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Efekt Mozarta: PoPularny artefakt

pľowadzenie

ly pcrcepcją muzyki a wyższynri fuĺrkcjami mózgu lstlueJą zwlązxl

,'a, t'ĺr,ory."n" i alregdotycztre, lecz nre udowodniotro jak na razte

nycí "*ią"kó* 
przyczyrowych ponriędzy peĺcepcją nruzyki a Íiulkc'iłlni

tlawczymi oclpowie<lzialrrynl za operacje abstĺakcyjne' jak rozulnowal1Ic

Lre lut przestrzerrrrc'' (Rausclrer, Slraw, Ky' 1993)' Tymi słowanrt

się artykuł autorsfi'va Frarrces Rauscher i jej współpracowników'

u" ir-""h czasopisĺna Ndŕlŕe_ Plzedstawiono w nim wyrriki

Ja,,ia, zgoárri. z którynri satno sľuchanic muzyki V/olfgarrga.A' Mozar-

- <loklacllriej pierwszej części Sonaty ])-dur l{'ĺ 448 _ PoPÍaw1alo rozumo-

p.".r,r*','., uęaącejcdtlyrn ze składníków iĺrteligencji' Przez 18 lat od

,rt,-' .j.go opobliĹo*"rri" ",rykuł 
,'Music arrd Spatul Täsk Performarrce''

Ĺi pr""r"ło 578 'razy w lrajbardzicj prestiżowych czasopisrĺach

r', .o a"j. aż 32 cytowarria w ĺoku' ocerriając doľobek Rauscher

1vszystkcPrze(lsĹa\üonewevprowadzerrirrwskaźnikicytowrírorazpoPxlar ościtellstów

".u.r"" 
.ęł..^ l"ĺ""*t 

"ost"lý 
nrzr.ow",lc 

"a Pomocą Pro8Tiunu Publrsh or Perish' opĺt-

"-* 
Á"Ńĺ u-"-g 1zóto;' do'tępľ'cgo T a'trorrie: lrtę//www'lrarzirrg'corly'pop'htm

it1oň,_"Ji"" o."*"ä-rra byla woparciu o w1szukiwrrkę Googlc Schotĺlr'
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większości badeczy prezelrĘe siĺ; podoblrie: zjawisko zltaIre jako

Mozarta przedstawroue w badaniach z 1993 roku jcst arlefaktem Poml-

opinii wrcliszości czľonków środowiskr rraukowego oraz przcdstawiolrych

arralizr1ąc litcratrrrę przedmiotu, tru<ltro jedtrak oprzeć się wrażcrriu

tlicsłabllącyĺrr zaintcresowatriu tynr tematenr. Rycilra 1 przedstawia rozkłacl

ji w latach 19932011, w których co lrajnrricj wspomine się o efekcie

waÍto wspornDieć, żc calkowita liczba rychże tektów wynosi '[9tl3'

Rycilra 2 przeclstawia z kolei publikacje, w tytulach których pojawil się wspo-

iallv efekt. Stalrowią one Za[em albo ptzcglądy baclań rra ten temat, albo Pre-

orygtllalrryclr wyrikó$Z ączlrie jcst to 187 arrykułóvd o calkowiĘ licz_

cytowäŕr lówllej 44 (I37 rytowań lra rok). Mozĺĺ zattwaĄć, że największą

wśrócl badaczv eŕekt Mozarta cieszył się w lĺtĺch 1999200Ż. Z tego

ie okĺesrr pochodzi llajwięcej badań obalająrych tcn naukowy mit, ploPolru-

pIoslsze w)tłumaczerrie wpl1łłtr rrruzyki na rozumowan1e PrzestlŻcnue-

2' Eackt MoŻartä w badalriach 1993-2011

Zród lo: opracowanle rł4łslre

zlat 1993-2011 doryczący wplywtl rlruzyki lll irltt'ligcltcję otrzyrnujenry indeks

l lilscha (2005) lĺ : ll or'rz illĺlt'ks.q = 2łl (Iiggllc' 2(X)(')'

l".-ĺ', "ŕ.kt 
Mozrrtĺ (arlg' Mo:tln Ą|r!) z()\t:ll wpľ()wil(lz()0y do nauko-

wcgo obiegu jeszcze przez Allrĺ:cla A' 'lbrtrltLisl rll wiclĺ: llt Przcd scrlsacylnym

"jor".'*ľ, "L 
ľo l)orr Canrpbcll spopLllalyzowrl go pľzcz swoją książkę (1997)

i ĺllclĺł n-rrr obecrrę zllaczctrie, tj' wzrost tllnicjęĺlości rozulrlowalrla PrzcstÍzelr-

lrego irrdukowarry słuchanicm muzyki Mozeĺta'

Opisane przez llauscher wyniki wzbudzily ogrourtrc zailltcresowalllc opllnr

oublicznej oľaz grolla lraukowcllw' $íięlokronric rcplikowano orygiĺralĺry ekspe-

inl*', "l.'"r.o"'' 
Mozaĺta lccz, ku zaskocze lritr ba<laczy' wwielu pr4plrdkrch

.i|;t;.r"rn" wskazyovaly nr brak do..uriema.ego elcktu v/ litcraturT'e moz-

,,".a*,',""odnaleźćl,ĺdarria,wktóryclrhiPotezäowpł1łviemuzykiMozar.
ta lra Íozulnowanie Plzestrze1rDc znalazla swo.1e PotwieÍdzenię' obecnie jedrrak

