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1. W stęp

D rugie w ydanie książki J. Kozieleckiego, choć ukazało się tylko 
z niew ielkim i zm ianam i, może być dobrą okazją do jej szerszego omó
w ienia i dyskusji, poniew aż pierw sze w ydanie nie stało się przedm io
tem  jej krytycznej oceny w  pism ach psychologiczinjOh.

W ielka to szkoda ponieważ z w ielu powodów książka ta  zasługuje 
na w iększe zainteresow anie. N ajpierw  ze względu n a  fak t, że je s t to 
p ierw sza po w ojnie przez polskiego au tora napisana pozycja m onogra
ficzna poświęcona teoretycznym  problem om  badań nad m yśleniem  jak  
rów nież ze względu na to, że jest ona przeglądem  now ych m etod ba
dawczych i koncepcji teoretycznych w  tej dziedzinie.
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To nowe podejście badawcze polega w  I części pracy Kozieleckiego 
n a  próbie zastosow ania n iektórych pojęć i m etod cybernetyki, nauki 
o program ow aniu i m atem atyki do przedstaw ienia osiągnięć psychologii 
klasycznej, w  drugiej natom iast na przedstaw ieniu  m etod o tw ierających 
now e perspektyw y badań nad czynnością myślenia.

2. Zaw artość I części pracy Kozieleckiego

Część pierw sza książki sk łada się z dwóch rozdziałów; szczególnie 
w ażny jest rozdział I zatytułow any „Czynność m yślenia  i czynn ik i 
sterujące je j przebiegiem ’\  W rozdziale tym  autor dokonuje w yjaśn ie
n ia podstaw owych pojęć używanych w  dalszych partiach  książki. 
P unk tem  w yjścia tych rozw ażań jest definicja trak tu jąca  m yślenie jako 
zin ternalizow aną czynność w ytw arzania i w yboru inform acji, k tó ra  za
chodzi w  sytuacjach problem owych.

G łów ną treść tego rozdziału stanow i om ówienie dwóch w yodrębnio
nych procesów  m yślenia tj. w ytw arzania w  sytuacji problem owej 
now ych pomysłów rozw iązań i ich w eryfikacji. Procesy te  zachodzą 
w  dwóch hiipotetj^cznie przyjętych system ach, a mianowicie w  gene
ratorze i ew aluatorze pomysłów.

Nie we w szystkich rodzajach problem ów  funkcjonują jednocześnie 
obydw a system y. F ak t ten stanow i k ry terium  podziału sytuacji p roble
m owych na problem y o tw arte i zam knięte, P roblem y otw arte , to takie, 
w których funkcjonuje zarówno generator jak  i ew aluator: badany 
m usi najp ierw  sam w ytw orzyć pomysły rozwiązań, a dopiero następnie 
w ybrać jeden z nich. Problem y zam knięte, to talkie, w  których dany 
je s t skończony zbiór m ożliwych rozwiązań, a zadanie badanego polega 
jedynie na wyborze któregoś z nich jako ostatecznego rozwiązania. 
W takich  przypadkach funkcjonuje jedynie ew aluator, w  którym  za
chodzi proces oceny i w yboru danych możliwości.

K olejną klasyfikację sy tuacji problem owych dokonuje autor dzieląc 
zarówno problem y o tw arte  jak  i zam knięte z punk tu  w idzenia k ry 
terium  celu, do którego zm ierza proces m yślenia w danej sytuacji. 
W yróżnia on w  ten sposób dwa zasadnicze rodzaje problem ów: typu  
„odkryć” i typu „skonstruow ać”.

W problem ach pierwszego rodzaju  celem je st odkrycie jakiegoś po
jęcia  czy zależności przyczynowej, k tó ra  w ystępuje w  rzeczywistości. 
P roduktem  procesu w ytw arzania je s t w  tym  przypadku hipoteza, k tóra 
w yraża w postaci sądu jakieś niezupełnie pew ne tw ierdzenie o rze
czywistości.

