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CZLOWIEK TURINGA CZY CZLOWIEK NATURALNY?
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TURING'S OR NATURAL MAN?

Summary: We are apt to compare our brain to the most advanced technological devices we know.

No wonder a computer is the most common candidate to represent the human brain. The paper shows

that such a metaphor is of not very helpful due to the basic differences in the ways our and the

computer operate. First of aU. the computer works in accordance wit h strict algorithmic rules, while

the mind uses heuristic strategies which take into account a probability of occurrence of events in

question. The characteristics of our brai n action finds its retlection in language. Accordingly, our

verbal utterances are as a rule fIgurative, iUogical and unpredictable. At the same time. it is pointed

out that each human being is a highly emotive and hence unpredictable creature which provides for

hisJher unique nature and stands in sharp contrast with the most elaborated computer. Examples

iIlustrating the above assumptions are given in the text.

Wprowadzenie

Niniejszy temat nasunela mi lektura ksiazki Dawida Boltera Czlowiek Turinga

(1990), a takze obserwacja tych moich kolegów i znajomych, którzy ulegli fascynacji

technika komputerowa. Wielu z nich rzeczywiscie sprawia wrazenie dosc wasko

zaprogramowanych, a ich zycie zdaje sie przebiegac wedlug scisle okreslonego

paradygmatu. Mysle, iz wlasnie bogactwo zainteresowan odróznia czlowieka na-

turalnego (czy moze czlowieka Goethego) od czlowieka Turinga. Przypomne, iz

Allan Turing, angielski matematyk, jako pierwszy sprecyzowal zasady dzialania

komputera przedstawiajac juz w 1926 roku tzw. maszyne Turinga dzialajaca na

zasadzie zerojedynkowej. Nalezy przy tym podkreslic, ze samego Boltera mozemy

uznac za przedstawiciela gatunku naturalnego. Ukonczyl bowiem obok informatyki

filologie klasyczna i mysle, ze wlasnie to pozwolilo mu spojrzec na komputerowy

swiat z niezaleznej perspektywy. Na koniecznosc przelamywania stereotypów my-

slowych i metodologiczno-proceduralnych wyniklych ze specyficznego pojmowania
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danej dziedziny nauki zwraca uwage m.in. Konrad Lorenz w ksiazce Odwrotna

strona zwierciadla (1977). Podkresla on, iz wielu odkryc naukowych dokonali ludzie

z pogranicza. I tak 2 prawo termodynamiki sformulowal lekarz, Robert Juliusz

Maier, a kretki blade powodujace syfilis wykryl zoolog - Szaudin. Wbrew regulom

metodologicznym stosowanym przez patologów, którzy nawykowo barwili prepa-

raty, uzyl on naturalnej wydzieliny syfilistycznej i zaobserwowal rojowisko kretków. .

Jego przyjaciel, w którego laboratorium mialo miejsce to odkrycie, byl szczerze

zdumiony, okazalo sie bowiem, iz kretków po prostu nie da sie zabarwic. Sam

Lorenz, twórca etologii, byl zreszta z wyksztalcenia lekarzem i filozofem.

Równiez wielu wybitnych psychologów zajmowalo sie pierwotnie inna dzie-

dzina nauki. Wystarczy wymienic Jeana Piageta (biologia i logika), Zygmunta Freu-

da (neurologia i psychiatria), Wilhelma Wundta (medycyna i fizjologia), czy tez

Karla Biihlera, który dla jezykoznawców pozostaje pionierem lingwistyki. Alfred

Binet natomiast, twórca pierwszej metrycznej skali inteligencji (MSI) poczatkowo

próbowal swych sil jako dramaturg, nastepnie studiowal prawo, a doktorat uzyskal

w zakresie nauk przyrodniczych. Dopiero wówczas w wieku 34 lat podjal prace

w laboratorium psychologii fizjologicznej Sorbony, by w cztery lata pózniej zostac

jej dyrektorem. Z kolei twórca znanego testu projekcyjnego (T A T) Henry A. Murray

studiowal historie oraz fizjologie i dopiero po uzyskaniu doktoratu w zakresie bio-

chemii zainteresowal sie psychologia (por. S illamy , 1995).

1. Umysl otwarty czy zamkniety

Jednakze nie tylko umiejetnosc przelamywania utartych schematów stanowi

o specyfice dzialania naszego umyslu. Przede wszystkim wiele wskazuje na to, iz

umysl nasz ma charakter otwarty w przeciwienstwie do scisle okreslonego programu

komputerowego. Oczywiscie metafora komputerowa przemawia do wielu badaczy,

gdyz nawiazuje ona do klasycznego pogladu na umysl czlowieka jako twór skon-

czony. Poglad ten reprezentowal m.in. Platon, Kartezjusz, a takze slynny lingwista

Noam Chomsky (1982), który, o ironio, pisal o kreatywnosci jezykowej. Pojmowal

jednak te kreatywnosc jako umiejetnosc dokonywania wzglednie swobodnego wy-

boru wsród wielu istniejacych w umysle, wrodzonych struktur gramatycznych.

