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Ustawienie uwagi a postrzeganie świata

Setting of attention and the perception of the world

The aim of the article is to analyze the relation between set-
ting the attention (understood in accordance with the philosophy of 
Abhidhamma) and the perception of the surrounding world. Atten-
tion directed at a specific subject (phenomenon or issue) makes the 
reality is perceived and interpreted in accordance with this subject, 
which in turn makes the actions are determined by this subject. This 
object becomes present to consciousness, and the rest of reality can 
become unimportant and “invisible”. This phenomenon takes place 
both in relation to external objects, i.e. physical, as well as internal 
objects, i.e. mental, which are apprehended by the mind. In the first 
case, we will talk about such phenomena as inattentional blindness 
and the narrowing of the field of observation and conceptualization, 
while in the second case we will consider the relation of the setting of 
attention and internal objects such as concepts concerning the func-
tioning of the world.

Keywords: Abhidhamma, attention, epistemology, perception, co-

gnitive science.

Celem artykułu jest analiza zależności między ustawieniem uwagi 
(rozumianej zgodnie z filozofią Abhidharmy) a postrzeganiem otaczają-
cego świata. Uwaga skierowana na konkretny przedmiot (zjawisko czy 
zagadnienie) sprawia, że rzeczywistość jest postrzegana i interpretowa-
na zgodnie z tym przedmiotem, co z kolei powoduje, że podejmowane 
działania są zdeterminowane przez ten przedmiot. To ten przedmiot 
staje się obecny dla świadomości, a reszta rzeczywistości może stać się 
nieważna i „niewidzialna”. Zjawisko to ma miejsce zarówno w stosun-
ku do przedmiotów zewnętrznych, czyli fizycznych odbieranych przez 
zmysły, jak również do przedmiotów wewnętrznych, czyli mentalnych, 
które są ujmowane przez umysł. W pierwszym przypadku będzie 
mowa o takich zjawiskach jak ślepota pozauwagowa oraz zawężanie 
pola obserwacji i konceptualizacja, natomiast w drugim przypadku bę-
dzie rozważany związek między ustawieniem uwagi a przedmiotami 
wewnętrznymi takimi jak koncepcje dotyczące funkcjonowania świata.
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To, w jaki sposób człowiek postrzega świat, jest związane nie 
tylko z władzami zmysłowymi, ale także z mentalnymi. Według filo-
zofii Abhidharmy jednym z istotnych elementów wpływających na 
postrzeganie świata są pierwotne świadomości (citta) oraz czynniki 
mentalne (cetasika). Artykuł ma na celu analizę zależności między 
ustawieniem czynnika mentalnego uwagi a obserwacją, a poprzez 
to także postrzeganiem świata. W ramach rozważań uwzględnione 
zostaną takie zjawiska jak ślepota pozauwagowa, zawężanie pola 
obserwacji i konceptualizacja oraz ustawienie uwagi a przedmioty 
wewnętrzne. 

Uwaga w filozofii Abhidharmy

W filozofii Abhidharmy uwaga uznawana jest za jeden z pięć-
dziesięciu dwóch czynników mentalnych. Należy pamiętać, że jest 
to inne rozumienie tego terminu niż w naukach psychologicznych  
i tylko częściowo ich znaczenia się pokrywają. Czynniki mentalne 
w Abhidharmie dzieli się na takie, które są etycznie zmienne (13 
sztuk), niezdrowe (14) oraz piękne (25). Uwaga zaklasyfikowana jest 
do pierwszej kategorii czynników etycznie zmiennych, a dokonując 
dalszych rozróżnień – do czynników uniwersalnych. Wyróżnia się sie-
dem uniwersalnych czynników mentalnych, a ich charakterystyką 
jest to, że są one stale obecne, czyli że są ciągle aktywne (Dhamma, 

Bodhi 2000; Nord 2017). Zatem człowiek bez przerwy zwraca na 
coś uwagę, a czynnik ten może wspierać zarówno etyczne, jak i nie-
etyczne działania, choć sam przedmiot, na który zwróciło się uwagę, 
może pozostawać neutralny. To, czy uwaga zostanie zaabsorbowana 
do działania godnego pochwały czy nagany zależy z jednej strony 
od innego uniwersalnego czynnika mentalnego, jakim są impulsy 
wolicjonalne, a z drugiej strony od tego, czy jednocześnie występują 
czynniki niezdrowe, czy też piękne (Opyrchał 2017).

