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Konfabulacja to bª¦dnie ugruntowane przekonanie, które jest skutkiem wypeªniania luk w systemie poznawczym. Konfabulacj¦
nale»y odró»ni¢ od kªamstwa, gdy» osoby konfabuluj¡ce nie maj¡ intencji oszukania odbiorcy. Wyró»niam konfabulacje patologiczne oraz
konfabulacje normalne. Przedstawiam dwa podej±cia do problematyki
konfabulacji: podej±cie pami¦ciowe i epistemiczne. Wedle tego pierwszego, w¡skiego podej±cia, konfabulacje s¡ wynikiem uzupeªniania luk
w systemie pami¦ci. Zgodnie z drugim, szerszym podej±ciem, konfabulacje mog¡ by¢ zwi¡zane tak»e z innymi domenami wiedzy, takimi jak
np. percepcja wzrokowa czy percepcja ciaªa. W artykule proponuj¦, by
przyjrze¢ si¦ konfabulacjom jako ró»nego rodzaju trybom pracy umysªu
w sytuacji braku dost¦pu do informacji. Wyró»niam konfabulacje wypeªniaj¡ce, scalaj¡ce i addytywne.
Streszczenie.
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Wst¦p
Celem artykuªu jest przedstawienie ró»nych teoretycznych podej±¢
do zagadnienia konfabulacji, omówienie warunków epistemicznych,
dzi¦ki którym konfabulacja powstaje oraz zaproponowanie okre±lonej
typologii konfabulacji. W technicznym sensie proponuj¦, aby terminem
konfabulacja okre±la¢ tryb pracy ludzkiego umysªu prowadz¡cy do
bª¦dnie ugruntowanego przekonania, które jest wynikiem uzupeªnienia luki w systemie poznawczym. Konfabulacj¦ odró»ni¢ jednak nale»y od kªamstwa: wypeªnianie luk zachodzi w sposób nie±wiadomy,
a werbalne konfabulacje nie s¡ intencjonalnym zwodzeniem odbiorcy.
Zjawisko to mo»e mie¢ charakter kliniczny (konfabulacje patologiczne) i zachodzi¢ w systemach poznawczych charakteryzowanych przez

Studia z Kognitywistyki i Filozoi Umysªu, 6(1): 121142, 2012
Copyright

© 2012 Magdalena Reuter

122

Magdalena Reuter

dysfunkcje i uszkodzenia mózgu, ale tak»e w zdrowych systemach poznawczych (konfabulacje potoczne). Ponadto konfabulowanie mo»e zachodzi¢ w ró»nych domenach ludzkiego poznania  nie tylko w pami¦ci, lecz tak»e w zakresie percepcji wzrokowej, percepcji ciaªa, b¡d¹ te»
w percepcji stanów umysªów innych osób.
W cz¦±ci pierwszej niniejszego tekstu po uwagach wprowadzaj¡cych
(pkt. 1), referuj¦ dwa odmienne stanowiska wzgl¦dem konfabulacji  pami¦ciowe i epistemiczne (pkt. 25). Przedstawiam w niej skrajne przypadki konfabulacji, b¦d¡ce wynikiem uszkodze« mózgu  konfabulacje
patologiczne ró»ni¡ si¦ od tych wytwarzanych w zdrowych systemach
poznawczych tym, i» s¡ skutkiem uszkodze« obszarów mózgu odpowiedzialnych za procesy poprawnego formowania przekona«.
W drugiej cz¦±ci artykuªu (pkt. 6) proponuj¦, aby przyjrze¢ konfabulacjom jako ró»nym trybom pracy ludzkiego umysªu w sytuacji
braku dost¦pu do informacji. Przyjmuj¦, i» mog¡ zachodzi¢ sytuacje,
gdy (1) brak jest danych w systemie wiedzy, (2) s¡ szcz¡tkowe dane
w systemie wiedzy, oraz gdy (3) dane dostarczone do systemu wiedzy
s¡ w miar¦ peªne. W zwi¡zku z tymi trzema stanami wej±ciowymi,
konfabulowanie mo»e przebiega¢ w trzech ró»nych trybach: pod postaci¡ konfabulacji wypeªniaj¡cej, konfabulacji scalaj¡cej oraz konfabulacji
addytywnej.

1. Znaczenie zagadnienia konfabulacji dla nauk
o poznaniu
Odpowied¹ na pytanie, czym s¡ konfabulacje oraz w jaki sposób powstaj¡, to zadanie niezwykle wa»ne dla nauk o poznaniu. Wyst¦powanie
konfabulacji nie tylko w sytuacjach patologicznych, ale w szczególno±ci powszechne ich wyst¦powanie w zdrowych systemach poznawczych
stanowi du»e wyzwanie dla epistemologii. Konfabulacje to przekonania
bª¦dnie ugruntowane na jaki± temat b¦d¡ce skutkiem albo dysfunkcji pewnych procesów poznawczych (przypadki patologiczne konfabulacji) albo te» skutkiem ubocznym poprawnie dziaªaj¡cych procesów
(przypadki konfabulacji w zdrowych systemach poznawczych). Nale»y
s¡dzi¢, »e przyjrzenie si¦ procesom formowania takich bª¦dnych przekona«, rzuci ±wiatªo na to, w jaki sposób system poznawczy czªowieka
radzi sobie z poznawczymi ograniczeniami. Równolegle z pytaniami,
czym s¡ konfabulacje i co jest ich przyczyn¡, istotne jest pytanie, dlaczego w ogóle one powstaj¡? Czy s¡ one wyª¡cznie skutkiem ubocznym
niepoprawnie dziaªaj¡cego systemu poznawczego? Czy te» mo»e peªni¡
jakie± funkcje przystosowawcze?
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Konfabulacja rozumiana jest przez wi¦kszo±ci badaczy jako wynik
wy»szych czynno±ci poznawczych czªowieka dokonywanych w obr¦bie
systemu pami¦ciowego (warunek pami¦ciowy) oraz zapo±redniczonych
przez j¦zyk (warunek j¦zykowy). Po pierwsze, pierwotnie fenomen konfabulacji wi¡zany byª z procesami wypeªniania luk w pami¦ci. Wi¡zano go tak»e wówczas z procesami poznawczymi wy»szego rz¦du. Luki
w pami¦ci miaªy by¢ uzupeªniane, aby uspójni¢  ja autobiograczne,
które straciªo swoje podstawy. Pozostaje jednak pytanie, czy fenomen
konfabulacji nale»y wi¡za¢ wyª¡cznie z pami¦ci¡, czy te» pojawia si¦
on tak»e podczas wypeªniania luk w innych systemach poznawczych,
na ni»szych etapach przetwarzania informacji. Po drugie, w tej interpretacji konfabulacja to pewien proces my±lowy zwi¡zany z narracj¡
j¦zykow¡ maj¡c¡ wypeªni¢ luk¦ w wiedzy. Niemniej jednak, pojawia
si¦ pytanie, czy konfabulacja mo»e mie¢ charakter pozaj¦zykowy i czy
mo»e powstawa¢ na ni»szych poziomach przetwarzania informacji?
Pierwsz¡ monogra¡ z pogranicza epistemologii znaturalizowanej
oraz neuronauk przybli»aj¡c¡ to zagadnienie jest ksi¡»ka Williama Hirsteina pt.

Brain ction: self-deception and the riddle of confabulation.

Filozof ten zaproponowaª uj¦cie konfabulacji w perspektywie epistemicznej jako bª¦dnie ugruntowanego przekonania b¡d¹ te» bª¦dnie
ugruntowanej reprezentacji niewerbalnej, która jest skutkiem wypeªniania luk w systemie poznawczym. Hirstein stawia swoj¡ koncepcj¦
w opozycji do dominuj¡cych dotychczas w psychiatrii i neuronaukach
podej±¢, ujmuj¡cych konfabulacj¦ wyª¡cznie jako wypeªnianie luk pami¦ciowych lub te» jako nadaktywno±¢ werbaln¡ podmiotów. Akceptuj¡c generaln¡ lini¦ rozumowania przedstawion¡ przez Hirsteina, spróbuj¦ rozwin¡¢ jego epistemologiczne stanowisko i zaproponowa¢ wªasne
uj¦cie konfabulacji. Zanim to uczyni¦, musimy przyjrze¢ si¦ jednak bli»ej poj¦ciu konfabulacji stosowanemu w neuropsychologii i pokrewnych
naukach.

