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ROZDZIAŁ II 

 

WPŁYW KULTURY NA EMOCJE POPRZEZ POZNAWCZE 

MODELE RZECZYWISTOŚCI 

 

Jest Ŝyć po co, ginąć po co, 

Kochać, mnoŜyć i zabijać, 

Na olbrzyma ruszać z procą, 

W labiryncie nić odwijać, 

W trąby dąć, by mury kruszyć, 

Gadać z krzewem lub kamieniem, 

Stawiać nieśmiertelność duszy, 

W zakład z własnym nieistnieniem, 

Jacek Kaczmarski  

 

 

Interakcja między kulturą a procesami popędowo-emocjonalnymi, poza 

komponowaniem bezpośredniego wpływu na struktury mentalne i tworzenia 

się popędów wtórnych, polega, jak sądzę, na tworzeniu modelów fragmentów 

rzeczywistości, które razem mogą się składać na, w miarę zintegrowany, 

obraz świata lub przynajmniej duŜych jego obszarów. Aby nie było 

wątpliwości co mam na myśli, posłuŜę się najprostszym przykładem, jaki 

przyszedł mi do głowy. Jeśli istnieje model rzeczywistości, według którego za 

seks przedmałŜeński grozi wieczny ogień piekielny, dana osoba będzie bała 

się zaspokoić popędy seksualne z uwagi na zagroŜenia z punktu widzenia 

innych popędów. Jest to oczywiście dość banalne, lecz warto zaznaczyć, iŜ 

wpływ kultury na Ŝycie emocjonalne człowieka moŜe odbywać się tą drogą. 

Chciałbym jednak zaznaczyć, Ŝe nie oznacza to, iŜ kultura jest w jakiś 

wyjątkowy sposób „źródłem cierpień”, poniewaŜ normalne środowisko 

równieŜ moŜe serwować okoliczności, które będą „szczuć” przeciw sobie dwa 
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róŜne popędy lub grupy popędów. Np., nawiązując do poprzedniego 

przykładu, samiec, który za urwiskiem, którego przeskoczenie wiązałoby się z 

ryzykiem, spostrzeŜe samicę swojego, daj BoŜe, gatunku, równieŜ będzie 

miotany przez dwie w danej chwili sprzeczne siły popędowe. UwaŜam, Ŝe 

poszukiwanie rozwiązania problemu zarówno z pierwszego, jak i drugiego 

przykładu jest związane ze zdolnością, którą w etologii nazywa się „uczeniem 

przez wgląd” (insightful learning). Zjawisko to było szczególnie interesujące 

dla psychologów postaci i zostało ukształtowane w wyniku eksperymentów 

Wolfganga Kohlera na szympansach, które musiały wykombinować, jak uŜyć 

skrzyń i kijów by dosięgnąć wiszącego na sznurze banana.1 Istotą nauki przez 

wgląd jest poznawcze opracowanie aktualnie postrzeganej i udostępnianej 

przez pamięć rzeczywistości, dzięki czemu moŜliwe jest rozwiązywanie 

problemów, bez uciekania się do mniej ekonomicznego sposobu prób i 

błędów. Szczególnie wybitne w uczeniu się przez wgląd są kruki, które 

obserwując przez jakiś czas pewną sytuację są zdolne od razu przystąpić do 

skomplikowanych działań. Np. w eksperymencie Bernda Heinricha i 

Thomasa Bugnyara2 zawieszono na sznurku przywiązanym do drąŜka kruczy 

smakołyk, tak Ŝe ptaki nie mogły go dosięgnąć. Niektóre dorosłe kruki 

oglądały to urządzenie przez kilka minut, po czym „bez zbędnych deliberacji” 

przystąpiły do realizacji powziętego planu, polegającego na kilkakrotnym 

podciąganiu sznurka dziobem i przydeptywaniu go nóŜką aŜ nagroda znalazła 

się w ich zasięgu.  

Wydaje się, Ŝe takie logiczne operacje są głównie przystosowane do 

opracowywania treści wzrokowych, nie oznacza to jednak, Ŝe nie mogą one 

zostać, w odpowiednich okolicznościach, uŜyte w wypadku innych zmysłów, 

lub nawet innych domen mózgu, np. do manipulowania relacjami między 

pojęciami. Zakręt kątowy, który jest u ludzi nieporównywalnie większy niŜ u 

innych naczelnych i który, jak się sądzi, podobnie jak płaty czołowe, rozwinął 

                                                 
1 Hergenhahn: Introduction to the History of Psychology, Wadsworth Publishing Co., 2000. s.415 
2 Bernd Heinrich, Thomas Bugnyar, Ile mądrości w kruku, (w:) „Świat Nauki”, Maj 2007. 
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się w związku z działaniami sekwencyjnymi, takimi jak obróbka narzędzi, 

pełni liczne funkcje kognitywne i językowe, np. umoŜliwia kalkulację, i 

wiadomo, Ŝe uwikłany jest w rozumienie metafor. Wraz z zakrętem 

nadbrzeŜnym, równieŜ odpowiedzialnym za niektóre funkcje językowe, 

tworzy zakręt kątowy multimodalną korę kojarzeniową, która z racji swego 

strategicznego połoŜenia na styku płata skroniowego, ciemieniowego i 

potylicznego odpowiedzialna jest za kojarzenie i wzajemne wpływanie na 

siebie informacji opracowywanych przez róŜne zmysły oraz zapewne i inne 

domeny mózgu. MoŜna więc wysunąć przypuszczenie, Ŝe komponowanie 

muzyki lub rozwiązywanie kwestii filozoficznych bazuje na podobnych lub 

tych samych narzędziach poznawczych3, co tworzenie narzędzi lub 

odnajdywanie najlepszej drogi do celu – inne są tylko elementy poddawane 

analizie. 

Chciałbym zwrócić uwagę na to, Ŝe w przypadku nawet najmarniejszej 

zdolności nauki przez wgląd, powstały w wyniku niej aktualny model 

rzeczywistości moŜna juŜ nazwać systemem ograniczonym nawiązując do 

Floriana Znanieckiego: „Próbując dokonać zmiany w dobranych przez siebie 

faktach lub im przeciwdziałać, praktyk przewiduje, Ŝe określona zmiana w 

danym fakcie spowoduje określoną zmianę w innym. Na przykład myśliwy 

przewiduje, Ŝe określony ruch cięciwy łuku spowoduje lot strzały, a przebicie 

przez lecącą określonej części ciała spowoduje jego śmierć. śeglarz 

przewiduje, Ŝe burza spowoduje zatonięcie statku, ale sądzi zarazem, Ŝe moŜe 

temu przeciwdziałać zręcznie manipulując statkiem. Takie przewidywania 

opierają się na zebranych wynikach dawniejszych refleksji nad rzeczywistym 

związkiem między róŜnymi rodzajami zmian, jakim podlegają róŜne rodzaje 

faktów. Są to zastosowania do poszczególnych przypadków generalizacji 

przyczynowych.”4 W podobny sposób róŜne elementy postrzeganej 

                                                 
3 Chodzi mi o to, Ŝe bazują, co nie oznacza, Ŝe wariacje i modyfikacje, jakichś funkcji poznawczych nie 
mogą być w drodze interakcji z kulturą związane z konkretnym systemem ograniczonym. 
4 Florian Znaniecki, Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992. s. 155. 
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rzeczywistości, jawią się według mnie, takŜe krukowi z przytaczanego 

wcześniej eksperymentu – aktualny model rzeczywistości organizuje zjawiska 

według pewnych kryteriów i wzajemnych między nimi stosunków, tworząc 

wewnętrzny ład. Modele rzeczywistości mogą być łączone ze sobą, 

integrowane, przez co moŜe być kodowany w pamięci opisowej system 

ograniczony opisujący rozleglejsze fragmenty rzeczywistości. Wydaje mi się, 

Ŝe taka konsolidacja jest moŜliwa głównie dzięki istnieniu języka, a 

przynajmniej zjawisko to znacznie tej integracji sprzyja.  

 

 

Pierwotne symulakrum 

Daniel Dennet w artykule „Rola języka w inteligencji”5 dokonał pewnego, 

szczególnego podziału organizmów Ŝywych ze względu na sposób interakcji, 

jaki zachodzi między nimi, a środowiskiem. Podział ten jest następujący: 

1) stworzenia Darwinowskie – ich sposób interakcji cechuje w zasadzie 

wszystkie organizmy Ŝywe. Polega on na tym, Ŝe zasady tej interakcji, 

są określone od urodzenia, są genetyczne, a ich modyfikacja jest 

moŜliwa tylko w wyniku naturalnej selekcji, czyli ewentualna zmiana 

wymaga selektywnej śmierci tego, co się w róŜnych wariantach 

rozmnoŜy;  

2) stworzenia Skinnerowskie – to te zwierzęta Darwinowskie, których 

interakcja ze środowiskiem jest wzbogacona o zjawisko 

warunkowania. Pod wpływem błędów i sukcesów swych działań 

organizm jest w stanie modyfikować zasady reagowania na otoczenie; 

3) stworzenia Popperowskie – to te, które potrafią tworzyć umysłową 

reprezentację środowiska i w oparciu o nią projektować swe 

zachowania, a więc - według mnie - są to zwierzęta posiadające 

zdolność uczenia się przez wgląd (insight).  