U Rewata Dhamma i Bhikkhu Bodhi we wprowadzeniu do fi-
lozofii Abhidharmy wyjaśniają ten czynnik w następujący sposób: 
„Uwaga jest czynnikiem mentalnym odpowiedzialnym za nawiązanie 
umysłu do przedmiotu, na mocy którego przedmiot staje się obecny 
dla świadomości. (…) Uwaga jest jak ster okrętu, który kieruje go do 
celu, albo jak woźnica rydwanu, który wysyła do celu (przedmiotu) 
dobrze wyszkolone konie (np. skojarzone stany)” (Dhamma, Bodhi 
2000: 81). Uwaga skierowana na konkretny przedmiot (zjawisko czy 
zagadnienie) powoduje, że rzeczywistość jest postrzegana i inter-
pretowana zgodnie z tym przedmiotem. To z kolei sprawia, że pod-
jęte działania są zdeterminowane przez ten przedmiot, gdyż uwaga 
wyznacza to, jaki kierunek działań jest możliwy i pozostaje zgodny  
z postrzeżonym przedmiotem. To ten przedmiot staje się obecny dla 
świadomości i może być podstawą podjętych działań, a reszta rze-
czywistości może stać się nieważna i „niewidzialna”. Zjawisko to ma 
miejsce zarówno w stosunku do przedmiotów zewnętrznych, czyli 
fizycznych, jak również przedmiotów wewnętrznych, czyli mental-
nych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przedmiotami, 
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które są postrzegane przez narządy zmysłów i możemy wtedy mó-
wić o błędach percepcji, natomiast w drugim przypadku mamy do 
czynienia z wewnętrznymi przedmiotami, ujmowanymi przez umysł, 
które – jeśli są ujęte nieprawidłowo – w mniej oczywisty sposób 
ograniczają działanie danej osoby wyznaczając, co jest, a co nie jest 
możliwe do realizacji, jak również to, co istnieje, a co nie. Takim 
przedmiotem mentalnym może być na przykład koncepcja miłości 
– czyli jaki rodzaj miłości istnieje, a jaki nie istnieje i co w związku  
z tym można zrealizować, a czego nie.

Ślepota pozauwagowa

W internecie można obejrzeć wiele krótkich filmów, które czę-
sto noszą tytuły Test na spostrzegawczość. W filmach tych uwaga 
zostaje skierowana na konkretny przedmiot (wykonanie określo-
nego zadania), a testowane jest to, czy realizując wyznaczone za-
danie, widzowie zobaczą na filmie coś nietypowego. Okazuje się, 
że wielu ludzi wykonując zadanie, na które została skierowana ich 
uwaga, nie widzi nietypowych czy wręcz dziwacznych zjawisk, które 
miały miejsce na oglądanym filmie. Jako pierwsi tego typu badania 
nad zarządzaniem uwagą i błędami percepcji przeprowadzili Daniel  
J. Simons i Christopher Chabris (obecnie profesorowie psychologii 
kognitywnej) pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a wykorzystany 
przez nich film pt. Selective attention test (Simons, Chabris 1999) 
dostępny jest w internecie. Instrukcja podana przed rozpoczęciem 
transmisji filmu brzmi następująco: „Ile podań wykonają gracze no-
szący białe koszulki?”. Podanie owej instrukcji sprawia, że uwaga 
widzów zostaje skierowana na realizację określonego zadania, czyli 
zostaje wyznaczone, które elementy transmisji są istotne i czego nie 
należy pomijać. Na końcu testu na ekranie ukazuje się pytanie do-
tyczące zadanej wcześniej instrukcji, jak również prawidłowa odpo-
wiedź. Natomiast jeszcze później zostaje zadane dodatkowe pytanie 
o to, czy widziało się goryla. Wyniki badań wspomnianych psycholo-
gów okazały się zaskakujące, gdyż większość widzów nie dostrzegła 
na filmie goryla. Badania były wielokrotnie powtarzane, a uzyskane 
wyniki okazywały się podobne, co zmniejszyło ryzyko błędnie prze-
prowadzonego pierwszego eksperymentu (Chabris, Simons 2011). 
Wskazuje się, że winę za taki rezultat eksperymentu ponosi błąd 
percepcji, który obecnie nazwany jest ślepotą pozauwagową (ang. 
inattentional blindness). Zdaniem prekursorów badania tego zagad-
nienia w obszarze psychologii polega on na tym, że: „kiedy czło-
wiek kieruje swoją uwagę na jeden, szczególny obszar lub aspekt 
widzialnego świata, ma tendencję do niezauważania pojawiających 
się niespodziewanie obiektów, nawet kiedy są one wyraźnie widocz-
ne, potencjalnie istotne oraz pojawiają się dokładnie w miejscu, na 
które się właśnie patrzy” (Chabris, Simons 2011: 18).

