówno z automatycznej identyfikacji bodźca, jak 
również ze świadomego rozpoznania tego, co prezentowane. W badaniach 
stosuje się zatem zazwyczaj dodatkowe miary świadomości (behawioralne, 
deklaratywne, ale również psychofizjologiczne), które pozwalają określić, 
na ile poprawność identyfikacji związana jest z faktem uświadomienia bodźca 
(Pessoa, 2005; Pessoa, Japee i Ungerleider, 2005; Szczepanowski i Pessoa, 
2007; Szczepanowski i inni, 2013; Walentowska i Wronka, 2012). 

Analizy efektu poprzedzania afektywnego wydają się wskazywać, że sub-
liminalna prezentacja bodźców może wiązać się w niektórych przypadkach 
ze świadomą identyfikacją bodźców. Dobrym przykładem są tu badania doty-
czące różnic indywidualnych w subiektywnych progach percepcji osób bada-
nych w tym paradygmacie i związanej ze zróżnicowaniem progów poprawno-
ści identyfikacji bodźców emocjonalnych (Pessoa, 2005; Pessoa i inni, 2005), 
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w których wykazano, że poprawność detekcji dla poszczególnych osób jest 
zróżnicowana, a zróżnicowanie odpowiedzi dla poszczególnych wskazań ska-
li świadomości wydaje się wskazywać, że efekt ten jest związany z różnicami 
w uświadomieniu prezentowanych osobom badanym bodźców. Również pro-
wadzone badania własne dotyczące tego zagadnienia wydają się wskazywać, 
że w paradygmacie poprzedzania afektywnego możemy zaobserwować zróż-
nicowanie odpowiedzi wskazujące na znaczący udział świadomości w po-
prawnej identyfikacji prezentowanych osobom badanym bodźców (Szcze-
panowski i inni, 2013). W opisywanych badaniach szacowano świadomość 
bodźców emocjonalnych z wykorzystaniem trzech subiektywnych skal świa-
domości: skali szacowania pewności, skali świadomości percepcyjnej oraz 
skali obstawiania decyzji. Wyniki wykazały, że jedynie w przypadku trzeciej 
ze skal badani identyfikują bodźce powyżej poziomu losowego dla najniższej 
wartości skali, co w kontekście krytyki czułości tej metody pomiaru wyda-
je się wskazywać na znaczący udział świadomości w omawianym zadaniu. 
Wydaje się zatem, że subliminalna prezentacja bodźców nie musi prowadzić 
do braku świadomości prezentowanych osobom badanym bodźców. 

Wyniki badań dotyczących stopnia świadomości bodźców prezentowa-
nych w zadaniu poprzedzania afektywnego wydają się również wskazywać 
na konieczność rewizji założenia o braku świadomości bodźców emocjonal-
nych wpływających na ocenę w zadaniu afektywnego poprzedzania obrazami. 
Osoby badane wydają się przynajmniej częściowo świadome bodźców emo-
cjonalnych prezentowanych subliminalnie. Czy zatem wyniki te nie powinny 
skłonić nas do rewizji założeń dotyczących relacji pomiędzy świadomością 
i nieświadomością emocji w ogóle? W kolejnym podrozdziale przyjrzymy się 
bliżej możliwości aplikacji założeń proponowanego w tej monografii ujęcia 
dla interpretacji badań dotyczących uświadomienia treści emocjonalnych. 

4.1.3. Reinterpretacja problemu w świetle proponowanego 
modelu teoretycznego

Zgodnie z założeniami proponowanego w tej monografii modelu teoretycz-
nego, świadomość dowolnej treści związana jest z aktywacją reprezentacji 
pozwalających na identyfikację określonej treści świadomości, a także meta-
reprezentacji, która pozwala na uświadomienie tej treści. Wydaje się, że zało-
żenie to jest co najmniej niesprzeczne z modelami przetwarzania informacji 
o bodźcach emocjonalnych przedstawionymi powyżej. Sam LeDoux wiąże 
zresztą uświadomienie bodźca emocjonalnego z aktywacją struktur czoło-
wych oraz integracją aktywacji systemu wykrywania zagrożenia z innymi 
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informacjami kształtującymi doświadczenie emocjonalne (LeDoux, 2012). 
Czy jesteśmy jednak w stanie zweryfikować empirycznie inne założenia pro-
ponowanego modelu w odniesieniu do problemu przetwarzania informacji 
emocjonalnych? Wydaje się, że badania poprzedzania afektywnego pozwalają 
poddać dyskusji problem stopniowalności doświadczenia treści emocjonal-
nej. Zastosowanie tego ujęcia zostało już zresztą zaproponowane w literaturze 
dotyczącej percepcji bodźców emocjonalnych (Wiens, 2006). 

W badaniach własnych dotyczących świadomości bodźców emocjonal-
nych przeprowadzonych w paradygmacie poprzedzania afektywnego analizo-
wano nie tylko fakt uświadomienia treści emocjonalnej, ale również problem 
zróżnicowania doświadczenia osób badanych (Szczepanowski i inni, 2013). 
Podobnie jak w badaniach dotyczących neutralnych treści percepcyjnych i pa-
mięciowych (por. Rozdział 3), analizie poddano relację między poprawnoś-
cią a oceną świadomości (kryterium korelacji – zastosowano czteropunktowe 
wersje skal pozwalające na oszacowanie zróżnicowania poprawności dla róż-
nych poziomów świadomości), a także dystrybucję odpowiedzi dla poszcze-
gólnych punktów skal świadomości zastosowanych w tych badaniach. Prze-
prowadzone analizy prowadzą do wniosku, że zarówno przyrost poprawności 
dla poszczególnych punktów skali (por. również reanaliza wyników powyż-
szych badań z wykorzystaniem modelu regresji – Sandberg, Bibby i Overga-
ard, 2013), jak również równomierna dystrybucja odpowiedzi dla poszcze-
gólnych punktów skali wskazują, iż dostęp do treści prezentowanych osobom 
badanym bodźców nie tylko jest świadomy, ale i stopniowalny. 

Skoro zatem świadomość bodźców emocjonalnych wydaje się zróżnico-
wana w podobnym stopniu jak świadomość bodźców neutralnych, to model 
opisujący uświadomienie treści emocjonalnych powinien również uwzględ-
niać możliwość stopniowalnego charakteru dostępu do świadomych treści. 
W kontekście wyników badań własnych interesujące wydaje się też zasto-
sowanie subiektywnych miar świadomości do opisu uświadomienia podstaw 
oceny afektywnej obserwowanej w paradygmacie afektywnego poprzedzania 
obrazami. Możliwe, że nie tylko treść emocjonalnych doświadczeń percep-
cyjnych, ale również treść doznań emocjonalnych może podlegać podobnemu 
zróżnicowaniu. Zaobserwowanie takich wyników pozwoliłoby na zapropono-
wanie modelu świadomości emocji, który analizowałby możliwość uświado-
mienia emocji w kontekście założeń modeli hierarchicznych. 

