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Ksiazka prof. Z. Chlewinskiego
jest udana próba opisania funkcjonowania umyslu czlowieka przez pryzmat pojec. Sklada sie z dwóch czesci. z których kazda podzielona jest
na pi.c rozdzialów.
Czesc pierwsza Teoretyczno-psychologiczne podstawy pojec to przeglad badan psychologicznych doty-

czacych wybranych procesów poznawczych. Aktualna wiedza na temat umyslu pozwala jedynie na omawianie go w kategoriach pewnych zalozen jego funkcjonowania. Te tzw.
modele umyslu traktuja go np. jako
system przetwarzajacy informacje.
Rozumienie swiata. rozwiazywanie
problemów nastepuje dzieki interakcjom pomiedzy wieloma róznymi
systemami informacji, czyli ,Jezykami
umyslu": pojeciowo-myslowym, werbalnym i wizualnym. Pojecia sa elementami wspóltworzacymi poznawcza reprezentacje swiata w swiadomosci czlowieka. sa podstawowym
narzedziem kategoryzacji. percepcji.
procesów wnioskowania, myslenia
oraz pamieciowych. Pojecia sa wytworem czynnosci myslenia. W psychologii rozumie sie je jako podstawowa strukture poznawcza, reprezentujaca uogólniona, abstrakcyjna
klase obiektów podobnych do siebie

pod pewnym wzgledem. Strukture
pojec tworza róznego rodzaju cechy
lub inaczej atrybuty.
W czesci pierwszej dowiadujemy sie takze o istotnych dla tworzema pojec procesach poznawczych.
jak abstrahowanie i uogólnianie. Autor poddaje uwaznej analizie teoretycznej odrebnosc i wspóldzialanie
dwóch systemów: pojeciowego i werbalnego. Przypomina, iz nie kazde
pojecie ma swoja nazwe. W nauce
odkrywa sie pewne zjawisko. opisuje
jego cechy konstytutywne i potem
ustala slowo, bedace jego etykietka.
Analogicznie. tzw. nazwom pustym
nie odpowiada zadne pojecie. Autor
zapoznaje nas z niezwykle interesujacymi rozwazaniami na temat róznicy pomiedzy tak czesto a mylnie
utozsamianymi: pojeciem a znaczeniem. Znaczenie wyrazenia jest
w istocie kategoria z dziedziny jezyka. W rozwoju osobniczym pozostaje
ono wzglednie stale, zmieniajac sie
jedynie historycznie. Pojecia ulegaja
zmianom. sa wzbogacane o nowe informacje. Znaczen uczymy sie wraz z
jezykiem. Znaczenie slowa w danym
jezyku jest w przyblizeniu jednakowe
dla wszystkich ludzi. Wiedza (pojecia) na jakis temat ma charakter
bardziej zindywidualizowany; moze
byc np. niepelna, falszywa. nieadekwatna.

Umysl odbiera i przetwarza informacje w wielu kodach, pochodzacych z róznych modalnosci sensory-
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cznych. a nastepnie asymiluje je do
odpowiednich struktur poznawczych,
zamieniajac na jeden. uniwersalny
.Jezyk mysli". Z. Chlewinski poswieca wiele uwagi odnajdywanym w literaturze z zakresu kognitywistyki

oraz psycholingwistyki koncepcjom
na temat owego jezyka mysli. Gene-

ralnie przyjmuje sie, ze jezyk mysli
jest systemem symboli umyslowych.
regul skladni laczacych oraz przeksztalcajacych symbole zlozone np.
sady i wyobrazenia. Slownik oraz za-

