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osobowo�ciowym oraz rodzajem przemocy. Dzi�ki wyłonieniu ró�norodnych czynników 
ryzyka wyst�pienia przemocy oraz jej uwarunkowa� rodzinnych i osobowo�ciowych zys-
kujemy bardzo cenny materiał do działa� profilaktycznych oraz terapii sprawców. Obok 
wa�nych ustale� teoretycznych autorka wyprowadza wiele wniosków praktycznych, co 
czyni publikacj� warto�ciow� nie tylko dla badaczy, lecz tak�e dla praktyków podejmuj�-
cych działania profilaktyczne i terapeutyczne. Niew�tpliwym walorem ksi��ki jest ró�-
norodno�� prowadzonych analiz, opartych na rzetelnych, wielopłaszczyznowych bada-
niach du�ej próby sprawców. Uj�cie korelacji wyodr�bnionych typów sprawców z ró�ny-
mi aspektami ich relacji społecznych, zasobów psychologicznych i do�wiadcze� �ycio-
wych stworzyło przestrze� o wielu wymiarach, dzi�ki czemu przybli�ona została ró�no-
rodno�� sprawców przemocy przy dokonaniu mo�liwych syntez odkrywaj�cych podo-
bie�stwa w tej zło�ono�ci.  

Ksi��ka powinna zainteresowa� osoby pracuj�ce w obszarze pomocy rodzinom z do-
�wiadczeniem przemocy oraz przygotowuj�cych si� do takiej pracy studentów. Zawiera 
szerok� wiedz� teoretyczn�, ciekawe wnioski z bada� oraz wa�ne i przydatne w praktyce 
psychologicznej tre�ci. 

El�bieta Trubiłowicz 

 Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
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Tradycyjnie ju� pod koniec sierpnia, tym razem w Lozannie (Szwajcaria), odbyła si�
kolejna europejska konferencja po�wi�cona percepcji wizualnej (ECVP). Konferencje na 
ten temat s� organizowane od 1978 roku. W tym roku do Lozanny zjechało ponad 700 
naukowców i studentów z całego �wiata zainteresowanych problematyk� widzenia. 
Uczestnicy konferencji mieli okazj� wysłucha� 139 wykładów oraz zapozna� si� z niepu-
blikowanymi jeszcze wynikami bada�, przedstawionymi na 459 posterach. Dla kogo�, kto 
interesuje si� problematyk� percepcji wizualnej, udział w tym wydarzeniu pozwalał 
zorientowa� si� na temat aktualnego stanu wiedzy i najbli�szych kierunków rozwoju pro-
blematyki w tej specjalistycznej, a zarazem interdyscyplinarnej dziedzinie. Le�y ona bo-
wiem na styku psychologii, fizjologii i neurologii, a tak�e wielu nauk pomocniczych, 
pocz�wszy od filozofii przez chemi�, biologi� i fizyk�, na matematyce i informatyce ko�-
cz�c. Nieprzypadkowo wi�c miejscem spotkania naukowców była loza�ska politechnika 
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne; EPFL).  
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Miejsce konferencji okazało si� interesuj�ce równie� ze wzgl�du na modernistyczn�
architektur� kampusu, a zwłaszcza Rolex Learning Center – rozło�ysty, niemal całkowicie 
przeszklony obiekt, w którym tylko w nielicznych miejscach mo�na było znale	� kawałek 
płaskiej podłogi. Przestrze� wewn�trzna składa si� z szerokich korytarzy, lekko wznosz�cych 
si� lub opadaj�cych, poprzecinanych czytelniami, kawiarniami i bardziej lub mniej izolo-
wanymi salami przeznaczonymi do pracy indywidualnej. Miejsce niemal magiczne, pełne 
iluzorycznych �wiatłocieni, z Jeziorem Genewskim i zachodnim pasmem Alp w tle. 