W opozycji do tego tradycyjnego pogladu pozostaje teoria umyslu otwartego,

której reprezentantem jest miedzy innymi wybitny brytyjski filozof Karl Popper (1992).
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Przyjecie zas zalozenia, ze umysl czlowieka ma charakter otwarty stanowi wystar-

czajacy powód do obalenia metafory komputerowej. Przede wszystkim inne sa

zasady dzialania obu tych ukladów. Jak wiadomo, komputer dziala na zasadzie

analogowej wedlug scisle okreslonych regul matematycznych, czyli algorytmów.

Czlowiek zas dziala z zasady w warunkach niepewnosci wynikajacej z niedoste-

pnosci wszystkich mozliwych danych, w zwiazku z czym opiera sie na regulach

heurystycznych, które daja jedynie ogólne wskazówki dotyczace sposobów wyko-

nania danego zadania (por. Kozielecki, 1995). Wykorzystywanie heurystyk umo-

zliwia specyficzna dla czlowieka umiejetnosc calosciowego ujecia okreslonej sy-

tuacji. Z drugiej wszakze strony powoduje, iz nasze sady czesto opieraja sie na

przekonaniach a nie na faktach.

Zaobserwowac to mozna w trendach rozwoju nauki, gdzie pojawiaja sie ka-

planami danej idei oraz z czasem ortodoksyjni jej wyznawcy. W ten sposób tworzy

sie szkola naukowa. Wystarczy tu wymienic chocby psychologie glebi, która do

dzis ma swych gorliwych wyznawców. Dosc szybko jednak znajduja sie schizma-

tycy, którzy podwazaja teorie mistrza, by z czasem stac sie ortodoksyjnymi kapla-

nami "nowego" podejscia. Sytuacja taka powstala w przypadku Alfreda Adlera

i Karla Junga - najblizszych wspólpracowników Zygmunta Freuda - którzy naj-

szybciej odstapili od swego nauczyciela (por. Freud, 1990), by z czasem stworzyc

nowe szkoly: Adler - psychologie indywidualna a Jung - psychologie analityczna.

U niektórych wszakze ludzi przywiazanie do schematów jest tak silne, ze

absolutnie odrzucaja wszelkie nowinki. Sa to wlasnie maszyny Turinga. Z silnymi

oporami z ich strony spotkal sie równiez twórca teorii kwantów, Max Plank, który

- gdy jego teoria zostala w koncu zaakceptowana - stwierdzil: "Nowa prawda

naukowa tryumfuje nie dlatego, ze jej przeciwnicy zostali pokonani, ale dlatego

ze zakonczyli zycie, a nowe pokolenie, obeznane z nowa idea, jest gotowe do jej

przyjecia" (cyt. za Ungar, 1980, s. 145). Autor ów, który dziesiatki lat spotykal

sie z uporczywa opozycja uznal, iz jedynie przyzwyczajenie powoduje, ze niegdys

nowe teorie nie budza wiec juz tak silnych emocji.

2. Jezyk a umysl

Poniewaz zaklada sie czesto, iz o specyfice dzialania mózgu czlowieka de-

cyduje jezyk, wielu badaczy uwaza, ze blizsze poznanie zasad funkcjonowania
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systemu jezykowego umozliwi nam zrozumienie zasad dzialania tego organu. Nie

jest to bynajmniej poglad nowy, gdyz juz w 1887 roku Foumie stwierdzil, ze "jezyk

jest jedynym oknem, przez które fizjolog moze ogladac zycie mózgu" (por. Kacz-

marek, 1995b, s. 9). Chociaz nie jest to obecnie jedyna droga, glównie dzieki

rozwojowi technik badania radiologicznego, techniki te ukazuja nam jedynie zasady

dzialania mózgu jako zlozonego tworu biologicznego, w którym zachodza wielorakie

procesy fizjologiczne. A wiekszosc z nas, moze poza przedstawicielami nauk me- .

dycznych, zainteresowana jest przede wszystkim zachodzacymi w tym systemie

procesami psychicznymi, czyli dzialaniem umyslu.

Wlasnie w zwiazku ze specyfika umyslowosci czlowieka rodzi sie pytanie

odrebnej natury, tzn. jakie procesy poznawcze wiaza sie z umiejetnoscia jezykowego

porozumiewania sie, tak wazna dla prawidlowego przebiegu interakcji spolecznych.