ęď,.ď."ŕ.uó."4.ďp,""ď"s'o&noďnosnoýnoŃnoś

'Ż 
Verto zauważyć' że tcrnritr efekt MozaÍh odrrosil się wówczas do ĺnetody terápel1lycŻ'l('|

opracowarĄ pĺzcz Tornaĺsa'
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r 
Jcsĺ to w,rrtość przybliżoĺa z dwóclr co najlrrniej powodów: rnaliza ograllicŻa się wylącznle

ĺlo tckstów irrĺlcksowanyclr przez Google Scholar; w zakes niniejszego oszacowillll1 lrle wc]lodzą

'tcksty _ llyć nloźc snnowią;c artykuly empiryczlre -wtytule któÍych llic p:ja'will,-s]:j:a'zł Mozđrl

.ĺ//?,ĺ,'co cíinrĺrrr'je1uz clroci:rżby oryginalny tekt Ratrschcr i wsPółPrlcow'likť)w (1993)'

*rł."+-ýuo'^oó^"o\""\o\.oęý'.e"e"1.o!.l.Ń.lsnďonoo""śonďš
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Odkrycie efektu

'W dalszej części tcgo tekstu zostaną Przytoczcrrre wyniki badaír emp

rryclr, publikowane w lataclr 1993'2009 ' uznauę przez aLrtora za lra]o

."pr."",'t"t1'-rr.',.,dclającc pojawiające się trendy i szkicujo:" '*:l:"J:
-irk" o".,ťo*.ó* wobcc ĺriniejszcgo problemtt' NastęPtlie podjęta

próba odpowiedzi na p}tanie o przyczyl\ę popularrrości nritu cfekttl

w spolcczeństwre_

Eíekt Mozarta: popularny arteíakt 83

2. pojawiajacy siQ e|ekt <loryczy młoclych cloĺosłych (osobani badarrymi byli

cuci collegc'u);

3. 
""u*""ou" 

zjawisko jcst krótkotrwale, z^!ýrlżo\a różnica zarrikała po

l5 minutach.

l)omimo istotrryclr starysrycznie wyników, badarrie może budzić pewne wąt_

o charakterze metodologrcznym:

1. w ekpcryrnerrcic rrĺ1zial wzięło zaledwie 36 osób; rozkład cecĘ w próbie

l wręc lrie otlzwicrciedlać ĺozkładu w populacji6;

2_ rrie podarro wyrrików tcstrr statystyczlrego PotwieÍdzi|jącego trormalny

lad ccchy w próbie;

3- ,'i. p.ze,t.rawio,lo takźe Żadnych miar wiclkości efektu trkazująrych rze-

ristą siłę związku porrriędzy zmletlną zależną i rriezależną;

+. 
",lto."y 

a.tyk ,łu lrie podają uigc1zic powoclu, clla którego do badeń wybra-

picrwszą czqść Soĺaq'D rĺlr KV_ł48

Zespół badawczy pod kierowtrictwem Fĺarrces Rauscher jeszcze kilkukot-

podinrowal problematykę ŻwiąŻ^ną z e|ektem Mozarta-w b^ĺd'a:nch c:ptr

rycň i polemikach (Rausclre1 Shaw Ky, 1995; Rauscher' Robirrsorr' Jeus'

:'Rauscher' tsIintorr, 2006). W 1995 roku pĺzeprowadził zn-rodyfikowa-

"cplika..ję "k 
p.ryĺrctrtu (Rausclrer' Shaw, Ky, 1995)' Tym razern zwiększo-

grupę badawczą i ullvorzorro dwie grupy koutÍolue- wobec pierwszeJ zasto-

l Ĺrak bodźca słuchowego (cisza), druga grupa codzientric stuclrlla irrtrcj

i. Badalrie trwalo pięć dni.'!í aualizic wyrrików wykazarro isĺrieuic o[ck'

!(/ pierwszyrĺ opublikowarryĺn badaniu Rausclrct Shew i Ky (1993) zauwaĄli ste''

;r;;''* Ĺ,o,ny -pły- ."y"''ikr, którym 1ryto siuchanielt"voru *Tľ 
!ľ1

,r-,r'i"n' *"".ś,'i.j Soĺaa KV 448), na rozwiązywatrie zldań wynragjąrych zastoso'

warria myślcnia przestrzcnnego5' Procedura ckperymenLrlrra polegała na słrrchalriLt

;;" gńPu stucleirtów SoruĘ I{Y 448 przed wykolratriern pierwszego zadallil'

l ,'rrtęi,,i" ,r, d"ĺ".ĺęciu miuutach ciszy pĺzecl wykouauierĺ drugiego zadania i dzĺ'

,ię.ir' ,'-'ir'.,t".L, instnrkcji relaksaq'jlrych pĺzcĺl wykonatrierrr tfzccicgo zađaniir'

ćir"" ror'o*ił. g,.rpę koutrolnądla muzyki' a relaksacja nrialr rla cclu obniżcnietęt_

tra i nriała strrrowić warurrek kontrolrry dla ęwclttlnlncgo wzrosltl stopllia pobtrdzc'

ĺria. Za ponrocą analizy wańłrcji oraz testtr Sclrcffcgo \łrykrz:'l:] ż" 
: 

*"'''ki'll

eksp..yrl,e,lt"lr'y"h grupa uarskała w zadarriaclr wyższc wylliki ttiż w obu sy;uac3ĺcll

kor't oĺ'y.l'' Ponriędzy waruukami ciszy a instrtrkcjallli ľc'laksacyirlyrni tltc zallĺ'-

towalro isbmych lóżuic. Pĺzepĺowadzono t'rkżc ĺlwtlcz'yttltikową ulalizę warlatlc;t'