Konferencj� rozpocz�ła sesja, podczas której uczczono pami�� zmarłego w maju bie-
��cego roku wybitnego naukowca, nestora bada� w dziedzinie percepcji wizualnej, prof. 
Richarda Gregory’ego (University of Bristol, UK). Pełn� anegdot i wspomnie� opowie��
o �yciu i twórczo�ci Gregory’ego przedstawili jego uczniowie – Stuart Anstis (University 
of California, San Diego, USA) i Tom Troscianko (University of Bristol, UK). Z kolei 
wieloletnia współpracownica Gregory’ego, Priscilla Heard (University of the West of 
England, UK), zaprezentowała bogaty zbiór urz�dze� i pomocy naukowych, które profe-
sor z pasj� projektował, a nast�pnie wykorzystywał w swoich eksperymentach. Gregory 
nie ufał komputerom. Uwa�ał, �e w badaniach percepcji wzrokowej konieczne jest stwa-
rzanie warunków najbardziej zbli�onych do naturalnych.  

Oprócz wspomnie� i anegdot przypomniano równie� kilka wa�nych kierunków ba-
da�, rozwijanych przez Profesora zwłaszcza w latach sze��dziesi�tych i siedemdziesi�-
tych, ale tak�e po roku 2000. Patrick Cavanagh (Université Paris Descartes, France) mó-

wił na temat historii bada� nad kolorem, których wyniki ustaliły niekwestionowan� pozy-

cj� Gregory’ego w �wiatowej psychologii percepcji. Próby wyja�nienia wielu iluzji wzro-

kowych tak�e były przedmiotem licznych bada� i publikacji profesora. Eksperymenty, 

jakie prowadził nad jedn� z najbardziej zdumiewaj�cych iluzji, tzw. wkl�słej maski (hol-

low mask), przypomnieli Melvyn A. Goodale (University of Western Ontario, Canada)  

i Brian Rogers (University of Oxford, UK). Swój referat, po�wi�cony badaniom pro-

wadzonym przez Gregory’ego nad iluzj� wkl�słej maski, Goodale rozpocz�ł od przypom-

nienia, �e ich pierwszym autorem jest Grzegorz Króliczak (University of Oregon, USA,  

a obecnie pracownik naukowy UAM w Poznaniu). Innym obszarem zainteresowania Gre-

gory’ego była ewolucja systemu wzrokowego. Ten kierunek bada� zreferował nast�pny  

z długiej listy jego uczniów – Daniel Colaco Osorio (University of Sussex, UK). Znako-

mity klimat tego sympozjum oraz wypowiedzi wielu wybitnych naukowców z o�rodków 

badawczych z całego �wiata pozwoliły zobaczy� dorobek naukowy Richarda Gregory’ego 

w znacznie szerszym kontek�cie, ni� wynikałoby to tylko z jego publikacji. 

Pierwszy dzie� konferencji tak�e miał interesuj�cy epilog. Wykład inauguruj�cy wy-

głosił bowiem Christof Koch (Division of Biology, California Institute of Technology, 

Pasadena, USA). Pod metaforycznym tytułem „From grandmother to Jennifer Aniston” 

ukrył on wyniki bada�, prowadzonych m.in. w swoim laboratorium, nad aktywno�ci�

neuronów hipokampa i ciała migdałowatego podczas percepcji twarzy i obiektów natural-

nych. Słuchaj�c (dosłownie) podczas wykładu aktywno�ci pobudzonych neuronów, nie-

odparcie przychodziły mi na my�l prekursorskie badania noblistów, Davida H. Hubela  

i Torstena Wiesela, z ko�ca lat pi��dziesi�tych XX wieku nad aktywno�ci� kolumn neuro-

nów w korze wzrokowej kotów. Aktualnie, dzi�ki wyrafinowanej technologii, badania 

nad aktywno�ci� pojedynczych neuronów z powodzeniem s� prowadzone równie� na 
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ludziach. Koch przypomniał tak�e zasługi, jakie dla współczesnych teorii neuronalnej 
aktywno�ci mózgu miał Polak, Jerzy Konorski, zwłaszcza jego koncepcja komórek i pól 
gnostycznych. Uwa�am, �e zbyt rzadko sami o tym pami�tamy. Nie pomin�ł tak�e roli, 
jak� w jego badaniach, a przede wszystkim w teoretycznej refleksji nad aktywno�ci�
mózgu, odegrał Francis Crick.  

