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Motto: Zły to ptak, co własne gniazdo kala.
Dialog Pierwszy: O BAŁAGANIE W MÓZGU

- Spójrz na krzesło, co widzisz?
- Krzesło.
- Rewelacyjna, inteligentna odpowiedź, ale może do twojego oka nie dociera
krzesło, a tylko światło odbite od krzesła, wiec naprawdę widzisz światło odbite,
a nie krzesło?
- Niech będzie. Czy to ma znaczenie?
- Tak, bo jeśli krzesło jest czarne i nie odbija światła, to przecież żadne światło
nie dociera do oka. Wtedy brak światła jest dla ciebie krzesłem?
- No, niby tak... Wtedy właśnie brak światła, czarną plamę o kształcie krzesła
nazywam krzesłem.
- A jeśli plama jest jasna, to widzisz światło?
- Tak, wtedy tym bardziej widzę. Wtedy akurat widzę światło, odbite od krzesła
i nazywam to krzesłem.
- A jeśli słuchasz radia, to dostrajasz je do fali nośnej, prawda? Ale ty przecież
nie słuchasz fali nośnej, tylko muzyki, wiadomości, czy czegoś tam, nałożonego
na tą falę. Podobnie oko reaguje tylko na niewielki wycinek z bardzo
szerokiego zakresu promieniowania. Ten wycinek promieniowania to twoja fala
nośna a dla ciebie istotne są jedynie informacje na nią nałożone. Światło tak
naprawdę jest nieważne. Liczy się informacja, którą niesie. Krzesło nie jest
światłem od niego odbitym, a tym bardziej nieodbitym i to co widzisz, nie jest
naprawdę krzesłem.
- No, niech ci będzie, ze światło jest tylko pionkiem w tej grze. I co z tego?
- To z tego, że teraz usiądź, bo to co powiem będzie szokiem. Siedzisz?
- Tak.
- To ci mówię, że światło nie istnieje?
- Jak to nie istnieje? To żarty jakieś?
- Za chwile przyznasz mi racje.
- Chciałbym mieć twoja wiarę w siebie.
- Ok. A co to jest światło?

- No, promieniowanie elektromagnetyczne...
- Mało!
- ... odebrane za pomocą oka…
- … ludzkiego oka, bo na przykład wąż widzi w innym zakresie, a pszczoła
w jeszcze innym. Tego, co pomaga widzieć wężowi nie nazywamy światłem,
zgoda?
- A jak to nazywamy?
- Nazywamy to po prostu promieniowaniem, albo nawet podczerwienią. Wąż
reaguje oczami na ciepło myszy i ją złapie, a ty jej nie widzisz, bo dla ciebie jest
ciemno.
- Nawet jakbym ją widział, to i tak bym jej nie złapał. Wąż mnie nie przekonuje.
- No to żegnamy węża i wracamy do tematu. Do tego, żeby było światło,
musimy mieć odpowiednie promieniowanie i oko, które je odbierze. Światło, to
efekt nakładania się tych dwóch czynników. Taki wynik nakładania tworzy
w twoim umyśle iluzję, którą nazywasz światłem. Istnieje promieniowanie,
które nie jest światłem i które ciebie nic a nic nie obchodzi oraz twoja
wewnętrzna iluzja, która jest jedynie subiektywnym wytworem twojego umysłu
i którą ty nazywasz światłem. Każdy z nas tworzy sobie inną iluzję, bo tak jak
nie ma dwóch takich samych twarzy, tak nie ma dwojga ludzi o takich samych
oczach.
- To twoje światło jest inne od mojego?
- Oczywiście.
- To jeśli zamkniesz oczy, to wtedy światła nie będzie?
- Będzie, jeśli ktokolwiek inny odbierze je swoim okiem. Wystarczy jedno oko
ludzkie, aby iluzja światła powstała w skojarzonym z nim umyśle. Na przykład
ty je zobaczysz i będzie ono u ciebie.
- A jak wszyscy ludzie zamkną oczy, to światło zniknie?
- Nie będzie wtedy światła, bo nie będzie oka zdolnego aby je odebrać.
- Ale krzesło nadal będzie istniało? Jak usiądę, to się nie przewrócę?
- Żartujesz sobie. Pewnie, że będzie, tylko nikt go nie zobaczy.
- A jeśli je usłyszysz, to krzesło, bo na przykład ktoś na nim usiadł
i zaskrzypiało. To wtedy też otrzymasz informację o tym krześle.
- Masz rację. Wtedy pojawi się komunikat o treści "krzesło", ale nałożony na
inną fale nośną. Nazywamy to inną modalnością.
- I też odbieramy zmysłami to krzesło, mimo, że go nie widzimy
- A czy ten dźwiękowy komunikat "krzesło" jest inny od wzrokowego? Według
mnie chodzi o to samo krzesło, tylko wyrażone w innym języku symbolicznym.
- Ale dotyczy tego samego krzesła? Prawda?
- Chcesz coś dodać? Zaczynam się gubić, kiedy krzesło istnieje, a kiedy nie.
- Zawsze istnieje. Powiedz, czy kiedy słuchasz orkiestry, to wystarczy, żebyś
posłuchał tylko fagotu i możesz mówić, że wysłuchałeś całej symfonii?
Wystarczy, jak zagra dla ciebie jeden muzyk, czy może wolisz pełen odbiór
wszystkich instrumentów jednocześnie?

- Nie chodzę do opery. Nuda. Byłem kiedyś na Parsifalu. Pierwszy i ostatni raz.
Przez pól godziny stu facetów darło się, że trzeba umyć króla. Ty, i nikt się nie
ruszył do roboty, a później jakiś gość ustrzelił z łuku łabędzia i po półtorej
godziny zaczęła się przerwa. Wyszedłem niby na papierosa i nie wróciłem.
- To dużo straciłeś, bo to wielkie dzieło jest. A propos, nie mogłeś im umyć tego
króla, zamiast czekać, aż stu ryczących dziadów to zrobi? Kogo oni
informowali, że trzeba umyć tego króla?
- No, niby do mnie śpiewali.
- To dlaczego go im nie umyłeś? Nieużyty jesteś!
- Powiem ci, że z nudów bym to nawet im tego króla umył, ale po pierwsze to
nie mój król a po drugie musiałbym wejść na scenę a to takie krępujące. Zresztą
akurat, wyjątkowo nie miałem przy sobie szmaty ani szczotki.
- A zdawałeś sobie sprawę, że ten nieumyty król, to tylko aktor a twój odbiór to
iluzja? Całe to zdarzenie jest efektem kodu kulturowego i twojego wychowania.
Co z tego byś zrozumiał, gdybyś nie nauczył się wcześniej znaczenia słów: król,
umyć albo łabędź i czasownika pędźmy. Co by było, gdybyś nie był tak
asertywny?
- Tyle samo bym zrozumiał, czyli nic.
- Ale inni siedzieli i im się podobało?
- Pewnie udawali.
- Nie zmienia to faktu, że każdy widzi tą samą sytuację inaczej.
- Czyli ktoś patrzy na to samo i widzi inaczej?
- Wyobraź sobie, że w związku małżeńskim pojawia się kochanka. Inaczej widzi
ją zazdrosna małżonka, inaczej mąż a inaczej mąż kochanki. Inaczej widzą ja
dzieci, inaczej koledzy, którzy zazdroszczą odlotowego seksu a inaczej
plotkujące sąsiadki, inaczej ksiądz spowiednik a inaczej barman, któremu ten
mąż zwierza się z tego, że żona go nie rozumie a kochanka wręcz przeciwnie.
- To brzmi przekonująco.
- Teraz rozumiesz, że to co nazywałeś dotychczas widzeniem jest częścią
większej całości, że widziane przez ciebie krzesło to produkt kilku różnych
sygnałów o różnych modalnościach, które utworzyły w twojej głowie pewien
nazwijmy go: konstrukt polimodalny. Wystarczy teraz brak światła o znajomym
kształcie, albo zaskrzypienie, abyś uwolnił ten konstrukt do swojej świadomości
i nazwał go krzesłem. To krzesło naprawdę jest w twojej głowie a sygnał z
zewnątrz je uwalnia.
- Czyli mam krzesło w głowie, tak? I kochankę i co jeszcze? Czy jeszcze mam
coś w głowie?
- Tak, masz tam cały swój świat. Wszystko, czego się nauczyłeś i wszystko to,
co nazwałeś. Masz tam nawet to, co w obiektywnym świecie nie istnieje. Masz
tam krzesła, stoły, słonie, tramwaj, Scarlett Johansson, budyń czekoladowy,
pierwiastek kwadratowy z minus jeden, sinus, i nawet Czerwonego Kapturka
i tego łabędzia z Parsifala. Masz tam nawet byty intersubiektywne: pieniądze,
bogów, prawo, poczucie przyzwoitości…