2. Konfabulowanie kliniczne towarzysz¡ce
uszkodzeniom i zaburzeniom pracy mózgu
Nale»y zwróci¢ uwag¦, i» wraz z rozwojem psychiatrii, neuropsychologii i neurologii termin konfabulacja zacz¡ª by¢ stosowany do okre±lenia zaburze« u pacjentów, którzy nie posiadaj¡ w ogóle »adnych
decytów pami¦ciowych. Konfabulacje, zdaniem niektórych badaczy,
wyst¦puj¡ tak»e w takich m. in. zespoªach, jak: anozognozja przy hemiplegii, zespóª Antona, zespoªy dezidentykacji (tj. zespóª Capgrasa,
Freggoliego, Cotarda), zespóª postkomisurotomiczny (Hirstein 2005).
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W ka»dym z tych zespoªów u pacjentów nie obserwuje si¦ ubytków
pami¦ci. Anozognozja przy parali»u lewostronnym dotyczy konfabulacji na temat funkcjonowania lewej strony wªasnego ciaªa. Zaburzenie
to wyst¦puje na skutek uszkodzenia okolic ciemieniowych prawej póªkuli mózgu (Grabowska 2001, s. 35). Pacjenci cierpi¡cy na to zaburzenie ignoruj¡ dolegliwo±ci zwi¡zane z parali»em b¡d¹ niedowªadem
lewej strony ciaªa. Zachowuj¡ si¦ w sposób, jak gdyby nie wiedzieli
o wªasnych niedyspozycjach, twierdz¡c, i» lewa strona ciaªa funkcjonuje w poprawny, niezmieniony sposób. Potra¡ nawet niekiedy opisywa¢
odczucia zwi¡zane z podnoszeniem lewej r¦ki. Oto jeden z wywiadów
jaki przeprowadziª V. S. Ramachandran ze swoj¡ pacjentk¡ cierpi¡c¡
na anozognozj¦:

Lekarz: I jak si¦ teraz Pani czuje?
Pacjentka: Dobrze.
L: Czy mo»e Pani chodzi¢?
P: Oczywi±cie, »e mog¦ (...).
L: A co z r¦kami? Prosz¦ podnie±¢ r¦ce. Czy mo»e Pani nimi rusza¢? (...)
P: Oczywi±cie, »e mog¦ rusza¢ swoimi r¦kami.
L: Czy mo»e Pani podnie±¢ praw¡ r¦k¦?
P: Tak.
L: Czy mo»e Pani podnie±¢ lew¡ r¦k¦?
P: Tak, mog¦ podnie±¢ lew¡ r¦k¦.
L: Czy obie r¦ce s¡ równie silne?
P: Tak, obie s¡ równie silne. (Ramachandran, Blakeslee 1999, s. 128)
Ramachandran poprosiª równie» pacjentk¦, aby podniosªa r¦ce i zaklaskaªa. Kobieta twierdziªa, »e widzi obie r¦ce i »e obie klaszcz¡, a nawet, »e sªyszy klaskanie, chocia» podnosiªa tylko praw¡ r¦k¦.
Zespóª Antona to z kolei zaburzenie zwi¡zane z ignorowaniem wªa-

1

snej ±lepoty, u osób które cierpi¡ na ±lepot¦ korow¡ . Pacjenci nie reaguj¡ na bod¹ce wzrokowe, nie ró»nicuj¡ kolorów, ksztaªtów i tekstury,
pomimo tego jednak opisuj¡ niekiedy z detalami to, co rzekomo widz¡
przed swoimi oczami. Osoby z zespoªem Antona, nie zdaj¡ sobie sprawy
z tego, »e nie widz¡, w zwi¡zku z czym zaprzeczaj¡ problemom z widzeniem, kiedy lekarz próbuje im je wykaza¢. Dla przykªadu symuluj¡

1

Zaburzenie

dotycz¡ce

ignorowania

wªasnych

dolegliwo±ci,

zwi¡zane

z przekonaniem, »e nic si¦ nie zmieniªo, nosi w neuropsychologii szersz¡ nazw¦

anozognozji. Tak wi¦c zespól Antona jest jednym z przypadków anozognozji.

Innym przypadkiem jest opisywana wy»ej anozognozja przy parali»u lewostronnym.
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czynno±¢ cichego czytania gazety, a poproszeni o gªo±ne czytanie, odpowiadaj¡, »e boli ich gªowa, »e nie s¡ w nastroju, »e zapomnieli okularów
lub, »e w pokoju jest zbyt ciemno (Herzyk 2001, s. 46). Tego typu kcyjne historie na temat widzianych przed oczami scen wzrokowych,
równie» nazywa si¦ w literaturze neuropsychologicznej konfabulacjami.
Terminem konfabulacja okre±la si¦ tak»e zaburzenia u osób z ró»nymi zespoªami bª¦dnej identykacji. Najbardziej charakterystycznym
z nich jest zespóª Capgrasa, czyli przekonanie, »e osoby bliskie zostaªy
podmienione przez dublerów. Uwa»a si¦, i» przyczyn¡ tego zaburzenia
jest dysocjacja mi¦dzy rozpoznaniem kognitywnym a afektywnym 
twarze osób bliskich s¡ nadal rozpoznawane, ale nie ma reakcji emocjonalnych np. widocznych zmian oporno±ci skóry (Ramachandran, Blakeslee 1999, s. 167). Osoby z zespoªem Capgrasa twierdz¡, i» osoby bliskie
przypominaj¡ im wygl¡dem ojca, matk¦, czy te» »on¦, ale wedªug nich
nie mog¡ by¢ to osoby bliskie. Oto fragment wywiadu z pacjentem z zespoªem Capgrasa przeprowadzony przez Ramachandrana:

Lekarz: Arturze, kto przywiózª ci¦ do szpitala?
Pacjent: Ten czªowiek, który jest w poczekalni. To starszy pan, który
si¦ mn¡ zajmuje.
L: Masz na my±li swojego ojca?
P: Nie, panie doktorze, ten czªowiek nie jest moim ojcem. On tylko
wygl¡da jak mój ojciec. Przypuszczam, »e mo»e by¢ oszustem, ale nie
wydaje mi si¦ by dziaªaª na moj¡ szkod¦. (Ramachandran, Blakeslee
1999, s. 159)
Uwa»a si¦, »e w poprawnie funkcjonuj¡cym mózgu, informacje o widzianej twarzy przekazywane s¡ do pªata skroniowego mózgu, odpowiedzialnego za rozpoznawanie. Informacja dalej traa do o±rodków limbicznych, które dokonuj¡ interpretacji emocjonalnej. Postrzegana twarz
bliskiej osoby jest wi¦c ±ci±le powi¡zana z emocjami, które s¡ aktywizowane zawsze, kiedy j¡ widzimy lub o niej my±limy. W przypadku zespoªu Capgrasa zdolno±¢ ta jest upo±ledzona. Pacjenci ci maj¡ uszkodzone
poª¡czenia ukªadu limbicznego z o±rodkiem odpowiedzialnym za rozpoznawanie twarzy, tzw. zakr¦tem wrzecionowatym (Ramachandran,
Blakeslee 1999, s. 167). W wyniku tego pojawiªo si¦ u nich bª¦dne przekonanie, i» ich bliscy zostali podmienieni przez dublerów. Tego rodzaju
bª¦dne przekonania równie» nazywa si¦ w literaturze neuropsychologicznej konfabulacjami (Hirstein 2005, s. 101).
Jeszcze innym zespoªem neuropsychologicznym, do opisu którego
stosuje si¦ termin konfabulacja jest zespóª postkomisurotomiczny.
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W latach 60-tych po wykonaniu jednych z pierwszych operacji przeci¦cia spoidªa wielkiego mózgu ª¡cz¡cego dwie póªkule Roger Sperry
i Michael Gazzaniga odkryli, »e lewa póªkula mózgu, która zawiaduje
szeregiem funkcji j¦zykowych ma tendencj¦ do konfabulowania na temat dziaªa« wykonywanych przez lew¡ r¦k¦ kontrolowan¡ przez praw¡
póªkul¦. Aby wywoªa¢ konfabulacje u pacjentów badacze stworzyli wiele testów eksperymentalnych, w których ±rodkiem do osi¡gni¦cia celu
byªo lateralne prezentowanie informacji wzrokowej za pomoc¡ tachi-

2

stoskopu . Ekspozycje bod¹ców byªy bardzo krótkie  od 100 do 200
milisekund  tak aby badany wpatruj¡cy si¦ w kropk¦ na ±rodku ekranu

3

nie zd¡»yª przenie±¢ wzroku z punktu ksacji na bodziec . Nast¦pnie
badani byli pytani o to, co widzieli po lewej stronie pola widzenia. Za
ka»dym razem byli nie±wiadomi wy±wietlanych po lewej stronie pola
widzenia obrazków lub sªów. Niemniej jednak, gdy proszono ich, aby
lew¡ r¦k¡ (za któr¡ odpowiada prawa póªkula) wybrali jeden z wielu przedmiotów ukrytych pod ekranem, wybierali przedmiot, którego
reprezentacja wizualna pojawiaªa si¦ po lewej stronie pola widzenia
(Springer, Georg 1998, s. 43). Kiedy pytano ich dlaczego wybrali ten
wªa±nie przedmiot wymy±lali bardzo zgrabne historyjki (tj. konfabulowali) w celu uzasadnienia wªasnych wyborów. Ponadto, kiedy proszono
ich o narysowanie lew¡ r¦k¡ obrazka, rysowali to, co wcze±niej znajdowaªo si¦ po lewej stronie. Zapytani dlaczego namalowali taki a nie
inny rysunek, wymy±lali opowie±¢  tj. konfabulowali  aby uzasadni¢

4

wªasne dziaªanie .