Proponowany w niniejszej monografii model teoretyczny pozwala na ge-
nerowanie szeregu hipotez dotyczących możliwych mechanizmów kształto-
wania się subiektywnego doświadczenia treści emocjonalnych. Analizy wy-
daje się wymagać rola uwagi w uświadomieniu tego typu treści. Oczywiście 
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badania nad rolą uwagi w przetwarzaniu bodźców afektywnych są prowadzo-
ne bardzo często zarówno w kontekście populacji normalnych, jak i klinicz-
nych (por. np. Blaut, Paulewicz, Szastok, Prochwicz i Koster, 2013; Bradley 
i inni, 1997; Pessoa, McKenna, Gutierrez i Ungerleider, 2002; Vuilleumier, 
Armony, Driver i Dolan, 2001; dla przeglądu stanowisk dotyczących tego za-
gadnienia por. Pessoa, Pereira i Oliveira, 2010), jednak nie próbowano się 
w nich dotąd zmierzyć z problemem wpływu uwagi na zróżnicowanie świa-
domego doświadczenia emocjonalnego. W kontekście proponowanego mo-
delu ciekawe wydaje się również podjęcie badań dotyczących możliwych 
wpływów oczekiwań na świadomość treści emocjonalnych, których wyni-
ki pozwalałyby wykazać aktywny wpływ metareprezentacji na formowanie 
się świadomego doświadczenia emocjonalnego (interesujące wydają się tu 
na przykład wyniki badań wskazujących na wpływ oczekiwań dotyczących 
działania placebo na ocenę bodźców emocjonalnych prezentowanych osobom 
badanym – por. Petrovic i inni, 2005). Warto na koniec ponownie podkreślić, 
że proponowane ujęcie teoretyczne nie kwestionuje występowania dróg neu-
ronalnych wyspecjalizowanych w przetwarzaniu informacji emocjonalnych, 
które mogą przetwarzać informacje o bodźcach zagrażających bez udziału 
świadomości (LeDoux, 2000a). Proponuje jedynie mechanizm, który by tłu-
maczył, jak doświadczenie afektywne staje się treścią naszego subiektywnego 
doświadczenia.

4.2. MODEL ŚWIADOMOŚCI POSTAW UKRYTYCH

Proponowane w tej monografii ujęcie teoretyczne świadomości można też pró-
bować przenieść na grunt psychologii społecznej43. Również w tej subdziedzi-
nie psychologii, wraz z rozwojem nurtu społecznego poznania, niezwykle po-
pularne stały się bowiem badania dotyczące ukrytych procesów przetwarzania 
informacji społecznych, w tym między innymi ukrytych postaw (Gawronski, 
Hofmann i Wilbur, 2006; Greenwald i Banaji, 1995; Han, Czellar, Olson i Fa-
zio, 2010; Maison, 2004; Maison i Mikołajczyk, 2003), ukrytej samooceny 
(Greenwald i Farnham, 2000; Krizan i Suls, 2008; Wierzchoń, 2009a) czy 

43 Zidentyfikowanie tego obszaru zastosowań proponowanego w tej monografii ujęcia teore-
tycznego autor zawdzięcza współpracy z dr. Tomaszem Mikołajczykiem, z którym planował kie-
dyś przeprowadzić badania testujące swoje pomysły teoretyczne w kontekście analizy wyników 
testu ukrytych skojarzeń. 
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też ukrytych stereotypów (Nosek, Banaji i Greenwald, 2002; Nosek i inni, 
2009). Badania wszystkich wspomnianych zjawisk nie kryją inspiracji po-
znawczymi teoriami nieświadomych procesów poznawczych (Amodio i Rat-
ner, 2011; Greenwald i Banaji, 1995; Payne i Gawronski, 2010). Wydaje się 
zatem, że próba szczegółowego określenia mechanizmów uświadomienia tre-
ści doświadczenia może mieć istotne znaczenie również dla tej subdziedziny 
badań psychologicznych.

Określenie świadomości ukrytego poznania społecznego jest na pierwszy 
rzut oka zadaniem stosunkowo prostym. W dziedzinie tej można bowiem 
zaobserwować zdecydowaną dominację jednego paradygmatu badawczego, 
to jest testu ukrytych skojarzeń (implicit association test, IAT – Greenwald, 
McGhee i Schwartz, 1998; Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le i Schmitt, 
2005). Metoda ta stosowana jest w pomiarach przetwarzania różnych typów 
ukrytych informacji społecznych, a więc pomimo to, że w niniejszym rozdzia-
le koncentrujemy się na problemie uświadomienia postaw ukrytych, propono-
wane tu wnioski mogą dotyczyć również problematyki nieświadomych ste-
reotypów czy też nieświadomej samooceny. Problem polega jednak na tym, 
że test ukrytych skojarzeń bywa krytykowany za brak jednoznacznych pod-
staw teoretycznych pozwalających na interpretację jego wyników, w tym rów-
nież modelu pozwalającego określić warunki uświadomienia treści badanych 
z wykorzystaniem tej metody (por. np. Gawronski, 2009).

Mimo olbrzymiej liczby badań przeprowadzonych z wykorzystaniem te-
stu ukrytych skojarzeń (dla przeglądu por. np. Gawronski, 2009; Greenwald, 
Poehlman, Uhlmann i Banaji, 2009; De Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt 
i Moors, 2009), wykazujących często odrębność postaw ukrytych od tych, 
które deklarują osoby badane, nie zaproponowano dotąd właściwie ujęcia 
teoretycznego pozwalającego na opisanie mechanizmów odpowiedzialnych 
za zróżnicowanie postaw. Co więcej, wydaje się, że wśród badaczy zajmują-
cych się tym problemem można zauważyć swego rodzaju niechęć do szerszej 
interpretacji teoretycznej uzyskiwanych wyników, a już szczególnie dyskuto-
wania problemu dostępności postaw ukrytych dla świadomości (z nielicznymi 
wyjątkami – por. np. Gawronski i Bodenhausen, 2006). Do pewnego stopnia 
można to zrozumieć. W końcu w kontekście obszaru zainteresowań psycholo-
gii społecznej test ukrytych skojarzeń stosowany jest przede wszystkim po to, 
żeby określić rzeczywistą postawę osoby badanej wobec obiektu postawy, nie 
zniekształcaną przez chęć autoprezentacji osoby badanej, konformizm spo-
łeczny, przewidywania dotyczące celów badania i inne zmienne zakłócają-
ce pomiar postawy. Problem, czy osoba badana jest całkowicie nieświadoma 
postawy ukrytej, czy tylko nie potrafi ona świadomie kontrolować ekspresji 
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postawy w zadaniu, nie wydaje się z tej perspektywy aż tak istotny. Jednak 
z drugiej strony trudno wyobrazić sobie sformułowanie wiarygodnego mode-
lu wyjaśniającego mechanizm formowania postaw ukrytych bez określenia 
tego, czy osoby badane są ich świadome. Zaproponowanie spójnej interpreta-
cji teoretycznej uzyskiwanych w dotychczasowych badaniach wyników mo-
głoby pozwolić na rozwój badań dotyczących tej tematyki.