"Ĺ, "r'"a", *'* interakcji tętua i słrrclraIria Mozłľra' Niĺ: zĺtlważtrllo:rlri cftktrl

i''t"ok .ji, "r'ĺ "ŕ.ttu 
cz1mnika główrrego w postaci poĺlwyższĺĺltlgĺl ciśllictrĺa kĺ'wi' ctl

-"ał"gí"ur.r'". *ytluczało pobudzenicjako czyllllik spľllwczy' \)ílIiĺlski z brclalti't'

opisaIre w aĺtykule, rnoźna podsrrnrować llastQPtl.iłcoI
' 

1' .ł.,.h"r'i. pieĺwszej części Soĺl'aLy L)<lllľ KV 44tJ \)í'^' Moĺllľta 1:''1lr:twi't

rrrniejętĺrości lozumowania plzestĺŻcllllclio lĐPľZcZ lcpĺiz( wykÖtlilllic zil(Iilli

rłrymagaj ących jcgo zastosowania;

' lclr lľorcu enutYlw roś' ̂ pi(lll się 
'lx 

wskl''liktl cyĺ'w'rri pľryr'l z'ĺryr ll'tcLłtť'w r't'tz z'r'l':l'''

o,l,]zl"ly.łą,,i', n.l s*i"Iową lllukq czasopi'nl' w kńryťll ''wc l'lll'llk'l(''ť :'Il llÍJj/'lly'

' 6y1y to t.'y '"d"ni" "e 
skäIi inteligellcji stil)íbí(h' ltillclll lV rlrlytji ('l'lroľlĺlĺhł' tl;l1l"'

s""l...'iöäoi. íń'"v Ĺaa""ĺ" ;"ĺ*' 
'Uą 

o *ysr(prlj'lcL'|. is(('trĺ'i k'l ĺ'l'tt1l 1lĺlltli1tlzy zľlnltt'llll''

;;;;r;;;rrr^Prąęli' źe sr:urowią one wersje rówlĺllcglc ll'lľzr1lzi'l llĺt Illĺ|!ll'll ll tlllo |illl'l'll''

konstÍUktu'

Iúozarur zarówro wśród osób, któĺc dobrzc wypa<laly w zadaIriaclr wyuraga-

rozumowarria PrŻestrzctrncgo' ;ak i u tych, któĺzy rozwiązywali je gorzc';'

podsľawie atraliz sformulowarro wrlioski:

1' efekt Mozalta można zaobserwować u osób o różnyn-r poziomie zdolności

z. elekt Mozarta nie wysľępujc w przypadku ekspozycji na rePetytrwlre

lź'ce ĺnuzyc.,lle, E. oparte na Po\łtarzająrym się schemacie melorytmicŻlr}'m

llrdaniu pręzcnrowano uľwory Philipa Glasse oraz 'r.uzykl tante)''

l. efekt_Mozaĺta uie występuje w pĺąpaĺlkLr ekspozycji rra bodźce rriernu-

(nagĺarre opowiadanie).

í' Trcob Cohen w swoilĺ rrtykule (1990) doryczącynl nlcrodologicznych prol)lcluów prowil-

a'brctań naukowych z psyclrologii prsze: 
" [' ''] 

nllricj znlczy wiqccj"' oczyavtŚClc z \łrylłczenlcm

próby"'
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Bass. CrooĘ 1999)' 'Wwarullkach posttestu wyrriki wska4r'valy lra lepsze

zadaŕr przestrzer]lrych, ale wc wszystkich tęech grupłch' Poza tyrn llie

istotrrych różIric pomiędzy gĺupanri. Zastosowurie w planie ckspery-

pretestu Pozwoliło wykluczyć zmicnrre zakłócające, które zwiększały-

warialrc.';ę blęclu (poplzez ,,równy start''). Täka opeľacja czyri badarric bardziej

i uprawomoclria formulowatlę na jego podstawie wtrioski'

Podobĺle wyriki wswoich badaIriach uzyskali Stalldirrg, Varpaelst oraz (Jlmer

. Ciekawa koustatacja dotyczyła takżc wplyrvtt oczckiwań na wykoĺranre

ia. osoby badaue, które rrie otrzymaĺy od ekPerymelltatorów źadnyclr

örmacji doľyczących oczekiwaŕr brclaczy co do wyrików eksperymentu' w}Pa-

Podjęto także próbę wyjaśnierria oclkrytcgo zjawiska- Rauschcr i wspólpĺa-

.o*u,.i od-nI"lĺ się .1o t"oĺii kolumlr ncuĺorralnych Veĺrrotra Moutltcastle 'a7'

Stwieľázili, że podczas sluchania muzyki Mozartä w mózgu słuclracza uruclro_

ĺriolre zostajątakie sarne sckľencje iwzoĺce pobudzeltiowe'Jak te' któÍe powsta;ą

w trakcíe wykouyr'valria zadaír opartych rra rozumowalriu czasowo-PŹestrzcllnyrn'

'v/,',orki t. ,r'i"ly jedlrak clraraktcr spektrlarywrry i stalrowíły rłczci lripotezy

wyjrśniajqce 7r, ll' 'd7ą(e 7jJwisko'

!0 ľamaclr prób getrcralizowarria wpýwrr nruzyki Mozarta na lnyślenie przc-

stľzĺ:rltte tra pozostałe gaturrki ssakó*, podjęto baclalria llad szczuralrri (Rausclrer'

,aul',i,'acr,l, Jcus, 199s). Wykazalto, żę szcztiry' któryn w okesie pĺetratelrrynr

"kr1r.uu,*"i,,' 
Sołalg I{V 44ĺ3' w życiu dorosłym. szybcíej, u"''' ": |^1:ľ:

sk,ĺnplikowal,c' lrbirytrry Nilriejsze badalria wzbudzily koĺlrrowers1e w grolrlc 
'

,,.,'t,,*y,'' zĺl wzglęclu lla uclrybietria metodologiczne' SÍbrmrllowe'ie^zar::ľ 
]

.'l;;;, "rí, 
,r,ię,l"yln,',y,,''i btrdowy aparaĺr sluclrowego szczurów (Stcele' 2003)

i'*i"iŕ,,ią"y"l, Z lcgo kolrsckwencji dla trafności eksp"'-''"""..ľl|l?]]]1l
g' iJ",,i. 