2

Obecnie do prezentacji lateralnej stosuje si¦ monitory komputerów (por.

Gazzaniga 2000, s. 1296).

3

Na zapocz¡tkowanie ruchu sakadowego gaªki ocznej potrzeba 200 mili-

sekund. Procedura stosowana w eksperymencie gwarantuje wi¦c kierowanie
informacji tylko do jednej póªkuli. Przy operacji komisurotomii skrzy»owanie
nerwów wzrokowych jest zachowane, tak wi¦c informacja z prawego pola widzenia obu oczu traa do lewej póªkuli, a z lewego pola widzenia obu oczu, do
póªkuli prawej. Poniewa» jednak póªkule s¡ rozdzielone i wymiana informacji
mi¦dzy nimi nie zachodzi, w opisywanym eksperymencie lewa póªkula widzi
to, czego nie widzi prawa i na odwrót.

4

Gazzaniga uznaª, i» ±wiadoma i j¦zykowa lewa póªkula tworzy racjonalne

wyja±nienia dla dziaªa« podmiotu, aby zachowa¢ ci¡gªo±¢ narracji wewn¦trznej (Gazzaniga, 2000, s. 1316). Tego rodzaju narracja, jest zdaniem badacza,
niezwykle istotna dla naszego ±wiadomego  ja, w zwi¡zku z czym, gdy tylko
pojawia si¦ jaka± luka, nasz system poznawczy natychmiastowo j¡ wypeªnia
odpowiednim rodzajem przekona«. Cho¢ nie s¡ to przekonania prawdziwe,
cz¦sto dzi¦ki nim udaje si¦ utrzyma¢ spójno±¢ naszego systemu przekona«
oraz naszego  ja.
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Pacjenci po komisurotomii konfabuluj¡ nie tylko w zakresie podejmowanych przez siebie decyzji oraz dziaªa« lecz tak»e w zakresie uzasadniania wªasnych emocji. Jednej z pacjentek eksponowano po lewej
stronie pola widzenia zdj¦cie nagiej kobiety. Pacjentka rumieni¡c si¦
zacz¦ªa si¦ ±mia¢. Zapytana o przyczyn¦ takiej reakcji odpowiedziaªa:
Ale» wy macie urz¡dzenia (za: Springer, Georg 1998, s. 43).
Jak wida¢ z powy»szego przegl¡du, termin konfabulacja stosuje
si¦ do wielu ró»nych zespoªów neuropsychologicznych, nie tylko tych
zwi¡zanych z decytami pami¦ci. Pomimo tego, i» na poziomie neuroanatomicznym opisane uszkodzenia mózgu ró»ni¡ si¦ pod wieloma
wzgl¦dami, warto zastanowi¢ si¦, czy istnieje jaki± wspólny mianownik
w ka»dym z nich na poziomie opisu funkcjonalnego. Co zatem sprawia, »e uprawnione jest u»ycie w ka»dym z tych przypadków terminu
konfabulacja?

3. Uj¦cie pami¦ciowe konfabulacji. Konfabulacje
w zespole Korsakowa
Najbardziej rozpowszechnionym podej±ciem do zagadnienia konfabulacji jest uj¦cie klasyczne, zwane inaczej pami¦ciowym. W tym podej±ciu konfabulacje to inaczej opowiadane przez pacjentów kcyjne historie, tworzone w celu wypeªnienia luk w pami¦ci. W systemie diagnozy
Ameryka«skiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV 

and Statistical Manual of Mental Disorders )

Diagnostic

z 1994 roku, konfabulacj¦

okre±la si¦ jako deklamacj¦ zdarze« wyobra»onych w celu wypeªniania
luk w pami¦ci (za: Hirstein 2005, s. 23).
Uj¦cie to ma swe ¹ródªa w historii psychiatrii. Termin zespóª Korsakowa zaproponowaª w 1897 roku niemiecki neurolog i psychiatra

5

Fredrich Jolly (za: Schnider 2008, s. 9) . W 1887 roku w swoim doktoracie Korsakow opisaª 20 pacjentów, cierpi¡cych na chorob¦ alkoholow¡
u których zauwa»yª bardzo podobne symptomy chorobowe. Po latach,
w 1889 roku podsumowaª swoje obserwacje i opisaª charakterystyczne
objawy dla tego zespoªu:
1. Bie»¡ce percepcje zanikaj¡ prawie natychmiastowo z pami¦ci.
2. Pomimo tego, ci¡g zdarze« nadal istnieje nie±wiadomie, nadal
przewodzi ªa«cuchowi wyobra»e« pacjenta.

5

Zespóª Korsakowa wyst¦puje cz¦sto u dªugoletnich alkoholików, ale nie

tylko. Jest on skutkiem braku witaminy B1, zaobserwowano go wi¦c tak»e
u anorektyków, u osób otrzymuj¡cych dªugotrwaªe do»ylne od»ywianie a tak»e u osób cierpi¡cych na chroniczne uszkodzenia w¡troby (za: Hirstein, 2005,
s. 50).
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3. Pami¦¢ odlegªych rzeczy, które zdarzyªy si¦ przed chorob¡ jest
czasami zachowana perfekcyjnie.
4. Ró»ne rodzaje pami¦ci nie s¡ wygaszane podobnie ªatwo. Pami¦¢
nawyków trwa przez dªu»szy okres (Schnider 2008, s. 12).
Jak zauwa»a Schnider, sam Korsakow nazwaª konfabulacje pseudoreminiscencjami. W 1891 roku w artykule Illusions of memory (pseudoreminiscences) in polyneuritic psychosis opisaª je jako sytuacj¦, w której pacjent wymy±la sobie zdarzenie, którego w rzeczywisto±ci nie
do±wiadczyª, ale które tylko przyszªo mu do gªowy, tak jakby wyda-

6

rzyªo si¦ jemu samemu (za: Schnider 2008, s. 12) .
Na pocz¡tku dwudziestego wieku niemiecki psychiatra Karl Bonhoeer zdeniowaª psychoz¦ Korsakowa, opisuj¡c jej objawy w nast¦puj¡cy sposób: ostry defekt uczenia si¦, utrata pami¦ci bie»¡cej, utrata
orientacji oraz silna tendencja do konfabulowania (za: Schnider 2008,
s. 9). Zdaniem Bonhoeera, konfabulacje powstaj¡, kiedy pacjent tworzy kcyjne narracje w celu wypeªniania luk w pami¦ci.
Obecnie wyró»nia si¦ cztery gªówne skªadowe zespoªu amnestycznego
Korsakowa:
1. luki pami¦ciowe zdarze« bie»¡cych (amnezja nast¦pcza),
2. obecno±¢ amnezji wstecznej,
3. konfabulacje (tj. zmy±lenia),
4. pseudoreminiscencje (znieksztaªcenia pami¦ciowe oparte na faktach rzeczywistych, ale znacznie od nich odbiegaj¡ce) (Herzyk
2005, s. 252).
Anna Herzyk zauwa»a, i» konfabulacje w zespole amnestycznym Korsakowa pojawiaj¡ si¦ tylko w wybranych wariantach zespoªu, gdy patologia rozszerza si¦ na obszary podkorowo-czoªowe i zaczynaj¡ pogª¦bia¢
si¦ zaburzenia wgl¡du i samooceny. Nie znaleziono bezpo±rednich korelacji mi¦dzy gª¦boko±ci¡ zaburze« pami¦ci a obecno±ci¡ lub brakiem
konfabulacji. Wypeªnienie luk pami¦ciowych zmy±lonymi wspomnieniami mo»na traktowa¢ jako zachowania kompensacyjne, »eby ukry¢ trudno±ci (Herzyk 2005, s. 252).