N atom iast w  problem ach typu „skonstruow ać” celem jest w ynale
zienie czegoś nowego, co przedtem  nie istniało. Jednym  z najw ażn iej
szych rezultatów  procesu konstruow ania jest zespół odpowiednich
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m etod służących — między innym i — do konstrukcji nowej maszyny,, 
w ątku  literackiego, eksperym entu. Bardzo często jednak  problem  ma. 
charak ter złożony i w ym aga zarówno postaw ienia hipotezy, jak  i zna
lezienia m teod jej spraw dzenia. K olejne klasyfikacje w iążą się z fak 
tem, że zarówno zadania typu „odkryć” jak  i typu ,,skonstruow ać”,. 
mogą mieć charak ter problem u otw artego bądź też zamkniętego.

Po przedstaw ieniu  klasyfikacji sytuacji problem owych autor om a
wia zasady działania obu hipotetycznie przyjętych system ów uczestni
czących w  procesie m yślenia tj. generatora i ew aluatora pomysłów.

Tak więc funkcjonow anie generatora polega na użyciu heurystyk  
tj. reguł, zasad, w skazów ek, tak tyk , tricków  i in tu icji, k tóre regulują, 
przebieg procesu poszukiw ania rozwiązań, lecz nie g w aran tu ją  osiągnię
cia pożądanego w yniku. Proces w ytw arzan ia  pom ysłów  przebiega 
w  sposób ukierunkow any. W edług au to ra  badanie' ukierunkow anego 
przebiegu tego procesu powinno opierać się na porów naniu zachowania 
modelowego uw zględniającego w szystkie Obiektywnie istn iejące p ra 
w idłow e rozw iązania i rzeczyw istego zachow ania osób badanych, które 
zw ykle różne jest od wzorca. Zasadnicze różnice polegają na tym , że 
w rzeczywistości ludzie nie uw zględniają w szystkich rozw iązań bądź też 
w yb iera ją  k ierunk i błędne stosując przy tym , ozęsto w  sposób sztywny, 
pew ne heurystyki, k tó re  w  innych sytuacjach doprowadziły do p ra 
w idłow ych rozwiązań.

Zachodzące w generatorze procesy m ają s tru k tu rę  fazową, to zna
czy sk ładają się z w ielu kroków  myślowych nastaw ionych na rea li
zację celu końcowego. Każdy krok m yślowy z kolei zaw iera cel cząst
kowy i operację m yślową um ożliw iającą jego realizację. Jako podsta
wowe operacje myślowe au to r p rzy jm uje  procesy analizy i syntezy do
prow adzające do w ytw orzenia nowych inform acji z danych początko
wych. A utor polem izuje ze stanow iskiem , że procesy te  w yodrębnia ją  
i łączą dane początkowe w  sposób przypadkow y, na zasadzie prób 
i błędów, podkreślając ukierunkow anie tych operacji przez cel, w a
ru n k i zadania oraz stosow ane heurystyk i. Poszczególne kroki m yślowe 
mogą tw orzyć różne uporządkow ane całości struk tu ralne . W yróżnia się 
następujące typy s tru k tu r. N ajpierw  tzw. s tru k tu ry  liniowe ■— sk ła
dające się z szeregu następujących po sobie kroków, z których każdy 
w ykonyw any jest kolejno tylko jeden  raz, następnie zaś tzw. s tru k 
tu ry  cykliczne, — których cechą charak terystyczną je st pow tarzanie 
kroków  już uprzednio w ykonyw anych w  celu np. spraw dzenia czy przy
pom nienia czegoś, co było poprzednio. Na koniec m am y tzw. s tru k tu ry  
rozgałęzione — które uw ażane są za najczęściej w ystępujące w  m y
śleniu. Ich cechą charak terystyczną jest to, że k ierunek  i treść każdego 
kroku jest uzależniona od inform acji uzyskanych w  w yniku w ykonania 
kroku  poprzedniego.
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Przy okazji tych rozważań autor om aw ia zjawisko olśnienia, które 
może w ystąpić przy okazji każdego procesu myślowego niezależnie od 
jego struk tu ry .

Drugi etap procesu m yślowego polega ma w eryfikacji pomysłów. 
Proces ten  w ystępuje w  innym  hipotetycznie przyjętym  system ie m y
ślowym  nazw anym  ew aluatorem . Jest on ukierunkow any zarówno przez 
regu ły  heurystyczne jak  i algorytm iczne. Cechą szczególną algorytm u, 
w przeciw ieństw ie do heurystyfc, jest to, że określa ją  one szczegółowo 
skończony ciąg kolejnych operacji, k tóre sposób niezawodny doprow a
dzają do praw idłow ych rozw iązań w szystkich zadań danej klasy.

