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Temat: Czy afekt moŜe wyprzedzać poznanie? Przedstaw na konkretnych przykładach. 

 

Psychologowie, podobnie jak przedstawiciele nauk przyrodniczych – tacy jak 

neurobiolodzy, próbują od dawna znaleźć granicę pomiędzy procesami i stanami zaliczanymi 

przez nich do afektu oraz tymi określanymi mianem poznawczych. Podczas, gdy dla 

psychologów zjawiska afektywne i poznawcze mają umowne, teoretyczne, związane z 

pewnymi przyjętymi definicjami, znaczenie, które jest dopiero w dalszej kolejności 

weryfikowane empirycznie, przedstawiciele nauk przyrodniczych usiłują znaleźć bardziej 

wyraźną granicę wychodząc najpierw od pomiaru i analizy wskaźników aktywności mózgu 

mających interpretację fizyczną. ChociaŜ moŜna przypuszczać, Ŝe większość ludzi zgodziłaby 

się ze zdaniem, Ŝe granica między poznaniem (myśleniem, analizowaniem) a afektem 

(czuciem) jest wyraźna, co znajduje równieŜ odbicie w pewnych z góry przyjętych przez 

naukowców załoŜeniach co do przejawów i zakresu tych dwóch kategorii procesów i stanów, 

to jednak w wielu kręgach badaczy i teoretyków zajmujących się od wieków tym problemem 

rozróŜnienie to nie jest takie oczywiste1. Ponadto, te silnie akcentowane rozróŜnienia między 

afektem i poznaniem mające w niektórych środowiskach naukowych charakter powszechnie 

akceptowanych załoŜeń, mogą z pozoru ułatwić badania nad afektem i poznaniem, choć 

faktycznie raczej sprzyjają generowaniu pewnych paradoksów, które wynikają z 

konsekwentnego upraszczającego podejścia tych, którzy preferują to bardziej arbitralne 

podejście. Jak juŜ wspomniano, jest jednak m.in. we współczesnej psychologii szereg 

podejść, które integrują kategorie poznania i afektu i które w dodatku mają równieŜ 

praktyczne znaczenie – związane nie tyle z wyjaśnianiem istoty tych procesów, co ich 

modelowaniem, gdyŜ, jak pisze LeDoux, „redukcja emocji do myśli pozwoliła na ich badanie 

z wykorzystaniem narzędzi i podstaw pojęciowych nauki kognitywnej […] [i] […] obecnie 

istnieje wiele komputerowych symulacji oceny i innych procesów emocjonalnych, a niektórzy 

zwolennicy tego, pozostającego w duchu badań nad sztuczną inteligencją, podejścia uwaŜają, 

Ŝe emocje moŜna programować w komputerach.”2 Z tym ostatnim stwierdzeniem jednak nie 

zgadzają się niektórzy teoretycy tacy, jak John R. Searle3, czy teŜ Roger Penrose4. 

                                                 
1 Na przykład bardzo rozbudowany, współczesny nurt psychologii, jakim jest psychologia poznawcza,  traktuje 
emocje jako element systemu przetwarzania informacji, por. rozwaŜania przewijające się przez całą ksiąŜkę 
LeDoux: LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Warszawa: Media Rodzina. 
2 LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Warszawa: Media Rodzina, s. 81. 
3 Searle, R., J. (1997). The Mystery of Consciousness. New York: A New York Review of Book. 



PowyŜsze rozwaŜania są waŜne ze względu na to, Ŝe w zaleŜności od tego, jak 

będziemy rozumieć afekt i poznanie oraz łączące je związki, to inaczej naleŜałoby 

przedstawić problem tego, co jest pierwsze – afekt czy poznanie i w zaleŜności od podejścia 

teoretycznego moŜna nawet dojść do wniosku, Ŝe problem jest po prostu źle postawiony. Taka 

jest juŜ jednak specyfika nauki, Ŝe kaŜdy paradygmat stawia zupełnie inne problemy, dlatego 

próbując odpowiedzieć na pytanie o to, które zjawisko pojawia się jako pierwsze, naleŜałoby 

przyjąć, Ŝe jednak jest pewna istotna róŜnica między afektem i poznaniem oraz, Ŝe afektu nie 

moŜna, przynajmniej w całości, sprowadzić do kategorii zjawisk mających charakter 

wyłącznie procesów przetwarzania informacji. 