6

Pacjenci z zespoªem Korsakowa cierpi¡ zarówno na amnezj¦ nast¦pcz¡

jak i wsteczn¡. Poniewa» nie s¡ zdolni do tworzenia nowych wspomnie«,
cz¦sto nie potra¡ oceni¢ czasu, jaki sp¦dzili w szpitalu, a nawet swojego
wieku. Niekiedy nawet nie s¡ ±wiadomi tego, gdzie si¦ aktualnie znajduj¡.
Podobna dezorientacja wyst¦puje równie» u osób z innymi rodzajami amnezji.
Jednak»e uszkodzenia mózgu w amnezji Korsakowa znacznie si¦ ró»ni¡ od
innych przypadków utraty pami¦ci, co zdaniem Hirsteina wyja±nia, dlaczego
nie wszyscy pacjenci amnestyczni konfabuluj¡ (Hirstein, 2005, s. 65).
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Konfabulacje w zespole Korsakowa powstaj¡ prawdopodobnie w wyniku dwóch oddzielnych mechanizmów, wynikaj¡cych z uszkodze« mózgu:
1. pacjenci maj¡ trudno±ci z odtwarzaniem informacji z pami¦ci
w wyniku uszkodze« w obszarach skroniowych (pod tym wzgl¦dem podobni s¡ do osób z amnezj¡ skroniow¡);
2. pacjenci maj¡ kªopoty z u±wiadomieniem sobie, i» wspomnienia,
które przywoªuj¡ s¡ wytworzon¡ przez nich kcj¡. Te problemy s¡
bezpo±rednim skutkiem niepoprawnego dziaªania procesów wykonawczych w uszkodzonych pªatach czoªowych (Hirstein 2005,
s. 61).
Pogl¡dy neuropsychologów ró»ni¡ si¦ na temat tego, która z wy»ej
wymienionych faz jest wa»niejsza i kluczowa dla powstania konfabulacji
w zespole Korsakowa. Dlatego te», mo»na wyró»ni¢ dwie grupy teorii 
teorie odtwarzania i teorie wykonawcze (Hirstein 2005, s. 44). Teorie odtwarzania odwoªuj¡ si¦ bezpo±rednio do pogl¡dów samego Korsakowa,
który uwa»aª, i» pseudo-reminiscencje powstaj¡ w zwi¡zku z nieprawidªowym wydobyciem informacji z pami¦ci (Schneider 2008, s. 12).
Konfabulacje wedle tego pierwotnego podej±cia spowodowane s¡ przez
decyt strategicznego odtwarzania wspomnie«, co skutkuje utrat¡ sensu porz¡dku czasowego wspomnie« i ich ¹ródªa, tj. miejsca i czasu jaki reprezentuj¡. Teorie wykonawcze za± odwoªuj¡ si¦ do dodatkowego
i kluczowego, ich zdaniem, aspektu konfabulacji  uszkodzenia pªatów
czoªowych odpowiedzialnych za procesy wykonawcze (Hirstein 2005,
s. 61). Nie zaprzeczaj¡ one, i» motorem konfabulacji pami¦ciowych jest
jaki± rodzaj amnezji wywoªanej uszkodzeniami obszarów skroniowych,
jednak»e twierdz¡, »e bez dodatkowego czynnika  jakim jest niezdolno±¢ systemu poznawczego do wychwycenia niepoprawnych reprezentacji  konfabulacje na temat przeszªych zdarze« w ogóle by nie powstaªy
(jak to ma cz¦sto miejsce w zwykªej amnezji skroniowej).
W±ród teorii wykonawczych wi¡»¡cych konfabulacje w syndromie
Korsakowa z uszkodzeniami pªatów czoªowych, warte zauwa»enia s¡
dwa stanowiska. Pierwsze, to podej±cie Marcii Johnson, która uwa»a,
i» konfabulacje spowodowane s¡ uszkodzeniem mechanizmu monitorowania rzeczywisto±ci, czyli jednego z wielu procesów wykonawczych
(za: Hirstein 2005, s. 62). Monitorowanie rzeczywisto±ci to zdolno±¢
odró»niania realnych zdarze« od zdarze« jedynie wyobra»onych, nabywana w trakcie rozwoju ontogenetycznego. Dla poparcia tego stanowiska przywoªuje si¦ przykªady konfabulacji u maªych dzieci, których
kora czoªowa nie jest jeszcze wystarczaj¡co rozwini¦ta aby mogªy one
sprawnie odró»nia¢ realne zdarzenia od wyobra»onych. Z wiekiem dzieci
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zaczynaj¡ sprawniej rozpoznawa¢ prawdziwe wspomnienia i odró»nia¢
je od wyobra»e«.
Drugie stanowisko w ramach teorii wykonawczych, to podej±cie zakªadaj¡ce, i» konfabulacje pami¦ciowe powstaj¡ w wyniku niesprawnie funkcjonuj¡cych procesów hamowania wspomnie« nieodpowiednich
do kontekstu. Zdaniem Schnidera kora oczodoªowo-czoªowa wraz z jej
limbicznymi poª¡czeniami peªni funkcj¦ inhibicyjn¡ wzgl¦dem przypomnie« nieodpowiednich do wykonania bie»¡cego zadania (za: Hirstein
2005, s. 63).

4. Zbyt w¡skie ujmowanie konfabulacji na gruncie
podej±cia pami¦ciowego
Cech¡ charakterystyczn¡ powy»ej omówionego klasycznego podej±cia do konfabulacji jest to, »e ich powstawanie wi¡»e si¦ z wypeªnianiem luk w systemie pami¦ci. Pojawiaj¡ si¦ tu jednak dwa do±¢
istotne pytania. Po pierwsze, w jaki sposób konfabulacja wypeªnia luki w pami¦ci? I po drugie, czy konfabulowanie rzeczywi±cie polega na
wypeªnianiu luk wyª¡cznie w pami¦ci?
W zwi¡zku z powy»szymi pytaniami nale»y zauwa»y¢, »e z klasycznego podej±cia do konfabulacji wynika, i» wypeªnianie luk odzwierciedla ogóln¡ tendencj¦ ludzkiego umysªu do tworzenia spójnej, kompletnej reprezentacji ±wiata, wyst¦puj¡cej nawet na bardzo niskich etapach
przetwarzania informacji. Cz¦sto przywoªuje si¦ w tym kontek±cie porównanie z wypeªnianiem plamki ±lepej oka. Plamka ±lepa powstaje
na tarczy nerwu wzrokowego, czyli miejscu na siatkówce oka, w którym aksony komórek zwojowych opuszczaj¡ siatkówk¦ tworz¡c nerw
wzrokowy (Tessier-Lavigne 2000, Tovée 2003). Miejsce to caªkowicie
pozbawione fotoreceptorów, jest niewra»liwe na ±wiatªo, brakuje zatem
informacji wzrokowej o fragmencie obrazu. Luki w polu widzenia obu
oczu nie pokrywaj¡ si¦ z uwagi na to, i» plamki ±lepe w gaªkach ocznych
umieszczone s¡ symetrycznie wzgl¦dem pªaszczyzny symetrii ciaªa. Zatem, to czego nie widzi jedno oko, widzi oko drugie. Nawet w sytuacji
gdy jedno oko jest zasªoni¦te, luka w polu widzenia uzupeªniana jest
odpowiednimi jako±ciami sensorycznymi i powstaje wra»enie, »e pole
widzenia jest kompletne. Mózg nie ignoruje plamki ±lepej, lecz niejako
dorysowuje brakuj¡cy element, wykorzystuj¡c do tego jeden z procesów, takich jak wypeªnienie, interpolacja lub uzupeªnienie (Koch 2008,
s. 67). Powstaje w ten sposób spójna reprezentacja sceny wzrokowej.
Mo»na wi¦c powiedzie¢, i» w tej sytuacji mózg nie wie, »e nie widzi.
T. E. Feinberg i D. M. Roane nazywaj¡ to zjawisko wypeªnieniem konfabulacyjnym plamki ±lepej (za: Hirstein 2005, s. 188), podkre±laj¡c,
i» ma ono miejsce w zdrowych systemach poznawczych.