Kolejne dni konferencji były realizowane według stałego rytmu przeplataj�cych si�
sesji referatowych i sympozjów oraz sesji posterowych. Na uwag� zasługuje bardzo dobra 
organizacja wszystkich wydarze� konferencyjnych. Jako zasad� przyj�to, �e równocze�-
nie mog� odbywa� si� tylko dwie sesje referatowe, które tematycznie znacznie od siebie 
odbiegaj�. Dzi�ki temu do�� łatwo mo�na było wybra� bardziej interesuj�c� dla siebie. 
Sesje posterowe tak�e miały swój czas (w innych porach mo�na było skontaktowa� si�  
z autorami posterów oznaczonych parzystymi numerami, a w innych – z autorami poste-
rów o numerach nieparzystych), a ich miejsce i organizacja pozwalały na swobodn� roz-
mow�. Nie brakowało równie� czasu na indywidualne spotkania.  

Tematyka sesji wykładowych i posterowych mogła zaspokoi� zainteresowania naj-
bardziej wyrafinowanych badaczy problematyki percepcji wizualnej. Na trzy sesje chciał-
bym jednak zwróci� szczególn� uwag�, których wybór do pewnego stopnia jest podykto-
wany moimi osobistymi zainteresowaniami.  

Podczas sesji zatytułowanej Neural mechanisms zespół pod kierunkiem Franka 
Scharnowskiego (Wellcome Trust Centre for Neuroimaging i Institute of Cognitive Neu-
roscience, University College London, UK) przedstawił wyniki bada� nad autostymulacj�
pierwszorz�dowej kory wzrokowej, prowadzon� za pomoc� neurofeedbacku. Osoba bada-
na, która znajduje si� w skanerze fMRI, �ledzi na ekranie poziom spontanicznej aktyw-
no�ci własnej kory wzrokowej. Podczas treningu jest proszona zarówno o wizualizacj�
wyrazistych wspomnie�, jak i o stał� kontrol� poziomu pobudzenia kory wzrokowej. Po 
kilkunastu minutach siedmiu osobom badanym (na jedena�cie, które wzi�ły udział w eks-
perymencie) udało si� na tyle znacz�co podnie�� poziom aktywno�ci pierwszorz�dowej 
kory wzrokowej, �e próg bod	ca wizualnego eksponowanego w zadaniu testowym okazał 
si� u nich znacz�co ni�szy ni� u osób, którym nie udało si� zaktywizowa� kory wzro-
kowej. Jak si� okazuje, niejako na �yczenie mo�emy znacz�co podnie�� poziom naszej 
spostrzegawczo�ci.  

W innym referacie Radosław M. Cichy oraz jego współpracownicy (Bernstein Center 
for Computational Neuroscience, Humboldt University i Berlin School of Mind and 
Brain, Humboldt University Berlin, Germany) przedstawili wyniki bada� nad lokalizacj�
neuroanatomiczn� wizualnych funkcji percepcyjnych i wyobra�eniowych. Na podstawie 
wyników fMRI wykazali, �e aktywno�� mózgu podczas widzenia i wyobra�ania sobie 
ró�nych obiektów umieszczonych w przestrzeni jest rejestrowana dokładnie w tych sa-
mych cz��ciach �cie�ek wzrokowych: brzusznej, odpowiedzialnej za rozpoznanie obiektu, 
i grzbietowej, odpowiedzialnej za ich lokalizacj� w przestrzeni. Wyniki tych bada� maj�
ogromne znaczenie dla zrozumienia roli tzw. odgórnych procesów umysłowych (top- 

-down) w percepcji wzrokowej. Wzmacniaj� one bowiem hipotez� o fundamentalnej roli 
wyobra	ni wizualnej w procesie widzenia. 

Zdumiewaj�ce wyniki bada� pacjentki BT, cierpi�cej na posttraumatyczne dysocja-
cyjne zaburzenia to�samo�ci (dissociative identity disorder after trauma), poł�czone z cał-
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kowit� utrat� zdolno�ci widzenia, przedstawił zespół kierowany przez Hansa Strasburgera 
(Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximilians-University München i Department 

of Medical Psychology and Medical Sociology, Georg-August University of Göttingen, 