'''' 
pokl>upvania labiryntów Przez szczĹlry z gruPy ekĘcrymelrtal-

i.'i Stccl., pr"ypiry*"l także uiePrzestrzegatriu zasady ralrdomizĄi' W iunycb

ir.ä.,ri-l,l "a"ŕ*"cntowitnojednak 
wP\w muzyki Mozarta rra futrkcjolrowanlc

,)""u.o- 1l'.rr_'u-,.r, 2008) - udowodrriorro' że obniża ona ciśnierríe krwi u osob-

ników ze zdiagnozowalrym nadciśtriel em tętnlczym'

Sprzeczne wYniki rePlikacji

opublikowanie badań Fĺatrcęs Rauschcr spotkało się od razu z ogĺorllltylrl zlill-

*r.ro*"''ĺ.- śroclowiska rraukowców. Stoprriowo zaczęľy pojawiać'się rcplikl

f .'.Ĺf..rro",'," w różrrych wariatrtaclr' Iclr autorzy trzyskiwali jcdlrak wyuiki

i, *lęľ."oi.ĺ *rL'"ltjące lra brak zaobserwowanego eíektu' Poĺówrr1ľatro nliętlzy

i'','y-i *pły- sonory KV 448 na rozumowanie PrzestľzelIne z wpły'rľe ln z Irltlzykt

;o.Đ"r-'ú (Nlusít with (haĺLgingPaĺĺs Philipa Glassa) oraz oddziatywaltle nr cIszy

7PomyslMouLrtcastle,anaopisarlie5üukturfunkcjonäIlrych']]:"s',"l"przetrwałpróL'y

' ŻJsU: gorŻkjcgo Po.lst""o*""'"""' *"i.r"'" '"''o'ĺ''y'ĺ aoiou'rliJoĺ'rrll'łll I lonon i Dlr'l' l

ÁJr''ľtzoosl '* 
L*" ch Phitosophil:al'nansaclions oJ the Royat Society B: ]3íololial scicncťs '

s Kenlreth stcele pisŻe, ze szczury rtĺlzą się g|,d':. 
i ,d:ľ:]: 

*'b]]ikislyszą icdyllie 31ł'

rlżwięków Soĺnry l(V 448: Lł''us'treĺopuolikow'łIl oĺpowiL'c|ź (2ĺl{)6) lr:r lrtykrrl Slcclc':r' w kt'iľr l'

p,,"i]..*"ĺ,lr. i+I;t"cję ballń llrd sz'zuranli' próbujłC o(lcľÍzcć zilrzlIty'

lepie_; w posttcście (z tyrn, żc popĺawa wykorrarrta zacĺali dotyczyla takze gru-

korrtrolrrej)_ Pojawiały się także ba<lania, rv którycll nie zauweżono istotnyclr

irlic w poziomie wykonania zadań w prc- i Postteście zarówrro dla grupy eks-

jak i kontrohrej (McKelvie, Low, 2002)'- Catherine Latendresse

Davc Miranda dokonali przeglądu Ż6 baĺlaŕl rracl efektem Mozarta (2006),

ierdza]ac ostatecznie, że większość dallych emplrycztlych raczej oslabta lrtz

trafność tego efektu.

W replikowanych eksperymentach testowarro rómież pojawietrie się efektu

u różrrych grup wiekowych. Ken Hui wykazał (200ó), że u d z\cclprzcd-

níe występowało zjawisko wzrostu umiejętrrości rozumowalrla przes_

. Pojawiały się także artykuły' w których prezcl1towalro badania częś-

poĺvierdzające wnioski Rauschcrl0 (Jones' Estelle, 2007)'

wytlumaczenie różnic

wyniki związane z efektem Mozaĺta doprowadziły do wysuwania

hipotez, propolrując qĄn samym różlre wyjaśnierria występują-

(czaseln) zjawiska' Najczęstsze dotyczyly pozionu pobuclzerria, nastrgu

prcĺ'crcrrcji w zakresie ekspolrowanych bodźców dźwiękowych_

\V baclaniu Thompsona, Schellenberg oraz Husain (2001) udowodniono,

cÍckt Mclzarta związany jest z pozionetn pobudzenia psychofizyczrrego

" Wvniki ĺvclr barlań rnialy byc, wcdlug ĺtltorów, ostatcczlrą porażĘ crektu MozaÍtir w píó-

Llzl,,,,rii có ze na,,ko*o udowoclniony ŕakt, co oddaje nawct sanr ĐĄlł publikncji: ĹlJłrl|il'ś lo

Dołs tit hnpĺoue Childĺen\ spalia! Abitil!: Fifial cunains.ĺoŕ lhe Mozan E:[Lct'

. ' : '];]]

'' .. _''_''' ...,:.::::i*_ś

|l| I'}a<tĺIri.r obcjnlowały uczniów szkoły Íedniej'



8ó l'iotĺ FIaładziński

oreŻ nastlojcm osób badarlyclr' \V grupic ekspcryĺrrerr Lal tre1 zauważolro tstot_ '
,'f ooo."-i * ,,,rwiąz1rvaltiu ""dí' 

p'""t''"'-"'yclr' Zalrotowano *:1::1:: 
]