- Wszyscy tak mają?
- No, poczucie przyzwoitości nie wszyscy. Przynajmniej nie wszyscy korzystają.
- Sinus mam też. Nie pamiętam już. A bociana, który przynosi dzieci też mam?
To podobno ściema z tym bocianem?
- A kto ci powiedział, że masz w głowie tylko prawdę? Masz tam swój bałagan,
który sam sobie zbudowałeś i własne narzędzia do wyszukiwania i dekodowania
twoich konstruktów polimodalnych. Dla każdego z nas prawda jest czymś
innym, bo ocenia ją własnym narzędziem do weryfikacji.
- To ja ci powiem, że jeśli to jest mój bałagan i moja prawda to ty się proszę od
nich odczep. Irytujesz mnie, bo wyczuwam w twoim glosie pobłażanie
i protekcjonalny ton. Skąd to poczucie wyższości? A ty masz wszystko w
głowie uporządkowane i prawdziwe?
- Oczywiście, że nie. Każdy ma swój bałagan, bo każdy nauczył się inaczej
tworzyć swoją iluzje. Dlatego jeden malarz maluje krzesło tak, jak Van Gogh
a inny tak jak Salvador Dali.. A jak zapytasz dlaczego gość akurat tak maluje, to
ci powie "bo ja tak widzę" i to jest prawda.
- Jak można inaczej widzieć to samo? Krzesło to jest krzesło!

Tak widzi KRZESŁO
Van Gogh
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Gfurilla Klinberg

Arkadiusz Dela (1)

- A pamiętasz przykład z kochanką? Doszliśmy do tego, co pragnę ci jeszcze
wyjaśnić. Jak na coś patrzysz, to tak naprawdę nie fotografujesz tego oczami,
tylko co robisz? (1)
- Jak to nie fotografuję. Oko to taki aparat fotograficzny przecież. Taka camera
obscura.
- Otóż nie tylko! Wyobraź sobie, ze w Albertinie w Wiedniu jest wystawa
malarstwa surrealizmu. Byłeś tam i teraz opowiadasz kolegom jak było.
Ograniczasz omawianie wizyty w galerii do analizy sposobu poruszania nogami.
Poruszanie nogami jest oczywiście bardzo ważne, bo przemieszczasz się po tej
galerii, ale przecież nie po to tam poszedłeś.
- No pewnie, że nie.
- Jest to zaledwie wstęp do podziwiania dzieł sztuki. Po to tam pojechałeś.

- To oczywiste, że trzeba skoncentrować się na tym, co najważniejsze.
- Ale jak pójdziemy do ortopedy to wtedy ruszanie nogami jest najważniejsze!
- Ciepło, ciepło... To co jest dla nas w danej chwili ważne, zależy od kontekstu.
To kontekst wpływa na to, co i jak widzimy, ale kierowanie wzroku i
przetwarzanie obrazu na sygnały wysyłane do mózgu, to początek drogi. To, co
opisuje nasz model widzenia to zaledwie poruszanie nogami w galerii.
- Czyli widzenie i ruszanie nogami mają wiele wspólnego?
- Banalizujesz. Chcę powiedzieć, że nie fotografujemy oczami, a wybieramy
z pola widzenia to, co dla nas ważne? Widzenie to eksploracja a nie
fotografowanie.
- Ale przecież na siatkówce i gdzieś tam w mózgu powstaje kompletny obraz.
Może nie?
- O tym mówi model Johannesa Müllera z 1834 roku. Na siatkówkę oka pada
sygnał, tam jest przetwarzany na sygnał elektryczny, czy jakiś tam inny sygnał
i ten sygnał jest wysyłany do tylnej części mózgu. Tak cię uczyli w szkole?
- No, bo tak właśnie jest! W szkole mnie tak uczyli i taka jest prawda.
- A w tyle twojej głowy jest mały kolorowy telewizor i Zimbo, mieszkający
w twoim mózgu go ogląda, prawda?
- Jaki Zimbo?
- No, to kto ogląda ten telewizor w twojej głowie, jak nie Zimbo?
- Ja go oglądam?
- Ciszej, bo poczta usłyszy i upomni się o abonament. Płacisz?
- Za telewizor w tyle głowy? Oszalałeś? Niech Zimbo płaci, jak ogląda.
- Spokojnie, nie musisz płacić. Nie ma żadnego telewizora w tyle głowy.
- A co jest?
- Zaraz ci powiem. Wróćmy do modelu Müllera. To było wielkie osiągniecie
nauki, ale w 1834 roku. W tym roku właśnie ukazało się pierwsze wydanie
„Pana Tadeusza” w Paryżu. Czy wiesz, że wtedy w szkołach uczniowie pisali
jeszcze na tabliczkach, bo zeszyty wprowadzono dopiero w 1867. Ty słyszysz?
Trzydzieści trzy lata później wprowadzono do szkół zeszyty! W nauce od tego
czasu wiele się zmieniło, ale nikt tego nie chce dostrzec.
- Dlaczego?
- Bo boimy się nowości. Nowy model może zburzyć nasz spokój.
Poukładaliśmy sobie świat, czujemy się w nim jak ryba w wodzie i nagle
pojawia się ktoś, kto mówi, że nie ma żadnej wody i w dodatku, że nie jesteśmy
rybą. To co z takim kimś zrobimy?
- No, będziemy mieli do niego stosunek negatywny.
- Albo udamy, że go nie słyszymy i niech sobie gada!
- Tak jest! Proponuję na razie przerwać te mądrości wznieśmy toast dla
uczczenia Johannesa Müllera, twórcy naszego dotychczasowego, oficjalnego
modelu widzenia.(2)
- To niezwykle pożyteczna inicjatywa. Popieram.