Germany). Po 15 latach �lepoty pacjentka została poddana długotrwałej terapii i wszystkie 

jej funkcje wzrokowe wróciły do normy. Tego typu zaburzenia Zygmunt Freud diagno-

zował jako przypadki histerii. Najbardziej niezwykłe było jednak to, �e we współpracy  

z terapeut� pacjentka mogła w znacznym stopniu kontrolowa� aktualny stan swojej 

aktywno�ci wzrokowej: od normalnego widzenia do całkowitej �lepoty. Podczas jednego  

i drugiego stanu przeskanowano mózg pacjentki za pomoc� fMRI. Okazało si�, �e je�li 

pacjentka traciła zdolno�� widzenia, wówczas ustawały wszystkie funkcje jej kory wzro-

kowej oraz wzgórza, które s� aktywne podczas normalnego widzenia. Przypadek pacjent-

ki BT znakomicie ilustruje mo�liwo�ci mózgu w zakresie blokowania pierwotnych funkcji 

wzrokowych pod wpływem traumatycznego do�wiadczenia. 

Druga sesja, na któr� chciałbym zwróci� uwag�, dotyczyła ró�nic mi�dzypłciowych 

w zakresie percepcji społecznej. W sympozjum zorganizowanym przez Marin� Pavlov�

(Developmental Cognitive & Neuroscience Unit, Children’s Hospital, University of 

Tübingen, Germany) wzi�ło udział wielu znakomitych naukowców, z Beatrice de Gelder 

(Cognitive and Afective Neuroscience Laboratory, Tilburg University, Netherlands i Mar-

tinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital, USA) i – jak 

zwykle ekstrawaganckim – Davidem I. Perrettem (Perception Laboratory, School of Psy-

chology, University of St Andrews, Scotland, UK) na czele. Jakkolwiek wyniki niemal 

wszystkich bada� przedstawionych w czasie sympozjum wskazuj� na to, �e kobiety traf-

niej odczytuj� wyraz mimiczny twarzy i zachowania niewerbalne innych osób ni� m��-

czy	ni, to dokładniejsze przyjrzenie si� tej zale�no�ci ujawnia równie liczne od niej od-

st�pstwa. Na przykład, ró�nice w zakresie trafno�ci interpretacji wyrazu mimicznego 

zmniejszaj� si� u kobiet z wiekiem, zwłaszcza po menopauzie. Okazuje si� równie�, �e 

m��czy	ni lepiej radz� sobie z interpretacj� wyrazu mimicznego twarzy innych m��czyzn 

ni� kobiety. Ponadto stwierdzono, �e na poziom interpretacji wyrazu mimicznego i za-

chowa� niewerbalnych w istotnym stopniu wpływaj� takie czynniki, jak stereotypy, 

nastrój, orientacja seksualna obserwatora. Na uwag� zasługuje tak�e cz�sto stosowana w 

tych badaniach technika MEG (magnetoencefalografia), która pozwala na równoczesn�

rejestracj� 	ródła sygnału z wysok� rozdzielczo�ci� czasow�. Jak nieco kokieteryjnie 

zasugerowała Pavlova, technika ta znacznie bardziej nadaje si� do badania mózgu kobiet 

ze wzgl�du na podobie�stwo urz�dzenia do suszarki do włosów w zakładzie fryzjerskim 

(sic!), ni� niewygodne czepki do pomiaru reakcji elektromagnetycznej mózgu (EEG) lub 

skaner fMRI. 

Czwartego dnia konferencji Manfred Fahle (Dept of Human Neurobiology, Univer-

sity of Bremen, Germany; Wellcome Laboratories, City University, London, UK) zaprosił 

na sympozjum zatytułowane Psychophysics: Yesterday, today, and tomorrow. Sesja zo-

stała zaprojektowana w taki sposób, aby z jednej strony przedstawi� histori�, a z drugiej 

najbardziej obiecuj�ce kierunki bada� w kluczowych dziedzinach zwi�zanych z percepcj�

przestrzeni, czasu, koloru, ruchu i cech obiektów. Prelegentami były osoby, które niemal 

całe swoje zawodowe �ycie po�wi�ciły na badania w której� ze wskazanych dziedzin. Na 