.lj,r*"'ĺ. *ięt."e pobudzctric i lepszy rlastrój' Gľupa konlrolul ocelrrala

,i"u; ''".*uJ ".]..y,1.,*'"'i" 
lliźcj, przejawiała triższc pobrrdzelrie "]i::i*

Efekt Mozarta: popularny arteíakl 8',1

l. wýlriki nrctarrlalizy

Ź'ródło: opracowanie wlasrre na poĺlstawie Picschnig' Voracck, |orlnanll (201())

ostattria kolurrrlra ozrracza pĺawdopodobieństwo sytuacji, że Przy wylo-

u cĺwóclr osób z porówny'wanych grup wyźszy wynik będzie miałĺr oso-

: dla warunków I i II - słuchająca Sonaty KÝ 448; dla warunktr III - słu-

ąca itrtlego ut!'voru muzycznegol3. Na podstawie Przytoczollych wyników

wo o wlriosck, źc poniędzy waľunkami korrtĺohrymi a eksperymentalrrynri

pop-r"*y wy'ikó." w Posttcścic' F:rkt tctt wiązatrcl z Prezelrtowalryĺn bodź_

i.^ _ L*''aa"gnĺr .g-lĺoll Älbirlotriego i jego sutliektywlrą ocellą przcz słu-

.Ĺl:o.r"n. n|.ki p,'b"'l"ul" u<lowoclnili takżc Jolres' \X/est i EsteJl (200ó)'

*yĹ"".r.1ą. i.u',u'" różllice w wykorratlirt zacleír poľlięclzy grupą cksperytrreu-

t"ĺ'rą 
" 

ř,r,,t.ol,'ą, *skazującjecluoczcślrie lre pobrrdze trie jako ztnietllrą oclpo'

wicĺlzialrrą za ľóżlricc'''
ĺ(olc.jrrą lripotczą tlrtnraczącą cfekt Mozaľta jest pĺclercllcja (stopień lrpodo_

b"''in; p."^,'t,r*"lrcgo boĺ1źca' Nalltais i Sclrellerrbcĺg (1999) wykazali' zc

i,r",lí,,'*ytn''",'ia zltc]auia zależrry jest od zlilltcIesowxuia bodźcem - i tak

)ru*.ż,',,'., 1u,1'r^*ę wyllików zar(lwllo rr osóll słuchajłcych solraty Mozarta' ]ilk

i u ty.l', kror"y l;l,'clrali lľagrrrerltu opowiaclaltiĺ' W illIryclr blclelliaclr wykazarro'

z. ,,rot y t'.,l",,. 
".1ob1'wały 

więcej pulrktów w grze konrputcÍowcj (wynllg'!ąc(_i

l.u"uu',,*",,i. przcstrzcrrncgo), jcżeli w tle słrrchaly utw<lľtt' ktŕrry itn stę pĺlcĺĺl'

bal (Cassiry, I Ienley, Markley,2007)'

Vyniki nretaalializ jako dowody lra nie istlriclric cĺ'cktrr Mĺ'lzłľtĺt

W zr'viązku z líczlrymi badalrialrrí, sprzcczlrytrli wyrrikallli i wl.Iiosklrrli Iilľltltl

a*a'''rrr-r' ''" 
i.l' poĺlsta*i", w celu rozsLĺzyglrięcill sp<rľtt tIlttlkĺlwĺl11l t' istlti''

,ĺ".ĺ.Lul Mozarta baĺlacze zdecydowali się wykĺlľzystać lllctrlltllllizq' Wyttilĺl

j"r''. u-.""*..ĺo rra uickorzyść zwole ulrików cli'kttl' ( )lllrllľis ( l()(')()) ll ll llllllllĺ lr

Na/ĺlre ílrfornlt1e, zc z nrctaalre t tzy obcj nrtljąctj l (t llĺcla ń i 2() pĺ lľów tllt l1 (M ĺ lz;l t l

us ci.za)' 
"trgaź,'.]ł.ej 

lączlrie 714 osŕlb, wyltika' żc !|'tll)l ťkslX'ľylll('llĺlllll;| ()(I

Ĺ.".'i'.1 j''ĺj" ri* rra skati lQ jeclytric () l'4 Ptlllk(rtl/' t(lllt'jrl:r lllĺ'tltltll;lliĺ'l'

iro'| "o.."r''i 
,ą ľietschllig, Voracek i Foľrrrallrl (2() l())' olliqllr 4() llĺlllrĺi i 1lrlllĺ' l

:ooo osau. ĺ,'alĺ"ic poclclarro 3 waruuki' !ľyrliki zapľczclllĺlwllttĺl w tĺtlrĺlli l 
'

trra praktycztlie żaclnej róźrricy w wykonalritr zadaŕr w postteście' oznacza

llowiclrl. żc losowo wybrarra osoba po wysluchatrirr Soĺaą' KV 448 wykona

lI Poziorn Pobĺclzenir rnicrzony byľ tcch ik]lrli opil(yuli 'll slllĺĺl1lillit' 
"1111ií'1'1111i 