W 2010 roku Simons przeprowadził inny eksperyment wy-
korzystując nowy film. Około połowy widzów, którzy nie oglądali 
wcześniej pierwszego filmu ani nie słyszeli o podobnym badaniu 
(grupa pierwsza), nie dostrzegali goryla w nowym filmie. Natomiast 
wszystkie osoby, które znały poprzedni eksperyment (grupa druga), 
zauważyły przechodzącą osobę przebraną za zwierzę. Co ciekawe 
nie dostrzegły one innych zaskakujący elementów. Jedynie 17% dru-
giej grupy zauważyło co najmniej jedno z dwóch nowych, niespo-
dziewanych zdarzeń: zmianę koloru kurtyny lub/i odejście jednego 
z członków drużyny w czarnych koszulkach. W pierwszej grupie na-

tomiast 29% widzów deklarowała zauważenie jednej ze wspomnia-
nych zmian (Błońska 2010). Taki wynik eksperymentu z 2010 roku 
może sugerować, że większość jego uczestników zaklasyfikowanych 
do drugiej grupy zarządzało swoją uwagą w taki sposób, że byli  
w stanie wykonywać polecone zadanie, a jednocześnie wyszukiwać 
goryla, pamiętając, że jest to dodatkowe zadanie, o które będą pyta-
ni na końcu eksperymentu. Nie spodziewali się jednak dodatkowych 
zmian, więc nadal pozostałe elementy pozostawały wyłączone z ich 
pola obserwacji, więc ich percepcja tych elementów była niższa niż 
w pierwszej grupie.

Pole obserwacji a konceptualizacja

Rozważania dotyczące fenomenu ślepoty pozauwagowej pro-
wadzą do postawienia pytania o to, jak funkcjonuje odbiór rzeczywi-
stości, kiedy uwaga jest skierowana na określony przedmiot. 

Navis Nord wskazuje, że zazwyczaj osoby, które nie ćwiczyły 
zarządzania uwagą, mają połączony mentalny czynnik uwagi z funk-
cją obserwacji, a wtedy pole obserwacji zostaje zawężone. Efekt 
ten sprawia, że widziane jest to, na co została skierowana uwaga, 
a wiele innych szczegółów nie jest dostrzeganych (Nord 2017). 
Mimo że zmysł wzroku jest sprawny, a bodźce świetlne padają na 
siatkówkę oka, to „obserwowana” rzeczywistość nie jest odbierana 
jako widziana, ponieważ na poziomie mentalnym uzyskiwane infor-
macje zostają zaklasyfikowane jako nieważne (gdyż są niezgodne 
z przedmiotem, na którym jest ustawiona uwaga) i nie dochodzi 
do ich świadomego przetworzenia. To z kolei uniemożliwia ich wy-
korzystanie. Skutek jest taki, że dana osoba ma wrażenie, że nie 
widziała danego przedmiotu, nawet jeśli na poziomie zmysłów ode-
brała niezbędne do tego informacje. Jako przykład można podać sy-
tuację, kiedy osoba X poszukuje książki. Zapamiętała, że okładka jest 
niebieska, więc uwaga zostaje skierowana na ten kolor. W związku 
z tym rozglądając się, osoba X zwraca uwagę tylko na przedmioty 
niebieskie, gdyż inne bodźce wizualne są sortowane i odrzucane 
jako nieistotne. Kiedy nie może znaleźć książki, zmienia aktywność 
na inną, przykładowo idzie zjeść obiad, a wtedy uwaga zostaje prze-
stawiona. Później osoba X znów wchodzi do pokoju i okazuje się, że 
książka leży na środku stołu, ale okładka jest szara a nie niebieska, 
więc z powodu sortowania związanego z ustawieniem uwagi, obiekt 
nie został poprzednio zarejestrowany, a przez to osoba X go nie spo-
strzegła, nawet jeśli wielokrotnie wodziła wzrokiem po blacie stołu.

Jeśli pole obserwacji zostaje zawężone, to widziany jest nie-
wielki fragment rzeczywistości, a reszta, która w danym momencie 
nie jest przetwarzana jako coś postrzeganego, albo zostaje pominię-
ta (uznaje się, że nic tam nie ma istotnego), albo zostaje dorysowa-
na przez umysł (uznaje się, że jest tam to, co jest istotne w związku  
z przedmiotem, na którym jest uwaga). To powoduje, że bez wzglę-
du na to, jakie inne przedmioty znajdują się w otoczeniu tego, na 
czym jest uwaga, zostają one tak zinterpretowane, by pozostać  
w zgodzie z fragmentem postrzeżonego zjawiska.