Podsumowanie dialogu pierwszego
W głowach mamy bałagan zgromadzony podczas całego życia, Jeśli widzimy
krzesło, to go nie fotografujemy oczami, tylko wydobywamy ze swojego
bałaganu konstrukt polimodalny, który nazywamy krzesłem i oglądamy na
kolorowym telewizorze z tyłu głowy, ale tego telewizora tak naprawdę nie ma
i dlatego nie musimy płacić za niego abonamentu. A gdyby jednak był w głowie
taki telewizor (nauka określa go, jako „Teatr Kartezjański” (3)), to byłoby to
zgodne z modelem widzenia z 1834 roku. A w ogóle to światło nie istnieje i jest
zaledwie iluzją, którą sobie sami tworzymy, aby świat stał się względnie
uporządkowany. Barwy też są iluzją i też nie istnieją. Promieniowania
o różnych długościach fali ocenione przez oko tworzą iluzję, która nazywamy
barwą. Piękno tkwi w nas samych a obraz krzesła, które widzimy zależy od
kontekstu i od tego, jak nauczyliśmy się je widzieć. Inaczej widzi je ktoś, kto
chce na nim usiąść, inaczej stolarz, inaczej artysta a jeszcze inaczej strażak, dla
którego jest ważne, że pali się ono krócej od fortepianu.
Literatura do dialogu pierwszego
1 http://www.siwiecart.pl/pl/pl/proponuje/sztuke-uzytkowa,p15/go-54.html
2. Hebb Michael "Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji", Pruszyński i S-ka 2019
3. Daniel C. Dennett „Świadomość” Copernicus Center Press Kraków 2016

Motto: "Szczeniak Szczepana szczeka od rana"
Dialog Drugi: O BOCIANIE I MODELACH
- Po co to motto?
- Właściwie to jest ono bez sensu, ale jak w pracy jest motto, to jej wartość
pozornie rośnie. Powiem ci, że gdyby Portugalczyk chciał to motto zacytować,
to mu się nie uda, bo nie potrafi powiedzieć "szcz". A jak ty się czegoś nie
nauczysz widzieć, to też tego nie zobaczysz.
- Na przykład czego nie zobaczę a to jest?
- A na przykład dziewczyny na kanapie. Udowodnię ci to później. Możesz
niestety przegapić życiową szansę. Na razie porozmawiajmy o systemach
złożonych i o modelach.
- To teraz ale poszedłeś po bandzie z tą dziewczyną. Wrócimy do tego tematu?
- Nie jesteś gotowy, żeby o tym teraz mówić, ale wrócimy!
- Wspominałeś o modelu widzenia. Rozumiem słowo „widzenie”, ale po co ten
„model”? Model to dodatkowy element, słowo, które zaciemnia wyjaśnienie.
Czy nie prościej mówić po prostu o „widzeniu”?
- Można mówić prostym językiem, ale wartość takiej wypowiedzi będzie żadna.
Widzenie jest skomplikowanym, złożonym procesem, na który wpływa wiele
czynników.
- No to co, że jest procesem. O wszystkim można mówić w prosty sposób!
- Opowiem ci historyjkę. Gdzieś na Wschodzie, na szczycie góry mieszkał
mędrzec, który potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Taki jeden kolega
wybrał się do mędrca, bo miał problem. Szedł kilkanaście godzin pod górę
i kiedy wreszcie stanął przed jego obliczem, złapał oddech i zadał mu pytanie
"Co to jest życie?". Mędrzec zamyślił się i odparł "Życie to filiżanka herbaty".
Uzyskał gość prostą odpowiedź?
- To głupie przecież.
- Ale proste, a tego oczekiwałeś. Posłuchaj dalej. Facet nie był zadowolony
- Dziwisz się? Cały dzień szedł pod górę, żeby usłyszeć coś takiego. I co?
- I powiedział tak: "Mistrzu, ale chyba życie to nie jest filiżanka herbaty".
- Trudno to nazwać inteligentną ripostą, ale chyba tak samo bym powiedział.
I co dalej?
- Mędrzec zamyślił się ponownie i odparł "Masz chłopie rację. Życie to nie jest
filiżanka herbaty". Odpowiedź mistrza jest teraz przemyślana, bez wątpienia
prosta i bez wątpienia prawdziwa, ale czy ta prosta i prawdziwa odpowiedź
gościa zadowoliła? Tego oczekiwał?
- Nie.
- Widzisz, jeśli czegoś nie potrafimy z różnych powodów zaobserwować,
budujemy model. Model z definicji jest nieprawdziwy. Każdy!

- Jak to?
- Pamiętasz obraz Magritte'a, przedstawiający fajkę (1) i zatytułowany "To nie
jest fajka"?
- Jak fajka może nie być fajką?
- A co to jest fajka?
- No taki przedmiot, do którego
sypiesz tytoń i...
- A możesz do namalowanej fajki
nasypać tytoniu i ją zapalić?
Namalowana fajka pokazuje tobie, jak
wygląda fajka prawdziwa, ale z niej
nie skorzystasz, nie zaciągniesz się
Rene Magritte 1929
dymem, nie poczujesz ciepła. Obraz
odpowiada na pytanie „jak wygląda fajka”, ale nie udzieli ci odpowiedzi na inne
pytania.
- Ale chociaż informacja o kształcie jest prawdziwa!
- Nie. Bo ta namalowana fajka jest dwuwymiarowa, a prawdziwa jest obiektem
przestrzennym. Nawet informacja o kształcie jest tu uproszczona.
- A model widzenia jest uproszczonym obrazem procesu, kombinacją
niedopowiedzeń i oszustw?
- Każdy model taki jest. Czy będzie to model widzenia, model atomu, model
czołgu...
- I model Müllera też?
- Model Müllera wyjaśnia przebieg pewnego etapu procesu widzenia. Nie
wystarcza, żeby odpowiedzieć na ważne pytania.
- Na przykład jakie?
- A na przykład dlaczego na fotografii z ulic Poznania widzimy po lewej litery
wypukłe a po prawej wklęsłe, a jak obrócimy ją o 180 stopni to jest tak samo (1).
- To wiadomo, że jak fotografie obrócimy to jest na niej to samo.
- Niezupełnie, bo litery wklęsłe stały się wypukłe i na odwrót.
- Pokaż! Niesamowite! I twój model to wyjaśnia?
- Nie tylko to. Wyjaśnia więcej rzeczy, ale musisz pamiętać, że jest to tylko
model i nie uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wypukłość vs wklęsłość (fotografia Autora)
- To nie lepiej od razu zrobić taki model, który jest jak najprawdziwszy...
- Chciałbyś, ale model zawsze jest wynikiem stanu wiedzy, możliwości
odbiorcy i wpływu cenzury.
- Jakiej cenzury?
- Wiesz, jak kiedyś wyjaśniano, że są gwiazdy na niebie?
- No, jak?
- Tak jak ściana dzieli pomieszczenia, tak w nocy czarny nieboskłon dzieli
ziemię i niebo. Przez dziury w tej powierzchni przechodzi boski blask. Nie ma
żadnych obiektów w kosmosie. Są dziury, przez które widać bogów.
- To nieprawda przecież.
- Teraz o tym wiemy, ale spróbowałbyś w tamtych czasach powiedzieć, że nie
ma żadnej dziurawej płachty, za którą mieszkają bogowie. Przecież wszyscy
widzą te dziury! Już by cię kapłani pogonili...
- To znaczy, że nasze rozumienie świata jest ocenzurowane przez religie?
- Nie tylko, również przez poprawność, modę, przez rodziców…
- Co ty?
- Przychodzisz, jako mały synek do mamy i pytasz skąd się biorą dzieci. I co
mama ci powie?
- Że bocian przynosi.
- Świetnie. Powstaje model. Nie jest prawdziwy, ale to nieważne. Ważne, że
pozwala poukładać sobie świat. Dalej nie pytasz, bo wiesz wszystko. Mama ma