                                                 
5 Daniel C. Dennett, The Role of Language in Intelligence, Cambridge 1994, Cambridge Univ. Press.;  
http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/rolelang.htm, 23.05.2007. 
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Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na niezwykłą trafność Denettowskiego 

określenia „stworzenie Popperowskie”. Organizm zdolny do nauki przez 

wgląd, który do tej kategorii moŜna zaliczyć, tworzy teorię, nazywaną tu 

przeze mnie modelem rzeczywistości, dotyczącą jakichś aktualnych 

związków między postrzeganymi fenomenami, po czym ma okazję działać 

zgodnie ze skonstruowanymi przez siebie przekonaniami i na własnej skórze, 

czyli zdecydowanie empirycznie, poczuć falsyfikowalność własnych tez. 

Główna róŜnica między postulatami metodologicznymi Karla Poppera, a 

dyspozycjami wynikającymi z doboru naturalnego, jest taka, Ŝe, jak wskazują 

badania etologiczne, atrakcyjność danego zachowania, zaleŜy w duŜej mierze 

od stosunku prób zakończonych sukcesem lub poraŜką. 

Daniel Dennett wyróŜnił jeszcze jeden rodzaj stworzeń, o którym 

jednak, dla przejrzystości wywodu wspomnę trochę później. 

Jeśli organizm poznawczo opracowuje jakiś fragment rzeczywistości, 

moŜna powiedzieć Ŝe tworzy jego model – model składający się z 

postrzeŜonych zaleŜności miedzy postrzeŜonymi fenomenami. Taki model, 

jak sądzę, w dwojaki sposób wpływa na emocje. Po pierwsze, w wyniku 

uczenia się przez wgląd moŜe powstać asocjacja między jakimś bodźcem, a 

reakcją emocjonalną, a więc de facto powstawać popęd wtórny. Po drugie, 

ogólna wizja wynikająca z modelu, moŜe być „nieobojętna” dla niektórych 

popędów, które zgodnie ze swoja naturą będą indukować adekwatne emocje. 

WiąŜe się to z moim rozumieniem wartości. Jeśli jakieś fenomeny będą 

wydawać się pomocne w zaspokojeniu pragnienia związanego z 

uczynnieniem jakiejś struktury mentalnej, wtedy fenomeny te moŜna nazwać 

wartościami o walencji dodatniej, jeśli będą wydawały się przeszkadzać - 

wartością o walencji ujemnej. A w przypadku emocji awersyjnych rzecz 

będzie wyglądać, oczywiście, odwrotnie. (O wartościach będę dokładniej 

pisał w następnym rozdziale dotyczącym właśnie aksjologii. Skupię się tam 

głównie na problemie wartości mogących nie wynikać bezpośrednio z 

procesów popędowo-emocjonalnych.) 
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W tym momencie powrócę jednak do podziału dokonanego przez 

Dennetta. Czwartym typem sworzeń wyróŜnionych przez niego, ze względu 

na sposób interakcji ze środowiskiem, są zwierzęta Gregoriańskie6, których 

inteligencja jest wspomagana przez zewnętrzny nośnik informacji, powstały 

w wyniku modyfikacji środowiska. Takim nośnikiem informacji jest, 

oczywiście, ludzki język, który Dennett nazywa narzędziem umysłu. OtóŜ 

język ten, według Dennetta, umoŜliwia - a trzeba dla porządku wspomnieć i 

takie truizmy - przekazywanie wiedzy zgromadzonej przez innych, a więc, w 

przypadku mniejszych lub większych społeczności, gromadzenie wiedzy 

nabytej przez populacje zarówno aktualne, jak i przeszłe. Według mnie, 

istotne jest równieŜ to, Ŝe częste uŜywanie takiego systemu semiotycznego, 

pozwala utrwalić pojęcia, którym przypisane jest słowo, tak, by stały się 

bardziej uchwytne oraz umoŜliwia zaklęcie w słowie pojęć, obiektów, 

kategorii, które inaczej mogłyby zbyt szybko wymknąć się percepcji, 

szczególnie gdy rzadko w wyraźny sposób jawią się umysłowi. Zwykle 

zapamiętywane są lepiej te rzeczy, które posiadają więcej asocjacji, a więc 

jest więcej dróg neuronowych mogących prowadzić do uaktywnienia sieci 

nerwowych związanych z reprezentacją danego fenomenu. Związane jest to, 

oczywiście, z LTP, które wydaje się być istotą pamięci opisowej i 

nieopisowej, sumowaniem przestrzennym i, w pewnym sensie, takŜe 

czasowym. Sama konstatacja jednak, iŜ język zwiększa aktualną siłę 

inteligencji potencjalnej nie tłumaczy tych wszystkich ludzkich kognitywnych 

perwersji, z których nasz gatunek jest znany, i które mogą sprawiać, Ŝe tak 

wiele z naszych zachowań moŜe wydawać się bardziej hybris7 wobec 

„ślepego zegarmistrza”, niŜ działaniami zgodnymi z modelem jak 

najskuteczniejszej replikacji genów.  Szczególnie istotne wydaje mi się to, Ŝe 

dzięki alternatywnemu wobec sygnałów wysyłanych przez „normalne 

                                                 
6 Nazwa pochodzi nie od chorałów, lecz od neuropsychologa Richarda Gregory’ego.  
7 Hybris przy przyjęciu dość kontrowersyjnej tezy o istnieniu wolnej woli, w przeciwnym wypadku moŜna 
mówić raczej o hybris ex machina, czyli jakimś osobliwym wykwicie czasoprzestrzeni – wynikiem 
konieczności, determinizmu, nawet uwzględniając coś takiego, jak przypadek. 
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środowisko” systemowi semiotycznemu, refleksja, a więc uczenie przez 

wgląd, moŜe dotyczyć reprezentacji mentalnych danych fenomenów 

niezaleŜnie od  „bodźców naturalnych”, a z pewnością juŜ tą niezaleŜność 

zwiększa w stopniu, który naleŜałoby nazwać „jakościowym”.  

Poszukiwanie związków między fenomenami wyodrębnionymi z 

rzeczywistości wydaje się korzystne wedle kryteriów wyznaczanych przez 

zasady doboru naturalnego. Związany z tym potencjał poznawczy uwaŜa się 

za główny atut ewolucyjny, dość wątłego, w porównaniu z tygrysem lub 

nosoroŜcem, gatunku homo sapiens. Jak juŜ pisałem wcześniej, rozpoznanie 

powoduje, według Ramachandrana, uczucie, które nazywa on „A-HA”, które 

towarzyszy nam, jak sądzę, równieŜ przy rozwiązywaniu sudoku lub czytaniu 

kryminałów. Takie uczucie najprawdopodobniej wywołuje takŜe postrzeŜenie 

związków metaforycznych, metonimicznych oraz wszystkich innych, takich 

jak wspólna zasada łącząca jakieś rzeczy8.  Wydaje mi się równieŜ, Ŝe musi 

istnieć pewna forma popędu poznawczego, tzn. pragnienie opracowania 

poznawczego rzeczywistości, które nas ogarnia w przypadku pojawienia się 

bodźców kluczowych, np. w przypadku rozpoznania pewnego problemu, 

dysonansu poznawczego lub, po prostu, postrzeŜenia nowych nieznanych 

informacji. PrzecieŜ czasami trudno jest przestać myśleć o rozwiązaniu jakiejś 

skomplikowanej zagadki, nawet gdy jest ona bliska abstrakcji9 i mało 

związana z naszymi aktualnymi pozapoznawczymi namiętnościami, a więc 

rozwiązanie danego problemu moŜe być, jak się wydaje, niezaleŜnym 

obiektem pragnień. Taki program jest całkowicie uzasadniony z 

ewolucyjnego punktu widzenia, poniewaŜ nigdy nie wiadomo, czy 

opracowanie poznawcze danego, nawet obojętnego z punktu widzenia 

pozapoznawczych potrzeb, fragmentu rzeczywistości, nie przyda się kiedyś w 

                                                 
8 Być moŜe jest to to samo, co związek metaforyczny, ale niekoniecznie.  
9 CięŜko mi uŜywać słowa abstrakcja, poniewaŜ uwaŜam, Ŝe postrzegamy tylko to co abstrakcyjne, tzn. 
postrzegamy poprzez wyabstrahowaną reprezentację pozwalającą rzeczy rozpoznać. MoŜna równieŜ 
powiedzieć, Ŝe dla umysłu nie ma rozróŜnienia między abstrakcją a konkretem, moŜna najwyŜej powiedzieć, 
Ŝe coś jest bardziej abstrakcyjne, gdy jest bardziej ogólne lub nie odnoszące się do reprezentacji 
sensorycznych.  
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przyszłości. W przypadku braku alternatywnego, wobec sygnałów płynących 