Irll'

kv:estiorraritrszemi psychologicznymi'
lŻv/orygilralrryrnbadanltrRauscheÍiin'(1993)różlricłtllłrylrosillllżu|ĺl!lkť'\Ýl(),

zl(laIric przcstľzentre niż losowo wybrana osoba po wysłuchaniu iunego

nrllzycŻlrcgoJ z prawdopodobieńsnvem bliskim 50%_ sytuacJa PrzyPo-

l:l WiQc ľŻut nrolrctą_

icgaslląca popularność naukowej legendy

wyżej badania pozwalają stwierdzić, że cíekt Mozaĺta jest mitem,

Ílrtcrakrcln_ Nie oznacza tojedlrak, że należy negować i nie dosľrzegać

nrtlzyki ua futrkcjolrowarrie poznawcze.'W pĺznladktr przyjęcia hipotezy

poziotnie pobuclzenia, nastrojrr i preĺerelrcji bodźca, wypada stwieľdzić' żejest

l wľęcz rrarrracalrry_ odrzucić tralcźy tlumaczcnia ođwołujące się cło kolumn

tworzenia aĺralogiczlrych szlaków pobudzclriowyclr w przypad'

sltt<ĺlĺrĺria muzyki Mozalta i lozumowal1ia Przestlzennego' Tłumaczerrra

[0,23;0,52]

[0'13;0'ó3]

|3 ĺrrtcrpretacji wskaźnikr rłrelkości eŕeku d Cohelra dokolrano na podstäwic: coe (2010)'
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l)odejścic cwolucyjne tlumaczy rozprzestlzeniaDie siQ iclei za Ponocą
iznru zbliżorrego do doboĺu rraturalncgo. Menry (poĺ' Drwkins, 2000;,

(obiegowe) teorie, podlegają ,,selckcji llaturalĺrej" ze względu na írllrk-

, jakic pehlią w społeczeírstwie. 'Warutrkienr przetrwania jest dostarczanrc

odpowiedzi rra aktuallrie ważrre pĺoblemy. Tłumaczy to fakt istnierria

mucacji efektu Mozarta, które wyclrodzą rriejako naprzeciw spolccz-

potrzebom.
Możlra więc wysunąć wtriosek, ze populanlość efektu Mozartr bierzc srę

ie z wagi probler-nu, którego dotyczy, a miarrowicie możliwośct stymrrlo-

ia wlasnego rozwoju Poznawczego.
Diaglrozowatrie furrkcji pozlrawczych, takiclr jak uwaga, pamięć, percepc.;a,

się poprzez zastosowłlrie testów przygotovrywalryclr pľzez psychologów'

ic1ci w spolcczctistwie tĺcmetykę, bazującą lrl alralogii do Darwlrrowskicj
rzetelny i trafny, ulĺożliwia porówr1'wallic wylików w populacji, dla kórej

ie psyclronrctryczrre narzędzi pomiarowych, dzięki którym test staje

zaprojektowatre normyrs_ Porrriar złożorryclr koustrtrktów poznawczych,

ichjak ilrteligcncja, od lat cieszy się dużyn-r zainteresowanicm opinii publicz-

. Dzieje się tak z kilku wzglęđów Po pierwsze, rra podstawie wynikóW tcstów

igeĺrcji podcjmowanc sąważkic deryzj e đoĹyczącc pÍzyszlości badanych rrtml

go) oraz llicstosowania rygoru naukowego w plocesie upowszcchniania wiedzy _ przyjęcie do szkoľy, pĺacy. Wyuiki testu inteligencji są więc podstawą pro'

pľzyszłego ŕl'lrrkcjorrowar a, \r'/ tyrn Progtrozowania sukccsów zawo-

Diagtrozowatrie irrte]ckŁu rrre oztracza dla osób pođdająrych się badalriu

ko abstrakcyjnych czyrrrrości, kończących się podarriem przez psyclrologa

i (ilośclowej i jakościowej), która rrie rrriałaby żadnego przelożenia

ľzeczyr,vistość pozajego gabilletern' Test inteligencji stal się szeroko stosowa-

rrarzędzienl selekcyjrrylr-r. Po drugie, brak zgodności wśród samyclr bada-

co do okĺeślelria, czym tak naprawdę jest inteligencja|ó oraz crągła ewolu_

tcgo tcrlr-rilrtt, wyłVołylvaly w społeczeńsĺvie, co wydaje się zrozulniale, lekki

j' Po trzccic, spory porniędzy psychologami dotycýy nie rylko pojęcta

lcji, alc takżc ilrĹerPIctowaria, uogóhliarria i upowszeclrnialria vnryIrików,

rreurofizjologiczlle cloryczące akt}'wuości tych salrlych strrrktur mózgowycll

pod."", 
-.lu.Ĺ.,'i" 

.So,xđĄl I$/ 448,jak i w tĺakcic wykon1łvarria zaĺJań przcstľzclr'

rrych' nrają clrarekter wyłączrríc spckulatywlyll'

Pomimo powszcchtrego tlzlatria efcktrt Mozaĺta za artcfakt oÍaz wlc_

lu prób popularyzowarria tej opilrii (Dowd' 200ĺj; Lillienfeld_' Lyrrtr' Rusctĺr'

Bcyeľstein,2011), nrozlra stwicrdzić, źe lreĺlal cieszy się oll zaltltęlesowallleĺl

". r,.ony opinii publiczuej, ciągle cwoluując' Psycllolodzy Adĺialr Belrgerter

i Chip Iieath (zó0+) zwrócili uwirgę lra tikt, zc po 10 latacli od o*ľ'",y"l.l

badań clekt Mozarta w 80% przypa<lków kojarzĺllly był z nrałymi dziećmi''

l)la wytĺumaczclria PoPuleluości efekttr Mozarta orazjego ciąglej |Ians|oIma' ]

cji powołali się między itrlrymi ľra teorię reprezerrrac1t społeczlryclr' mecha_

'ii ",'-' 
.o"pr"".,.".nialria się Plotek orez' cwolucyjĺlc wytłumaczeĺria przcpt1^łtt

tcoľii ĺlollortl lratul altrego.
'lixll'il rĺ:pľczctltlqji społeczrrych opisuje proccs asylr-rilacji wiedzy uaukowt''j

1rrzr:z s1ltllĺ:czcŕrstwo' Täka asymilacja często odbywa się.kosztem wrelu uposz-

"".'ĺ. 
o"i".1,' się tlk z clwóclr co lrajmniej powodów: lriedostateczrrcj zllejomoś( l ]

pľc,zc'lt,lw_Lllcj tcorii (co wyrrika rrajczęściej z heĺrneryczlrości j':'\" 
]]i::'^]:- .