spokój. I co dzieje się dalej? Pojawiają się prawa rządzące światem
uporządkowanym według tego modelu. Dowiadujesz się, że żeby mieć
braciszka, trzeba wysypać cukier na parapecie. Sypiesz i nic. Ha, ha, ha, mówi
ekspert z podwórka. – Nie działa, bo trzeba wysypać ten cukier za oknem a nie
w pokoju. Ten ekspert wie o modelu więcej od ciebie i patrzysz w niego jak w
obraz, bo taki on mądry. Ale inny ekspert powie, że trzeba ukradkiem wyjąć
pieniążki z taty portfela i wyrzucić je przez okno o określonej godzinie. Ten
ekspert czeka o tej godzinie pod domem. Kontroluje on model i czerpie z niego
korzyści. Jeśli w efekcie takich działań pojawi się braciszek, to utwierdzi ciebie
w przekonaniu o prawdziwości modelu. A kto może być zainteresowany w tym,
aby ten model zmienić? Pomyśl. Tylko tata! Jedna osoba z wielu. Jeśli tata się
zorientuje gdzie i jak znika kasa, model będzie zagrożony.
- I co wtedy?
- No, przecież tata nie wtajemniczy ciebie w sypialniane szczegóły. Zmieni
model. Powie, że byłeś zbyt mały, żeby to zrozumieć, ale teraz powie ci prawdę.
Dzieci znajduje się w kapuście.
- I pojawi się nowy model.
- Tak, do czasu, kiedy w bigosie znajdziesz kawałek kiełbasy i doznasz szoku
psychicznego. A teraz pomyśl. Tak naprawdę, to my nie wiemy, jak to jest, że
dwie komórki łączą się, żeby się podzielić i powstaje nowe życie. Nasze
rozumienie jest coraz bliższe ... ale zawsze wyjaśniając coś za pomocą modelu,
tkwimy w pułapce nieprawdy.
- A co to ma wspólnego z Müllerem i jego modelem? Nie jest prawdziwy? Na
tym modelu opiera się przecież cała technika świetlna!
- A gdyby ojciec na pytanie "skąd się biorą dzieci" odpowiedział, że „ do tego,
aby pojawiło się dziecko, trzeba zaprosić dziewczynę na kawę i wręczyć jej
kwiaty”, to co? Nie byłaby to prawda?
- Jest to zaledwie wstęp do całego ciągu zdarzeń, który może doprowadzić do
pojawienia się dziecka, ale nie musi...
- I taką właśnie rolę pełni właśnie model Müllera w wyjaśnianiu procesu
widzenia. Dziękuje, że to powiedziałeś. Nie można było tego wyrazić lepiej.
- Proszę.
- Model stanowi kotwicę, która daje złudzenie, że ogarniamy to, co nas otacza,
że nie porwą nas wichry niepewności i nonsensu.
- To dobrze chyba?
- Dobrze, jeśli chcemy stać w miejscu. Jeżeli chcemy podróżować, potrzebne są
raczej mapy (3)., sprzęt do nawigacji i korzystne wiatry a nie kotwica.
- A mamy te mapy?
- Sam sobie odpowiesz, jak jeszcze trochę porozmawiamy. Proponuję teraz toast
za bociana. Żeby przynosił nam śliczne bambinka.
- Chyba tobie!
- No, to niech przynosi je pracownikom Politechniki Warszawskiej. Co ty na to?

- OK. Za to można wypić! Nawet trzeba.
Podsumowanie dialogu drugiego
Widzenie jest złożonym procesem, pełnym interakcji miedzy wieloma
czynnikami. W procesach złożonych pojawiają się nieprzewidywalne efekty (tak
zwane efekty emergentne) i opisanie tego wszystkiego prostym językiem
wydaje się niemożliwe. Ponieważ nie ma dla nas rzeczy niemożliwych,
opisujemy to tak, jak potrafimy i wydaje się nam, że pojedliśmy wszystkie
rozumy. Na takim opisie budujemy całą dyscyplinę, jaką na przykład jest
technika świetlna. Niestety, każdy model jest nieprawdą a to co na nim
zbudujemy pozwoli uzyskać kilka poprawnych a więcej fałszywych odpowiedzi.
Model Müllera to zaledwie wstęp do rozumienia procesu widzenia. A o tym,
jaki to wszystko ma wpływ na technikę oświetlania podyskutujemy później, bo
teraz ważniejszy jest toast za pomyślność kolegów. Trzeba być człowiekiem.
Literatura do dialogu drugiego
https://pl.khanacademy.org/humanities/art-1010/art-between1.
wars/surrealism1/v/magritte-the-treachery-of-images-ceci-n-est-pas-une-pipe-1929
2.
Baranowski P., Stańczyk A., „Concavity and convexity of illumination”, Przegląd
Elektrotechniczny 8/2008
Harari Yuval, „Homo Deus. Krótka historia jutra”, Wydawnictwo Literackie 2015

3.

Motto:
Inaczej widzi krzesło dziadek, który chce na nim usiąść,
inaczej babcia, którą denerwuje brudne siedzisko, wnuk,
podkładający pod nogę papierek, żeby się nie kołysało, stolarz
naprawiający skrzypiące oparcie, artysta, fantazjujący na jego
temat a już całkiem inaczej pies zainteresowany jedynie nogą
do obsikania.
Dialog Trzeci: O NIEDOSTRZEGALNEJ PANIENCE
- Pamiętasz naszą poprzednią rozmowę? Cały czas intryguje mnie ta panienka
na kanapie, której podobno nie widzę.
- Jeszcze nie jesteś gotów, żeby jej nie zobaczyć.
- To mnie przygotuj.
- Dobrze, spójrz na ten obrazek i znajdź na nim krzyżyk, taki, jak ten po prawej.

Znajdź krzyżyk, taki jak narysowano po prawej stronie.
- Trudne
- Przecież nie boimy się trudnych zadań. Łatwe zadania są dla, jak wy to
mówicie, dla cieniasów, a ty jesteś debeściak.
- I tej wersji będziemy się trzymać. Nie wiem gdzie jest ten krzyżyk
- To spójrz tu.

Krzyżyk jest tu.

- No istotnie jest.
- Teraz, kiedy już wiesz lepiej o co chodzi i wiesz, jak szukać ukrytych
kształtów, znajdź gwiazdkę na obrazku. Taką, jak ta po prawej stronie

A teraz znajdź gwiazdkę
- Chyba widzę, ale nie mam pewności. Za dużo linii.
- No to masz dwa wnioski - nadmiar informacji szkodzi percepcji i drugi, że
widzenia można a nawet trzeba się nauczyć. Gdybyś często wykonywał takie
zadania, to trening być może by ci to ułatwił, ale po pierwsze nie jest ci to do
niczego potrzebne, a po drugie, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał.
- To znaczy, że łatwiej uczy się za młodu?
- Właśnie tak. Jeśli we wczesnym wieku nie nauczysz się widzieć, to później
taka nauka będzie mało efektywna.
- To ile mam jeszcze czasu?
- Twój dawno przeminął. Po drugim roku życia program uczenia się widzenia
zanika. Dlatego osoby, które nie widziały od urodzenia i później, na przykład
w osiemnastym roku życia usunięto im kataraktę, nie potrafią organizować pola
widzenia. Za dużo w nim niezrozumiałych linii. Takie osoby, kiedy przechodzą
przez ruchliwą ulicę, zamykają oczy, bo dopiero wtedy czują się bezpiecznie.
- Nie wierzę.
- Twoja strata. Spójrz na poniższą fotografię, ale wyobraź sobie, że nie
nauczyłeś się wybierać z pola widzenia tych linii, które tworzą figury. Tak
jakbyś szukał gwiazdki na poprzednim rysunku. Co tu dostrzeżesz?
- To brzmi przekonująco. Istotnie nie zobaczę panienki na kanapie. Od czego
jeszcze zależy widzenie?

Czy dostrzeżesz dziewczynę siedząca na kanapie?
- Widzenie nie jest fotografowaniem, jest eksploracją.
- Mów proszę zrozumiałym językiem.
- Spójrz na ten obrazek i znajdź na nim trójkąt usytuowany wierzchołkiem ku
dołowi.

Znajdź trójkąt skierowany wierzchołkiem ku dołowi
- Jest. I co?
- To, że prawdopodobnie przestałeś widzieć krzyżyki, kwadraty a nawet inne
trójkąty, prawda?
- No tak.
- Skoncentrowałeś się na tym, co było dla ciebie ważne w tej chwili. Wyrwałeś

to z kontekstu. No to zobacz jak wyrwanie z kontekstu może zmienić treść
komunikatu. Spójrz tu i powiedz, czy widzisz różnicę.