Jako ilustracja może tu posłużyć przykład przytoczony przez Ro-
berta Cialdiniego. Otóż w okresie godowym samiec drozda atakuje 
innego samca drozda, co uznawane jest za normalne i zrozumiałe 
zachowanie ze względu na biologiczne dążenie do przekazania swo-
ich genów. Jednak okazuje się, że jeśli jednemu samcowi drozda 
obetnie się czerwone pióra, to inny samiec go nie zaatakuje, na-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(28)/2018                                                                                                    

70

sposób pokazują, jak to, o czym poszczególni bohaterowie myśle-
li, wpływało na ich odbiór rzeczywistości, a zatem ocenę zeznań              
(w przypadku pierwszego filmu) lub własne zeznania (w przypadku 
drugiego filmu).

Istnieją takie pojęcia, które determinują życie człowieka. Są 
nimi przykładowo miłość, szczęście, sprawiedliwość, zdrowie, pięk-
no, dobro. Nie zawsze człowiek podejmuje systematyczną refleksję 
nad tymi zagadnieniami, czasami pozostając na poziomie refleksji             
z okresu młodzieńczego, a nawet z dzieciństwa. Koncepcje, które się 
przyjmuje w związku z tymi egzystencjalnie istotnymi tematami są 
wewnętrznymi przedmiotami, które mogą pomagać lub utrudniać 
realizowanie w życiu pożądanych celów i doskonalenie się. Dlatego 
Nord mówi: „albo myślisz sam, albo zostajesz przez innych pomyśla-
ny. Możesz zostać przez innych pomyślany, kiedy ku pujesz obce dla 
ciebie i niezgodne z twoimi celami konceptu alizacje” (Nord 2017: 
60). Dlatego warto badać nie tylko to, na jakich przedmiotach we-
wnętrznych spoczywa uwaga, ale także w jaki sposób te koncepcje 
zostały stworzone lub nabyte.

Zarządzanie uwagą jako krok w stronę wolności

Navis Nord, omawiając problemy związane z funkcjonowaniem 
czynnika mentalnego uwagi, jak również powstających błędów per-
cepcji i interpretacji rzeczywistości, wskazuje pola pracy, których 
celem jest uwolnienie osoby od mechanicznego i bezrefleksyjnego 
działania. Zwraca on uwagę na to, że zwykle uwagą zarządzają przy-
padkowe bodźce i że osoba nie wie, na jakim przedmiocie zewnętrz-
nym czy wewnętrznym spoczywa jej uwaga. Ludzie, przekaz medial-
ny, a nawet zupełnie przypadkowe sytuacje mogą nieświadomie lub 
w sposób celowy ściągać uwagę danej osoby na określone przed-
mioty, a przez to determinować postrzegany przez nią świat. Dlatego 
Nord zaleca uwzględnienie bardzo wielu obszarów, jeśli podejmuje 
się pracę z uwagą. Oto niektóre z nich (Nord 2016; Nord 2017):

• oddzielanie uwagi i obserwacji oraz oddzielanie uwagi od 
oczu;

• trzymanie uwagi w wyznaczonym punkcie, niedopuszczanie, 
by przypadkowe bodźce ściągały uwagę;

• badanie, w jaki sposób i w jakich sytuacjach ściąga się na 
siebie uwagę innych;

• demontaż konceptualizacji i ćwiczenie świeżości patrzenia;
• rozwijanie percepcji;
• porzucanie podglądania na rzecz widzenia.

Jeśli nie podejmuje się pracy z zarządzeniem uwagą, to może 
się okazać, że jest się zależnym od bodźców jak wspomniany samiec 
drozda oraz że jest się w podobny stopniu jak on nieprecyzyjnym  
w odbiorze rzeczywistości. W przypadku podobnie błędnego odbio-
ru rzeczywistości, ciężko czyjeś działanie nazwać wolnym i w pełni 
świadomym. Dlatego warto zgłębiać zagadnienie zarządzania uwagą 
nie tylko w perspektywie teoretycznej, ale także praktycznej.

Podsumowanie

Zdolność do intencjonalnego zarządzania uwagą nie jest umie-
jętnością powszechną. Wręcz przeciwnie, większość ludzi podlega 
zjawisku ślepoty pozauwagowej. To sprawia, że osoby te nie wiedzą, 

tomiast jeśli pokaże się ptakowi same odcięte czerwone pióra, to 
zostaną one zaatakowane (Cialdini 1994). Opisane przez Cialdinie-
go zachowanie drozda pozornie może wydawać się niezrozumiałe 
czy wręcz absurdalne, jeśli jednak rozważy się zaburzenia percepcji 
związane z brakiem odpowiedniego zarządzania uwagą, to zaobser-
wowane zjawisko stanie się bardziej jasne. 