Kognitywistyczne uj¦cia konfabulacji

131

Tak wi¦c podkre±la si¦ tu, po pierwsze to, »e o konfabulacjach mo»emy mówi¢ ju» na najwcze±niejszych etapach przetwarzania informacji
(np. informacji wzrokowej); po drugie, »e konfabulacje dotycz¡ tak»e
ludzi zdrowych, a ponadto, po trzecie, »e konfabulacje nie musz¡ mie¢
wyª¡cznie formy j¦zykowej. Gªównym punktem krytyki podej±cia pami¦ciowego, nie jest jednak problematyczna kwestia zwi¡zana z wypeªnianiem luki w pami¦ci, ale pytania bardziej podstawowe: czy termin
konfabulacja nale»y zastrzec wyª¡cznie do opowiadania przez pacjentów historii na temat wªasnej przeszªo±ci? Czy konfabulacje s¡ wyª¡cznie zwi¡zane z decytami pami¦ci, czy te» tak»e z decytami innych
systemów poznawczych?

5. Epistemiczne uj¦cie konfabulacji
Uj¦cie epistemiczne stara si¦ upora¢ z problemami, jakie wynikaj¡ z uj¦cia pami¦ciowego. Proponuje si¦ tu uj¦cie konfabulacji znacznie
szersze. Po pierwsze, znosi si¦ tu warunek pami¦ciowy uj¦cia klasycznego: konfabulacja nie jest wyª¡cznie zwi¡zana z decytem pami¦ci b¡d¹
z bª¦dnym wydobywaniem informacji z pami¦ci. Oprócz pami¦ci, jak
to ma miejsce w zespole Korsakowa, mo»e ona tak»e dotyczy¢:
1. aktualnej percepcji wzrokowej (zespóª Antona),
2. aktualnej percepcji wªasnego ciaªa (anozognozja przy hemiplegii),
3. rozpoznawania umysªów innych (zespóª Capgrasa),
4. uzasadniania celów wªasnych dziaªa« oraz podj¦tych decyzji (zespóª postkomisurotomiczny),
5. uzasadniania wªasnych emocji (zespóª postkomisurotomiczny, pacjenci z hemineglektem).
Uj¦cie epistemiczne znosi tak»e warunek werbalny uj¦cia j¦zykowego:
konfabulacja mo»e mie¢ posta¢ nie tylko narracji j¦zykowej lecz tak»e
reprezentacji niewerbalnej. Hirstein proponuje, by nazywa¢ konfabulacjami bª¦dnie ugruntowane wypowiedzi, jak te» reprezentacje niewerbalne (Hirstein 2005, s. 177). Zarówno jedne jak i drugie mo»na nazwa¢
przekonaniami na jaki± temat. Przekonania mog¡ by¢ komunikowane za
pomoc¡ j¦zyka naturalnego w postaci peªnych zda« i caªych narracji j¦zykowych, jak te»  poprzez proste stwierdzenia tak lub nie, oraz
poprzez rysowanie obrazków czy wskazywanie na nie. Przekonanie mo»e
by¢ wi¦c tak»e komunikowane niewerbalnie.
W uj¦ciu epistemicznym rezygnuje si¦ równie» z jeszcze jednego
warunku, za pomoc¡ którego charakteryzuje si¦ cz¦sto konfabulacje,
a mianowicie z warunku faªszywo±ci wypowiedzi. W tym podej±ciu
konfabulacj¡ s¡ zarówno wypowiedzi jak i reprezentacje niej¦zykowe

Magdalena Reuter

132

bª¦dnie ugruntowane, co nie znaczy, »e faªszywe (por. Hirstein 2005,
s. 177-212). Konfabulacje mog¡ by¢ zarówno faªszywe jak i prawdziwe  kluczem do ich zrozumienia nie jest wi¦c kryterium faªszywo±ci,
lecz kryterium bª¦dnego ugruntowania. Bª¦dne ugruntowanie przekonania dotyczy niesprawnych, b¡d¹ chwilowo ¹le funkcjonuj¡cych procesów poznawczych zwi¡zanych z danymi  percepcyjnymi, pami¦ciowymi
etc. oraz procesów sprawdzaj¡cych te dane. Nowe kryterium ponadto
nie tylko rozszerza termin konfabulacja na reprezentacje niej¦zykowe, lecz tak»e odró»nia konfabulacj¦ od intencjonalnego kªamstwa b¡d¹
oszustwa.
William Hirstein proponuje, aby konfabulacj¦ scharakteryzowa¢ jako
skutek trzech wspóªwyst¦puj¡cych czynników:

.
.
.

decytu systemu epistemicznego (np. decyt systemu pami¦ciowego,
percepcyjnego etc.),
decytu systemu sprawdzaj¡cego (problem ze sprawdzaniem danych
pami¦ciowych, percepcyjnych etc.),
pozytywnej tendencji do wytwarzania bª¦dnie ugruntowanych przekona« (Hirstein 2005, s. 179).
Wspóªwyst¦powanie dwóch pierwszych czynników, zdaniem bada-

cza, jest niezwykle istotne przy powstawaniu konfabulacji. Wyja±nia
to bowiem, dlaczego np. nie wszyscy pacjenci z amnezj¡ konfabuluj¡.
Dzieje si¦ tak dlatego, »e, jak twierdzi Hirstein, nie wystarczy decyt
systemu epistemicznego  np. systemu pami¦ci. Aby wyst¡piªa konfabulacja potrzebny jest tak»e decyt systemu sprawdzaj¡cego informacje
epistemiczne.
Badacz zauwa»a, i» nie wszyscy pacjenci z amnezj¡ uzupeªniaj¡
luki w pami¦ci konfabulacjami. Zwykle jest tak, »e pacjenci amnestyczni, raportuj¡, i» nie pami¦taj¡ przeszªych wydarze«. Pacjenci z amnezj¡ skroniow¡ posiadaj¡ rozlegªe uszkodzenia struktur mózgu odpowiedzialnych za przechowywanie danych pami¦ciowych, w zwi¡zku z tym,
zdarzenie, o które zostali zapytani, nie jest reprezentowane w ich mózgach. Niemniej jednak ich procesy sprawdzaj¡ce funkcjonuj¡ poprawnie  monitoruj¡ brak danych pami¦ciowych. W przypadku osób, które
konfabuluj¡ na temat pami¦ci, jest inaczej. Pacjenci ci nie s¡ zdolni
do skorygowania wªasnych przekona«, gdy» ich procesy sprawdzaj¡ce

7

funkcjonuj¡ niepoprawnie . S¡ wi¦c przekonani, »e opieraj¡ swe s¡dy
na rzetelnych danych pami¦ciowych (Hirstein 2005, s. 65).

7

Wiele danych anatomicznych, zjologicznych oraz pochodz¡cych z bada«

nad lezjami mózgu wskazuj¡, »e procesy sprawdzaj¡ce znajduj¡ si¦ w obszarach przebiegaj¡cych przez kor¦ oczodoªowo-czoªow¡, za: Hirstein 2005,
s. 180.
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Analogiczna sytuacja jest w przypadku osób z zespoªem Antona.
Zespóª ten Hirstein nazywa za F. C. Redlichem i G. Bonvicinim percepcyjnym odpowiednikiem zespoªu Korsakowa (Hirstein 2005, s.146).
Mamy tu do czynienia z podobn¡ sytuacj¡  wiemy o tym, i» nie ka»dy
pacjent z uszkodzon¡ kor¡ wzrokow¡ konfabuluje na temat bie»¡cych
percepcji. Pacjenci niewidomi zwykle raportuj¡, »e nie widz¡. Tylko
nieliczny odsetek osób z uszkodzon¡ kor¡ wzrokow¡ cierpi na zespóª
Antona. Zdaniem Hirsteina, dzieje si¦ tak dlatego, »e pacjenci ci oprócz
decytu epistemicznego (tu: percepcyjnego) maj¡ uszkodzone procesy

8

sprawdzaj¡ce dane percepcyjne . Prowadzi to do sytuacji, w której pa-

9

cjent nie zdaje sobie sprawy z tego, »e nie widzi .
Schemat owych trzech czynników powoduj¡cych konfabulacje pasuje, zdaniem Hirsteina, do wszystkich przypadków klinicznych konfabulacji. Za ka»dym razem mamy do czynienia z jakim± decytem wiedzy
(wiedzy pami¦ciowej, wiedzy wynikaj¡cej z percepcji wzrokowej b¡d¹
percepcji ciaªa, wiedzy dotycz¡cej emocji przypisywanej znajomej twarzy etc.), trudno±ci¡ ze sprawdzaniem danych (pami¦ciowych, percepcyjnych, emocjonalnych) oraz z tendencj¡ do tworzenia przekona« nie
opartych o rzetelne dane i rzetelne procesy sprawdzaj¡ce. Dlatego te»
przekonania pacjentów s¡ bª¦dnie ugruntowane  s¡ bowiem skutkiem
dziaªania nieprawidªowych procesów poznawczych.
Epistemiczne uj¦cie konfabulacji mo»na scharakteryzowa¢ za pomoc¡ kilku wspóªwyst¦puj¡cych warunków. W jednej wersji podaje
si¦ (1) warunki dla bª¦dnie ugruntowanej wypowiedzi, w innej wersji  (2) warunki dla bª¦dnie ugruntowanej reprezentacji niewerbalnej.
W wersji pierwszej, warunki konfabulacji wygl¡daj¡ nast¦puj¡co:
Jan konfabuluje werbalnie, wtedy i tylko wtedy, gdy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan twierdzi, »e p,
Jan jest przekonany, »e p,
My±l Jana, »e p  jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan nie wie, »e jego my±l jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan powinien wiedzie¢, »e jego my±l jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan jest pewny, »e p (Hirstein 2005, s. 187).