Wyrwanie fragmentu z kontekstu może zmienić treść komunikatu
- Niesamowite. Ale przecież widzimy bardzo szeroko.
- Nieprawda, widzimy ostro w niewielkim kącie brylowym Trzy steradiany to
taki kąt, w jakim widzisz paznokieć swojego kciuka, kiedy wyciągniesz przed
siebie rękę. Reszta obrazu jest wytworem twojego umysłu.
- Nie wierzę. Sam sobie tworzę, to co widzę? To od czego zależy to, co sobie
wytworzę? Co robię, żeby to zobaczyć?
- Zależy to od wielu czynników i trudno to opisać. Od tego, czego się nauczyłeś,
od kultury, od kontekstu, od doświadczeń życiowych, od tego na co sam się
nastawiłeś, na co ciebie przygotowano, a nawet jak cię zmanipulowano...
- Jak to zmanipulowano?
- Spójrz teraz na ten obraz Bruegla i znajdź taki fragment, jak po prawej stronie.

Znajdź na obrazie fragment pokazany po prawej stronie

- Znalazłem, no i co?
- A dostrzegłeś grubasa na beczce i chudzielca z łopatą? Oni są na tym obrazie
najważniejsi, bo przedstawiają wojnę postu z karnawałem. Zostałeś
zaprogramowany na widzenie bzdury i pomijanie tego, co ważne. Wpływanie na
człowieka za pomocą obrazu, to szeroki temat, na inną i długą rozmowę.
Powiem krótko - nie jesteśmy ewolucyjnie przygotowani na to, że obraz kłamie.
Obraz zawsze był prawdziwy. Był prawdziwy do czasu, kiedy ludzie zrozumieli,
jak silny wpływ można wywierać tą drogą. Za pośrednictwem oczu odbieramy
ponad 4/5 sygnałów docierających do organizmu. Umiejętne spreparowanie
takich sygnałów może przełożyć się na duże pieniądze.
- Komu by na tym zależało?
- Twórcom reklam, politykom, wojskowym, handlowcom, oszustom
matrymonialnym, dziennikarzom, przywódcom sekt, artystom, iluzjonistom...
mówić dalej?
- Intrygujące. Kiedy o tym porozmawiamy?
- Nigdy. To działanie nieetyczne. Nie będę ciebie uczył oszukiwać. Wolę, jak
jesteś nieskazitelnie czysty moralnie i cnotliwy.
- Pięknie to powiedziałeś. Masz w tym jakiś cel?
- Tak, to co jest niedostępne, szczególnie nas intryguje. Zwiększyłem w ten
sposób atrakcyjność tematu.
- Na mnie to nie działa. Wróćmy do widzenia. Czy z tego, co powiedziałeś
wynika, że każdy człowiek widzi inaczej, bo ma inne doświadczenia życiowe?
- Miedzy innymi właśnie z tego powodu każdy widzi inaczej. Spójrz na
fotografię Pier Paolo Strony. Nazwał ją Pirandello. Przedstawia elewację
budynku z mnóstwem okien. Każde okno odbija obraz tego samego świata, ale
nie ma dwóch takich samych odbić.

Pier Paolo Strona „Pirandello” (za zgodą Autora)

- I tak samo jest z widzeniem?
- Tak, ale tego nie wyjaśnisz za pomocą modelu Müllera. Dlatego potrzebny jest
nam inny model.
- To jaki jest ten inny model?
- Zaraz do tego dojdziemy, ale chwila przerwy pozwoli nam uporządkować
myśli. Wznoszę toast za tych, których nowy model może zaniepokoić. Za ludzi
zajmujących się światłem i cieniem, za projektantów wnętrz, kreatorów mody,
za architektów, oświetleniowców, drogowców i za każdego z nas...
- Dlaczego miałby nas wszystkich zaniepokoić?
- Bo dyscyplina, jaką jest technika świetlna opiera się na poprzednim modelu.
Zmieniając podstawy, usuwamy fundament spod budynku. Zobaczysz, co się
wtedy stanie.
- I myślisz, że nasz jeden toast, przyniesie spokój tak wielu osobom? Podejmuję
to wyzwanie... Niech będą szczęśliwi i spokojni. To przecież nasi przyjaciele
i zależy nam na ich komforcie psychicznym, prawda?
- Dlatego być może toast będzie trzeba powtórzyć! Dla ich dobra!
Podsumowanie dialogu trzeciego
Widzenie nie tylko nie jest fotografowaniem otoczenia, ale nawet, choć wydaje
się to nieprawdopodobne, trzeba się go nauczyć w młodym wieku. Każdy z nas
uczy się inaczej i miał kontakt z innymi bodźcami, więc każdy widzi inaczej. Na
takie indywidualne predyspozycje do wyróżniania w polu widzenia tego, co dla
nas znajome i ważne, nakłada się wpływ doświadczeń, kultury, nastawienia
i mnóstwa innych czynników. W dziejach człowieka obraz zawsze był
prawdziwy a teraz niestety nie możemy mieć do niego zaufania, bo wiele osób
czerpie korzyści z jego fałszowania. Wykorzystuje się do tego nowoczesne
rozwiązania techniczne, a nie mamy mechanizmów obronnych. Być może
wiedza o tym procederze pozwoli nam się bronić, ale to mało prawdopodobne.
Nie da się tego wszystkiego wyjaśnić w oparciu o model Müllera, przy całym
szacunku dla jego osiągnieć naukowych. Potrzebny jest inny model.

Odpowiedź na pytanie o gwiazdkę. Gwiazdka jest tu!

Motto:
Fakty mają datę ważności. Pluton był kiedyś uznawany za
planetę, brontozaur - za dinozaura, diamenty miały powstawać
ze skompresowanego węgla. Współczesna nauka wszystkie te
twierdzenia podważyła. Szacuje się, że około połowa tego, co
naukowcy obecnie uważają za prawdę, będzie uznana za
nieprawdę już za około 50 lat. 1

Dialog Czwarty: O NOWYM MODELU

- Pamiętasz naszą poprzednią rozmowę? Cały czas intryguje mnie ta panienka
na kanapie, której podobno nie widzę
- Przekonałeś mnie, że ten stary model widzenia nie wystarcza do zrozumienia
procesu. A nowy daje gwarancję zrozumienia?
- Nie daje żadnej gwarancji.
- To po co go zmieniać?
- Chociażby po to, aby więcej rozumieć z otaczającego nas świata. W naszym
rozumieniu różnych zjawisk przeważnie stajemy się bezradni przy drugim
"dlaczego?". Teraz być może dojdziemy do trzeciego.
- To znaczy?
- No, pomyśl na przykład ... jak działa wkład do długopisu
- Normalnie. Jest taka kulka na końcu rurki z tuszem i turla się po papierze,
brudząc go tuszem wyciekającym z tej rurki.
- A jak ta kulka jest umocowana, dlaczego nie wypadnie albo nie wpadnie do
środka?
- Nigdy się tym nie interesowałem, bo co mnie to obchodzi? Masz z tym
problem? Ktoś to tak wymyślił i działa.
- Sam widzisz. Odbierasz świat bardzo powierzchownie. A dlaczego jak
naciśniesz przycisk spłuczki, to leci woda?
- Bo tam się jakiś dzwon podnosi i przepuszcza wodę.
- A dlaczego leci woda, jak się ten dzwon podniesie.
- A co mnie to obchodzi?
- Oczywiście, możesz nie mieć potrzeby rozumienia spłuczki i tak samo,
możesz nie czuć potrzeby rozumienia procesu widzenia, ale są ludzie, którzy na
przykład chcą bronić się przed manipulacja obrazem i taki nowy model
przesunie ich rozumienie o jedno albo dwa "dlaczego" dalej. Pełnej wiedzy
nigdy nie uzyskasz, bo jak wspomniałem, mamy do czynienia z procesem
złożonym, w którym pojawiają się nieprzewidywalne efekty emergentne.
- To o co chodzi w tym nowym modelu. Zapominamy o starym i co dalej?
- Wcale nie zapominamy, wręcz przeciwnie.. ale pozwól mi zacząć od początku.
- Pozwalam