(bra k ilrtersubiektywrrej komtltrikowaltrości)'

Těorie lraukowe r rra1nowsze odkrycie oĺaz zdobycze tcchniki zawszc ciesz'1

síę ogronrną popularrrością, a me<1ia ĺnasowe wystęPują często w loli pośrcclrli-

t' i iop.,t"r|"io.a narrki. Problenr poleg jedrrak Da tym' źe upowszechrriając

wiedzę lrarrkową (clokortując trarrslacji)' ĺnędia trie kolrtrolują społeczrrej recep-

cji przckazywanyclr treścĹ, przez co iclcc !taukowe mogą zostać sptycolle' 1ł?rsallť

.i,, ,.h.r-''r"ry po^rv/cze i struktury wiedzy zclroworozsądkowej'.Następnlc roz-

przestĺzerriają się one rra zasadzie plotek oraz legertd' odporrryclr lra sygnrĺy zc

i.o,lo*oL" ,-r"uto*ego o ich błędrrych il'rteĺpreĺrc1aclr lub dezakttlalizacji' 1irkic-

mu uodporllieniu i szybkiej elĺspansji sprzyja lriejesność iuforrnacji oraz cnroc1c'

któ." b.,d"ĺ orrł w społeczeństwie' Stosuuck eĺnocjolraltry wyrrika z oceltiall' i

wagi pĺoblenru, którego teoria dotyczy'

ľ"äT'ďI.ä':"Jl',1:äi:#i'': #i."r,'ffi ľiľ;':'ľ' "'t,..'ľ;:ill] 
];liíľ]li
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stĺolu)icu()ści tc5tť)w psyclIllltlgir:zllyĺ]ll' l (\) zll Lylll iĺlzic' ľafrrcrści deryzjt poclcj'

mowallycll lla P()(lsLlwic ""y'*'*'ii'y''i''l'"'"l: :]:::,'ľ:,Ť]]:,"]']::1.Ť;*ľ
il:ľl]äll i:i:,i:;'*;';; ;;'""í pul'liklrc'ii' ktílľl w tlpillit ptlbliczlrej zamy'

kałe cll ogę c1o srytrlttlowatlia iu*'t,,ľi"i *''''""l'":]:])'ł:,:*':,ľ1]ł:'ä",||lli:

:1}ä;::;ilľä;äil.;;;;;;;",'.nAulľricaĺtl'ift(1')')4)wy"wolali[alęobtr_
i""'* .'*".." ,,osząc tczę, żc illtcli$c|).-iil jc5t w.ir''': 

):::ii::::l::':':::":':r';;rzcuia"lNvarclc grosZąL LcZÝ' /-! '""''.'í",,'' 
"" ''o'li 

wskaźuik oc1zicclziczaluości'
uik gcllctyczlry \(/ rzcczywistośct ]"l'-'' :'''',':".:]]]:.'_.l''...,.*'u',"t,''., ao ľ""a"'
który cloryczy populacll t tlrc 1lowttlicll llyć o<1noszorly iĺiľ]l:l:;'t'

g.ił.a""t"ou"*'*o.'"'11:::-*ää::Ł:Ji]ľ'ľ;'jl]'oiffi "J'''':J.l]
i!)teligelrcjQ i spoleczĺryrn Prestlzcl. 

' -_:_ ł.'_L-i.illí\\Mxl1!r oozllawczc!]tj
i'::]]:;ä;ö;;'"i" p'p.'"y'i" polcpszenia 1tlnkcjoi'{]wa'1':^::z1rawczegl)

f;ä;;;,;;il,;;,;..L,..'"'""'l'::':il].-'Ľ]ľ::'"''1i:]iiľľl*'li:

ütitówoeíekcieMozaIta.PoPytrodziPodaż-ĄralizaportaluaukcyjĺegoAllegro
ilorr".""" ,i"rry.l' o proporrowanych produkraclr związanyclr pośrednio lub bez-

io 
" 
lf"kt.- Mozata. \Vśró<l wystawiauych przedrniotów zĺrajdzicmy

iulrymí: zestawy utwolów Inuzyczlrych na CD-.' wyselekcjonowarrych

ie iiĺa ĺiajmłođszyclr, aby styĺnulować iclr ĺozwój Pozlrawczy' maskotki'

, poa7ty;vkl, zabawki interaktywne odtwarzające ľu"" "*:T.'oo':i _

..'r'"a io ŕo,'...ry ĺortepianowe' Pomimo wątpliwej skutecztlości'3 powyzsze

rlukty cíeszą się duzyn zaultelesowanien-t' Można wíęc powicdzieć' że mlt

się dob.ze i ni. wygląĺla na to, rby czas, kiedy zostanie o1l odłożony do l;rlnu-

n'uał nadejść szybko.