ze środowiska „naturalnego”, systemu semiotycznego, takie operacje 

poznawcze, jak postrzeganie stosunków metaforycznych i metonimicznych, 

mogą w dość zadowalający sposób pomóc odtworzyć zaleŜności aktualnie 

występujące w percepowanym środowisku, poniewaŜ reprezentacje mentalne, 

pojęcia, poddawane refleksji, ewokowane są poprzez niejako naturalne znaki, 

które wiąŜą pojęcia z rzeczywistym, w jakikolwiek sposób, występowaniem 

ich desygnatów w aktualnych okolicznościach. Pojęcia opracowywane 

poznawczo wiąŜe, po prostu, silna zbieŜność czasowo-przestrzenna. Wydaje 

mi się, Ŝe skuteczność systemu poznawczego człowieka przystosowana jest 

właśnie głównie do sytuacji, w której współwystępowanie reprezentacji 

mentalnych pewnych fenomenów, wynika bardziej z tego, co dyktuje 

postrzegane środowisko, niŜ wyobraźnia. Język zmienia tą sytuację i sprawia, 

Ŝe mogą pojawić się mało prawdopodobne w innej sytuacji zestawienia pojęć 

dzięki ich innowacyjnej koincydencji, mogą zostać postrzeŜone między nimi 

związki i złoŜyć się na model jakiegoś, fantastycznego nawet, fragmentu 

rzeczywistości. Rozliczne tworzenie się, dzięki językowi, asocjacji, powoduje 

takŜe, jak sądzę, utrwalenie utworzonych zarówno w ten niezwykły, jak i 

zwykły sposób modeli. Wobec tego moŜliwe jest dalsze ich integrowanie, aŜ 

do powstania wielkich systemów ograniczonych lub nawet całego, 

zawierającego związki „wszystkiego ze wszystkim” obrazu rzeczywistości. 

Część z tak powstałych przekonań moŜe zostać sfalsyfikowana przez kontakt 

ze środowiskiem,  duŜa część jednak – np. postrzeŜenie metaforycznego 

stosunku między płodnością ziemi i płodnością króla i wywiedzenie z tego 

wniosku, Ŝe pierwsze zaleŜne jest od drugiego – nie za bardzo. A w 

homogenicznych społecznościach, w których dodatkowo idee są 

przekazywane przez niekwestionowane autorytety, tak skonstruowany obraz 

świata moŜe być równie oczywistą prawdą, jak to, Ŝe świeci słońce.  

Wygląda na to, Ŝe korzyści wynikające zarówno z takiego kształtu 

systemu poznawczego człowieka, jaki się, mniej więcej, w toku ewolucji 
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wykrystalizował oraz z rozwiniętego systemu semiotycznego, jakim jest 

język, przewaŜają nad, wynikającą z tego wybuchowego połączenia - Ŝe tak 

to nazwę – ewolucyjną ekstrawagancją. Geny powodujące hemofilię takŜe nie 

zginęły w toku ewolucji, chociaŜ jest tu pewna róŜnica, tzn. 

prawdopodobieństwo posiadania podwójnego genu związanego z hemofilią 

jest stosunkowo małe, a wspomaganie swej inteligencji językiem jest, gdy się 

on pojawia, powszechne. Ludzka inteligencja spotęgowana przez język 

sprawia, iŜ nie zagraŜa nam Ŝadne zwierzę, a dalsza ewolucja, jeśli przez 

krótki okres, liczony najwyŜej przez setki tysięcy lat, zdąŜyła coś istotnego w 

naturze ludzkiej zmienić, to zmiana ta odbywała się juŜ takŜe w oparciu o 

owo pierwotne symulakrum10. Lévi-Strauss zauwaŜył, Ŝe reguły zawierania 

małŜeństw to bezwzględny wpływ kultury na dobór naturalny, ale na tych 

regułach ten wpływ z pewnością się nie kończy i obecnie, w wypadku 

człowieka mówi się juŜ o koewolucji, a nie ewolucji. W kaŜdym razie, w 

momencie pojawienia się języka,  poznawcze opracowywanie rzeczywistości 

i utworzone w wyniku tego modele mogą mijać się z czysto kognitywnymi 

lub pragmatycznymi celami, a na kształt siatki poznawczej mogą zacząć 

wpływać takŜe czynniki pozapoznawcze. Po pierwsze, samemu poznaniu 

towarzyszą doznania estetyczne, choćby w postać Ramachandrańskich „A-

HA”. Jeśli jakaś siatka poznawcza zawiera w sobie liczne i zawiłe asocjacje, 

pośród których moŜna dodatkowo rozpoznać jakąś powtarzalność, lub nawet, 

być moŜe, inne formy, na które reagują struktury mentalne - jak np. proporcje 

postrzeganych elementów - to obcowanie z taką konstrukcją umysłową moŜe 

powodować pobudzanie ośrodków przyjemności z duŜą częstotliwością 

prowadząc do euforii, w podobny, moim zdaniem, sposób, jak muzyka 

absolutna11. Szczególnie uwodzicielskie mogą być dla większości, ze względu 

na czysto poznawczy estetyzm, te idee, które wielość elementów potrafią 

                                                 
10 Symulakrum tylko w tym sensie, iŜ pewne uniezaleŜnienie się znaku od rzeczywistości tworzy podstawę 
do powstawania swego rodzaju hiperrealności. 
11 Czyli abstrachując od wyobraŜeniowych odniesień. 
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połączyć jedną prostą zasadą – tak jak to jest w wypadku teorii względności, 

dialektyki materialistycznej czy teŜ „Kodu Leonarda Da Vinci”12. 

Po drugie, wizja sytuacji wynikająca z danego modelu rzeczywistości 

lub z ich zespołów, moŜe, w wyniku działania róŜnych popędów, powodować 

negatywne lub pozytywne emocje bądź nastroje. MoŜe to skłaniać potencjał 

poznawczy organizmu, ze względu na działanie popędów, do zmiany modelu 

w inny, najlepiej równie lub bardziej prawdopodobny. UwaŜam, Ŝe jest to 

moŜliwe właśnie głównie dzięki ogromnej odległości czasowo-przestrzennej13 

elementów tworzących wiele modeli poznawczych, przez co są one trudno 

falsyfikowalne.   Zmiana sieci poznawczej lub powstający w wyniku takiego 

oddziaływania popędów model poznawczy moŜna nazwać, nawiązując do 

Vilfredo Pareto, derywacją14. Jednak rezyduami, przy takiej interpretacji, 

będą nie tylko wrodzone i wtórne popędy, ale takŜe na tyle zinterioryzowane 

części sieci poznawczej, Ŝe nie są one w Ŝaden sposób poddawane w 

wątpliwość. Chodzi tu nie o to, Ŝe w ramach dostępnej logiki nie da się im 

zaprzeczyć lecz o to, Ŝe nikt na pomysł ich kwestionowania, nie moŜe, po 

prostu, wpaść.  

 

 

Interakcja między kulturą i emocjami, a świat wartości. 

Aktualnym modelem rzeczywistości będę nazywał, zajmującą w danej chwili 

pamięć roboczą organizmu, całość doświadczanych zjawisk wraz z 

percepowanymi między nimi zaleŜnościami. Mam na myśli zjawiska zarówno 

egzogenne, takie jak odbieranie bodźców, jak i endogenne, będące np. 

wyobraŜeniami powstającymi w oparciu o pamięć opisową. A więc, model 

rzeczywistości jest tworzony przez to, co aktualnie postrzegane oraz przez 

zapamiętaną siatka poznawcza, której fragmenty zostaną udostępnione 

                                                 
12 Czyli wizji historii zaproponowanej w: Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Święty Graal, 
Święta Krew, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1994. 
13 Czy teŜ odległości w innych wymiarach. 
14 Derywacje to przekonania, na których kształt wpłynęły czynniki pozalogiczne (rezydua). 
Jerzy Szacki, Historia Myśli Socjologicznej,  PWN, Warszawa, 2006. s. 347. 
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pamięci roboczej. Jest to punkt widzenia podobny do tego, jaki reprezentował 