W wersji z bª¦dnie ugruntowan¡ reprezentacj¡ niej¦zykow¡ warunki
te maj¡ posta¢:

8

W niektórych przypadkach zespoªu Antona obserwuje si¦ oprócz uszko-

dzenia kory wzrokowej, rozlegªe uszkodzenia kory oczodoªowo-czoªowej, za:
Hirstein, s.146.

9

Odwróceniem zespoªu Antona mo»na nazwa¢ ±lepowidzenie. Pacjent cier-

pi¡cy na ±lepowidzenie nie wie, »e widzi, za: Herzyk, s. 46.
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Jan konfabuluje niewerbalnie wtedy i tylko wtedy, gdy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Jan ma reprezentacj¦ r,
Reprezentacja `r' jest prawidªowa dla Jana,
Reprezentacja `r' jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan nie wie, »e reprezentacja `r' jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan powinien wiedzie¢, »e reprezentacja `r' jest bª¦dnie ugruntowana,
Jan jest pewny, »e reprezentacja `r' jest prawidªowa (Hirstein
2005, s. 198).

Kryterium bª¦dnego ugruntowania przekonania nawi¡zuje do reliabilizmu procesualnego Alvina Goldmana (Hirstein 2005, s. 179). Filozof
ten jest krytycznym kontynuatorem programu epistemologii znaturalizowanej Quine'a. Jego stanowisko nazywane jest naturalizmem umiarkowanym, jako »e w przeciwie«stwie do radykalnych naturalistów, takich jak np. Paul i Patricia Churchlandowie czy te» Stephen Stich,
nie postuluje on wyeliminowania epistemologii na rzecz psychologii po-

10 .

znawczej, neuropsychologii i innych nauk o poznaniu

Konsekwencj¡ naturalizmu umiarkowanego jest eksternalizm epistemiczny w uzasadnianiu przekona«, czyli stanowisko twierdz¡ce, i» podmiot nie musi mie¢ dost¦pu do czynników uzasadniaj¡cych jego przekonanie. Innymi sªowy, prawdziwe przekonanie mo»e nale»e¢ do wiedzy
dzi¦ki czynnikom, które nie s¡ introspekcyjnie dost¦pne podmiotowi
a on sam mo»e nie zdawa¢ sobie sprawy z tego, jakie procesy czy relacje uzasadniaj¡ jego przekonanie (Ziemi«ska 2002).
Przede wszystkim powstaje jednak pytanie, jak ustali¢ czy dany proces poznawczy jest wiarygodny czy nie? Goldman w pó¹niejszej swojej
pracy rozwin¡ª reliabilizm procesualny nawi¡zuj¡c do epistemologii aretycznej (Ziemi«ska 2002, s. 201). Postulowany przez lozofa reliabilizm
aretyczny odwoªuje si¦ do sprawno±ci intelektualnych oraz do intelektualnych wad. W tym uj¦ciu przekonanie jest uzasadnione, gdy pochodzi
z intelektualnej sprawno±ci, za± nieuzasadnione, gdy pochodzi z intelektualnej wady (Ziemi«ska 2002, s. 201). Intelektualne sprawno±ci posiadaj¡ procesy poznawcze, które uznajemy za rzetelne, intelektualne
wady za± posiadaj¡ te procesy poznawcze, które uznawane s¡ za nierzetelne. Lista intelektualnych sprawno±ci i wad ustalana jest przez osoby

oceniaj¡ce epistemiczn¡ rzetelno±¢ procesów poznawczych (epistemic

10

Zamiast zniesienia tradycyjnej ontologii przekona« i s¡dów oraz zwi¡za-

nych z nimi prawdziwo±ciowych warto±ci epistemicznych Goldman postuluje
by uzna¢ epistemologi¦ za odr¦bn¡ dyscyplin¦, która jednak b¦dzie wykorzystywa¢ dane nauk empirycznych na temat procesów poznawczych.
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(Ziemi«ska 2002, s. 202). Tak wi¦c o tym, które procesy

poznawcze s¡ intelektualnie sprawne, a które nie, decyduj¡ eksperci,
a nie jaka± faktyczna reliabilno±¢.
W przypadku konfabulacji klinicznych przekonania pacjentów s¡
skutkiem nieprawidªowo funkcjonuj¡cych procesów poznawczych w wyniku uszkodze« ró»nych obszarów mózgu. W±ród neuropsychologów
i epistemologów nie ma wi¦c rozbie»no±ci, co do tego, i» przekonania
pacjentów s¡ bª¦dnie ugruntowanie. Powstaje oczywi±cie szereg pyta«
dotycz¡cych interpretacji bada« oraz danych anatomicznych i zjologicznych w ka»dym z tych zespoªów. Niemniej jednak, termin konfabulacja stosuje si¦ nie tylko do przypadków klinicznych, lecz tak»e niekiedy do opisu bª¦dnych przekona« u osób zdrowych. Konfabulacjami
nazywa si¦ dla przykªadu przekonania oparte na bª¦dnym wydobyciu
informacji z pami¦ci. Badania Elizabeth Loftus nad pami¦ci¡ faªszyw¡ wykazuj¡, i» ludzka pami¦¢ jest zawodna i cz¦sto poddaje si¦ zªudzeniom (Loftus 2002). Podobne wnioski wypªywaj¡ z bada« Daniela
Schactera, który wyró»niª ró»ne rodzaje bª¦dów przeksztaªcenia pami¦ci, np. bª¦dn¡ atrybucj¦ ¹ródªa, tendencyjno±¢ i sugestywno±¢ pami¦ci
(Schacter 2003). Konfabulacje spotykane s¡ tak»e cz¦sto u maªych dzieci, które myl¡ rzeczywisto±¢ z wyobra¹ni¡ oraz s¡ bardziej podatne na
zafaªszowania pami¦ci pod wpªywem sugestii (Schacter 2003, s. 204).

6. Tryby konfabulowania oraz trzy typy konfabulacji
Przejd¦ teraz do omówienia ró»nych trybów konfabulowania. Przyjmuj¦ za Hirsteinem epistemiczn¡ interpretacj¦ konfabulacji jako nie±wiadomego uzupeªniania luk nie tylko w systemie pami¦ciowym. Tak
wi¦c konfabulacja to nie±wiadome uzupeªnianie luk w systemie poznawczym, które mo»e mie¢ form¦ werbaln¡ b¡d¹ niewerbaln¡.
Uznaj¡c za zasadne warunki konfabulowania wyró»nione przez Hirsteina, twierdz¦ jednak, i» lozof ten (a) nie podj¡ª kluczowego zagadnienia dotycz¡cego epistemicznej interpretacji owej luki w systemie
poznawczym, oraz (b) brakuje w jego koncepcji, w¡tku który wyja±niaªaby za pomoc¡ jakich operacji epistemicznych ow¡ luk¦ mo»na uzupeªni¢. W koncepcji Hirsteina, warunek (3) konfabulowania zarówno
dla wersji z bª¦dnie ugruntowanym twierdzeniem jak i bª¦dnie ugruntowan¡ reprezentacj¡ (My±l Jana, »e `p' jest bª¦dnie ugruntowana
oraz Reprezentacja `r' jest bª¦dnie ugruntowana) oznacza jedynie, i»
system poznawczy generuje bª¦dy w wyniku decytów, jakie posiada.
Hirstein twierdzi, i» reprezentacja w mózgu mo»e by¢ bª¦dnie ugruntowana, gdy» proces poznawczy, który j¡ wytworzyª byª sªabo usytuowany w odno±nej dziedzinie wiedzy (Hirstein 2005, s. 190). Dla ka»dego
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z zespoªów neuropsychologicznych decyt wyst¦puje w innym obszarze
wiedzy: w zespole Antona jest to luka w wiedzy percepcyjnej, w zespole
Korsakowa  luka w systemie pami¦ci, w anozognozji przy hemiplegii 
luka w wiedzy nt. wªasnego ciaªa. Filozof nie wyja±nia jednak w terminach epistemicznych, jaki charakter ma ten decyt wiedzy, ponadto nie
stopniuje ani nie odró»nia odmiennych fenomenów zwi¡zanych z luk¡
w systemie poznawczym.
Moim zdaniem, z epistemicznego punktu widzenia punktem wyj±cia konfabulacji mog¡ by¢ trzy ró»ne stany pocz¡tkowe ró»nicowane
ze wzgl¦du na stopie« posiadanej wiedzy. Proponuj¦ aby stany wyj±ciowe konfabulowania scharakteryzowa¢ ilo±ciowo w zale»no±ci od wielko±ci decytu wiedzy. Punktem wyj±cia konfabulacji mo»e by¢ (a) sytuacja caªkowitego braku danych w systemie wiedzy na temat zjawiska,
o którym konfabulujemy, (b) sytuacja, gdy wyst¦puj¡ szcz¡tkowe dane
o zjawisku, na temat którego konfabulujemy, oraz (c) sytuacja, gdy posiadamy w miar¦ peªne dane w systemie wiedzy. S¡dz¦, i» w zale»no±ci
od stanu wyj±ciowego, mamy do czynienia z trzema ró»nymi trybami
konfabulowania: wypeªnianiem konfabulacyjnym, scalaniem konfabulacyjnym, dodawaniem lub uzmiennianiem konfabulacyjnym.
Trzy wyró»nione przeze mnie tryby konfabulowania to inaczej ró»nego rodzaju operacje mentalne, które prowadz¡ do uzupeªniania luk
w