Co ciekawe, w literaturze pojawiają się ostatnio próby dyskusji teoretycz-
nej wyników badań prowadzonych w dziedzinie poznania społecznego, od-
wołujące się wprost do założeń teoretycznych przyjmowanych w badaniach 
podstawowych percepcji czy też pamięci (por. np. Amodio i Ratner, 2011; 
Balas i Sweklej, 2012; Gawronski, 2009; Gawronski i LeBel, 2008). Wydaje 
się jednak, że w świetle ogólnej liczby publikacji dotyczących postaw należy 
uznać je za odosobnione i niewystarczające. Co więcej, jeżeli badacze postaw 
ukrytych przyjmują już jakieś założenia teoretyczne dotyczące świadomości 
postaw, to opisują je przede wszystkim zgodnie z założeniami nurtu dwu-
kanałowego. W literaturze można odnaleźć co najmniej kilka dwutorowych 
modeli postaw, w których zakłada się wprost, że postawy ukryte są odrębne 
od ich jawnych odpowiedników i mogą wpływać na poznanie, sądy i dzia-
łania równolegle i niezależnie od postaw jawnych (Amodio i Ratner, 2011; 
Petty i Cacioppo, 1986; Strack i Deutsch, 2004; Wilson, Lindsey i Schooler, 
2000). Nie podjęto dotąd jednak próby analizy tej problematyki odwołującej 
się do założeń modeli hierarchicznych. Wydaje się zatem, że analiza zależno-
ści pomiędzy postawami jawnymi i ukrytymi odnosząca się do opisywanego 
w tej monografii ujęcia teoretycznego może pozwolić na nowo zinterpretować 
wyniki badań wykorzystujących test ukrytych skojarzeń oraz zaproponować 
teorię postaw, która łamałaby założenie o dychotomiczności podziału pomię-
dzy postawami jawnymi i ukrytymi. 

4.2.1. Postawy ukryte a postawy jawne

Postawy ukryte definiuje się zazwyczaj jako reprezentacje pamięciowe, któ-
re wywołują pozytywne lub negatywne odczucia, myśli lub działania wobec 
obiektów społecznych. Reprezentacje te nie są przy tym dostępne introspek-
cyjnie lub są błędnie identyfikowane (Greenwald i Banaji, 1995). Definicyj-
ny brak świadomości postaw ukrytych dotyczy zatem niedostępności samej 
reprezentacji, ale już w analizach omawiających metody pomiaru postaw 
ukrytych podkreśla się przede wszystkim, że to ekspresja analizowanych 
postaw i ich wpływ na zachowanie jednostki nie są związane ze świado-
mością. W tym drugim ujęciu nie jest jasne, czy sama postawa ma w istocie 
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charakter nieświadomy, czy może jedynie jej ekspresja nie podlega wolicjo-
nalnej kontroli.

Rozróżnienie postaw jawnych i ukrytych odnosi się tak naprawdę przede 
wszystkim do metodologii badawczych stosowanych do określania obydwu 
typów postaw. Pomiar jawnej postawy osoby badanej wobec obiektu spo-
łecznego wymaga deklaracji wyrażanej w formie raportu werbalnego (bądź 
innej metody pozwalającej na bardziej lub mniej precyzyjne oszacowanie 
deklaracji dotyczącej postawy osoby badanej – np. termometru uczuć). Mie-
rzenie postaw ukrytych wymaga natomiast analizy wyników uzyskanych 
z wykorzystaniem pośrednich miar zachowania. Wykorzystuje się tu na przy-
kład wskaźniki fizjologiczne lub inne miary niewerbalne (dystans fizyczny 
od obiektu postawy, kontakt wzrokowy, postawa ciała itp.). Celem metod 
pośrednich jest przede wszystkim określenie faktycznej postawy osoby ba-
danej wobec określonego obiektu, tak aby nie była ona fałszowana na przy-
kład przez próby udzielania odpowiedzi oczekiwanych społecznie. Samo 
zastosowanie metody pośredniej nie zakłada więc jeszcze koniecznie braku 
świadomości postawy mierzonej z jej wykorzystaniem. Jednak wielu bada-
czy postaw ukrytych sugeruje, że postawy mierzone z wykorzystaniem miar 
pośrednich są, a przynajmniej mogą być, nieświadome (Greenwald i Nosek, 
2008; Nosek i Smyth, 2007).

W literaturze można odnaleźć kilka różnych metod behawioralnego po-
miaru postaw inspirowanych badaniami podstawowymi pamięci i percepcji 
(np. różne wersje paradygmatu poprzedzania, zadanie dążenia–unikania czy 
warunkowanie ewaluatywne – dla przeglądu tych metod por. Gawronski, 
2009). W badaniach postaw wykorzystuje się na przykład wariant paradyg-
matu poprzedzania afektywnego (Fazio i Olson, 2003), w którym do oszaco-
wania postawy wobec określonego obiektu wykorzystuje się efekt facylitacji 
przetwarzania informacji powiązanych semantycznie z bodźcem poprzedza-
jącym. Efekt ten polega na skróceniu czasu oceny bodźców, gdy ich prezen-
tacja poprzedzona zostanie zademonstrowaniem osobie badanej innego bodź-
ca powiązanego z tą samą oceną (np. nawet bardzo krótka ekspozycja słowa 
„nowotwór” powinna pozwolić szybciej ocenić walencję słowa „zbrodnia” 
niż słowa „ciastko”, ponieważ postawa wzbudzona przez słowa „nowotwór” 
i „zbrodnia” ma tę samą, negatywną walencję). Podobny efekt wykorzystuje 
się w przypadku testu ukrytych skojarzeń, w którym również obserwuje się 
wydłużenie czasu reakcji osób badanych na bodźce niezgodne semantycznie 
(Greenwald i Banaji, 1995; Greenwald i inni, 1998). Jak wspomniano po-
wyżej, test ten wydaje się dziś najbardziej popularną metodą pomiaru po-
staw ukrytych, dlatego przyjrzymy się bliżej procedurze tej metody pomiaru, 
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a następnie problemowi uświadomienia postaw, które są z jej wykorzystaniem 
szacowane.

