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Nie tylko irodla afektu, lecz rowniei jego obecnosC
mogq bye nieiwiadome
Relacja miedzy afektem a SwiadomoSciq jest ostatnio tematem gorqcych debat. Jedno z dwunastu podstawowych pytan, skierowanych do czolowych badaczy emocji, zostalo sformulowane nast~pujqco:,,Czy emocje mogq byi: nieSwiadome?" (Ekman i Davidson 1998). W swej ostatniej ksiqice Damasio
(2000) uznal emocje za klucz do zrozumienia problemu SwiadomoSci.
Teoretycznym debatom towarzyszy seria intensywnych badan nad efektami bodicow afektywnych prezentowanych poza poziomem SwiadomoSci.
Badania te wykazujq, i i podprogowa prezentacja ekspresji twarzy wplywa na
zmiane ocen r6inych bodicow (Murphy i Zajonc 1993/1994; Ohme 2001).
Efekty podprogowych bodicow afektywnych widoczne sq tei w roinych
psychofizjologicznych pomiarach emocji (Winkielman, Berntson i Cacioppo
2001), takich jak aktywizacja ciala migdalowatego (Whalen i in., 1998), elektryczna aktywnoSC mieSni twarzy (Dimberg i in. 2000) czy elektryczna aktywnoSC skory (bhman i in. 2000). Te i podobne wyniki sugerujq, i e afekt moie
by6 wywolywany poza poziomem SwiadomoSci, i sq interpretowane jako dowod na istnienie ,,nieSwiadomychemocji" (bhman i in. 2000; Zajonc 1998).
W tym eseju chce poruszyi: troche inny aspekt nieSwiadomych emocji.
Chodzi mi bowiem nie o to czy przyczyna afektu moie byi: niegwiadoma, ale
o to czy afekt moie by6 nieSwiadomy jako wywolany stan. Pokaie, i e rozwaiania teoretyczne sugerujq, a wyniki badan empirycznych zdajq sic to potwierdzai:, i i w pewnych warunkach osoba moie wykazywad jednoznaczne wskainiki obecnoSci afektu, nawet kiedy ten afekt jest osobie introspekcyjnie niedostepny (zob. Kihlstrom i in. 2000; Berridge i Winkielman, w druku; Winkielman, Zajonc i Schwarz 1997).

Tradycyjny poglqd: afekt jako uczucie Swiadome
W historii psychologii wiekszoSi: badaczy kierowala sic zaloieniem, i e
afekt jest stanem Swiadomym. Zaloienie to spotykamy jui u ojc6w psychologii
-Jamesa i Freuda. W swoim slynnym artykule Czymjest emocja William James