psycholog Kurt Lewin15. UwaŜał on, Ŝe na działania jednostki wpływają tylko 

zjawiska aktualnie obecne w świadomości. Czynniki te Lewin nazwał faktami 

psychologicznymi i składały się one na „przestrzeń Ŝyciową” lub „pole 

Ŝyciowe” jednostki. Faktem psychologicznym jest zarówno to, co w danej 

chwili postrzegane, odczuwane, jak i to, co zostanie wydobyte z pamięci lub 

wyobraŜone. Oczywiście nie sposób zgodzić się z Lewinem, iŜ na zachowanie 

moŜe wpływać tylko to, co jest w danej chwili uświadamiane. Większość 

procesów przebiegających w mózgu nie jest udostępniana świadomości, a 

kaŜdy z nich jakoś wpływa na Ŝycie jednostki.  Zresztą w ogóle nie mam 

zamiaru wikłać się w problem świadomości, bo najprawdopodobniej bym z 

niego nie wybrnął. Aktualnym modelem rzeczywistości nazywam to, co 

zostaje udostępnione pamięci roboczej, czyli zazwyczaj jest to zderzenie 

aktualnie postrzeganych zjawisk16 z fragmentami pamięci, choć moŜe być to 

oczywiście, szczególnie w przypadku homo sapiens, operowanie na niemal 

samej tylko pamięci. Według mnie, głównie w oparciu o te aktualne 

okoliczności mogą ustosunkować się wtórne i wrodzone popędy organizmu i 

jeśli dla któregoś z nich wizja danej rzeczywistości nie jest obojętna, indukują 

one emocje lub procesy motywacyjne zgodnie ze swoją naturą. Te emocje 

pozwalają ocenić, a właściwie są oceną tego, który fenomen jest dobry, a 

który zły. W związku z takim punktem widzenia, wartościami autotelicznymi 

są oczywiście te fenomeny, które utoŜsamiane są przez organizm17 z 

bezpośrednim źródłem zaspokojenia popędu, a wartościami instrumentalnymi 

te, które w tym pomagają. Chyba Ŝe powstanie asocjacja miedzy nimi a 

reakcją emocjonalną, wtedy, jako Ŝe powstaje nowy popęd wtórny, stają się w 

pewnym stopniu18 równieŜ wartościami autotelicznymi. Wartość w takim 

                                                 
15 Hergenhahn: Introduction to the History of Psychology, Wadsworth Publishing Co., 2000. s.421. 
16 A samo postrzeganie obiektów jest zazwyczaj wynikem zapamięnia ich mentalnej abstrakcji. 
17 Trzeba to tak określić, poniewaŜ w innym wypadku za jedyną wartość autoteliczną naleŜałoby uwaŜać np. 
tylko pobudzenie układu nagrody – cała reszta to byłyby wartości instrumentalne. 
18 W pewnym stopniu, poniewaŜ np. wartość motywacyjna(incentive value) bodźca warunkowego, jest trochę 
zaleŜna od wartości bodźca bezwarunkowego, z którym jest związana. 
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ujęciu jest bezpośrednio związana z emocjami lub procesami 

motywacyjnymi, ale wielu badaczy, m. in. Hanna Świda-Ziemba, uwaŜa, Ŝe 

wartości, jako źródło lub wynik oceny, nie muszą być związane z układem 

limbicznym czy teŜ mezolimbicznym, a bardziej z samą tylko siatką 

poznawczą.  

Mam swój pogląd na ten temat i chciałbym go w tej chwili przedstawić. 

Zagadnienie to wiąŜe się z dwoma kluczowymi, jak sądzę, pytaniami. Po 

pierwsze, jakim markerem, jeśli nie emocjonalnym, moŜe posłuŜyć się 

organizm by zaznaczyć czy dany fenomen jest dobry, czy zły. Sprowadza się 

to właściwie do oceny czy powinien dalej trwać, czy przestać istnieć. Wątpię 

w to czy „czyste” funkcje poznawcze posiadają pozaemocjonalny znacznik 

takiej oceny19, a więc by była ona moŜliwa konieczne jest powstanie pojęć 

podobnych do tych, które moŜna zwerbalizować w sposób: „powinno się”, 

„nie wolno”, „będziesz”, „nie będziesz” „dobro”, „zło” itd.  Wydaje mi się, Ŝe 

powstanie takich kategorii wymaga istnienia rozwiniętego alternatywnego 

systemu semiotycznego, takiego jak język, a więc, jeśli istnieją wartości o 

genezie lub charakterze czysto poznawczym to tylko w świecie ludzkim20. 

Drugie istotne pytanie to: skąd moŜe pochodzić kryterium, według 

którego poznawczo moŜna zaliczyć jakiś fenomen do kategorii „dobre” lub 

„złe”, jeśli tym kryterium nie będzie stosunek emocjonalny? Jest to moŜliwe, 

według mnie, tylko poprzez przekazanie nam takiego kryterium przez kogoś 

innego. Wobec tego wartości mogą powstawać tylko w wyniku 

wydedukowania z wcześniej istniejącego kryterium oceny danego zjawiska. 

To kryterium moŜe być albo wynikiem stosunku emocjonalnego, albo 

wynikiem przekazania nam tego kryterium przez kogoś innego. Z tego, z 

kolei, wynika, Ŝe pierwotna przyczyna kaŜdej wartości leŜy w procesach 

popędowo-emocjonalnych21, które są bazą wszelkich systemów wartości. 

                                                 
19 Po to przecieŜ są połączenia między układem limbicznym, a np. płatami czołowymi, między hipokampem, 
a ciałem migdałowatym.  
20 Przynajmniej do tej pory.  
21 Przy załoŜeniu, Ŝe kaŜde takie kryterium musiał stworzyć jakiś człowiek. 
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Spróbuję to dodatkowo wyjaśnić na przykładzie chyba najbardziej znanego 

kryterium aksjogeneratywnego – imperatywu kategorycznego Immanuela 

Kanta, który brzmi: „postępuj zawsze według tej maksymy, której ogólności 

jako prawa moŜesz zarazem chcieć”22. Wielu etologów23 i psychologów24 

uwaŜa, ze pewne rudymentarne zasady moralne są wrodzone i mają w 

zasadzie charakter popędowy – mogą wynikać z popędów, które 

ukształtowały się w wyniku doboru naturalnego przebiegającego u zwierząt 

stadnych, u organizmów egzystujących w małych grupach. Te, wynikające z 

indukcji przebiegu róŜnych eksperymentów zasady wydają się być pokrewne 

np. z zasadą wzajemności. Przy działaniu popędu wzajemności i zdolności do 

empatii, łatwo juŜ zwerbalizować takie kryteria, jak „nie rób drugiemu, co 

tobie nie miłe” i dalej dedukować z nich inne np. „jeśli wół zabije człowieka 

naleŜy, go ukamienować”. W wypadku bardziej rozwiniętych społeczeństw, 

w których nie wszystkie stosunki międzyludzkie są bezpośrednie, niektóre 

takie kryteria trzeba rozwijać jeszcze bardziej, tak aby w miarę moŜliwości 

obejmowały, jak największą liczbę potencjalnych zjawisk o charakterze 

moralnym lub rozwijają się one abstrahując od społeczeństwa, w wyniku 

nowych pojęć jakimi moŜe operować dany manipulator kulturowy. 

Imperatyw kategoryczny, uwaŜam więc za poznawcze rozwinięcie kryteriów 

powstałych wcześniej lub zasadę częściowo wynikającą z „ducha” 

wytworzonego przez te kryteria, które, z kolei, dało się wywieść z modeli 

poznawczych próbujących ująć w sposób ogólny szereg zjawisk, którym 

towarzyszyły określone emocje, wynikające oczywiście z popędów.  

MoŜna zadać więc następne pytanie: w jakim stopniu nadbudowa niezaleŜna 

jest od bazy? Gdy istnieją juŜ dyspozycje-kryteria, dalsze wynikające z nich 

oceny mogą przecieŜ podlegać juŜ czystym procesom poznawczym25. Myślę, 

                                                 
22 Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 
http://www.teologia.edu.pl/etyka/uzasadnieniemetafizyki.pdf, 04.12.2007. s. 74. 
23 Głównie prymatologów. 
24 Głównie, oczywiście niestety, psychologów ewolucyjnych, ale taki pogląd zdają się potwierdzać równieŜ 
eksperymenty z dziedziny ekonomii behawioralnej czy teŜ doświadczalnej. 
25 Np. zniekształcanym tylko przez rezydua. 
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Ŝe jest to w pewnym stopniu, a moŜe i zupełnie moŜliwe, poniewaŜ człowiek 

jest zdolny do rozwiązywania zadań matematycznych. Pogląd ten, wyraŜany, 

m. in., przez Świdę-Ziembę, znajduje pewne potwierdzenie w 

eksperymentach przeprowadzanych przez neurologa Antonio Damasio. 

Pacjent nazwany przez niego Elliotem wykazywał, po przeŜytej operacji brak 

zdolności podejmowania właściwych decyzji Ŝyciowych, ale - co dla mnie w 

tej chwili najistotniejsze - moŜna było zaobserwować u niego takŜe 

dysfunkcję procesów emocjonalnych: „I tak, krok po kroku, częściowo na 

podstawie moich obserwacji, częściowo na podstawie relacji samego pacjenta 

oraz jego krewnych, wyłaniał mi się całkowity obraz braku uczuć. 