sady gramatyczne jezyka mysli dotad

nie sa znane. Prawdopodobnie poznawcza reprezentacja rzeczywistosci
skonstruowana jest z ograniczonej liczby wewnetrznych symboli. za pomoca uniwersalnych, niezaleznych od
konkretnego materialu. regul skladniowych. Wartosci empiryczne sa
reprezentowane przez formalne wlasciwosci jezyka mysli.
Czesc druga Modele struktury
pojec traktuje o róznych podejsciach
empirycznych stosowanych w badaniu pojec. Klasyczny model analizy
pojec wykorzystuje psychologia rozwojowa. eksperymentalna i psycholingwistyka. Przedmiotem badan jest
tu poznawcza reprezentacja obiektów. czynnosci i zdarzen, rzadziej
procesów powstawania pojec. Dociekania ostatnich dwudziestu lat poddaly krytyce model klasyczny. Wiekszosc pojec. jakie tworzy czlowiek.
nie spelnia modelowych warunków
definicyjnych pojec klasycznych.
W swiadomosci ludzi dominuja pojecia naturalne. Z. Chlewinski proponuje podzial nowych modeli badaw-

czych na cztery rodzaje: a) podejscie.
ktore stara sie utrzymac teorie cech
definicyjnych poprzez podanie cech
charakterystycznych. b) podejscie
oparte na koncepcji prototypów. c)
podejscie schematowe oraz d) rozumiejace pojecia jako teorie wyjasniajace. N alezy pamietac, ze struktura
systemu pojeciowego ma charakter
dynamiczny. nasza wiedza ulega
przeciez ciaglym modyfikacjom.
Tradycyjnie badanie pojec sprowadzalo sie do wyjasniania czym jest
pojecie. np. abstrakcyjna konstrukcja
cech definicyjnych, oraz testowania
czy pojecia z róznych dziedzin pasuja
do przewidywan zgodnych z teoria.
Badajac proste pojecia np. pies. stosowano równiez zadania polegajace
na rangowaniu desygnatów pod
wzgledem ich typowosci. Najnowsza
tendencja w badaniach pojec jest
analizowanie zlozonych organizacji
pojec. takich jak relacje i schematy
poznawcze. Wspólczesnie badacze
zajmuja sie raczej róznorodnoscia relacji pomiedzy pojeciami. Przeprowadzane eksperymenty obejmuja bardziej ogólne aspekty poznania, np.
rozumienie opowiadan. Stawiane dzisiaj pytania dotycza przyczyn sprawiajacych. ze desygnaty pojec laczac
sie, tworza spójne pojecia czy tez
powodów. dla których pojecia lacza
sie w systemy. Podejmowane sa próby wyjasniania polaczen pojec np.
duzy pies oraz typowosci desygnatów
pojec polaczonych. Wiadomo, ze nawet naj prostsze polaczenia nie sa
zwykla suma elementów skladowych.
poniewaz elementy te wchodza w
róznorodne relacje.
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Ciekawym zagadnieniem. zasygnalizowanym przez autora. jest funkcja, jaka dla poznania twórczego.
czyli wykraczania poza posiadane
struktury pojeciowe. odgrywa myslenie metaforyczne i analogiczne. Mechanizm metaforyzacji pozwala czlowiekowi na wyrazanie tresci, dla których brak jest srodków kodowych w
danym systemie jezykowym. Umozliwia zatem tworzenie i uzupelnianie
wiedzy w systemie poznawczym. Podobnie zdolnosc wykrywania analogii
wydaje sie niezbedna w procesie
uczenia sie i rozwiazywania problemów. Podmiot odwzorowujac w sytuacji aktualnej sytuacje wczesniejsze.
wykorzystuje wiedze z jednej dziedziny do zrozumienia innej. Warunkiem
twórczego wykrywania analogii a takze tworzenia metafor jest rozwiniety
system pojec.
Ksiazka prof. Z. Chlewinskiego
to nie przyklad literatury "do poduszki". Zmusza czytelnika do intensywnej pracy intelektualnej - dotyczy
przeciez jednej z najbardziej zlozonych czynnosci ludzkich - myslenia.
Tym wieksza satysfakcje daje wnikliwe jej przestudiowanie.
Magdalena Prentka