Zadaniem osoby badanej z wykorzystaniem testu ukrytych skojarzeń jest 
przyporządkowywanie kolejno po sobie prezentowanych bodźców (najczęś-
ciej werbalnych, ale mogą one mieć również charakter wizualny) do jednej 
z dwóch przeciwstawnych kategorii. Prawidłowa reakcja na poszczególne 
bodźce wymaga naciśnięcia przycisku, do którego przypisano nazwę okre-
ślonej kategorii. Zadanie składa się z kilku faz, w których zmienia się przy-
porządkowanie poszczególnych kategorii do klucza reakcyjnego. Zmienia się 
również poziom złożoności wymaganej w ramach zadania decyzji klasyfika-
cyjnej. W warunkach prostego zadania klasyfikacyjnego prezentuje się ba-
danym dwie kategorie, prosząc o określenie za pomocą klucza reakcyjnego, 
do której z nich należy przyporządkować bodziec prezentowany na ekranie 
(np. osoby badane mają za zadanie przycisnąć prawy przycisk, gdy prezento-
wane są kwiaty, a lewy – gdy prezentowane są owady; następnie mają nacis-
nąć prawy przycisk, gdy prezentowane są słowa pozytywne, a lewy, gdy nega-
tywne). W warunkach złożonej klasyfikacji, pod jednym kluczem reakcyjnym 
zestawia się obiekty, wobec których analizowana jest postawa, ze słowami 
powiązanymi jednoznacznie z jedną z dwóch możliwych postaw stanowią-
cych punkt odniesienia dla postawy, której pomiar nas interesuje. Pod jednym 
kluczem reakcyjnym mogą znaleźć się obiekty związane z taką samą postawą 
(np. kwiaty oraz słowa pozytywne vs. owady oraz słowa negatywne – tzw. wa-
runek spójny), ale również obiekty związane z postawami przeciwnymi (kwia-
ty oraz słowa negatywne vs. owady oraz słowa pozytywne – tzw. warunek 
niespójny). Prawidłowe reagowanie w warunku niespójnym jest oczywiście 
trudniejsze niż w warunku spójnym, ponieważ osobom badanym trudno jest 
przezwyciężyć narzucającą się reakcję reagowania w ten sam sposób na dwa 
obiekty, wobec których mają taką samą postawę. Zgodnie z założeniami 
twórców metody, test ukrytych skojarzeń pozwala na pomiar względnej siły 
związku pomiędzy poszczególnymi kategoriami, tj. różnica czasu pomiędzy 
warunkiem spójnym i niespójnym wskazuje na siłę postawy. Znając zatem 
ocenę przypisywaną jednemu obiektowi postawy możemy z wykorzystaniem 
omawianego zadania określić postawę wobec innego obiektu – tego, wobec 
którego postawa osoby badanej nas interesuje.

Rzeczywiście, badania wykorzystujące test ukrytych skojarzeń wydają się 
trafnie szacować walencję i siłę postaw osób badanych wobec różnych obiek-
tów społecznych (por. np. badania postaw wyborczych – Arcuri, Castelli, Gal-
di, Zogmaister i Amadori, 2008; postaw wobec płci – Nosek i inni, 2009; 
postaw wobec innych ras – Hugenberg i Bodenhausen, 2004), ale również 
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na przykład postaw wobec palenia i picia (McCarthy i Thompsen, 2006) czy 
wreszcie samooceny (Greenwald i Farnham, 2000). W ostatnich latach coraz 
częściej dyskutuje się jednak problem rzeczywistej dostępności reprezentacji 
postaw ukrytych. Część badaczy twierdzi, że ukryte postawy są niedostępne 
introspekcji (Greenwald i Banaji, 1995; Nosek i Smyth, 2007). Inni prezentują 
wyniki badań przeczących tej tezie, twierdząc, że postawy ukryte są zawsze 
dostępne świadomości (Fazio i Olson, 2003; Gawronski i Bodenhausen, 2006; 
Gawronski, LeBel i Peters, 2007). Określenie świadomości postaw ukrytych 
wydaje się niezwykle istotne zarówno dla określenia rzeczywistego charakte-
ru różnicy między postawami jawnymi i ukrytymi (tj. tego, czy różnica mię-
dzy postawami odnosi się jedynie do metody pomiaru, czy naprawdę mamy 
do czynienia z dwoma niezależnymi formami postaw), jak i dla analizy teore-
tycznej możliwości nieświadomego przetwarzania treści społecznych.

4.2.2. Czy postawy ukryte są nieświadome?

W badaniach przyjmujących brak świadomości postaw ukrytych uznaje się 
zazwyczaj, że są one względnie niezależne od postaw jawnych (Lane, Ba-
naji, Nosek i Greenwald, 2007; Nosek i Smyth, 2007). Na dowód odrębności 
obydwu typów postaw cytuje się zazwyczaj przykłady rozbieżności wyników 
pomiaru postaw deklaratywnych i postaw ukrytych. Wskazuje się, że osoby 
badane nie są w stanie zadeklarować nieświadomej postawy ukrytej, ale jej 
istnienie przejawia się w zachowaniu. Zakłada się, że miara pośrednia pozwa-
la na bardziej precyzyjny pomiar postawy nawet wtedy, gdy jest ona na tyle 
słaba, że nie jest dostępna świadomości (podobnie jak w przypadku pomiarów 
pośrednich innych procesów ukrytych, np. uczenia mimowolnego, zakłada się, 
że miara pośrednia jest bardziej czułą metodą pomiaru, dzięki której możliwe 
jest oszacowanie występowania wiedzy, której reprezentacja jest zbyt niesta-
bilna, aby mogła stać się przedmiotem świadomości). Zgodnie z omawianym 
ujęciem, osoby badane mogą nie zdawać sobie sprawy ze swojej postawy wo-
bec jakiegoś obiektu (deklarując na przykład postawę neutralną, podczas gdy 
test ukrytych skojarzeń, jako bardziej czuła metoda pomiaru, pozwala wyka-
zać, że przejawiają one wobec niego postawę negatywną). Co istotne, wydaje 
się, że przyjmuje się w tym rozumowaniu aktywacyjny model uświadomienia 
treści, zgodnie z którym informacja nieświadoma jest po prostu zbyt słabo 
reprezentowana w umyśle, aby możliwe stało się jej uświadomienie. Porów-
nania postaw jawnych i ukrytych wykazywałyby więc, zgodnie z omawianym 
ujęciem, niezgodność jedynie dlatego, że w niektórych sytuacjach test jawny 
nie pozwalałby dostrzec postawy, którą wykazuje test ukryty.
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Problem świadomości postaw ukrytych analizowano w kilku metaanali-
zach porównujących wartości wskaźnika korelacji pomiędzy deklarowanymi 
przez osoby badane postawami jawnymi a mierzonymi z wykorzystaniem te-
stu ukrytych skojarzeń postawami ukrytymi (Hofmann, Gschwendner, Nosek 
i Schmitt, 2005; Nosek, 2005). Co ciekawe, wyniki tych metaanaliz wskazują 
na duże zróżnicowanie uzyskiwanych wyników (obserwowane współczyn-
niki korelacji mieściły się w przedziale od –0,25 do 0,90!). Trudno zatem 
na podstawie tych wyników wskazać na jednoznaczną niezależność omawia-
nych typów postaw i brak świadomości postaw ukrytych (np. wysokie wskaź-
niki korelacji obserwowane w niektórych badaniach wydają się wskazywać, 
iż osoby badane mogą być w pełni świadome postaw wykrywanych z wyko-
rzystaniem metod ukrytych). 