systemie

poznawczym.

Wypeªnianie

konfabulacyjne

polega

na

uzupeªnianiu decytu w systemie poznawczym poprzez caªkowite zapeªnienie luki w przypadku zupeªnego braku informacji. Efektem wypeªniania konfabulacyjnego jest

konfabulacja wypeªniaj¡ca.

Scalanie kon-

fabulacyjne polega za± na ª¡czeniu ze sob¡ szcz¡tkowych danych, które
s¡ dost¦pne systemowi poznawczemu. Wynikiem takiego scalenia jest

konfabulacja scalaj¡ca

polegaj¡ca na poª¡czeniu dwóch ró»nych rodza-

jów informacji. Z kolei dodawanie i uzmiennianie konfabulacyjne polega
na dodawaniu informacji do istniej¡cych w miar¦ peªnych danych b¡d¹
te» na uzmiennianiu istniej¡cych informacji, mi¦dzy innymi za pomoc¡
zabarwienia emocjonalnego, co równie» prowadzi do konfabulacji, któr¡
nazywam

konfabulacj¡ addytywn¡.

Zestawienie trzech operacji mental-

nych oraz przyporz¡dkowanych im rodzajów konfabulacji przedstawione zostaªo w tabeli 1.
Pozostaje jeszcze odpowiedzie¢ na trudne pytanie, czy powy»ej zaproponowane rozró»nienia mo»na odnie±¢ do omawianych wcze±niej
w kontek±cie konfabulacji zespoªów neuropsychologicznych? We¹my
przykªad zespoªu Korsakowa. Neuropsychologowie zgadzaj¡ si¦, i» zaburzenia w tym zespole polegaj¡ przede wszystkim na utracie cz¦±ci
wspomnie«. Punktem wyj±cia w zespole Korsakowa jest wi¦c prawdopodobnie brak danych w systemie wiedzy pami¦ciowej. S¡dz¦, »e  z epi-
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Trzy tryby konfabulowania i trzy rodzaje konfabulacji

Stan wyj±ciowy

Operacja mentalna

Brak danych

Wypeªnianie konfabulacyjne

w systemie poznawczym
Szcz¡tkowe dane

Scalanie konfabulacyjne

w systemie poznawczym
W miar¦ peªne dane

Dodawanie/uzmiennianie konfabulacyjne

w systemie poznawczym

stemicznego punktu widzenia  operacja mentalna w przypadku niektórych rodzajów nie±wiadomego zmy±lania w tym zespole, to wypeªnianie
konfabulacyjne, którego efektem jest konfabulacja wypeªniaj¡ca.
Podobnym przykªadem z punktu widzenia epistemicznego mo»e by¢
zespóª Antona. Pacjenci z tym zespoªem zdaj¡ si¦ nie wiedzie¢, »e nie
widz¡. Wedªug Hirsteina wypeªniaj¡ oni luki w wiedzy percepcyjnej
poprzez zdawanie relacji z rzekomego wygl¡du sceny wzrokowej. Moim
zdaniem ten rodzaj operacji mentalnej to równie» wypeªnianie konfabulacyjne, którego punktem wyj±cia jest luka w systemie wiedzy a efektem
konfabulacja wypeªniaj¡ca. Polega to na tym, »e caªkowita luka w wiedzy na temat percepcji wzrokowej w wyniku ±lepoty wypeªniana jest
nast¦pnie konfabulacjami.
Innym przykªadem s¡ konfabulacje w sytuacjach laboratoryjnych
u osób po przeci¦ciu spoidªa wielkiego. Osoby te maj¡ dost¦p do szcz¡tkowej informacji percepcyjnej  informacja z lewej strony pola widzenia traa do prawej póªkuli, która przetwarza t¦ informacj¦ w sposób
nie±wiadomy. Z uwagi na to, i» prawa póªkula nie ma mo»liwo±ci przesªania informacji do lewej, j¦zykowej póªkuli, informacja scalana jest na
nie±wiadomym poziomie, co prowadzi do konfabulacji w postaci uzasadnie« wªasnych wyborów i dziaªa«. Pacjent nie wie, »e jego prawa póªkula przetwarza informacj¦ wzrokow¡, jednak zachowuje si¦ tak, jakby
informacja byªa przetwarzana. S¡dz¦, »e mo»na ten przypadek zakwalikowa¢ jako przykªad konfabulacji scalaj¡cej, której punktem wyj±cia
s¡ szcz¡tkowe dane, a operacj¡ mentaln¡ jest tu scalanie informacji.
Najbardziej kontrowersyjnym przykªadem s¡ konfabulacje addytywne, których punktem wyj±cia s¡ prawie peªne dane w systemie poznawczym. Jak si¦ wydaje, mog¡ tu wchodzi¢ w gr¦ dwie ró»ne operacje mentalne  nadmiarowe dodawanie nowych informacji do istniej¡cych ju»
danych b¡d¹ te» uzmiennianie istniej¡cych danych. Wydaje si¦, »e ten
sposób konfabulowania przysªuguje w szczególno±ci zdrowym systemom
poznawczym w sytuacji, kiedy dost¦p do informacji  np. pami¦ciowej
czy percepcyjnej  jest wystarczaj¡cy, natomiast dodatkowe informacje
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wpªywaj¡ m.in. na emocjonalne zabarwienie, wyolbrzymienie lub nawet
zmian¦ danych. Te dodatkowe informacje to dla przykªadu dodatkowa
wiedza b¡d¹ stan emocjonalny osoby konfabuluj¡cej, które mog¡ mie¢
wpªyw na przypominanie lub percepcj¦.
Zapewne wszystkie trzy rodzaje konfabulacji  wypeªniaj¡ca, scalaj¡ca jak i addytywna  mog¡ wyst¦powa¢ w zdrowych systemach
poznawczych w ró»nych domenach wiedzy. We¹my przykªad standardowego systemu pami¦ci. Wspóªczesne badania z zakresu psychologii
poznawczej pokazuj¡, i» ludzka pami¦¢ ma wiele ogranicze«  od najprostszych, maªo znacz¡cych znieksztaªce« pami¦ci po faªszywe wspomnienia, które mog¡ mie¢ ogromne znaczenie spoªeczne w przypadku
na przykªad faªszywych wspomnie« ±wiadków. L. French, M. Garry
i E. Loftus (2009) referuj¡ stan wspóªczesnych bada« nad konfabulacjami pami¦ciowymi w zdrowych systemach poznawczych. Wynika
z niego, i» ludzkie wspomnienia poddaj¡ si¦ wielu znieksztaªceniom,
a sugestywno±¢ i spoªeczna manipulacja mog¡ doprowadzi¢ do wdrukowania faªszywych wspomnie«.
W±ród wielu podziaªów bª¦dów ludzkiej pami¦ci wart¡ zwrócenia
uwagi jest klasykacja Daniela Schactera wyró»niaj¡ca tzw. siedem
bª¦dów pami¦ci. Schacter uznaje standardowe bª¦dy pami¦ci nie tyle
za wady, co raczej za zalety systemu pami¦ci b¡d¹ te» skutki uboczne poprawnych i u»ytecznych mechanizmów poznawczych