Niewatpliwie naj istotniej sza jest tzw. polimodalnosc, czyli umiejetnosc laczenia

informacji odbieranych przy pomocy kilku zmyslów w zorganizowana calosc. Ina-

czej rzecz ujmujac, dopiero odpowiednio zlozona organizacja czynnosci poznaw-

czych stanowi o tym, ze czlowiek jest w stanie opanowac jezyk. Wskazuje na to

m.in. wybitny badacz psychologii dziecka Jean Piaget (1992), a takze jezykoznawca

Geoffrey Sampson (1980). Wlasnie owa skomplikowana hierarchia procesów po-

znawczych, która zwykle okreslamy mianem inteligencji, pozwala nam nie tylko

opanowac mowe, lecz takze nauczyc sie innych "nienaturalnych" czynnosci, jak

np. jazdy na lyzwach, prowadzenia samochodu czy obslugi komputera. Mimo ze

czynnosci te nie maja same w sobie charakteru umiejetnosci wrodzonych, to ich

wykonywanie wymaga odpowiednio rozwinietego poziomu spostrzegania, wyso-

kiego poziomu koordynacji motorycznej, a przede wszystkim mozliwosci dowol-

nego sterowania poszczególnymi ruchami, a sa to juz zdolnosci uwarunkowane

specyficznymi dla czlowieka cechami jego ukladu nerwowego.

Specyficzne dla czlowieka jest takze kreatywne wykorzystywanie jezyka. Pod-

kresla to miedzy innymi brytyjska psycholingwistka Jean Aitchison (1991) podajac,

iz malpy, które nauczono róznego typów kodów porozumiewania sie (np. migów),

nie potrafily przeksztalcac tworzonych przez siebie komunikatów zgodnie z regulami

danego kodu. Podkresla przy tym, ze tego typu operacje, które nazywa przeksztal-

ceniami zaleznymi od struktury, z latwoscia wykonuja dzieci w wieku przedszkol-

nym. Potrafia tez one byc bardzo twórcze w konstruowaniu swych wypowiedzi,

co z latwoscia zaobserwuje kazdy badacz jezyka dziecka.



7

Czasem jednak, zwlaszcza w wypowiedziach osob doroslych, kreatywny cha-

rakter jezyka prowokuje tworzenie niespotykanych lub wrecz dziwacznych kon-

strukcji, zwlaszcza u mniej wprawnych jego uzytkowników. Ilustruje to fragment

nastepujacego listu, w którym pewna pani skarzac sie na kolege z pracy napisala:

"Najpierw napastowal mnie, a potem zaczal atakowac komputer". Podobny charakter

maja wypowiedzi osób, które pierwotnie poslugiwaly sie kodem ograniczonym (por.

Bemstein, t 990), a ich edukacja nie doprowadzila do pelnego opanowania kodu

rozwinietego. Zamiast po prostu powiedziec: Zaczalem sie nad tym zastanawiac,

stwierdzaja oni: "Zmusilo mnie to do skierowania mojego myslenia na te sprawe".

Z reguly tez "uruchamiaja myslenie" zamiast po prostu myslec, ponadto okazuje

sie, ze mozna takze "uruchomic kieszen", aby dokonac zakupu oraz "uruchomic

parasol", gdy pada deszcz.

Wiele przykladów tego typu nieporadnych konstrukcji znalezc mozna w wy-

powiedziach polityków, zwlaszcza minionej epoki. I tak jeden z sekretarzy skarzyl

sie: ..Trafno�c naszych slów jest chybiona" inny zas stwierdzil, iz najwiekszy zawód

sprawili nauczyciele, gdyz "Swiecili w czasie dyskusji calkowita nieobecnoscia".

Czasem nieporadnosc ta prowadzi do niezamierzonych efektów komicznych wy-

nikajacych z sytuacji. Na przyklad gdy mówca - w reakcji na to, iz sluchacze

opowiadali sobie dowcipy w trakcie jego wykladu - stwierdzil: "Towarzysze, prosze

sie nie smiac. Przyjazn polsko-radziecka to nie jest nic wesolego" (Magierowa i

Kroh, 1995).

3. Figuratywny charakter jezyka

Problemy w skutecznym poslugiwaniu sie jezykiem wynikaja miedzy innymi

z faktu� ze wiekszosc naszych wypowiedzi ma charakter figuratywny (por. Jaspers,

1990; Lakoff i Johnson, 1988). Juz Fryderyk Nitzche mówil, iz: "Jezyk jest pelen

zwiedlych metafor". Wymaga to od mówcy-sluchacza dobrej orientacji w przed-

miocie rozmowy, a takze pewnego doswiadczenia zyciowego. Nie dziwi wiec, ze

dzieci czesto maja trudnosci w prawidlowym interpretowaniu wypowiedzi osób

doroslych. Jak wskazuje Margaret Donaldson (1986), trudnosci te poglebia znaczna

egocentrycznosc doroslych, którzy z reguly nie potrafia wczuc sie w swiat doznan

i rozumowania dziecka.