W literaturze można odnaleźć kilka prób wyjaśnienia zróżnicowania ko-
relacji obserwowanych w badaniach. Wykazano, że zależność między posta-
wami jawnymi i ukrytymi może być moderowana przez takie zmienne, jak 
charakterystyka obiektu postawy (np. wysokie korelacje obserwuje się przede 
wszystkim dla postaw politycznych i postaw konsumenckich – Greenwald 
i Nosek, 2008), poziom spontaniczności charakteryzujący miary samoopiso-
we (postawa jawna deklarowana z wykorzystaniem metody wymagającej na-
mysłu wykazuje niższą korelację niż ta mierzona za pomocą prostych metod 
pomiaru pozwalających na spontaniczną odpowiedź) i ogólne podobieństwo 
pomiędzy stosowanymi metodami pomiaru (mniejsze korelacje obserwuje się 
przy wykorzystaniu metod deklaratywnych, których odpowiedzi nie są struk-
turalizowane – por. Hofmann i inni, 2005) czy siła postawy (jeżeli postawa 
jest silna, to korelacja pomiędzy pomiarem jawnym i ukrytym jest wyższa 
po prostu dlatego, że postawa jawna pozwala w ogóle na jej zaobserwowanie 
– por. Nosek, 2005; te badania wydają się potwierdzać zresztą opisane powy-
żej ujęcie aktywacyjne). Co ciekawe, na siłę obserwowanego związku między 
postawami ukrytymi i jawnymi może wpływać również instrukcja (np. gdy 
osoba badana proszona jest o skoncentrowanie się na własnych odczuciach 
wobec obiektu postawy, obserwuje się wzrost korelacji między opisywanymi 
miarami – Gawronski i LeBel, 2008). O ile większość wymienianych powy-
żej zmiennych nie podważa jednoznacznie twierdzenia o braku świadomości 
postaw ukrytych, koncentrując się przede wszystkim na treści postaw oraz 
błędów pomiarowych stosowanej metody, o tyle wyniki wskazujące na rolę 
instrukcji w uświadomieniu treści postawy nasuwają przypuszczenie, że ob-
serwowana w testach postawa jest przynajmniej w pewnym stopniu uświado-
miona, albo jest potencjalnie dostępna świadomości.
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Wszystkie dotychczasowe wyniki wydają się zatem niesprzeczne z opi-
sanym powyżej modelem aktywacyjnym. Problematyczne w tym kontekście 
wydają się jednak przykłady badań wskazujących, że postawy ukryte i jawne 
mogą mieć przeciwstawne walencje (przykład ujemnych korelacji – por. Hof-
mann, Rauch i Gawronski, 2007; Hugenberg i Bodenhausen, 2004). Różnice 
w zakresie dostępności postaw ukrytych wynikające ze zróżnicowanej siły 
opisywanej postawy nie wymagają przyjęcia określonego modelu opisujące-
go mechanizmy odpowiedzialne za ich powstawanie. Niezgodność walencji 
postaw, przy założeniu braku świadomości postawy ukrytej, wyjaśnić moż-
na jednak, jedynie odwołując się do ujęć teoretycznych, zgodnie z którymi 
mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie obydwu typów postaw działają 
odrębnie, a więc modeli dwukanałowych (Greenwald i Nosek, 2008; Nosek, 
2005; Nosek i Smyth, 2007). Podobnie jak w przypadku modeli pamięci ukry-
tej i jawnej, próbuje się tu również wykazywać niezależność neuronalnych 
korelatów procesów poznawczych związanych z dostępnością postaw ukry-
tych i jawnych (Cunningham i inni, 2004). Czy należy zatem przyjąć, że przy-
padki przeciwstawnych postaw jawnych i ukrytych wspierają założenia mo-
deli dwukanałowych? Tak, ale jedynie pod warunkiem, że postawy ukryte 
obserwowane w takich przypadkach rzeczywiście okażą się nieświadome. 
Wydaje się jednak, że te same badania mogłyby pozwolić na wykazanie świa-
domości postaw ukrytych oraz odrzucenie modeli dwukanałowych. Możliwe 
bowiem, że efekt rozbieżności walencji postawy wynika tu raczej z zaprze-
czania przez osobę badaną świadomej postawie (przez analogię do procedury 
rozszczepiania procesów można zakładać, że aby intencjonalnie zaprzeczyć 
postawie, trzeba być jej przynajmniej w pewnym stopniu świadomym – por. 
Jacoby, 1998). 

Podsumowując zatem, wyniki uzyskiwane w badaniach postaw ukrytych 
wskazują na duże zróżnicowanie zależności postaw ukrytych i postaw jaw-
nych. Wydaje się, że przynajmniej część z obserwowanych efektów można 
próbować wyjaśniać dostępnością postaw ukrytych w świadomości. Szcze-
gólnie interesująca wydaje się w tym kontekście analiza sytuacji sprzeczno-
ści postaw jawnych i ukrytych, ponieważ określenie świadomości postawy 
ukrytej pozwolić tu może zweryfikować założenia modeli dwukanałowych 
(dwutorowych modeli postaw – por. Petty i Cacioppo, 1986; Strack i Deutsch, 
2004; Wilson i inni, 2000).
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4.2.3. Reanaliza relacji pomiędzy postawami jawnymi 
i ukrytymi 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku modelu świadomości emocji, 
proponowane ujęcie teoretyczne nie wydaje się sprzeczne z teoriami propo-
nowanymi w analizowanym obszarze tematycznym. Szczególnie interesują-
ce wydaje się tu odniesienie do modeli aktywacyjnych, zgodnie z którymi 
dostępność postawy uzależniona jest od jej siły (Nosek, 2005). Takie same 
predykcje dotyczące zależności między siłą postawy i jej dostępnością po-
zwalałaby też postawić teoria radykalnej plastyczności (Cleeremans, 2011). 
Przyjmując założenia tej teorii, należałoby również zakładać, że najbardziej 
świadome powinny być reprezentacje postaw dobrze wyuczonych. Taką pro-
pozycję teoretyczną wydają się wspierać analizy tematyki postaw (na przy-
kład postawy polityczne, dla których obserwuje się dużą zgodność pomiarów 
postaw jawnych i ukrytych, wydają się dobrze ukształtowane i zdecydowanie 
dostępne osobom badanym – por. Greenwald i Nosek, 2008). Do podobnych 
wniosków mogą skłaniać również analizy dotyczące siły postawy (jak już za-
uważyliśmy, korelacja pomiędzy pomiarem jawnym i ukrytym jest wyższa dla 
silnych, tj. prawdopodobnie również dobrze ukształtowanych postaw – por. 
Nosek, 2005). Wreszcie, zależność dostępności postawy ukrytej od procesu 
uczenia obserwuje się także w warunkach naturalnych. W tym kontekście 
wydaje się oczywiste, że postawy stają się bardziej świadome, gdy mamy 
doświadczenie w kontakcie z obiektem, którego dotyczą, lub obiekt ten jest 
dostępny w przestrzeni społecznej (jesteśmy zazwyczaj bardziej świadomi 
postaw wobec obiektów, które lepiej znamy). Wydaje się zatem, że proces 
uczenia może modyfikować uświadomienie treści postawy. 