Emocjonalność Elliota po wypadku, w zestawieniu ze stanem 

przedchorobowym, uległa zdecydowanemu rozmyciu. Zdawał się teraz 

podchodzić do wszystkich wydarzeń równie obojętnie”26 Fakt dysfunkcji 

procesów emocjonalnych u Elliota potwierdziły eksperymenty, podczas 

których kolega Damasio - Daniel Tranel - pokazywał uczestnikom 

naładowane emocjonalnie bodźce wzrokowe, takie jak obrazy tonących ludzi, 

trzęsień ziemi, itp.: „Kiedy rozmawialiśmy z Elliotem po jednej z takich sesji, 

sam powiedział jednoznacznie, Ŝe jego uczucia nie są takie, jak przed 

chorobą. Wiedział, Ŝe sytuacje, które ongiś budziły w nim silne emocje, teraz 

nie wywoływały Ŝadnej – ani pozytywnej, ani negatywnej – reakcji.”27 

Procesy intelektualne zdawały się być w wypadku Elliota nienaruszone, 

przejawiał nawet ponadprzeciętną inteligencję. By wykryć lub sprecyzować 

istotę problemu poddano pacjenta serii testów, w których wykazać miał się 

zrozumieniem sytuacji społecznych: „Istotne było ustalenie, czy Elliot nadal 

zna reguły i zasady zachowania, które zaniedbuje w codziennym Ŝyciu”28. 

Ostatni test wymagał od Elliota m.in. oceny pewnych zjawisk i podejmowania 

pewnych hipotetycznych decyzji o charakterze moralnym: „Badanemu 

prezentuje się w nim sytuację społeczną, w której pojawia się konflikt 

                                                 
26 Antonio R. Damasio, Błąd Kartezjusza, Poznań 2002, Rebis. s. 62. 
27 Op. cit., s. 63. 
28 Op. cit. 
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pomiędzy dwoma imperatywami moralnymi. Jest on proszony o wskazanie 

rozwiązania dylematu i szczegółowe uzasadnienie etyczne swej decyzji. 

Przykładowo, badany musi zdecydować i wyjaśnić, czy bohater powinien 

ukraść lek, by ocalić umierającą Ŝonę.”29 Wszystkie sprawdziany badany 

kończył z wynikiem nie odbiegającym, a czasami lepszym niŜ kontrolna 

grupa zdrowych uczestników. Eksperymenty te miały wykluczyć brak 

zrozumienia pewnych podstawowych zasad kulturowych, w celu przybliŜenia 

się chociaŜ trochę do adekwatnej diagnozy schorzenia pacjenta. Jednak dla 

mnie, z uwagi na podejmowane w tym rozdziale zagadnienia, interesujące jest 

to, Ŝe, po pierwsze, dla rozumienia i refleksyjnego rozwijania zagadnień 

związanych z wartościami nie są konieczne prawidłowo przebiegające 

procesy emocjonalne; po drugie, wyniki osoby z obniŜoną zdolnością do 

odczuwania emocji były porównywalne z wynikami grupy kontrolnej – a 

więc, być moŜe, takŜe w przypadku osób zdrowych emocje nie grają 

kluczowej roli, przynajmniej przy analizowaniu zagadnień hipotetycznych i 

pozaosobistych. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe powstające lub juŜ powstałe w 

ten sposób fragmenty siatki poznawczej, są częścią środowiska postrzeganego 

przez organizm lub uzupełnieniem samego postrzegania, a więc, jeśli jakieś 

powstałe w ten sposób wizje nie są dla popędów „obojętne”, to te popędy 

będą zgodnie ze swą naturą działać i w rezultacie, jak stwierdziła Świda-

Ziemba, wartości wynikające z procesów poznawczych, mogą wpływać na 

Ŝycie emocjonalne. Wydaję mi się, Ŝe to, jak intensywne będą te emocje - a 

mogą być w zasadzie paradoksalnie nieświadome lub półświadome - 

decydują głównie trzy  czynniki : liczba połączeń, wagi synaps i bodźce 

płynące ze środowiska (z uwzględnieniem tego jaką częstotliwość odpaleń 

wywołują w neuronach, które na nie reagują) oraz aktualne pobudzenie 

emocjonalne. A więc, np. słowo „śmierć” (lub samo pomyślane pojęcie 

będące jej desygnatem30) będzie indukowało emocję, której intensywność 

                                                 
29 Op. cit., s. 66. 
30 Uwzględnić tu oczywiście trzeba róŜne desygnaty zbitki fonicznej „śmierć”. 
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będzie zaleŜeć od tego ile róŜnych dróg, połączeń będzie docierało do 

ośrodków emocji. Drogi te mogą prowadzić przez róŜne, związane ze 

śmiercią, pojęcia lub reprezentacje mentalne całych sytuacji - od wag synaps 

w tych połączeniach oraz od wsparcia innych bodźców, zwanych kontekstem, 

mogących uruchamiać asocjacje bliskie desygnatom śmierci lub wywołujące 

tą samą emocję alternatywną drogą. Tak przynajmniej wnioskuję z 

sieciowego charakteru układu nerwowego oraz z zasady sumowania 

przestrzennego i czasowego. NaleŜy dodatkowo pamiętać, Ŝe poznawcze 

powiązanie jakichś zjawisk lub powiązanie w wyniku informacji przekazanej 

w formie języka, działa w podobny sposób, jak warunkowanie: „Strachu 

moŜna się nauczyć, nie doświadczając go bezpośrednio. Przeprowadzono 

eksperyment, w którym poinformowano uczestników, Ŝe gdy włączy się 

niebieska lampka, otrzymają lekki wstrząs elektryczny, gdy zaś włączy się 

lampka Ŝółta, wstrząsu nie będzie. Gdy następnie zaświeciła się lampka 

niebieska, ciało migdałowate i inne okolice mózgu odpowiedzialne za reakcję 

strachu uaktywniły się, choć wstrząsu faktycznie nie zaaplikowano, natomiast 

po włączeniu lampki Ŝółtej nie zaobserwowano Ŝadnej reakcji.”31 

Świda-Ziemba uwaŜa, Ŝe z wartości indukujących emocje nie musi 

wynikać motywacja i jest to bardzo moŜliwe, zwłaszcza, Ŝe część naukowców 

motywacji, pragnienia w ogóle nie zalicza do emocji. Warto jednak pamiętać, 

Ŝe jeśli pewne przekonania, np. o tym co się powinno robić, nie skłaniają do 

adekwatnych działań, nie oznacza, iŜ nie wpływają one jakoś na ośrodki 

motywacji, ale Ŝe wpływają za słabo lub inne zjawiska wpływają na te 

ośrodki bardziej.   

Zupełnie nie mogę zgodzić się z opinią cytowanej autorki, iŜ 

motywacja wynikająca z procesów poznawczych jest czymś innym niŜ 

motywacja wynikła z procesów popędowo-emocjonalnych. Pogląd ten jest 

wyraŜony w ksiąŜce „MłodzieŜ a wartości” w rozdziale „Pojęcie wartości i jej 

znaczenie dla funkcjonowania osobowości”: „Według J. Reykowskiego, 

                                                 
31 Rudiger Vaas, Nie lękajcie się!, (w:) „Świat Nauki - Umysł”, czerwiec-sierpień 2004. 
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nawiązującego do nowoczesnych nurtów psychologii, nie tylko struktury 

popędowo-emocjonalne, ale takŜe struktury poznawcze mogą stać się źródłem 

napięć motywacyjnych[...] Jednym ze źródeł tych napięć są <zdolności tegoŜ 

systemu do wytwarzania wyobraŜeń i pojęć stanu idealnego, co prowadzi do 

rozbieŜności między antycypacjami stanu normalnego, a antycypacjami stanu 

idealnego>”32 Dalej: „Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe tego rodzaju motywacja 

jest inna od tej, która wynika z mechanizmów popędowo-emocjonalnych. [...] 

Jednostka dąŜy ku czemuś, nie dlatego, Ŝe ten stan rzeczy jest przez nią 

oceniany, jako pozytywny, lecz dlatego, Ŝe daje on satysfakcję emocjonalną 

lub usuwa stan przykrości.”33 Niestety nie mogę się zgodzić z tym poglądem, 

co postaram się teraz wytłumaczyć. Z tego co napisałem wcześniej, wynika, 

Ŝe jeśli wartości powstałe w wyniku procesów poznawczych mogą wiązać się 

z emocjami lub motywacją, to: po pierwsze, w wyniku asocjacji tej wartości z 

reprezentacjami mentalnymi mającymi połączenia z ośrodkami emocji, w 

sposób podobny jak  to ma mniejsze przy warunkowaniu; po drugie, w 

związku z tym, iŜ wizja wynikająca z procesów poznawczych nie jest 

obojętna z punktu widzenia popędów.34 W wyobraŜeniach stanu idealnego 

mamy, po prostu, do czynienia z tym drugim przypadkiem. System 

poznawczy człowieka moŜna nazwać metazmysłem - zmysłem pozwalającym 

rozeznać się organizmowi w jak największej liczbie sytuacji. Pozwala on 

widzieć to, czego zmysłami podstawowymi zobaczyć się nie da, a co da się z 

nich, w wyniku procesów poznawczych, wydedukować. Nikt przecieŜ nie 

powie, Ŝe motywacja wynikająca z postrzeŜenia bodźca nie ma juŜ charakteru 

popedowo-emocjonalnego tylko - odmienny od niego - charakter zmysłowy. 