ostatniJ podejlr-rujc slę baclaĺria rrad efcktem *""i1"-1v_-'!:T"i- '9 
j*

,*nt,l.go 
"r'".".r'ia 

(Rauscher i iu-, 1993; Cłmpbell' 1997)- Jak douosi por-

Th, Mĺdaĺ Nerrr,w trajnowszych badaniach wykazarro' że słuclranie muzyki

rlta przez lekarzy w trakcie wykonywariia kolonoskopii zwiększa ich skutecz-

-.'yk5,-"ĺ., "-iarr 
przedrakowych (American College of Gi'''roeĺu":']Yľ-.:ľil.;'"iil;;i',*,.l,,io .Lo,,'",.3:rllzowure1,forĺrrie ' .']:'-:::1?"u'""'*'''

lliczcrria traflrości zcwrętrzuej u"a^ĺ 
j"*ołą'v'',]':::::::'::^-':::T:'ľ:ľ-

äil]l]'J:#:::iil'''* "''iĹ-'i'' 
i'' *ĺĺk"r'-"ły' *y'tępowat po wysłuchr'

llirr Soll,lĺy l(V 44X)' l'' ,'^,'lllrl tl

l)rtrgilrr ważrrynl czylrtrikict-rr pĺzyczyniajacym się clo populaĺuości cfckttt

Mozarta są clzialetria rrrarkettrr*"-J 
' 
L"oł'o*"nie zĺclrowrír kolrsumcuckicll

ptzcz pĺocluccutów dóbr r dostalczycie'] .'ľ:::':TTiiÍ':T::] 
:.]jT'.l"

1, listopad)- Jcdnego więc zatem możcmy być pewni: muzyka Mozarta'ieszczc

az rozbĺzmiewać będzie w badawczych ośrodkrch ltaukowyclr'

ffi ::.:::iä"* J; ";ä;ffi ' -t"'i"go po"'",elu'' I(ccly rrranry llrl

iälľäľh*1'r"TxJ:i:l,::1i::ľ.",äľ}Ęłi:l$ť:Jŕ:;
illłť':'ffi m'::: j ľ;:;:.l'.ľY]ľffi ľ;jtrŕ*] ;::ľ

ľääľ':ľff ''J'ľ;ĺ',:ł*;::;ľľ;',:::':'#:::'" 

rylc działal lllt

Zakończcnle

Rodzice w trosce o swoje ĺlzicct, cllr:ąc zĺpcwrlić inl optylrraltrc warrrtlki rozw' ,j' l.

a co za tyĺrr iclzic ]epszy st^rl - prr|,"y,,i..1ą riQ *"lrrie clo krążerria obiegowycll

' ' ''t'vzl'r tlllt'lllrt'lr'r st'rllrl ( iľolgi:r' Zcll'r MilIc"' 7 ĺl)']tl
'l)obrvlllll,'Ýkll11clltltl''/ťl1y((l]ľĺ")]-''',,'l.'',,'',-l,i,nwk:rĺrlc11'll,'w,lľ,llk.r{;ľ''l''''

, oLLl' 
' 
l'l zczrr.r. zľrlill kwÔł ll)5l l0ĺ)'l('l'lI' 'wll"] ]:]|]::]l1']]:,'",';', i'";.rrľli :rl,ľlyk'unhi,ll i'' ''I

u lrJgrJtll'L Llr.ł'rów Moz'rlL'r 1^' rr'':r!y styrrllrll'w'l('"'lwiĺ ''l'yw'll''l' 
|''''('IyK'l

ĺli, Ä.' Dixon, P, Gover, S' (2009)' A Limililrg FeaLurc of the Mozaft Efĺ:ect: I-iŚte-

"'r'* 
u"narr.". MeÍrtal Rotätion Abilities irr Nolr_Musicialrs but lrot Musiciälrs'

Psychology oJ ĺrlusie, j8(1), s' 107'117'

,á" cllr"g" .r c*roeuteÍology (2011, 11) ' 'Mozart Effect' May'""":'" ::::';
,ior' n",". Jf p."."r'"erou s Polyps. T}e Medial Nerłs' Pozyskalro 2\istopada z" |lttp/l

www.lrews-medical.rreďrrcws20111101/Mozart-Efrect.may-itlcIeasecletectro 
-

rates-of-precarrceĺotrs-polyps'aspx'

,g".t.., A', ľI""th' C' 120ô4; ' Tlre Mozarl Effect: Ťackilrg rlre Evoltrtiou ora Scic tltlc

LČgenđ ' BtitLlh J ouÍhal oJ Social Psychology 
' 
43 

' 
s ' 60ť623 '.

ĺ'c. 1tozr| l,,t"tllgetrcc as Tcsts Test It' Neił PłpublŁ' 35' s'3531'

ĺ, o. 1rllĺ1' Thc Mozał Elfecĺ: Tĺlpping the Poweľ oJMu'" 
'.y:'*"^u::!:,':::*

.łirrri,, iru, źr, ,"lotk the Crcaĺiue spiliL NewYork HaĺperCollirrs Publislreĺs'

l{Liliclrfulcliwspólpracownicy(2011)powolLrjąsiętLln.]"strefęnajbliższcgo.rozwoiu"
l" *,,.,-",i'''. i'.'usyclrolo!i'pl:ez i wl S 

-WýgosL-regol^::l]::ę 

ľ]9:":,T:",.-; *,ä:
ľ'lľ .ľi,.::ři:ffiöíJř'ř""řäÄ o.u." -" '''o 'ii!b.-"ni 'o"*i''ąć; 

roŻsądtlicjsze wydaje

;ĺ;;;;ň .,ň;';"íie 'bo'lze'lia ''iż 'oz''mowrnia Przestzcn[ego tĺ roczlrcgo dztccka'
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/2o10\ Mozärr Effect Shn'rozaĺr Effect;

;i,i,;,1.,;;.""*' M Fonnerrrr',Ax (201()) Mozart ut'cL'

n'i,i_""ur'''' 'nlli$l.e'38's 
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