Proponowany w tej monografii model teoretyczny przyjmuje jednak po-
nadto, że aby postawa mogła zostać uświadomiona, reprezentacje pamię-
ciowe kształtujące tę postawę muszą stać się treścią metareprezentacji. Jak 
pamiętamy, według tej koncepcji to właśnie dostęp do metareprezentacji po-
zwala wyjaśnić jakościowe zróżnicowanie doświadczenia wtedy, gdy treść 
jest już uświadomiona (to jest pozwala opisać mechanizmy stopniowalnego 
dostępu do treści świadomości). Dlatego właśnie tak interesujące wydaje 
się zbadanie możliwości stopniowalnego charakteru świadomego dostępu 
do postaw. Nasze subiektywne doświadczenie mówi nam, że postawy mogą 
być w różnym stopniu dostępne świadomości. Co ciekawe, badacze zajmu-
jący się tematyką postaw ukrytych również wydają się zdawać sobie sprawę 
z takiej możliwości, ale ograniczają się zazwyczaj do stwierdzenia, że war-
to zająć się analizą tego problemu w przyszłości (por. Conrey, Sherman, 
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Gawronski, Hugenberg i Groom, 2005; Gawronski i Bodenhausen, 2006). 
Zgodnie z wiedzą autora nie przeprowadzono dotąd badań, które dotyczyły-
by wprost tego założenia. 

Rolę metareprezentacji w kształtowaniu postaw ukrytych, a także moż-
liwość stopniowalności dostępu do treści postawy można jednak próbować 
analizować pośrednio w kontekście wyników badań wskazujących na wystę-
powanie przeciwstawnych postaw ukrytych i jawnych. Proponowane w tej mo-
nografii ujęcie pozwala lepiej zrozumieć mechanizm obserwowanej sprzecz-
ności postaw. Jak już wspomniano powyżej, analizując problem sprzeczności 
postaw z perspektywy ujęcia hierarchicznego, należałoby bowiem przyjąć, 
że postawa ukryta może być sprzeczna z postawą jawną jedynie wtedy, kiedy 
osoba badana jest jej w istocie świadoma (jak pamiętamy, założenie sprzecz-
nych postaw wymaga przyjęcia modeli dwukanałowych). Możliwe zatem, 
że zróżnicowanie postaw wykazywanych z wykorzystaniem obydwu metod 
zależeć może w niektórych sytuacjach od zróżnicowanego poziomu dostęp-
ności postaw. Silniejsza postawa przejawiałaby się tutaj w miarach deklara-
tywnych, a miara pośrednia pozwalałaby uchwycić postawę słabszą (mniej 
wyuczoną, ale również na przykład aktywnie hamowaną). W proponowanym 
ujęciu każda postawa byłaby bowiem potencjalnie dostępna, a stopień jej 
świadomości związany byłby z wystąpieniem metareprezentacji pozwalającej 
na jej formowanie, a następnie procesem kształtowania tej metareprezentacji, 
skutkującym stopniowo coraz wyższym poziomem dostępu postawy. Zauważ-
my ponownie, że proponowany model nie wyklucza możliwości występowa-
nia postaw ukrytych. Wydaje się prawdopodobne, że badani mogą przejawiać 
nieświadome preferencje wobec określonych obiektów postaw. Wydaje się 
jednak, że raz uświadomiona postawa jest już zawsze w pewnym stopniu do-
stępna świadomości.

Wreszcie, proponowany w niniejszej monografii model podejmuje próbę 
wyjaśnienia, dlaczego postawy ukryte w niektórych sytuacjach mogą stać 
się świadome. Zakładano, że zróżnicowanie dostępności treści świadomości 
może być związane z koncentracją uwagi na treści doświadczenia. Propono-
wano jednocześnie, że uwaga endogenna powinna być związana z modyfika-
cją metareprezentacji. W kontekście postaw należy zatem zapytać, czy kon-
centracja uwagi na obiekcie postawy może wpłynąć na jej uświadomienie. 
Na taką możliwość wydają się wskazywać badania Gawronskiego i LeBela 
(2008), w których analizowano wpływ instrukcji na siłę korelacji pomiędzy 
postawami jawnymi i ukrytymi. Okazuje się bowiem, że koncentracja na in-
strukcji powoduje wyższą świadomość postawy, objawiającą się wyższą ko-
relacją pomiędzy analizowanymi postawami. 



156 Granice świadomości

Zastosowanie proponowanego modelu w kontekście pomiaru postaw 
ukrytych wymaga oczywiście dalszych badań, jednak już dziś można odnieść 
wrażenie, że również w tej dziedzinie badań proponowana analiza podważa 
przynajmniej częściowo założenia modeli dwukanałowych. Pozostajemy za-
tem w omawianym obszarze badawczym z szeregiem wyników badań, któ-
re domagają się wciąż interpretacji, na którą nie zawsze pozwalają modele 
teoretyczne opisywane dotąd w literaturze. Analiza poszczególnych założeń 
proponowanego modelu własnego wskazuje również ponownie, że jego pre-
dykcją, która generuje chyba najciekawsze pytania badawcze, jest problem 
stopniowalności świadomości. 