Odpowiedź na pytanie o to, co w odpowiedzi na bodziec pojawia się jako pierwsze 

wywołuje wiele sporów w środowiskach akademickich dokonujących wspomnianego 

rozróŜnienia. RównieŜ przykłady z Ŝycia codziennego pokazują, Ŝe „zwykłym” ludziom 

trudno jest jednoznacznie intuicyjnie stwierdzić podczas introspekcji – który proces lub stan 

pojawił się jako pierwszy – afekt czy poznanie. Jednak juŜ samo indywidualne doświadczanie 

tych zjawisk umysłowych dostarcza pewnych intuicyjnych wskazówek co do tego, Ŝe oba te 

procesy muszą następować po sobie bardzo szybko, co potwierdzają równieŜ badania 

naukowe5. Za osobę, która jako pierwsza naukowo ustaliła kolejność pojawiania się tych 

procesów i stanów, uwaŜa się Josepha LeDoux, który na podstawie swoich badań stwierdza, 

Ŝe „mózg moŜe zacząć oceniać emocjonalne znaczenie bodźca zanim układy percepcyjne w 

pełni opracują informację o tym bodźcu. W istocie rzeczy […] mózg moŜe wiedzieć czy coś 

jest dobre czy złe, zanim dokładnie [dowiemy się] […], czym jest to coś.”6.  

Na potwierdzenie ww. sekwencji (kolejności) moŜna podać przykład zachowania 

konsumentów w supermarketach, którym reguluje się nastrój (lub wręcz wywołuje określone 

emocje) muzyką, oświetleniem, zapachami oraz organizacją społecznej przestrzeni – tak by 

wywołać określone reakcje. Wywołane emocje (lub nastrój), mimo dość powszechnej w 

społeczeństwie wiedzy na temat tego typu manipulacji, pojawiają się, jak moŜna 

przypuszczać po skutkach, często przed interpretacją tychŜe emocji oraz sytuacji, a określone 

zachowanie zakupowe podporządkowane jest juŜ emocji, która została wzbudzona, co moŜna 

uznać za dowód tego, Ŝe, jeśli nastąpiła interpretacja sytuacji potrzeby kupienia określonej 

rzeczy, to pojawiła się ona w następstwie wywołanej emocji, a, co więcej, ta interpretacja, 

została zmodyfikowana przez doświadczaną emocję w stosunku do moŜliwego do 

                                                                                                                                                         
4 Penrose, R. (2000). Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki. Warszawa: PWN. 
5 Odwołuję się tutaj do wiedzy z wykładów na SWPS Psychologii Emocji i Motywacji dr E. Zdankiewicz-
Ścigały. 
6 LeDoux, J., (2000), op. cit., s. 80. 



wyobraŜenia scenariusza, w którym emocja ta by nie wystąpiła i być moŜe myśl związana z 

nabyciem określonego dobra w ogóle by się nie pojawiła – choć oczywiście takie 

wnioskowanie naleŜy traktować bardzo krytycznie i ostroŜnie, gdyŜ na „strumień 

świadomości” ma wpływ trudna do zliczenia liczba bodźców, a scenariusze w kaŜdej sytuacji 

są inne, przez co nie moŜna ich ze sobą właściwie porównywać. PowyŜszy ciąg następstw 

moŜna jednak byłoby z pewną dozą ostroŜności uznać za prawdziwy, jeśli spojrzymy na 

skutki – porównując ilość zakupów robionych w supermarketach i małych sklepikach7. 

 Inny przykład moŜe dotyczyć kontaktów społecznych i preferowania lub unikania 

osób prezentujących pewne charakterystyczne wzorce zachowania lub ekspresji 

emocjonalnej. Czasem nieuzasadniona niechęć lub sympatia do nowo spotkanej/poznanej 

osoby moŜe pojawić się juŜ w pierwszych chwilach po wejściu w interakcję, a nawet w 

sytuacji, gdy do takiej interakcji nie dochodzi, a interpretacja słuŜy dopiero uzasadnianiu 

wcześniej doświadczonego afektu. 

 

                                                 
7 Choć z pewnością moŜna podać jeszcze wiele innych czynników, które mogłyby tłumaczyć te róŜnice, takich 
jak posiadanie samochodu, kontekst społeczny i rodzaj interakcji, z jakim mamy do czynienia w obu sytuacjach 
itd. 