Przyklady dzieciecych interpretacji powszechnie uzywanych stwierdzen, któ-

rych my nie odbieramy jako metaforyczne, podaje Teresa Klys-Wojtasinska (1981).
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Dotyczy to równiez znaczenia powszechnie uzywanych wyrazów. Mozna sie na

przyklad dowiedziec, ze antyk to jest ciocia, gdyz "Mama mówi, ze ciocia to pra-

wdziwy antyk" (s. 78). O konkretnym rozumieniu wyrazów swiadczy tez inne,

blizsze prawdy wyjasnienie tego terminu: "Antyk to jest taki zegar, co nie chodzi.

Wszyscy mówia. ze on jest ladny, ale mnie sie nie podoba" (s. 78).

Bardziej zaskakujace wydaje sie wyjasnienie wyrazu intryga. Przede wszy-

stkim okazuje sie, iz "intrygi szyje sie igla. Bo u mamy w pracy byla taka intryga,

co ja szyli grubymi nicmi" (s. 91). Wyjasnienie to poparlo inne dziecko dodajac:

"Intryga musi byc grubymi nicmi szyta, bo jakby byly cienkie, toby sie urwala".

Jeden z chlopców zas pochwalil sie, ze najpiekniejsze intrygi robi jego

babcia. A na pytanie czym babcia robi owe intrygi odparl: "Szydelkiem i bialymi

niciami" (s. 91). Po wyjasnieniu okazalo sie, ze ojciec chlopca mówil, iz "intrygi

to sa koronkowe roboty".

Jednoczesnie dzieci zdaja sobie sprawe z granic dzielacych swiat bajki od

swiata rzeczywistego. Odzwierciedla to wypowiedz jednego z chlopców, który uz-

nal, ze prawdziwych wilków juz teraz nie ma. Na pytanie dlaczego, odpowiedzial:

"Jakby wilk chcial polknac moja babcie, toby musial byc taki wielki jak slon. Bo

moja babcia do trabanta sie nawet nie zmiesci, a jakby sie zmiescila wilkowi w

buzi" (s. 30).

Podobne przyklady rozumienia metafor przez dzieci podaje Kornel Czukowski

(1962). Bywa, ze stwarza to prawdziwie klopotliwe sytuacje, jak to bylo w przy-

padku czteroletniej Oli, która stwierdzila w pewnym momencie: "Mamusiu mówilas,

ze wujek siedzi cioci na karku, a on caly czas siedzi na krzesle" (s. 152). Podobnie

interpretowaly dzieci szescioletnie (a nawet starsze) przyslowia prezentowane w

prowadzonych przez nas badaniach. Na przyklad przyslowie Darowanemu koniowi

nie zaglada sie w zeby wyjasnialy: "Bo moze ugryzc" lub "Bo ma brudne zeby",

"trzeba patrzec na nogi a nie zeby, bo moze ruszyc", przyslowie zas Spiesz sie

powoli "Ze nie powinno sie chodzic szybko, lecz powoli", "Biegnij powoli" lub

wrecz "Nie nalezy przebiegac przez ulice".

4. Jezyk a logika

Warto w tym miejscu przypomniec, ze podobne trudnosci napotykali badacze,

Aleksander Luna i Lew Wygotski (1976, 1979) w trakcie badan dotyczacych spo-
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sobu rozwiazywania zadan wymagajacych logicznego myslenia przez niepismien-

nych mieszkanców republik zakaukaskich. Jedno z zadan wymagalo okreslenia,

który z prezentowanych im czterech przedmiotów nie pasuje do pozostalych.

Z reguly trzy przedmioty nalezaly do jednej nadrzednej kategorii, a jeden z nich

nie mial z nimi tego typu zwiazku. Zaobserwowano, ze badani grupowali dane

przedmioty wedlug ich funkcjonalnego powiazania, a nie okreslonych klas. Twier-

dzili na przyklad, ze zarówno pien, jak i pila, topór i mlotek pasuja do siebie, gdyz

inaczej trudno byloby pociac ów pien na drewno. Na sugestie, ze ktos powiedzial,

iz pien nie pasuje do reszty, jeden z badanych odpowiedzial: "Widocznie ten czlo-

wiek mial duzo drzewa na opal, lecz gdyby go nie mial, nie móglby nic zrobic"

(Luria, 1979, s. 70, tlumaczenie moje).

Wyrazali równiez poglad, ze wszystkie te przedmioty sa narzedziami, poniewaz

drewno konieczne jest do wykonania trzonka mlotka czy siekiery, sama zas me-

talowa czesc pozostaje bezuzyteczna. Odmawiali takze rozwiazywania sylogizmów.