W kontekście omawianego zagadnienia warto posłużyć się 
terminem „podstawa postrzegania”. Nord wskazuje, że: „Na jakiejś 
podstawie rozpoznajemy, że coś jest A, czyli tak naprawdę dostrze-
gamy jedynie podstawę do nazwania przedmiotu, umysł zaś doryso-
wuje konceptualizację, czyli tę część, której naprawdę nie wi dzimy  
i której po prostu w ogóle nie ma!” (Nord 2017: 50). Dla omawiane-
go drozda podstawą postrzegania innego samca drozda był kłębek 
czerwonych piór. Nawet jeśli zostały one odcięte, to najistotniejszy 
element pozostał, a w związku z tym reszta rzeczywistości została 
dorysowana. Podobnie mogą zachowywać się ludzie szczególnie 
wtedy, gdy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób funkcjonuje ich 
uwaga.

Uwaga a przedmioty wewnętrzne

Uwaga może być skierowana nie tylko na przedmioty zewnętrz-
ne, ale także na wewnętrzne, a wtedy zwykle znacznie ciężej nią 
zarządzać, jak również trudniej rozpoznać przedmiot, na którym 
jest w danej chwili umieszczona. Nie zmienia to jednak faktu, że jej 
umiejscowienie na danym wewnętrznym przedmiocie ostatecznie 
wpływa na podejmowane działania. Jednym z istotnych dla wielu 
ludzi wewnętrznych przedmiotów jest koncepcja związku – taki we-
wnętrzny przedmiot sprawia, że w życiu dana osoba realizuje taki 
związek, który odpowiada (często bezwiednemu) ustawieniu uwagi 
na określonym przedmiocie.

Przykładem mogą być wyniki badań z zakresu psychologii nar-
racyjnej. Robert Sternberg wyróżnił najczęściej powtarzające się 
opowieści, które osoby realizują w swoich związkach (Sternberg 
2001). Część z opisanych przez niego opowieści może wskazywać 
na to, na jakim elemencie w związku dana osoba ma ustawioną 
uwagę i co zatem faktycznie jest realizowane pod przykrywką kul-
tywowania miłości. Widoczne może to być na przykład w opowieści 
o dziele sztuki, która to narracja polega na tym, że jedna strona w 
związku traktowana jest jak przedmiot podnoszący wartość jej czy 
jego właściciela, czegoś, czym można się pochwalić przed znajomy-
mi itp. Inną narracją, która może sugerować, na jakim przedmiocie 
wewnętrznym jest ustawiona uwaga, jest opowieść wojenna, która 
polega na utrzymywaniu konfliktu (choć scenariusz może przewi-
dywać różną częstotliwość i natężenie potyczek) (Sternberg 2001; 
Nord 2014). Niestety odgrywanie pewnego rodzaju narracji w związ-
ku uniemożliwia zobaczenie innych możliwości realizowania danego 
związku, które byłyby dla owej pary dostępne, gdyby osoby uczest-
niczące w opowieści nie były uwarunkowane przez wewnętrzne 
przedmioty powiązane z określoną narracją. Może to być związane 
z brakiem umiejętności zarządzania uwagą.

Innymi przykładami zależności między ustawieniem uwagi na 
przedmiotach wewnętrznych, postrzeganiem rzeczywistości i dzia-
łaniem mogą być dwa dramaty o tematyce sądowej: Dwunastu 
gniewnych ludzi w reżyserii Sidney’a Lumeta (1957) oraz Naoczny 
świadek (1964) w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Oba w doskonały 
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w jaki sposób ich własny czynnik mentalny wywołuje selekcjonowa-
nie odbieranych bodźców, a przez to błędne postrzeganie świata,  
a nawet jego kreowanie poprzez tworzenie konceptualizacji niepo-
strzeżonych treści. Nieumiejętność zarządzania uwagą w stosunku 
do przedmiotów wewnętrznych może powodować niezdolność do 
uchwycenia tego, co jest w życiu naprawdę istotne, jak również 
utrudniać realizację tego. Uwaga przestawiana poprzez przypadko-
we bodźce jest pewnego rodzaju niewolą człowieka, który chciałaby, 
by jego działania zależały tylko i wyłącznie od niego, od tej jego 
części, która jest zdolna do dążenia do doskonałości. Zatem podej-
mowanie wysiłków w celu nauczenia się zarządzania uwagą jest 
jednym z ważnych elementów ścieżki zmierzającej do niezależności 
od niepożądanych wpływów i do działania z horyzontu wolności.
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