Świda-Ziemba opisuje taki przypadek: „Jednostka w toku doświadczeń 

Ŝyciowych ukształtowała w sobie stałą motywację <doznawania opieki> 35. 

                                                 
32 Red. Hanna Świda, MłodzieŜ a wartości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979. s. 40. 
33 Op. cit., s. 42. 
34 Zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. NaleŜy zauwaŜyć Ŝe w wyniku asocjacji między wartością a 
reprezentacjami mentalnymi połączonymi z ośrodkami emocji powstaje popęd wtórny. 
35 Ciekaw jestem, w jaki sposób zostało dowiedzione, iŜ w toku doświadczeń Ŝyciowych, a nie jako 
spuścizna genetyczna. 
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J.E. Murray określa następujące wewnętrzne stany takiej jednostki: <Pragnie 

(ona – przyp. H. Ś.) zaspokojenia swoich potrzeb przez pełną sympatii pomoc 

przyjaznej osoby. Pragnie być przez kogoś pielęgnowana, wspierana, 

podtrzymywana, chroniona, kochana; chętnie słucha rad, poddaje się czyjejś 

opiece. Chce by jej wybaczano, pobłaŜano, pocieszano>. Jednocześnie przez 

uczestnictwo w kulturze główną zasadą oceniania ludzi jest dla danej 

jednostki <niezaleŜność>.(...) RozbieŜność między <stanem realnym>, a 

<stanem idealnym> motywuje ku zachowaniu niezaleŜnemu, co jest 

sprzeczne z motywacją mającą swe źródło w emocjonalnych potrzebach danej 

jednostki”36. W tym akurat wypadku „niezaleŜność” jest przez daną kulturę 

uczyniona znakiem prestiŜu, a jak wcześniej juŜ napisałem, emocje związane 

z prestiŜem najprawdopodobniej są wynikiem wrodzonych popędów. Mamy 

więc, po prostu, konflikt dwóch popędów lub, dla ostroŜności tak to określę, 

dwóch aktualnie sprzecznych grup popędów. MoŜna domniemywać, Ŝe 

wahania tej osoby zaleŜą w duŜej mierze od aktualnych kontekstów, w 

których bodźce zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne37potęgują lub 

zmniejszają pokusę wynikającą z jednego lub drugiego zespołu popędów. 

Istotne jest w tym przykładzie, Ŝe osiągnięcie niezaleŜności jest w większym 

stopniu celem długodystansowym, wymaga pracy na oddalona w czasie 

nagrodę, ale o tym napisze w następnym podrozdziale. 

W związku z przyjęciem takiego punktu widzenia zmienia się równieŜ 

definicja wartości uznawanej i odczuwanej – rozróŜnienia zaproponowanego 

przez Stanisława Ossowskiego38. Wartością uznawaną, a nie odczuwaną 

będzie tylko taka, która wynika z czystych procesów poznawczych, a, 

przynajmniej aktualnie, jest związana tylko z odległymi i hipotetycznymi 

zjawiskami. Ossowski uwaŜa, Ŝe wartości uznawane mogą być niejako 

źródłem konfliktu osobowości, gdy są sprzeczne z odczuwanymi. Ja 

oczywiście twierdzę, Ŝe jeśli jakieś wartości są źródłem konfliktu to muszą 

                                                 
36 Op. cit., s. 43 
37 Mam tu na myśli na przykład refleksje danej osoby nad własnym Ŝyciem. 
38 Stanisław Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, , PWN, Warszawa 2000. 
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być odczuwane. Ossowski uznaje moŜliwość wywoływania emocji przez 

wartości uznawane, a nieodczuwane niejako pośrednio, poprzez inne 

odczuwane wartości. Warto przedstawić tu fragment, w którym 

egzamplifikuje on róŜne moŜliwe relacje podmiotu z określonymi 

wartościami: „W ogonku do kasy koncertowej stoi obok siebie czterech ludzi. 

Jeden z nich cieszy się myślą o przyjemnościach, jakich będzie doznawał 

słuchając muzyki beethovenowskiej i niecierpliwi się, Ŝe a tę przyjemność 

trzeba czekać jeszcze do jutra. Dla niego koncert jest atrakcyjny aktualnie i 

bezpośrednio. Drugi nie ma w tej chwili ochoty na powaŜna muzykę, ale wie 

z doświadczenia, Ŝe są stany, w których taka muzyka sprawia przyjemność i 

Ŝe dla nich warto ryzykować kupno biletu i pójście na koncert. Tutaj 

atrakcyjność koncertu jest atrakcyjnością ze względu na pamięć o przeszłych 

doznaniach. (...) Trzeci z kolei nabywca nie lubi muzyki, ale idzie na koncert, 

aby w oczach bywalców, na których mu zaleŜy, mieć opinię człowieka o 

wyŜszych aspiracjach kulturowych. Dla niego koncert ma atrakcyjność 

pośrednią, atrakcyjność środka do celu, której moŜe towarzyszyć nawet 

bezpośrednia repulsyjność parogodzinnego nuŜącego przymusu. Wreszcie 

czwarty osobnik kupuje bilet, bo ma przekonanie, Ŝe muzyka 

beethovenowska, chociaŜ nie sprawia mu, niestety, przyjemności, posiada 

wyŜszą wartość i Ŝe człowiek kulturalny powinien się nią rozkoszować, a 

jeŜeli przekracza to jego moŜliwości, to przynajmniej powinien się starać ja 

zrozumieć. W tym wypadku atrakcyjny jest dla jednostki nie sam koncert, 

lecz zachowanie wobec koncertu takie, jakgdyby koncert był atrakcyjny, 

przez to bowiem jednostka ta awansuje we własnych oczach.”39 Jeśli 

informacje wydobyte z pamięci nie pobudzają ośrodków motywacji, to nie 

sposób sobie wyobrazić, by to one zadecydowały o wybraniu się na koncert – 

róŜnica między pierwszym a drugim omawianym przez Ossowskiego 

osobnikiem polega, według mnie, tylko na stopniu pobudzenia układu 

nagrody, jako Ŝe u jednego z nich podniecenie jest podobne jak u szczura 

                                                 
39 Op.cit., s. 76. 
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biegającego po laboratorium, gdy nie moŜe się doczekać smakołyku lub 

dawki morfiny, a u drugiego,  podniecenie to raczej jest nikłe, jak u 

znudzonego kota, który zastanawia się, czy akurat po zjedzeniu chce mu się 

zrzucać pendrive’a z parapetu. W wypadku trzeciego osobnika koncert jest 

zdecydowanie wartością instrumentalną, co nie zmienia faktu, Ŝe ona takŜe 

jest odczuwana. Reprezentacja mentalna związana z koncertem, zawiera w 

sobie zarówno konotacje pozytywne, jak negatywne, jednak najwyraźniej te 

pierwsze przewaŜają nad drugimi. Muszę jednak zaznaczyć, Ŝe mamy tu 

równieŜ do czynienia z zupełnie inną wartością niŜ w dwóch pierwszych 

przypadkach, poniewaŜ w nich wartością jest słuchanie muzyki nie obecność 

na koncercie, a to pierwsze dla trzeciego osobnika nie jest ani wartością 

uznawaną, ani odczuwaną. W przypadku osobnika czwartego, to nie tyle 

sama obecność na koncercie, ale samo lubienie muzyki Beethovena jest 

wartością odczuwaną, ze względu na popędy związane z prestiŜem. MoŜliwe 

teŜ, Ŝe sama wiedza o tym, iŜ muzyka tego kompozytora moŜe wywoływać 

dreszcze i euforię, motywuje do zwrócenia na nią większej uwagi. To, Ŝe 

Ossowski uznał, iŜ w dwóch ostatnich wypadkach koncert nie jest wartością 

odczuwaną, wynika, moim zdaniem, ze zinterioryzowanych przekonań, iŜ 

immanentną, definicyjną wartością koncertu muzyki Beethovena jest 

pobudzanie, w wyniku jej słuchania, ośrodków przyjemności. Takie 

konwencjonalne podejście uwaŜam za błędne, poniewaŜ róŜne zjawiska 

kulturowe leŜą w zainteresowaniach wielu popędów, związane są z wieloma 

systemami ograniczonymi i kaŜdy z nich moŜe róŜnie wpływać na ocenę 

wartości danego fenomenu.  