temat percepcji przestrzeni mówił Gerald Westheimer (Westheimer Laboratory, Univer-
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sity of California, USA), wci�� pełen energii, 86-letni emerytowany profesor psycho-
fizjologii, którego najnowsze publikacje datowane s� na rok 2010. Problematyk� percepcji 
temporalnych cech spostrzeganych obiektów omówił Bruno G. Breitmeyer (Visual 
Cognition Lab, Dept of Psychology, University of Houston, Texas, USA), autor wydanej 
w 2010 roku interesuj�cej ksi��ki Blindspots: The many ways we cannot see (Oxford Uni-
versity Press, USA). Z kolei John D. Mollon (Dept of Experimental Psychology, Cam-
bridge University, UK) tradycyjnie ju� podj�ł temat widzenia koloru, a George Sperling 
(Dept of Cognitive Sciences, University of California, USA), odkrywca pami�ci iko-
nicznej w latach sze��dziesi�tych XX wieku, mówił o swojej wielkiej pasji – widzeniu ru-
chu. Sesj� zamkn�ł Michael J. Morgan (Max Planck Institute of Neurology, Germany) 
referatem dotycz�cym progów percepcji kontrastów i jasno�ci.  

Go�ciem specjalnym konferencji był natomiast Richard Frackowiak (Service de 
Neurologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne, CHUV, Switzerland). 
Wygłosił on wykład pod prowokuj�cym tytułem Has imaging told us anything new about 

human visual organisation? Podczas 1,5-godzinnego wyst�pienia przedstawił 20-letni�
histori� bada� nad percepcj� wizualn�, w których wykorzystywano ró�ne techniki neuro-
obrazowania. Wykład pozwolił zorientowa� si�, jak bardzo współczesna wiedza doty-
cz�ca procesów percepcji jest uzale�niona od rozwoju technologii. Z pewno�ci� wielu 
mechanizmów umysłowych i mózgowych nawet nie domy�laliby�my si� jeszcze dzisiaj, 
gdyby nie zaawansowane techniki obrazowania aktywno�ci mózgu.  

Ramy tego streszczenia pozwalaj� omówi� jedynie niektóre z wysłuchanych wykła-
dów lub referatów, nie wspominaj�c ju� o przeczytanych posterach. Czytelników zainte-
resowanych najnowszymi osi�gni�ciami w dziedzinie percepcji wizualnej odsyłam wi�c 
do Internetu (http://www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp10.pdf), gdzie znajd� specjalny 
numer Perception (39, 2010), z zamieszczonymi abstraktami wszystkich wyst�pie� konfe-
rencyjnych i posterów.  

Na koniec chciałbym jeszcze podzieli� si� kilkoma refleksjami dotycz�cymi miejsca 
konferencji. O politechnice i jej architekturze ju� wspomniałem. Kilka zatem zda� o sa-
mym mie�cie. Lozanna le�y na północnym brzegu Jeziora Genewskiego. Nie ma 
własnego lotniska; najbli�sze jest w Genewie, sk�d mo�na dotrze� poci�giem w niespełna 
godzin�. Pomimo obecno�ci kilku uniwersytetów, Lozanna sprawia jednak wra�enie 
miasteczka – przede wszystkim turystycznego, o nieco ospałej atmosferze. Oczywi�cie 
poło�enie na skraju Alp i jeziora, a tak�e w�skie uliczki wzdłu� zadbanych kamienic 
tworz� przyjemn� dla oka sceneri�. Uroku dodaj� tak�e targowiska staroci i �ywno�ci 
ekologicznej. Nale�y doda�, �e w tej cz��ci Europy szczególnie dba si� o znakomite 
jedzenie, zwłaszcza o pieczywo, sery, powidła, czekolad� i piwo. W mie�cie funkcjonuj�
dwie linie metra i dobrze zorganizowana sie� autobusów. Jedynym mankamentem jest 
zaskakuj�co du�a liczba pijanych ludzi na ulicy niemal w ka�dym wieku. Wieczorne 
spacery warto zatem planowa� raczej w niewielkiej grupie ni� samotnie.  

Nast�pna konferencja ECVP odb�dzie si� w Toulouse we Francji, od 28 sierpnia do  
1 wrze�nia 2011 roku. Mo�e ju� dzi� warto rozwa�y� udział w tym bardzo interesuj�cym 
wydarzeniu... 

Piotr Francuz  
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