Nawet przyblizenie ich formy do znanych tubylcom warunków nie sklanialo ich

do próby udzielenia odpowiedzi na wynikajace z danego sylogizmu pytanie. Od-

zwierciedla to reakcja badanych na nastepujacy sylogizm: "Bawelna rosnie dobrze

tam, gdzie jest cieplo i sucho. W Anglii jest zimno i mokro. Czy bawelna moze

tam rosnac? - Odpowiadali oni bowiem, ze nie, nigdy nie byli w tym kraju i nie

wiedza, czy bawelna tam rzeczywiscie rosnie. Widac stad, ze w swych ocenach

opierali sie oni przede wszystkim na wlasnym doswiadczeniu, a ponadto sklonni

byli rozwazac jedynie te zagadnienia, które dotyczyly ich bezposrednio, uznajac

wszelkie teoretyczne rozwazania za jalowe.

Zgodnie z oczekiwaniami wspomnianych wyzej badaczy ci chlopi, którzy ucze-

szczali do szkoly bez zadnych oporów rozwiazywali opisane wczesniej zadania.

Pozwala to wysnuc wniosek, iz zasad logicznej dedukcji uczymy sie dopiero w

szkole i nie jest to bynajmniej wrodzona kazdemu czlowiekowi umiejetnosc. Oz-

nacza to równiez, ze wiele eksperymentów psycholingwistycznych, w których z

reguly badaniom poddawano uczniów lub studentów, nie odzwierciedla rzeczywis-

tych zasad dzialania umyslu ludzkiego. Nie wszyscy tez dorosli osiagaja ostatnie,

najwyzsze stadium operacji formalnych postulowane swego czasu przez Piageta

( 1977).

Znany socjolingwista brytyjski Basi! Bemstein (1990) zwraca uwage, iz mo-

zliwosc przeprowadzania zlozonych operacji umyslowych wiaze sie nie tylko z
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poziomem wyksztalcenia danej osoby, lecz takze z rodzajem opanowanego kodu

jezykowego. Kod ograniczony. uzywany glównie przez nizsze warstwy spoleczne.

sluzy najczesciej do komunikowania sie, podczas gdy w przebiegu procesów my-

slowych wykorzystywany jest kod rozwiniety. który odpowiada polskiemu pojeciu

jezyka literackiego. Fakt. ze prymitywizm jezyka odzwierciedla w znacznym stopniu

ubóstwo myslenia danego czlowieka potwierdzily wprowadzone przez nas obecnie

badania obejmujace miedzy innymi uczniów szkól zawodowych.

Wiele danych wskazuje jednak na to. ze nie powinno sie utozsamiac jezyka

z okreslonym systemem. czy kodem logicznym. Jezyk bowiem jest ze swej natury

nielogiczny . Dlatego na co dzien uzywamy okreslen w rodzaju wieksza i mniejsza

polowa, stwierdzamy widzac jedna osobe siedzaca w pokoju. ze nikogo tam nie

ma. Mówimy tez. iz wydalismy juz wszystkie pieniadze. mimo ze zostalo nam ich

jeszcze troche na koncie bankowym. Alfred Korzybski (1962) twierdzi wrecz. ze

nauczanie logiki jest szkodliwe dla zdrowia, gdyz narzuca nam operacje umyslowe

sprzeczne z dzialaniem naszego ukladu nerwowego. Warto w tym miejscu przy-

pomniec, iz wlasnie Korzybski wprowadzil zasade wizualizacji. jako jedna z technik

naprawy szkód poczynionych przez sformalizowane nauczanie. Wiele z jego po-

gladów wykorzystano tez w róznego rodzaju treningach psychoterapeutycznych.

a jednym z bardziej znanych jest tzw. Neurolingwistyczne Programowanie.

Szczególnie interesujace przyklady logicznych. lecz nonsensownych wypo-

wiedzi znalezc mozna w znanych ksiazkach Lewisa Carrolla o przygodach Alicji

w krainie czarów. Oto jedna z tego typu wypowiedzi: "Przeciwnie wprost (...)

gdyby tak bylo, to mogloby tak byc. a gdyby moglo tak byc. byloby tak; a poniewaz

nie jest. nie jest. To logiczne" (1994b. s. 70). Oczywiscie z wypowiedzi tej nic

nie wynika. Dla naszych rozwazan zas istotne jest, ze wlasnie tego typu zdania

konstruowaly komputery. które usilowano zaprogramowac wedlug zasad formalnej

gramatyki.

5. Trudnosci w interpretowaniu wypowiedzi

Wart przytoczenia jest takze inny urywek ksiazki Carrolla, który ilustruje, iz

zbyt doslowne interpretowanie wypowiedzi naszego interlokutora prowadzic moze

do nieporozumien. Otóz jedna z postaci tej ksiazki, Myszka, w pewnym momencie

stwierdza: "...arcybiskup Cantebury i patriota, znajdowal to celowym.. - Co znaj-
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dowal? - powiedziala Kaczka - Znajdowal to - odparla Myszka z pewnym roz-

draznieniem - oczywiscie wiesz chyba, co 'to' znaczy. - Wiem dobrze, co 'to'

znaczy, gdy to znajduje - powiedziala Kaczka - zwykle jest to zaba albo glista.