- Zdarzyło ci się kiedyś, że cos się tobie śniło? W twoim śnie następowały po
sobie sceny, tworzące irracjonalną fabułę osadzoną luźno w rzeczywistości. Nie
miałeś wpływu na to co tam się dzieje...
- Się zdarzyło i co z tego?
- A wyobraź sobie, że możesz wpływać na przebieg swojego snu.
- Podniecająca perspektywa. Masz sposób?
- Robisz to nieustannie. W twoim umyśle działa generator fabuły. Wymyślasz
sobie świat i co jakiś czas rzucasz wzrokiem na otoczenie i korygujesz tę swoją
bajkę. Dostosowujesz ją do jawy. We śnie nie masz takiej możliwości.
- Jak to dostosowuje bajkę do rzeczywistości? Nie rozumiem.
- No wyobraź sobie, że idzie sobie dziewczynka.
- Dobrze, wyobraziłem sobie.
- Widzisz ją
- No tak.
- Ona idzie przez las.
- Idzie przez las.
- A wcześniej widziałeś las?
- No, nie. Widziałem samą dziewczynkę.
- A przez co szła?
- Przez nic nie szła. Las pojawił się później. Po prostu była i szła.
- A dokąd ona idzie?
- Może na grzyby? Nie wiem.
- Widzisz grzyby?
- Teraz tak.
- A jak ci powiem, że ona ma czerwony kapturek na głowie i niesie koszyczek,
to wiesz dokąd idzie?
- Do babci.
- A skąd o tym wiesz?
- To przecież oczywiste. Dziewczynki w czerwonych kapturkach chodzą do
babci a nie na grzyby.
- Twoja bajka o dziewczynce została skorygowana, kiedy dowiedziałeś się o jej
czerwonym kapturku i koszyczku. Z pamięci zostały wydobyte informacje
z zasłyszanych kiedyś opowieści, które poszerzyły obraz. Teraz nie tylko wiesz
dokąd idzie dziewczynka, ale nawet co niesie w koszyku i jakie
niebezpieczeństwo jej grozi. Do tego przestałeś widzieć grzyby.
- A co to ma wspólnego z modelem widzenia?
- Kapturki mogą mieć różne barwy, ale tylko czerwień kojarzy się z wyprawą do
babci. Musiałeś wcześniej nauczyć się, co nazywamy koszyczkiem. Musiałeś
poznać mrożącą krew w żyłach historię jej wyprawy do babci. Zobacz ile
czynników wpłynęło na twoje widzenie sytuacji.
- Już mówiliśmy o tym, ze widzenia trzeba się nauczyć. Do tego zmierzasz?
- Wcześniej mówiliśmy tylko o wyodrębnianiu kształtów z chaotycznej
plątaniny linii a teraz mówimy o wyodrębnianiu bajki z zupy kulturowej.

Jesteśmy o poziom wyżej.
- Co jeszcze wpływa na widzenie?
- Chwila... powiedz co niesie ta dziewczynka.
- No, koszyk
- A w nim?
- Smakołyki jakieś.
- Skąd wiesz
- Głupie pytanie.
- Wcale nie. Ta dziewczynka wcale nie istnieje i nigdy nie istniała. Widziałeś
nawet jej koszyczek, ale przecież ona jest wytworem twojej wyobraźni,
stymulowanej przeze mnie. Czy mogę cię o coś prosić?
- Tak
- Zamknij oczy.
- Już.
- Nie myśl teraz o białym misiu.
- ... nie da się.
- No to teraz nie myśl o krokodylu.
- O co chodzi z tym krokodylem?
- A jak powiem, że mówiąc o krokodylu miałem na myśli takich gości
w mundurach, którzy kontrolują kierowców, to jak teraz wygląda krokodyl
w twojej wyobraźni?
- Zmienił się..
- Widzisz, sen który śnimy na jawie bardzo szybko dostosowuje się do
bieżących potrzeb. Jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani na unikanie
niebezpieczeństw i korzystanie ze smakołyków i uroków płci przeciwnej...
Percepcja jest skomplikowanym procesem, kosztującym dużo energii, wiec
organizm zmniejsza zużycie tej energii, stosując gotowe schematy poznawcze.
Dzieje się to niestety czasami kosztem poprawnej interpretacji.
- To znaczy?
- Na przykład kontekst wpływa na to co widzisz.
- Co masz na myśli?

Ten sam znak interpretujemy jako B albo 13, zależnie od kontekstu
- Mogę ci podać wiele przykładów, od prostych, jak dwa różne znaki 13 alb B,
które interpretujemy zależnie od kontekstu, poprzez ocenę luminancji
zacienionego miejsca, aż do sposobów umieszczania towarów na półkach, tak
aby drogi telewizor wydawał się tańszy, albo takiego kreowania obrazu polityka,
aby wydawał się godnym, aby na niego głosować.

- Czy ten model odnosi się również do sytuacji społecznych?
- Na wyższym poziomie percepcji tak. Widzenie przedmiotu jest inne niż
widzenie człowieka. Tu mamy do czynienia z interakcją.
- Odnoszę wrażenie, że niewiele w tym co mówisz jest konkretów. Model
powinien być taki.... no aby można go było precyzyjnie opisać a najlepiej
narysować. Taki model atomu na przykład można narysować. Obraz jest wart
tysiąca słów!
- Masz rację. Model atomu można narysować. Wiemy, że chodzi o poziomy
energetyczne, ale rysujemy kółka i nazywamy je orbitami. Wszyscy widzą, że
w atomie są małe kulki, które nazywamy elektronami i krążą one wokół dużej
kulki, zwanej jądrem. Krążą po okręgach, które nazywamy orbitami. Wie o tym
każdy, kto uczył się fizyki, ale przecież to nieprawda.
- To ten model nie jest prawdziwy?
- A wiesz, że proporcje są takie, że gdyby jądro miało wielkość piłki, to
najbliższy elektron byłby oddalony o trzydzieści kilometrów? Spróbujesz to
narysować? Każdy model jest nieprawdą. Moja nieprawda, dotycząca widzenia
wygląda tak:

Nowy model widzenia
- Ale dałeś czadu. I ty to rozumiesz?
- To nie jest trudne. W środku masz generator snów. Sny są korygowane
sygnałami z oczu, uszu, dotyku... te sygnały oddziałują tak, jak zostało to
opisane w modelu Müllera. Zobacz - nie negujemy modelu Müllera, przeciwnie,
jest on bardzo ważnym elementem nowego spojrzenia.
- I co dalej,