5

PODSUMOWANIE – GRANICE ŚWIADOMOŚCI

Przedstawione w niniejszej książce ujęcie teoretyczne stawia sobie za cel 
opisanie poznawczego mechanizmu kształtowania się świadomego doświad-
czenia. Opierając się na krytycznej analizie założeń teorii hierarchicznych, 
a w szczególności teorii myśli wyższego rzędu oraz teorii radykalnej plastycz-
ności, przedstawiono własny model teoretyczny rozwijający i reinterpretujący 
dotychczasowe propozycje teoretyczne. W jego ramach postuluje się, że for-
mowanie subiektywnego doświadczenia wiąże się przede wszystkim z dyna-
miczną współzmiennością reprezentacji i metareprezentacji treści świadomo-
ści. Założono, że jedynie analiza wzajemnego wpływu obydwu poziomów 
reprezentacji pozwala wyjaśnić niepowtarzalny charakter tego, co doświad-
czane, opisując nie tylko różnicę między świadomością i brakiem świadomo-
ści, ale również zmienność subiektywnego doświadczenia w obrębie treści już 
uświadomionych. 

W ramach zaprezentowanego modelu przyjęto szereg założeń szczegóło-
wych dotyczących charakterystyki doświadczenia, wynikających z założenia 
o hierarchicznej organizacji reprezentacji odpowiedzialnych za uświadomie-
nie danej treści. W szczególności, model ów zakłada, że:

 – świadomość wymaga występowania reprezentacji treści doświadczenia 
oraz metareprezentacji, której treścią jest ta reprezentacja;

 – zarówno reprezentacja, jak i metareprezentacja mają charakter dyna-
miczny (podlegają procesowi uczenia) i aktywny (wpływają przyczy-
nowo na treść doświadczenia);

 – świadome doświadczenie związane jest z dostępem do metareprezenta-
cji, które zapośredniczają doświadczanie tego, czego jesteśmy świadomi; 

 – świadomość jest stopniowalna;
 – zmienność poziomu dostępności treści wynika z siły, stabilności i dystyn-

ktywności metareprezentacji odpowiedzialnej za uświadomienie treści;
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 – jakość reprezentacji i metareprezentacji może moderować stopień do-
stępności danej treści, wpływając na zróżnicowanie subiektywnego 
doświadczenia;

 – bezpośrednie doświadczanie treści świadomości, bez dostępu do me-
tareprezentacji tej treści, nie jest możliwe. Iluzja pozwalająca nam 
sądzić, że jest inaczej (przypadek transparentnej metareprezentacji), 
związana jest z niepełnym dostępem do treści metareprezentacji. Opi-
sywany przypadek szczególny wskazuje również, że metareprezentacja 
nie musi mieć charakteru metapoznawczego (możemy nie mieć wiedzy 
na temat tego, że doświadczamy, ale „wiedza” o doświadczeniu zawsze 
zapośrednicza to doświadczenie);

 – uwaga jest warunkiem koniecznym uświadomienia, ale stopień jej 
zaangażowania może również wpływać na poziom dostępności treści 
świadomości (moderując jakość reprezentacji i/lub metareprezentacji, 
poszczególne typy uwagi mogą wpływać na różne poziomy reprezen-
tacji doświadczenia);

 – granica między tym, co świadome i nieświadome, związana jest z wy-
stępowaniem metareprezentacji, jednak oszacowanie warunków uświa-
domienia utrudnione jest przez fakt stopniowalnego charakteru dostępu 
do metareprezentacji;

 – opisywany model ma charakter uniwersalny, to jest opisuje mechanizm 
uświadomienia zróżnicowanych treści świadomego doświadczenia.

Warto wreszcie po raz kolejny podkreślić zawężony charakter definicji 
świadomości przyjmowanej w proponowanym ujęciu teoretycznym. Nie-
którzy badacze mogliby podawać w wątpliwość, czy przedstawiony w tej 
książce model własny nie jest w rzeczywistości modelem wyjaśniającym 
mechanizm introspekcji, a nie świadomości jako takiej (Overgaard i Sand-
berg, 2012). W odpowiedzi stwierdzić by można, że taki zarzut najlepiej po-
kazuje, do jakich nieporozumień może prowadzić ujęcie przeciwstawiające 
introspekcję fenomenologii. Jeżeli świadomość dotyczy zawsze czegoś, cze-
go doświadczam, to jedyną metodą pozwalającą naprawdę określić charak-
terystykę doświadczenia staje się introspekcja. Metoda ta z pewnością ma 
swoje wady, ale dotyczą one przede wszystkim niskiej dostępności niektó-
rych treści w świadomości oraz wpływu samej metody na doświadczenie 
osób badanych, a nie tego, że metoda mierzy nie to, co powinna. Jesteśmy 
bowiem czegoś świadomi wtedy i tylko wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy tego czegoś świadomi (czy też świadomość jest zawsze 
świadomością treści doświadczenia, i jednocześnie tego, że jest się świado-
mym – por. Brentano 1874/1999). Właśnie dlatego w proponowanym modelu 
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postuluje się, że mechanizm kształtowania się świadomego doświadczenia 
związany jest z ciągłą interakcją dwóch reprezentacji: pierwszego i wyższe-
go rzędu, a każda z nich wpływa na charakterystykę świadomego doświad-
czenia. Dostępność reprezentacji wyższego stopnia warunkuje subiektywne 
doświadczenie, ale stopniowalność tego doświadczenia powoduje, że czasa-
mi wydaje nam się, że tak nie jest.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki różnorodnych badań, któ-
re wydają się wspierać poszczególne założenia proponowanego modelu te-
oretycznego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono eksperymentom potwier-
dzającym podstawowe założenia modeli hierarchicznych, a także badaniom 
własnym porównującym oszacowania świadomości uzyskiwane za pomocą 
różnych metod pomiaru świadomości, wykorzystywanych do analizy subiek-
tywnej charakterystyki doświadczenia (tak zwanych subiektywnych miar 
świadomości). 

Badania behawioralne i neurobiologiczne referowane w Rozdziale 1.7. 
wydają się wskazywać, że świadomość powiązana jest raczej z aktywacją me-
tareprezentacji treści doświadczenia niż z samą reprezentacją odpowiedzial-
ną za jej identyfikację. Szczególnie przekonujące są tu wyniki badań wyko-
rzystujących przezczaszkową stymulację magnetyczną (Rounis, Maniscalco, 
Rothwell, Passingham i Lau, 2010), w których wykazano, że kontrolowane 
ograniczenie funkcjonowania struktur przedczołowych powoduje selektyw-
ne zaburzenie oceny świadomości doświadczenia, ale nie wiąże się z ogra-
niczeniem zdolności detekcji samej informacji wzrokowej. Jak wskazywano 
jednak w kolejnych rozdziałach tej książki, badania tego typu nie pozwala-
ją na oszacowanie selektywnego wpływu reprezentacji i metareprezentacji 
na jakościową charakterystykę doświadczenia, a w szczególności nie pozwa-
lają jednoznacznie wyjaśnić efektów wskazujących na stopniowalny charak-
ter dostępu do świadomości. 