Pytanie brzmialo, co znajdywal arcybiskup?" (Carroll 1994a, s. 26). Mozna znalezc

wiele tego typu przykladów w omawianej ksiazeczce, nie dziwi wiec, ze jest ona

takze ulubiona lektura wielu doroslych od chwili jej ukazania sie. Nalezy tez przy-

pomniec, ze jej autor byl z zawodu matematykiem i tym tez chyba mozna wytlu-

maczyc fakt, ze udalo mu sie ukazac nature ludzkiego jezyka wierniej niz wiekszosc

podreczników uniwersyteckich.

Omawiany autor uswiadamia nam równiez, ze to odbiorca interpretuje wypo-

wiedzi nadawcy, co prowadzi do wielu czesto nie uswiadamianych sobie przez

obie strony nieporozumien. Ilustruje to nastepujacy przyklad: ,,- O, goni smutny

i dlugi mnie los, smutny i dlugi jak ta opowiesc! - powiedziala Myszka, zwracajac

sie do Alicji i wzdychajac. - Ogon; smutny, i dlugi? - powiedziala Alicja spogladajac

ze zdumieniem na jej ogon" (Carroll, l 994a, s. 28-29). Przyklad ten uwypukla

równiez fakt, ze czynnikiem decydujacym o tzw. segmentacji tekstów (czyli wy-

odrebnianiu poszczególnych wyrazów) jest znaczenie nadawane danej wypowiedzi,

w mniejszym zas stopniu jej cechy formalne, na których skupialo swa uwage je-

zykoznawstwo strukturalne.

Trudnosci w porozumiewaniu sie z otoczeniem wystepuja szczególnie jaskrawo

u chorych z uszkodzeniami mózgu. Omawialem je szczególowo w innych pracach

(Kaczmarek, 1993, 1995a, 1995b), obecnie przypomne jedna z sytuacji, która uwy-

pukla charakter tych zaburzen. Otóz jeden z pacjentów poproszony o powtórzenie

przedstawionego mu wczesniej opowiadania wymienil ges i lisa pomijajac inne

postacie. Gdy spytalem go, czy nie bylo tam dzika, odpowiedzial: "Ja wiem, co

ta ges dzika byla. Trudno powiedziec, ale ges" (Kaczmarek, 1995b, s. 60).

Tego typu nieporozumienia wystepuja równiez czesciej w przebiegu naszych

codziennych interakcji niz to sie zaklada. W przeciwnym razie nie byliby potrzebni

psychoterapeuci, którzy czesto wyjasniaja zwasnionym wspólmalzonkom rzeczy-

wiste intencje ich partnera (por. Mellibruda, 1980). Bledne odczytywanie intencji

drugiej osoby stanowi tez wazna przyczyne tzw. konfliktu pokolen. Stwierdzono

miedzy innymi, ze istotniejsze jest to, jak dzieci oceniaja zachowanie swych ro-

dziców niz ich rzeczywiste wobec nich oddzialywanie.
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6. Naturalna "gramatyka" umyslu

Lewis Carroll uwypuklil ponadto jeszcze jedna fundamentalna ceche jezyka.

Mianowicie to, ze reguly gramatyczne zmagazynowane sa w umyslach jego uzyt-

kowników w sposób nieswiadomy. Dlatego tez kazdy z nas moze bez trudu okreslic,

czy dana wypowiedz zostala sformulowana w jego ojczystym jezyku, nawet jezeli

nie jest w stanie pojac jej tresci, jak to ma czesto miejsce w przypadku glównej

bohaterki omawianej ksiazeczki. Brak swiadomosci metajezykowej powoduje. ze

ludzie twierdza czesto, iz nie znaja oni gramatyki, mimo ze bez wiekszego trudu

posluguja sie ojczystym jezykiem. Oznacza to jedynie, ze obce sa im reguly opisane

w podrecznikach. Jak wskazuje polski jezykoznawca Franciszek Grucza (1983),

reguly te stanowia tak zwana gramatyke wytworu. Zostaly one bowiem opracowane

na podstawie analizy tekstów budowanych przez rodzimych uzytkowników jezyka

i stanowia jedynie mniej lub bardziej ogólny model jego rzeczywistej struktury.

czyli gramatyki naturalnej. Podobny zreszta charakter maja takie konstrukty jezy-

kowe, jak osobowosc czy inteligencja. Inteligencja jako rzecz po prostu nie istnieje

- sa tylko mniej lub bardziej inteligentni ludzie. Inaczej rzecz ujmujac jest to

zlozony proces. w trakcie którego poszczególni ludzie lepiej lub gorzej wykorzystuja

swoje intelektualne mozliwosci w rozwiazywaniu zadan zyciowych. z jakimi przy-

szlo sie im borykac.