- To, co widzimy zostaje poddane działaniu emocji, jest kategoryzowane,
nadajemy temu wartość metaforyczną, przewidujemy przyszłość, reagujemy,
korygujemy moduł swój uwagi aby zoptymalizować sensepcję, poddajemy
wewnętrzny obraz wpływom kultury, wiedzy, wychowania, ... To dzieje się
nieustannie i w kółko. Proces widzenia to proces kołowy, bez początku i końca.
- To gdzie i kiedy powstaje ten obraz, skoro proces kreci się w kolko?
- Nigdzie.
- Co?
- Obraz nigdzie nie powstaje. Nie ma w głowie telewizora ani teatrzyku. Obraz,
jest iluzją. Jest efektem ubocznym kołowego procesu. Nikt nie rozumie czym
jest jaźń, czym świadomość, ani jak powstaje ta iluzja.
- Ale przecież są badania mózgu jakieś. Nie znam się na tym.
- A co to jest umysł?
- No... wiadomo.
- Czyli nie wiadomo. Umysł, to coś innego, niż mózg, prawda? Nie wiemy co to
jest i jak działa. Badania mózgu są badaniami tej substancji, która mieści się
w czaszce. Zakładamy, że jest relacja liniowa miedzy mózgiem a umysłem. Czy
na pewno?
- A psychologia tego nie wie?
- Im dalej w las tym więcej drzew. Nie o tym mamy mówić. Mówimy o procesie
percepcji. Chciałeś ilustracji, to ją masz. Zdaję sobie sprawę, że ten obrazek jest
trudny i zbyt techniczny. Dlatego poprosiłem studentów Uniwersytetu
Artystycznego, aby opracowali nowy model graficznie tak, aby był bardziej
przyjazny dla odbiorcy. Pokażę ci trzy takie prace.
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Ilustracje graficzne nowego modelu
widzenia
1.
Maja Soszyńska
2.
Weronika Maciejewska
3.
Zuzanna Rezler
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- Ładne, ale też trudno na podstawie tych obrazków zrozumieć, o co chodzi.
- Od początku mówimy, że problem jest trudny i złożony, Ilustracja modelu to
podwójne zafałszowanie. Sam model jest nieprawdziwy a ilustracja jest
uproszczeniem tej nieprawdy.
- Strasznie to zagmatwałeś.
- Zwróć uwagę, że mając nowy model możemy odpowiedzieć na takie pytania
"dlaczego", na które model Müllera nie mógł dać odpowiedzi.
- Na przykład na jakie pytania?
- Dlaczego każdy człowiek widzi to samo inaczej, skąd biorą się iluzje
wzrokowe, dlaczego zakupiłeś kawę w takim kubku a nie innym i tak dalej i tak
dalej. Jest jeszcze jeden drobiazg...
- Jaki?
- To wszystko, o czym teraz mówimy zostaje dodatkowo przepuszczone przez
filtr tożsamości i zanurzone w zupie kulturowej, ale tego tematu nie będziemy
już drążyć, zgoda? Tu masz obrazek.

Nowy model widzenia osadzony w zupie kulturowej
- Nareszcie się w czymś zgadzamy.
- W czym?
- W tym, że nie będziemy drążyć!
- W takim razie proponuję wznieść toast za zdrowie tych studentek, które
podjęły niełatwą próbę zilustrowania nowego modelu. Szczególnie za zdrowie
tych, których prace nie zostały tu pokazane, bo tych osób było więcej, prawda?
- Ponad dwadzieścia.
- No, to za ich zdrowie! A mówiłeś, że ten nowy model ma wpływ na technikę
oświetlania?
- To chyba oczywiste.
- I mówiłeś, że jeśli usunie się fundament spod budynku, to się zawali i to taka
sama sytuacja. To co z tą technika świetlną?
- Mamy temat na kolejną rozmowę.

Podsumowanie dialogu czwartego
Wydaje się nam, że wszystko wiemy najlepiej, ale niestety, zgłębiając każdy
problem za pomocą zwykłego "dlaczego", stajemy się bezradni już przy drugim
takim pytaniu. Model Müllera wystarcza właśnie do udzielania takich
powierzchownych odpowiedzi. Nowszy model, zawierający w sobie
müllerowski komponent, pozwala zanurzyć się w rozumieniu procesu widzenia
nieco głębiej.
Istotą modelu jest generator fabuły, która jest nieustannie weryfikowana
i korygowana sygnałami z receptorów. Fabuła zostaje zakotwiczona
w zewnętrznych realiach, w kontekście, w kulturze, a filtr tożsamości nadaje
procesowi indywidualny charakter. Każdy człowiek generuje własną opowieść
i dlatego każdy widzi świat inaczej.
Proces percepcji ma charakter kołowy, nie ma początku, ani końca, a to co
widzimy nie powstaje na żadnym wewnętrznym ekranie, a jest efektem
ubocznym procesu. Nie wiadomo, jaka jest geneza i natura jaźni.
Wnioski z badania percepcji stanowią fundament techniki oświetlania. Jak
zmieni się ta dyscyplina, jeżeli pozbawimy ją fundamentu i spróbujemy
postawić na nowym? Czy dyscyplina przetrwa taką modernizację? Co to
będzie? Emocje rosną.
Literatura do dialogu czwartego
1.

Agnieszka Kurant – wywiad zamieszczony w
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Motto:
Rozwój nauki pozwala nam każdego dnia wiedzieć więcej niż
jutro (!)

Dialog Piąty: O WPŁYWIE MODELU NA DYSCYPLINĘ,
czyli KIJ W MROWISKO

- Możemy wrócić do techniki oświetlania? Intryguje mnie to, co powiedziałeś.
- Czyli co?
- To, że dyscyplina opiera się na modelu. Model okazuje się niewystarczający
i trzeba go zmienić. Tym samym trzeba przebudować fundament, na którym
opiera się budowla. Co się stanie?
- Zacznijmy o tego, skąd wiemy to, co wiemy?
- No skąd? Z książek, od mądrych ludzi, z własnego doświadczenia...
- Świetnie. Czy zgodzisz się, że podstawą wszystkiego jest eksperyment,
analiza wyników badań, umiejętność wnioskowania...
- Do czego zmierzasz?
- Ile osób musiałbyś przebadać, aby stwierdzić, ze człowiek ma dwie gałki
oczne?
- Żartujesz? To przecież widać. Nie musisz badać całego stada, żeby stwierdzić,
ze koń ma cztery nogi.
- A wiesz ile wynosi średnia płaca w Polsce?
- No, mniej więcej wiem.
- A masz tyle?
- Nie
- A znasz kogoś, kto ma,
- A ile osób trzeba zapytać, żeby to ocenić?
- Chyba dużo.
- No właśnie, zapytasz wiele osób, napracujesz się i uzyskasz wynik, który do
nikogo nie pasuje. Jak idziesz z psem na spacer, to średnio macie po trzy nogi.
- Chcesz przez to powiedzieć, że wnioski, dotyczące światła nie pasują do
nikogo?
- Jest znacznie gorzej. Przenieśmy się myślami w lata trzydzieste XX wieku.
Niedawno zaczęto produkować żarówki. Rozwija się elektryfikacja. Pojawia się
pytanie, ile powinno być tych luksów, żeby było dobrze.
- To oczywiste chyba...
- Jak to zbadać. Wiadomo, ze oko adaptuje się do bardzo szerokiego przedziału.
W lipcowe południe masz w przestrzeni otwartej sto tysięcy luksów, a w nocy
przy pełni księżyca masz pół luksa i możesz czytać. To w jaki sposób możesz
ocenić, kiedy jest dobrze?

- Nie wiem.
- Można na przykład zadać komuś coś trudnego do zrobienie i sprawdzić ile
razy się pomyli, przy różnych warunkach oświetleniowych.
- To znaczy przy różnych poziomach natężenia oświetlenia?
- Nie tylko, również dla różnych rozmiarów tego, co obserwujemy, różnych
kontrastów, rozkładów luminancji w polu widzenia a nawet przy różnych
stanach psychofizjologicznych... przy zmęczeniu na przykład.
- I takie badania wtedy zrobiono?
- Właśnie obserwatorzy oglądali w różnych warunkach pierścienie Landolta
i liczyli ile przybiera konkretne położenie. Prowadzący badania znał właściwy
wynik, oceniał błąd i już było wiadomo kiedy jest dobrze.