Podsumowując,  pierwotną przyczyną wartości są procesy popędowo-

emocjonalne. U „zwierząt Popperowskich” aktualny model rzeczywistości 

składa się z postrzeganych zjawisk i stosunku między nimi, a na jego kształt 

wpływają zarówno aktualne dane sensoryczne, jak i aktualnie udostępnione 

części zapamiętanej sieci poznawczej, która w zasadzie powstała w wyniku 

zakodowania części uprzednio utworzonych lub zarejestrowanych modeli 
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rzeczywistości.  Do tak powstałej projekcji ustosunkowują się popędy 

wrodzone i wtórne, przez co postrzegane fenomeny mogą zostać uznane za 

wartości o walencji dodatniej, bądź ujemnej.   W momencie pojawienia się 

alternatywnego systemu semiotycznego nieobojętność jakichś naoczności lub 

domniemana zasada ich nieobojętności mogą być werbalizowane, przez co 

powstają pojęcia-dyspozycje, dzięki którym moŜna te zasady dalej 

przekazywać lub poddawać refleksji – juŜ z pewną autonomią wobec 

procesów popędowo-emocjonalnych. Utworzone w ten sposób sieci 

poznawcze mogą być mniej lub bardziej zintegrowane, posiadać asocjację z 

róŜnymi kontekstami – systemy ograniczone mogą zawierać wewnętrzne 

sprzeczności oraz sprzeczności z innymi systemami ograniczonymi. Przykład 

takich sprzeczności moŜna znaleźć w głowie hrabiego Leinsdorfa z 

„Człowieka bez właściwości”:  „A kiedy jego wysokość otrzymywał raporty 

swego administratora, który mu tłumaczył, Ŝe w spółce z zagraniczną grupą 

spekulantów moŜna lepiej poprowadzić interesy niŜ z rodzimym 

ziemiaństwem, jego wysokość przewaŜnie wybierał to pierwsze, gdyŜ 

względy merytoryczne mają swą własną logikę, której nie wolno się  

powodów uczuciowych przeciwstawić (...) Wprawdzie hrabia Leinsdorf był 

zawsze gotów na publicznym zebraniu w Izbie Panów ubolewać nad 

współczesnością i wyraŜać nadzieję, ze Ŝycie powróci do prostoty, prawa 

naturalnego, prawd nadprzyrodzonych, zdrowia i uznania zasad 

chrześcijańskich. Skoro jednak otwierał usta dla wygłoszenia podobnych 

wypowiedzi, było tak, jak gdyby ktoś wyciągną wtyczkę z kontaktu i potok 

jego słów płynął innym przewodem.” 40Podobne zjawiska związane są tutaj z 

dwoma róŜnymi systemami ograniczonymi, z których wynikają zupełnie inne 

układy wartości. W zaleŜności od kontekstu, czyli sumy bodźców 

zewnętrznych i wewnętrznych, będą udostępniane pamięci roboczej określone 

fragmenty sieci poznawczej związane z pewnymi systemami ograniczonymi. 

                                                 
40 Robert Musil, Człowiek bez właściwości, PIW, Warszawa 1971. tom 1. s. 121. 
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Razem z kontekstem tworzą one, jak sądzę, coś, co moŜna nazwać aktualnym 

modelem rzeczywistości.   

 

 

Historia pewnego złudzenia 

Estetyzm poznawczy nie tłumaczy w zadowalający sposób popularności 

holistycznych modeli rzeczywistości czy teŜ „wielkich narracji”41, tzn. 

tłumaczy dlaczego mogą się one podobać lecz nie to, dlaczego indukowana 

przez nie motywacja jest często werbalizowana jako „sens Ŝycia”, a wiele 

jednostek potrzebuje jej, by utrzymać dobry nastrój.  Dlaczego nie 

wystarczają „normalne pokusy”, dlaczego wydaje się, Ŝe potrzeba czegoś 

więcej. Ten problem wydaje się niezwykle istotny i bez próby rozwiązania 

go, prowizoryczny model interakcji między procesami popędowo-

emocjonalnymi, a kulturą, który staram się tu zaproponować, byłby 

pozbawiony, jak sądzę, niezwykle waŜnego elementu42. UwaŜam, Ŝe zjawiska 

z nim związane są jeszcze jednym czynnikiem, być moŜe najistotniejszym, 

sprawiającym, Ŝe cele ludzkich działań wydają się odrywać od świata biologii 

i wykraczać, gdzieś poza nią. 

Punktem wyjścia jest tutaj ewolucyjnie korzystna zdolność 

organizmów do działań nakierowanych na otrzymanie oddalonej w czasie 

nagrody. Zdolność ta jest związana z ciałem półleŜącym, uwaŜanym za jedną 

z najistotniejszych struktur tworzących tzw. układ nagrody. Jak juŜ wcześniej 

wspominałem, uszkodzenie tej części mózgu powoduje u szczurów 

niezdolność do pracy za oddaloną w czasie nagrodę – potrafią one reagować 

tylko na bezpośrednie pokusy. W pełni zdrowe szczury pracując na swoje 

pacha fixe43 potrafią ignorować mniej atrakcyjne poŜywienie. Taka zdolność 

do chwilowych wyrzeczeń w imię „wyŜszych wartości” wydaje się 

                                                 
41 Magdalena Kremiec, Nowa WieŜa Babel - postmodernizm według Lyotarda, 
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4468; 20.11.2007.  
42 Kompletny i tak z pewnością nie jest. 
43 Zastąpiłem w wyraŜeniu idée fixe, oznaczającym opanowującą umysł natrętną myśl, słowo idée, słowem 
pacha, oznaczającym paszę. 
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oczywistym atutem w walce na arenie doboru naturalnego. Jednak naleŜy 

pamiętać, Ŝe w „naturalnym” środowisku „wartości wyŜsze” wyglądają nieco 

inaczej i są raczej bliŜsze ordynarnym celom ewolucyjnym niŜ w środowisku, 

w jakim od pewnego czasu bytuje człowiek. Moim zdaniem, wszystko, jak 

zwykle, ulega powaŜnym zniekształceniom, w momencie pojawienia się na 

ewolucyjnej scenie alternatywnego systemu semiotycznego. Dzięki językowi, 

do rzeczywistości ujmowanej pojęciowo mogą być włączane nie tylko 

naoczności tzw. świata zewnętrznego, ale i tzw. wewnętrznego – zaklęte w 

słowie mogą być na wszystkie moŜliwe sposoby procesy poznawcze, ogólne 

stany umysłu, wcielenia popędów lub przedmiotów ich poŜądania, czas i 

przestrzeń lub raczej wszystkie rozróŜniane przez organizm czasy i 

przestrzenie itd. Zoperacjonalizowanie w jakiejś mierze pojęć czasu i 

przestrzeni jest niezwykle istotne, poniewaŜ perspektywa dla refleksji, dla 

nauki przez wgląd, staje się potencjalnie nieskończona, a nieskończoność 

potencjalna to oko pozwalające dostrzec we wszystkim śmierć i poszukiwać 

we wszystkim zbawienia. Postaram się to wytłumaczyć na przykładzie, 

prezentując przy okazji swoją hipotezę na temat pochodzenia 

egzystencjalnego strachu przed śmiercią.  

OtóŜ wydaje mi się, Ŝe przynajmniej w wypadku bardziej rozwiniętych 

organizmów, których interakcja ze środowiskiem jest bardziej elastyczna, 

musi istnieć struktura mentalna połączona z ośrodkami emocji negatywnych 

reagująca na zagroŜenie Ŝycia organizmu w sposób ogólny, a nie tylko na 

określone zagroŜenia. Trudno przecieŜ by bardziej subtelne popędy wrodzone 

i wtórne mogły przewidzieć wszystkie moŜliwe szczególne sposoby 

„odwalania kity”, a więc, dla „zwierząt Popperowskich” taka struktura byłaby 

niezastąpionym atutem. Adrenalina mogła by się u nich wydzielać po 

wydedukowaniu nawet najbardziej nieprawdopodobnego zagroŜenia Ŝycia. 

Człowiek z poszerzoną przez język intelektualną perspektywą, moŜe jednak 

dojść do pewnych, nie do końca sprzyjających celom ewolucyjnym, 

wniosków: „W mieście moim ginie mąŜ z troską w sercu, męŜowi mrącemu 



 24

cięŜko na sercu. Wyjrzałem w dół murów i widziałem trupy spływające po 

rzece. Ja teŜ tak spłynę. Mnie teŜ tak usłuŜą, bo i najwyŜej wybujały spośród 

męŜów nieba nie sięgnie i najszerzej rozrosłemu ziemi nie pokryć ”44 MoŜe 

się wydawać, Ŝe egzystencjalny strach przed śmiercią jest czymś więcej niŜ 

silnym pobudzeniem emocji awersyjnych i Ŝe np. zawiera w sobie 

percepowanie pewnej sprzeczności porównywalnej z antynomiami rozumu. 