Z pomocą przychodzą tu wyniki badań własnych, w których porówny-
wano wskazania różnych miar świadomości (por. Szczepanowski, Traczyk, 
Wierzchoń i Cleeremans, 2013; Wierzchoń, Asanowicz, Paulewicz i Cleere-
mans, 2012; Wierzchoń, Paulewicz, Asanowicz, Timmermans i Cleeremans, 
2013). Analiza porównawcza subiektywnych skal świadomości wskazuje jed-
noznacznie na stopniowalny charakter doświadczenia, który przewiduje pro-
ponowany w niniejszej monografii model świadomości. Co więcej, w jednym 
z badań (Wierzchoń i inni, 2013) udało się wykazać, że obserwacja decyzji 
w zadaniu identyfikacji bodźca pozwala na modyfikację dostępności treści 
doświadczenia. Wydaje się, że wynik ten nie tylko potwierdza założenia te-
orii hierarchicznych (tj. wskazuje, że proces identyfikacji, uwzględniający 
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również reakcję manualną, staje się treścią metareprezentacji, dzięki której 
generowane jest świadome doświadczenie), ale również wskazuje na stop-
niowalny charakter tych metareprezentacji (w większości warunków osoby 
badane wydają się świadome treści doświadczenia nawet wtedy, gdy reakcja 
nie staje się treścią metareprezentacji).

Próbując wykazać, iż świadome doświadczenie moderowane jest zarów-
no poprzez reprezentację, jak i metareprezentację, dyskutowano wyniki badań 
podstawowych, ale również badań dotyczących uświadomienia treści emocjo-
nalnych i społecznych, które wydają się wskazywać na możliwość wolicjo-
nalnego modyfikowania treści doświadczenia na poziomie metareprezentacji 
(interpretacji stymulacji), a nie samej identyfikacji treści doświadczenia. Wy-
daje się, że prezentowane badania wskazują na zasadność tezy o aktywnej roli 
metareprezentacji w kształtowaniu świadomego doświadczenia. Jednocześnie 
jednak, wiele badań zaprezentowanych w tej monografii wskazuje również, 
że sama siła aktywacji treści może moderować jej dostępność w świadomo-
ści, co wydaje się potwierdzać aktywną rolę reprezentacji pierwszego rzędu 
w kształtowaniu świadomego doświadczenia. Jak zaobserwowano w Rozdzia-
le 3.2.3., opisywane zmiany reprezentacji i metareprezentacji związane mogą 
być z moderującym wpływem różnych typów procesów uwagowych na po-
szczególne poziomy interpretacji treści doświadczenia. W szczególności pro-
ponowano, że uwaga egzogenna związana może być przede wszystkim z mo-
derowaniem reprezentacji pierwszego rzędu, podczas gdy uwaga endogenna 
pozwalałaby na modyfikację metareprezentacji. Takie założenia wspierane są, 
jak się zdaje, przez wyniki badań własnych, w których wykazano, że zaangażo-
wanie uwagi w inne zadanie moderuje, ale nie uniemożliwia dostępu do treści 
świadomego doświadczenia (Wierzchoń i Paulewicz, 2013). 

Weryfikowanie szczegółowych przewidywań przedstawionego w niniej-
szej monografii modelu teoretycznego jest zadaniem, które wciąż jeszcze stoi 
przed nami, ale to właśnie wydaje się jego zaletą. Nie proponuje on bowiem 
jedynie interpretacji zastanego stanu rzeczy, integrując modele teoretyczne 
opisywane w literaturze, ale również pozwala na wygenerowanie szeregu 
hipotez, które mogą być testowane w ramach badań empirycznych. Należy 
jednocześnie zauważyć, że niektóre spośród założeń proponowanego mode-
lu zostały już zweryfikowane, warto je zatem implementować w innych ba-
daniach, w których z jakiegoś powodu problem świadomości treści staje się 
ważny. Przykłady tego typu prób omówiono w Rozdziale 4 niniejszej mono-
grafii. Analiza opisanych przypadków wydaje się wskazywać, że najbardziej 
uniwersalnym i jednocześnie najłatwiej testowalnym założeniem propono-
wanego modelu teoretycznego jest na chwilę obecną teza o stopniowalności 
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świadomego doświadczenia. Zdaniem autora, opisywanie przetwarzania nie-
świadomego i świadomego jako dwóch w pełni niezależnych systemów prze-
twarzania informacji zbyt upraszcza problem relacji pomiędzy tym, co świa-
dome i nieświadome. Problem rozróżnienia obydwu rodzajów przetwarzania 
informacji okazuje się dziś, z perspektywy prezentowanych w tej monografii 
badań, zdecydowanie bardziej złożony. Warto rozważyć konsekwencję tego 
wniosku dla wielu dziedzin, w których bezwiednie przyjmuje się założenia 
modelu dwukanałowego. 

Problem relacji świadomości i nieświadomości pojawiał się w tej mono-
grafii wielokrotnie. Próbując określić mechanizm stopniowalności doświad-
czenia, zaproponowano metody pomiaru, które wydają się pozwalać na bar-
dziej precyzyjny opis zróżnicowania świadomego doświadczenia. Okazało się 
jednak, że miary subiektywne pozwalają co prawda różnicować subiektywne 
doświadczenie, ale niewiele mówią na temat tego, czy coś jest, czy nie jest 
świadome. Miary obiektywne pozwalają dowieść braku świadomości, ale 
momentu uświadomienia również uchwycić nie potrafią. Wydaje się zatem, 
że badając zróżnicowanie świadomości, zgubiliśmy gdzieś granicę między 
tym, co świadome, a tym, co świadomości niedostępne. Można się oczywiście 
zastanawiać, na ile odnalezienie tej granicy jest istotne. W końcu w przypad-
ku większości badań chodzi po prostu o stwierdzenie, że coś jest bądź nie 
jest dostępne świadomości. Ale ta granica istnieje. Można bowiem wykazać, 
że istnieją procesy wpływające na zachowanie, które nie wymagają dostępu 
do metareprezentacji. Koncentracja na badaniach nieświadomego przetwarza-
nia pozwala docenić możliwości systemu poznawczego, który pozbawiony 
jest świadomości. Jednak dopiero określenie minimalnego dostępu do świa-
domości i zaobserwowanie zmian, które z pojawieniem się tego dostępu są 
związane, pozwoliłoby na zbudowanie spójnego modelu opisującego mecha-
nizm i funkcje świadomego doświadczenia.

Granica świadomości wydaje się znikać z pola widzenia. Staje się roz-
mytym bytem teoretycznym, którego nie jesteśmy dziś w stanie do końca 
zmierzyć. Ale przecież tak właśnie postrzegamy granicę tego, co świadome. 
Granica świadomości nie może być dobrze widoczna. To w końcu granica 
naszego poznania.
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