Pierścienie Landolta

Wyniki badań

- No to wiemy, co powinno być?
- Wiesz, co to jest bias?
- Nie
- To błąd, będący skutkiem przyjęcia szczególnego sposobu przeprowadzenia
badań. Tu obiektem badań byli studenci, bo nikt inny nie podejmie się
żmudnego liczenia ogłupiających kółek, a student musi...
- Współczuję
- I uzyskano wynik średni, czyli żaden, ale podkreślmy, że dla populacji osób
dwudziestoletnich. A społeczeństwa się starzeją i tych starszych osób jest coraz
więcej.
- A jest różnica miedzy potrzebami osób starszych i młodszych?
- Podstawowa. O ile osoba dziesięcioletnia potrzebuje do dobrego wykonania
zadania wzrokowego 100 luksów, to sześćdziesięciolatek potrzebuje tysiąc
czterysta. Tak mniej więcej to podałem, nie traktuj tych liczb dokładnie.
- Czy dobrze rozumiem, że na podstawie tych badań wykonanych na młodych
ludziach opracowano normy, które są też dostosowane do średniej w przedziale
młodych i nie pasuje to do populacji.
- Na razie dobrze myślisz, ale posłuchaj dalej. Wyniki tych badań, o których
mówimy były takie, jak na rysunku.
- Czyli najlepiej jest dla dwóch tysięcy luksów?

- Tak, ale kogo było w tamtych czasach stać, aby kiepskimi jeszcze żarówkami
utworzyć takie warunki. Poza tym niemiłosiernie by to grzało i taki użytkownik
upiekłby się pod żyrandolami. Przyjęto, że jeśli w wymaganiach napiszemy
trzysta, to wszyscy będą zadowoleni. Nie było to głupie, biorąc pod uwagę
prawo Webera Fechnera.
- To jest to prawo o adaptacji i logarytmicznym reagowaniu na intensywność
bodźca.
- Tak. chodzi o logarytmiczne charakterystyki zmysłów.
- I byli zadowoleni z trzystu luksów?
- A mieli inne wyjście? Człowiek, jak wspomniałem potrafi dostosować się do
różnych warunków. Rzeczywistość była brutalna. Pamiętam, że jak robiliśmy
analizę oświetlenia wielkopolskich szkol w latach siedemdziesiątych, to
najwięcej, bo osiemdziesiąt luksów zastaliśmy jedynie w nowo oddanej szkole
podstawowej, a zwykle, to uzyskiwaliśmy wyniki rzędu 30 - 40 luksów. A w
jednej ze szkół było osiem! Niewiele osób się tym przejmowało, bo niewiele
osób się na tym zna a kraj miał inne problemy.
- To jak teraz przychodzi do firmy kontrola z luksomierzem, to co mierzy?
- Sprawdza czy natężenie oświetlenia jest zgodne z normą, która...
- ... wzięła się z powietrza.
- No, może to zbyt ostro powiedziane, ale czy ktoś sprawdza na przykład
rozkład luminancji? Czy posiada w ogóle miernik luminancji?
- Czyli uczestniczymy w grze pozorów?
- Ludzie zawsze starają się redukować niepewność. Przepisy prawne, jak na
przykład normy, dają poczucie, ze gdzieś tam fachowcy czuwają nad naszym
bezpieczeństwem. Dlatego są ważne i pożyteczne.
- Ludzie potrzebują jasnego drogowskazu, co zrobić, żeby było dobrze. Mam
wrażenie, że się przyczepiasz i niestety wprowadzasz chaos tam, gdzie panuje
porządek.
- Ten porządek jest iluzoryczny. Można przytoczyć inne jeszcze argumenty. Na
przykład obliczenia strumienia świetlnego i płynące stad wnioski, dotyczące
skuteczności świetlnej przeprowadza się dla krzywej v(λ )dla widzenia
dziennego, a przecież przy niskich poziomach, mamy do czynienia z widzeniem
zmierzchowym, albo nawet nocnym.
- I co jeszcze?
- Wykres Kruithoffa został sporządzony na podstawie badania zaledwie dwóch
osób, Kruithoffa i jego syna, tak przynajmniej słyszałem. Nie wiem czy to
prawda, ale wykres jest mądry i przekonujący. Kruithoff właśnie, w odpowiedzi
na zarzuty powiedział, że gdyby miał odpowiedzieć ile koń ma nóg to nie musi
badać, całego stada. Wystarczy, że zobaczy dwa konie.
- Na szczęście są ludzie, którzy się na tym znają i zawsze można ich zapytać.
- Na przykład kogo?
- No, doradcy klienta w sklepie.
- To przejdź się do dowolnego marketu, spójrz na wystawę oświetlenia

i zamknij oczy. Te jasne plamy, które pozostaną pod powiekami, to efekt
olśnienia. Ledowe źródła maja bardzo dużą luminancje a są wkręcane w oprawy
zupełnie bezkrytycznie. Powiem więcej, oprawy niebezpieczne dla wzroku
bywają nagradzane w konkursach wzorniczych i lansowane w czasopismach
wnętrzarskich.
- Ale w firmach oświetleniowych pracują przecież fachowcy.
- Z tym bywa różnie. Spotkałem się z tym, że taki fachowiec wykonał projekt
oświetlenia fragmentu drogi, czterema latarniami, uzyskał z komputera ileś tam
wydruków rozkładu luminancji i przedstawił mi wykres rozkładu luminancji na
suficie.
- Na suficie drogi!?
- Tak. Ci projektanci mają komputer, wiedzą, co wpisać w odpowiednie
prostokąty i gdzie nacisnąć, aby uzyskać tak zwane kołderki, czyli wykresy,
najlepiej przestrzenne, bo to najmądrzej wygląda. Nikt nie rozumie, jak ten
komputer to liczy i w którym miejscu może wprowadzać błędy.
- Tyle czasu już narzekamy, ale może wróćmy do tematu. Jak wpłynie nowy
model na technikę oświetlania?
- Ostatnie porównanie. Wyobraź sobie, że masz działkę i chcesz na niej
postawić altanę. Zrobiłeś fundament jakiś tam, nie znam się na tym, no beton
jakiś wylałeś i na tym betonie chcesz postawić coś co tu przywieziesz.
- I co dalej?
- Jest taki solidny dom murowany, który możesz odkupić za, powiedzmy 40
tysięcy i inny, w dość dobrym stanie, znacznie tańszy, ale to drewniany kiosk
Ruchu, który odpowiednio konserwowany może Ci posłużyć jeszcze klika lat.
Co wybierzesz?
- Ten solidny dom zawali się przy próbie przenoszenia. Kiosk można
przewieźć. Wolałbym wybudować coś nowego, ale mnie nie stać. Dobrze
myślę?
- I podobnie jest z techniką świetlną. Wady, o których mówiliśmy, powodują,
że można ją bez problemu umieścić na nowym fundamencie. Konstrukcja
z patyków, dykty i kawałków papy, posklejana taśmą klejącą da się łatwo
przenieść w nowe miejsce.
- No, to teraz naprawdę przesadziłeś.
- Czasami dobrze jest przesadzić, żeby sprowokować do dyskusji. Czy
pozwolisz na wzniesienie kolejnego toastu?
- Sorry, ale z tobą nie wypije. Zegnam ozięble.
- Prawda w oczy kole?
- Do widzenia
Podsumowanie dialogu piątego
Nowy model widzenia może zostać bez problemu zaadaptowany do potrzeb
techniki oświetlania, bo ta dyscyplina oparta jest na tak kiepskich podstawach,

że jest to obojętne, na jakim modelu się opiera. Technologia rozwija się w
oszałamiającym tempie, ale z rozumieniem człowieka pozostajemy w roku 1834
i niewiele się w najbliższym czasie nie zmieni, bo nikt nie ma w tym interesu,
żeby się zmieniło.
A ten, kto myśli inaczej niż poprawność polityczna nakazuje, to wróg, bo „zły to
ptak, co własne gniazdo kala”.