Taka sprzeczność najprawdopodobniej pojęciu śmierci towarzyszy, albowiem 

jest ona niewyobraŜalna – nie jest moŜliwe wyobraŜenie sobie nicości45 – i 

wydaje się nieunikniona, a te dwa spostrzeŜenie zestawione ze sobą muszą 

powodować poznawcza sprzeczność. Dysonansowi poznawczemu antynomii 

rozumu nie musi jednak towarzyszyć strach – on w przypadku śmierci 

wynika, jak sądzę, właśnie ze struktury mentalnej wykrywającej zagroŜenia 

Ŝycia. Śmierć własną moŜe cechować równieŜ pewien emocjonalny dysonans, 

który moŜe być skojarzony przez podmiot z dysonansem poznawczym, 

jednak, według mnie, ta emocjonalna sprzeczność jest taka sama jak w 

wypadku innych wielkich ludzkich tragedii, np. śmierci najbliŜszej osoby, 

gdy podmiot nie jest w stanie przez pewien czas uwierzyć, Ŝe dane zjawisko 

miało jednak miejsce i oba warianty, w których dany bliski Ŝyje i nie Ŝyje, 

zdają się trwać w jego umyśle na sposób kota Schrödingera46.   

A więc, dzięki zoperacjonalizowaniu pojęciowemu czasu, organizm 

moŜe zdać sobie sprawę z tego, iŜ jego własna śmierć jest nieunikniona, a to 

moŜe silnie pobudzać strukturę mentalną nastawioną na wykrywanie zagroŜeń 

Ŝycia, która, z kolei, będzie silnie pobudzać ośrodki emocji awersyjnych – 

moŜna paść więc ofiarą nie tylko niefortunnego zbiegu okoliczności, ale i 
                                                 
44 Przeł. Robert Stiller, Gilgamesz: Epos staroŜytnego Dwurzecza, PIW, Warszawa 1980. s. 57 
W przypadku Gilgamesza akurat, śmierć nie była końcem Ŝycia w ogóle ale dość znacznym obniŜeniem jego 
standardów poprzez bezpowrotne strącenie do „krainy bez powrotu”, gdzie przez wieczność trzeba było 
znosić towarzystwo upiorów i anunakich. A więc śmierć to śmierć stanów idealnych związanych z całymi 
zespołami innych popędów niŜ popęd zachowania egzystencji.  
45 Choć najprawdopodobniej towarzyszy nam ona w trakcie Ŝycia, np. podczas pewnych nieświadomych faz 
snu – zresztą brata śmierci – jednak nie moŜna przecieŜ mówić o doświadczaniu nicości. Nirwana, wbrew 
temu, co się powszechnie sądzi, nie jest toŜsama z nicością lub niebytem – jest uwaŜana za stan 
niewyraŜalny. Jednym z jego cech jest wygaśnięcie pragnienia, które w tej pracy zresztą utoŜsamiam z tym, 
co werbalizuje się, jako sens Ŝycia.  
46 Ten kot, to bohater eksperymentu myślowego z mechaniki kwantowej – według przewidywań powinien 
jednocześnie być Ŝywy i martwy, czyli być w stanie superpozycji.  
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niefortunnego zbiegu myśli.  W podobny sposób czas moŜe zmieniać takŜe 

sytuację związaną z innymi popędami47 i wartościami, które z nich się 

wywodzą.  Podmiot pamięta, doświadcza lub wyobraŜa sobie okoliczności48, 

które są mu szczególnie miłe lub przynajmniej upragnione na tyle aby chcieć 

ich wiecznego trwania, lub ich koniec jak najdalej odroczyć. A zatem kultura 

ludzka usłana jest kurhanami i przepełniona soterologią, które w zaleŜności 

od sfer, których dotyczą oraz długości promienia tych sfer, mogą przybierać 

najróŜniejsze formy – od piramid i sarkofagów hibernacyjnych, po praktyki z 

najróŜniejszych poradników. I tutaj najprawdopodobniej kluczową rolę 

zaczyna odgrywać skorupa ciała półleŜącego – praca na odłoŜoną nagrodę, 

chyba u Ŝadnego innego zwierzęcia nie jest tak dominująca49 jak u człowieka, 

a wprowadza ona, przy poszerzonej przez język perspektywie, ogromne 

zmiany. Największa nawet pokusa, gdy jej ulegniemy i mija, a refleksją 

jesteśmy w stanie wybiegać w przyszłość, przestaje mieć dla nas jakąkolwiek 

wartość. Gdy jednak nasze działanie jest krokiem na drodze ku 

dalekosięŜnym celom50, sytuacja wygląda inaczej i wydaje się, Ŝe mogą one 

być rodzajem grobów, do których składamy efekty naszej aktywności, tak by 

nie została zmarnotrawiona. Cele te są stranscendowaną poŜądliwością, która 

w dodatku sprawia, iŜ zdaje się nam, Ŝe zamiast toczyć głaz pod górę, 

wznosimy piramidy. Im szerszy jest horyzont, który obieramy, tym bardziej 

skarlałe i śmiertelne wydają się wcześniejsze wartości, dlatego, jak uwaŜam, 

modele rzeczywistości wyznaczające cele o horyzoncie eschatologicznym lub 

wiecznym – czy to egzystencjalnie, historycznie, czy kosmicznie – są 

najbardziej uwodzicielskie i poŜądane. RównieŜ z tego powodu tak potrzebna 

jest wielu ludziom koncepcja transcendencji. Gdy moŜna spostrzec, Ŝe 

wszystko w świecie podksięŜycowym ma krótką datę waŜności, pocieszająca 

wydaje się myśl, Ŝe w rządzącym się innymi prawami Królestwie Nie Z Tego 

                                                 
47 W przypadku przekonania iŜ człowiek po śmierci nie przestaje egzystować, tylko zmienia miejsce 
bytowania strach przed śmiercią to raczej strach wywołany przez inne popędy.  
48 W zasadzie to te stany idealne Reykowskiego. 
49 Nie twierdzę, Ŝe we wszystkich kulturach – tego nie wiem. 
50 Kolekcjonowanie wspomnień z burzliwego Ŝycia teŜ jest celem długodystansowym. 
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Świata moŜna hibernować efekty naszych działań, które w innym wypadku 

rozpłynęłyby się jak mgła. To pragnienie transcendencji, czyli w tym 

wypadku, po prostu, wymiaru, w którym nic nie umiera, moŜe być powodem 

asocjacji między dwoma desygnatami słowa „sens” – cel i znaczenie. Być 

moŜe, ale jest to mało weryfikowalna hipoteza, obcowanie z alternatywnym 

systemem semiotycznym powoduje przełoŜenie metaforycznego stosunku 

znaczenia i znaku ze świata językowego, na inne sfery świata lub cały świat. 

Znaczenie zwykle jest waŜniejsze od znaku, więc jeśli pewne fragmenty 

rzeczywistości lub cały percypowany kosmos potraktuje się jako signum, 

mamy transcendencję, która moŜe być juŜ kandydatem na zawieranie w sobie 

sensu, jako celu. Eschatologiczne modele rzeczywistości nie muszą jednak 

sięgać do transcendencji, przynajmniej w tak bezpośredni sposób. Swe 

wysiłki moŜna przecieŜ utrwalać w postaci dobra przyszłych pokoleń, w 

budowie socjalizmu, uwiecznianiu swego imienia w historii politycznej, 

estetycznej lub naukowej. Inteligencja, w połączeniu z alternatywnym 

systemem semiotycznym, otwiera nam oczy na śmierć wszystkiego, co daje 

się w ogóle pomyśleć, a to, z kolei, pobudza do poszukiwania zbawienia – 

zbawienia zarówno rzeczy małych, jak i mniejszych.     

  

PODSUMOWANIE 

Moim zdaniem, interakcja między kulturą, a procesami popędowo-

emocjonalnymi przebiega głównie na trzy sposoby.  

Po pierwsze, poprzez róŜne formy warunkowania, kiedy to powstaje 

popęd wtórny.  

Po drugie, poprzez komponowanie nowych współwystępowań form, 

zjawisk mogących uczynniać struktury mentalne. Hierarchia potrzeb tworzy 

się w oparciu o siłę pobudzania układu nagrody, czyli, niech to juŜ tak nazwę, 

struktury libidalnej, co jest związane z wagą synaps, liczbą struktur 

mentalnych działających symultanicznie i z częstotliwością pobudzania.  
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 Po trzecie, kultura moŜe wpływać na Ŝycie emocjonalne jednostki 

poprzez tworzenie modeli rzeczywistości, będących, według mnie, 

uzupełnieniem informacji czysto zmysłowych. Potencjalnie nieskończony 

horyzont czasowo-przestrzenny, wynikły ze zoperacjonalizowania pojęcia 

czasu i przestrzeni, powoduje, Ŝe powstają cele długodystansowe, które 

indukują lub potęgują motywację wszelkich działań do tych celów 

prowadzących, a więc zapewniają to, co się werbalizuje, jako sens Ŝycia, a co 

nie jest niczym innym, jak pragnieniem, którego przedmiot nie dewaluuje się, 

gdy wyobraźnia wybiega w przyszłość.  
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