Wiele wskazuje na to, iz reguly dzialania gramatyki naturalnej opieraja sie

na zasadzie prawdopodobienstwa wystapienia danego elementu czy zjawiska w

okreslonej sytuacji. Oczywiscie prawdopodobienstwo to okreslane jest na podstawie

danych kontekstowych, a nie na zasadzie prostego lancucha Markowa, jak to swego

czasu zakladano. Odpowiada to wspomnianym wyzej regulom heurystycznym wy-

róznianym przez badaczy zajmujacych sie mysleniem. Takze w procesie spostrze-

gania zachodzi twórcza interpretacja odbieranych wrazen zmyslowych.

Twórcze zas dzialanie naszego umyslu wiaze sie z jego dualnym charakterem.

Bowiem czesc informacji jest przezen opracowywana sekwencyjnie a czesc para-

lelnie. Dualnosc ta przejawia sie takze w opozycji przetwarzania analitycznego

i globalnego oraz w linearnym lub hierarchicznym uporzadkowaniu poszczególnych

skladników danego sygnalu (Kaczmarek, 1995b). Jednakze nie tylko dualnosc sta-

nowi o zlozonosci pracy umyslu. Dodatkowe skomplikowanie (a przez to i fine-

zyjnosc dzialania) tego ukladu wprowadza mozliwosc zamiany kolejnosci operacji
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skladowych w zaleznosci od zadania, przed jakimi stoimy. Za przyklad sluzyc

moga przejezyczenia oraz sklonnosc wielu impulsywnych osób do wypowiadania

nieprzemyslanych sadów. Na przyklad wskazywanie na zle cechy charakteru tzw.

starych panien w obecnosci pan, które mimo uplywu lat nie wyszly za maz.

W przypadkach patologii mowy zaobserwowac mozna sklonnosc do wypo-

wiadania stereotypowych, czesto przeciwstawnych zwrotów. I tak jeden z badanych

przeze mnie pacjentów poproszony o powtórzenie opowiadania odpowiedzial: "Ja

to z przyjemnoscia czynie... wielka... bo ja w tym wielkiej przyjemnosci nie mam"

(Kaczmarek, 1993, s. 100). Wypowiedz ta uswiadamia nam równiez, ze mówienie

jest czynnoscia w znacznym stopniu zautomatyzowana, a ponadto ze samo uzywanie

jezyka nie stanowi o umiejetnosci myslenia. Zwraca na to uwage Kazimierz Obu-

chowski (1982) podkreslajac, ze okreslony wyraz nabiera znaczenia abstrakcyjnego

lub konkretnego w zaleznosci od kodu orientacji danego czlowieka. Bardzo kon-

kretnie na przyklad mozna pojmowac wyraz ojczyzna czy patriotyvn, a moga to

byc nader abstrakcyjne pojecia stosowane przez intelektualiste.

7. Emocjonalne uwarunkowanie zachowania

Uzycie kodu abstrakcyjnego lub konkretnego uzaleznione jest, wedlug Obu-

chowskiego, takze od stanu emocjonalnego, w jakim znajdujemy sie w danym

momencie. Zwlaszcza silne ujemne pobudzenie emocjonalne powoduje zejscie na

nizszy poziom orientacji, co daje sie zwlaszcza zaobserwowac w trakcie dyskusji

telewizyjnych, prowadzonych przez wielu naszych polityków i publicystów. Upo-

waznia to nas do stwierdzenia, ze w trakcie omawiania "podejscia kognitywnego"

nie wolno nam zapominac o emocjach. Stany emocjonalne bowiem moduluja nasze

procesy poznawcze i stanowia wrecz swego rodzaju filtr, który wplywa zarówno

na nasza percepcje, jak i styl naszych wypowiedzi (por. Kaczmarek, 1995b). Li-

cznych przykladów rozmów, gdy kazdy mówi do siebie a argumenty interlokutora

w ogóle don nie docieraja, dostarczaja nam debaty telewizyjne prowadzone przez

polityków przeciwstawnych opcji.

Najnowsze badania wskazuja wrecz, iz umiejetnosc radzenia sobie z pobu-

dzeniem emocjonalnym, zwlaszcza w sytuacjach stresowych, jest czynnikiem wa-

runkujacym nasze przetrwanie. Juz w 1959 roku kardiolog Meyer Priedman wyróznil

osobowosc typu A, typowa dla ludzi sklonnych do zapadalnosci na choroby ukladu
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krazenia. Sa to osobnicy przedsiebiorczy. ambitni, niecierpliwi i porywczy. Odbie-

raja oni kazde niepowodzenie w pracy jako osobisty afront. Jak to obrazowo ujal

Robert M. Sapolsky, amerykanski neurobiolog, powoduje to u nich wzrost cisnienia

krwi, która przy tym "wypelnia sie adrenalina i glukokortykoidami" - czyli hor-

monami stresu.