11 . Wprowa-

dza on dwie ró»ne kategorie bª¦dów pami¦ci: bª¦dy pomijania i bª¦dy
przetwarzania (Schacter 2003, s. 15). W my±l proponowanej tutaj interpretacji, bª¦dy pami¦ci nale»¡ce do tej drugiej kategorii, czyli bª¦dy
przetwarzania, mo»na rozpatrywa¢ jako przykªady konfabulacji pami¦ciowych w zdrowych systemach poznawczych. Do bª¦dów przetwarzania
zalicza si¦: (1) bª¦dna atrybucja, (2) sugestywno±¢, (3) tendencyjno±¢,
(4) uporczywo±¢ (Schacter 2003, por. równie» tab. 2).
S¡dz¦, »e podziaª bª¦dów pami¦ci Daniela Schactera mo»na zinterpretowa¢ w ±wietle zaproponowanych przeze mnie kategorii. Konfabulacj¡ wypeªniaj¡c¡ nazwa¢ mo»na faªszyw¡ tre±¢ pami¦ci w sytuacji
wypeªniania luk w systemie poznawczym przy braku dost¦pu do informacji. Przykªadem mog¡ by¢ faªszywe wspomnienia. Badania z psychologii pami¦ci pokazuj¡, »e faªszywe wspomnienia wyst¦puj¡ do±¢ po-

11

Propozycja Schactera nowego spojrzenia na bª¦dy pami¦ci jako raczej

na zalety systemu a nie wady ma interpretacj¦ ewolucjonistyczn¡. Badacz
twierdzi, »e bª¡d nietrwaªo±ci oraz bª¡d uporczywo±ci pami¦ci s¡ adaptacjami, natomiast inne bª¦dy pami¦ci to skutki uboczne innych adaptacyjnych
i poprawnie funkcjonuj¡cych procesów poznawczych (Schacter 2003, s. 282
316).
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TABELA 2. Siedem bª¦dów pami¦ci w uj¦ciu Daniela Schactera (Schacter, 2003).
Rekonstrukcja wªasna.

Kategoria
bª¦du

Cecha/bª¡d
pami¦ci

Efekt

Bª¦dy

1. Nietrwaªo±¢

Informacja nie zostaje

pomijania

2. Roztargnienie

zakodowana b¡d¹ wydobyta

3. Blokowanie

z pami¦ci

4. Bª¦dna atrybucja

nieprawidªowa forma pami¦ci;

Bª¦dy

5. Sugestywno±¢

zafaªszowanie pami¦ci

przetwarzania

6. Tendencyjno±¢
wyolbrzymienie i mimowolne
7. Uporczywo±¢

narzucanie si¦ niechcianych
wspomnie«

wszechnie w ludzkiej populacji (French, Garry, Loftus 2009, Schacter
2003).
Konfabulacja scalaj¡ca z kolei wi¡»e si¦, moim zdaniem, z bª¦dem
scalania ±ladów pami¦ciowych. Wyst¦puje on wówczas, gdy dwa ró»ne ±lady pami¦ciowe scalane s¡ w jeden. Mo»e to dotyczy¢ sklejania
sªów, zda«, obrazów czy te» twarzy. Najlepiej oddaje to przykªad podany przez Schactera: Poznawszy pana Wilsona i pana Alberta na
spotkaniu roboczym, ±miaªo odpowiadasz na pytanie wspólnika o nazwisko wiceprezesa ich rmy: pan Wilbert. Zapami¦taªe± prawidªowo
cz¦±ci skªadowe obu nazwisk, ale pomyªkowo skleiªe± je, tworz¡c nowe (Schacter 2003, s. 148). Konfabulacje scalaj¡ce to przede wszystkim
bª¦dne atrybucje ¹ródªa informacji, czyli dla przykªadu przypisanie znajomej twarzy do nieprawidªowego kontekstu. Cech¡ charakterystyczn¡
tego bª¦du jest to, i» istotna tre±¢ pami¦ci mo»e by¢ prawidªowa natomiast bª¦dny jest kontekst, w którym t¦ tre±¢ sytuujemy.
Proponuj¦, aby jako przykªad konfabulacji addytywnej rozwa»y¢
przede wszystkim uporczywo±¢ wspomnie«. W przypadku tego bª¦du
pami¦¢ przeszªych zdarze« mo»e by¢ prawidªowa, natomiast mog¡ pojawia¢ si¦ naddatki w postaci wyolbrzymionego emocjonalnego zabarwienia przeszªych zdarze«. Uporczywo±¢ pami¦ci to niechciane narzucanie
si¦ wspomnie« o negatywnym b¡d¹ pozytywnym emocjonalnym zabarwieniu. Tego rodzaju wspomnienia cz¦sto s¡ znieksztaªcone poprzez
wyolbrzymienie cech przeszªych zdarze«. Fenomen ten jest domen¡
zdrowych systemów poznawczych, cho¢ w skrajnych przypadkach mo»e
prowadzi¢ do zaburze« (Schacter 2003, s. 247281).
Za jeszcze inny przykªad konfabulacji addytywnej mo»na uzna¢ tendencyjno±¢ pami¦ci, np. tzw. efekt zgodno±ci. Efekt ten to m. in. tendencja do uznawania, i» w przeszªo±ci gªosili±my pogl¡dy takie jak obecnie.
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Schacter przybli»a wyja±nienie tego bª¦du pami¦ci za pomoc¡ metafory odwoªuj¡cej si¦ do ksi¡»ki Orwella Rok 1984. Jego zdaniem ludzka
pami¦¢ przypomina Rz¡dowe Ministerstwo Prawdy, instytucj¦, która
manipulowaªa do±wiadczeniem pami¦tania zmieniaj¡c historyczne ¹ródªa (Schacter 2003, s. 213). Analogiczne jest dziaªanie ludzkiego umysªu, który cz¦sto ma tendencj¦ do przeksztaªcania przeszªo±ci wzgl¦dem
tego, co aktualnie dane. Dlatego te» wydaje mi si¦, i» bª¡d tendencyjno±ci pami¦ci zaliczy¢ mo»na do konfabulacji addytywnej, której punktem wyj±cia s¡ w miar¦ peªne dane w systemie poznawczym natomiast
operacj¡ mentaln¡ jest uzmiennianie konfabulacyjne.

Zako«czenie
W niniejszym artykule omówiªam dwa podej±cia do zagadnienia
konfabulacji: pami¦ciowe i epistemiczne. Ponadto uzupeªniªam wyja±nienie epistemiczne konfabulacji o kategoryzacj¦ typów zaburze« poznawczych i odpowiednich typów konfabulacji. Podane przeze mnie
przykªady trzech trybów konfabulowania w odniesieniu do konfabulacji pami¦ciowych we wªa±ciwie funkcjonuj¡cych systemach poznawczych jest tylko wst¦pem do szerszego uj¦cia konfabulacji. Jak zostaªo
powiedziane w podrozdziale krytykuj¡cym w¡skie, klasyczne podej±cie,
konfabulacje pami¦ciowe nie wyczerpuj¡ wszystkich przykªadów konfabulowania. Aby epistemiczna teoria konfabulacji miaªa szersze znaczenie

potrzebna

b¦dzie

analiza

innych

przykªadów

konfabulacji

w zdrowych systemach poznawczych, takich jak konfabulacji na temat
percepcji ciaªa, percepcji stanów umysªów innych osób czy te» uzasadniania wªasnych przekona« i dziaªa«.
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Cognitive science grasps of confabulation:
memory vs. epistemic approach

Magdalena Reuter

Adam Mickiewicz University in Pozna«
Confabulation is ill-grounded belief, which is an eect of
lling-in gaps in cognitive system. It should be distinguished from a lie,
because confabulating people have no intention to deceive. I dierentiate
between pathological and normal confabulations. Then I present two
approaches to confabulation: memory approach and epistemic approach.
According to the rst, narrow approach, confabulations are an eect
of lling-in gaps in memory. According to the second, wide approach,
confabulations may be interpreted in terms of other knowledge domains,
like visual perception or body perception. In the paper I propose to look
at confabulation as a way our mind work in the situation of lack of
information. I distinguish lling-in confabulations from consolidating
confabulations and additive confabulations.
Abstract.

Keywords:

confabulations, cognitive illusions, memory, perception