Nie jest to spostrzezenie zaskakujace i dalsze badania w tym kierunku pro-

wadzil m.in. Hans Eysenck (1991. por. tez Brzozowski i Drwal, 1995). Okazuje

sie jednak:, ze w pewnych warunkach szkodliwe dla zdrowia jest poczucie kontroli

wewnetrznej. Ludzie, którzy uwazaja, iz wszystko zalezy od nich, dobrze radza

sobie w rozwinietym spoleczenstwie Ameryki Pólnocnej, gorzej juz z poludniowa.

Z wlasnego doswiadczenia wiem tez, jak bardzo niezdrowe jest - czy mo"ze raczej

bylo - tego typu przekonanie w naszym rodzinnym kraju.

R.M. Sapolsky (1996) zwraca równiez uwage na inny typ osobowosci, który

okresla mianem osobowosci repulsywnej. Otóz ludzie ci budza powszechna admi-

racje i nieodlacznie zwiazana z nia zawisc w otoczeniu. Sa to bowiem ludzie sukcesu

zarówno w aspekcie zawodowym, osobistym, jak i - o zgrozo - finansowym.

Wielu mówi: "Jak mu sie wszystko udaje", "Chcialbym byc taki jak on/a".

Co wiecej, ludzie ci wyrazaja zadowolenie ze swego zycia i nie pragna zadnych

zmian. Sa zamozni, zdrowi, szczesliwi. produktywni i komunikatywni. Niewatpliwie

pracuja ciezko, lecz nie wykazuja objawów stresu. leku czy depresji.

Wyrózniaja sie przy tym bardzo wysoka samodyscyplina, zorganizowaniem.

konformizmem i opanowaniem. Ich zycie jest dobrze zaplanowane i uporzadkowane.

a ich program zyciowy nie ulega zaklóceniom na skutek jakichkolwiek czynników

emocjonalnych. Okazuje sie jednak. ze tego typu uporzadkowane zycie jest szkod-

liwe dla czlowieka. Dokladniejsza analiza wykazuje, iz w praktyce obawiaja sie

oni panicznie jakichkolwiek zmian, które moglyby zburzyc ich sztucznie ustru-

kturalizowany swiat. A jak wiadomo, to ze ktos nie okazuje emocji, nie oznacza

bynajmniej, iz ich nie przezywa. Wiecej nawet. ich hamowanie powoduje zaburzenia

neurohormonalne. W zwiazku z powyzszym Elzbieta Fonberg przytacza slowa

Maudsleya: "Smutek nie wyrazony w lzach zmusza do placzu inne narzady(1979,

s. 162). Wypowiedz ta prowadzi nas do stwierdzenia. iz zbyt dobre wychowanie

(przynajmniej w tradycyjnym europejskim ujeciu) bywa wrecz szkodliwe dla zdro-

Wia.
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Podsumowanie

Podsumowujac nasze rozwazania nalezy uznac, iz czlowiek naturalny jest zwie-

rzeciem emotywnym, nielogicznym, nieprzewidywalnym i wrecz nieprogramowal-

nym. I to jest wlasnie piekne, jak mówil jeden z moich przyjaciól, gdyz czyni to

kazdego z nas jedyna i niepowtarzalna osobe warta dlugotrwalych i wnikliwych

studiów. Nalezy wiec kazdemu nie tylko dac mozliwosc indywidualnego rozwoju,

lecz przede wszystkim nikogo nie uszczesliwiac na sile. Oddaje to znane angielskie

przyslowie: "One's person' s pleasure is another's poison" (Przyjemnosci jednego

sa trucizna dla drugiego).

Uswiadomienie sobie tej prawdy jest bardzo wazne nie tylko z punktu widzenia

szczescia jednostki, lecz takze rozwoju spoleczenstw, o czym przekonuje nas hi-

storia. Wszelkie bowiem systemy, w których prymat przyznawano wybranemu na-

rodowi, panstwu lub okreslonej klasie spolecznej, predzej czy pózniej upadaly.

Przy czym glównym czynnikiem ów upadek powodujacym byly zazwyczaj wzgledy

ekonomiczne. Inaczej rzecz ujmujac wszelkie systemy totalitarne obce sa prawdzi-

wej naturze czlowieka, a ich pojawianie wiaze sie z ujeciem mechanicystycznym,

gdy jednostka stanowic ma jedynie element zlozonej "machiny spolecznej". Tego

typu pojmowanie roli jednostki wywodzi sie jeszcze ze starozytnosci (por. Popper,

1993), a swe apogeum osiagnelo w cesarstwie rzymskim. Dlatego tez za optymi-

styczny dla rozwoju demokracji uznac nalezy fakt, iz wiekszosc naszych wspól-

obywateli nie czytalo dziel Platona.
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