W eryfikacja pom ysłów typu hipotezy, k tóre oceniane są pod w zglę
dem zgodności z rzeczywistością, polega n a  poszukiw aniu inform acji 
bądź potw ierdzających, bądź sprzecznych z hipotezą. Ten proces poz
nawczy je st często deform ow any przez czynnika subiektyw ne, k tóre 
pow odują między innym i unikanie inform acji zaprzeczających hipotezę 
albo taką ich in te rp re tac ję , k tó ra  um ożliwia u trzym anie błędnej h ipo
tezy.

N atom iast w eryfikacja pom ysłów  typu m etod polega na ' znalezieniu 
odpowiednich danych um ożliw iających ocenę i w ybór pom ysłu z p u n k 
tu w idzenia jego użyteczności. Ocena tak a  m a charak ter w ielow ym ia
rowy i dokonyw ana je st przez zastosowanie zarówno obiektyw nych 
k ry te rió w  w  postaci skuteczności czy ekonomiczności metody, jak  
i subiektyw nych w  postaci — czy to oryginalności oraz stopnia zło
żoności metody, czy to ew entualności niepow odzenia związanego z jej 
stosowaniem . A utor proponuje przy tym  badanie w  jakich w arunkach 
ocena i w ybór (pomysłu) dokonany w yłącznie na podstaw ie k ry teriów  
obiektyw nych będzie mniej lub bardziej różny od rzeczywistej oceny 
i w yboru dokonyw anego przez badanych w  sytuacjach problem owych.

Do I rozdziału w prow adzono w  nowym  w ydaniu  książki podrozdział 
zatytułow any „Wiedza psychologiczna a skuteczność m yślenia”, w  k tó 
rym  autor dokonuje podsum ow ania n iektórych w niośków  prak tycz
nych w ynikających z przedstaw ionych wyżej rozważań.

Rozdział II zatytułow any „Róla zdolności in te lek tualnych  w  przebiegu 
czynności m yślenia” dotyczy udziału zdolności w  procesie w ytw arzania 
i w eryfikacji pom ysłów rozwiązania. W celu przedstaw ienia p rob lem a
tyki zdolności in te lek tualnych  autor połsużył się hipotetycznym  m ode
lem in te lek tu  Guilforda. W m odelu tym  zdolność e lem en tarna definio
w ana jest jako czynnik w ew nętrzny, k tóry  um ożliw ia w ykonanie ok re
ślonej operacji na określonym  m ateria le  po to, aby osiągnąć określony 
wynik.

Te trzy w ym iary: rodzaj operacji, m a teria ł o raz w ynik  w  różnych 
połączeniach dały możność hipotetycznego w yodrębnienia przez G uil
forda 120 różnych zdolności in telektualnych. W om awianej pracy sze



190 Materiały, recenzje, sprawozdania [51

rzej zostały przedstaw ione tylko te, które uznane zastały za odgryw a
jące w iększą rolę w  procesie rozw iązyw ania problem u.

Podkreślając dużą użyteczność poznawczą tego m odelu autor jedno
cześnie ocenia jego atom istyczny charak te r i podkreśla w pływ  zdolności 
nie tylko na ostateczny w ynik  procesu rozw iązyw ania problem ów, ale· 
rów nież na w ybór optym alnych sposobów rozwiązania.

N astępnie przedstaw iono udział różnych zdolności w  kolejnych fa 
zach procesu rozw iązyw ania problem ów, w skazując przy tym, że dla 
praw idłow ej analizy sytuacji problem owej n iezbędna jest zdolność 
dostrzegania problem ów, a także zdolność rozum ow ania ogólnego i do
strzegania stosunków. Natom iast w fazie w ytw arzan ia pom ysłów  roz
w iązania zasadniczą rolę odgryw ają tak ie zdolności jak : płynność m y
ślenia czyli łatw ość w ytw arzania w  krótkim  czasie dużej liczby w y
tw orów ; giętkość m yślenia czyli łatw ość w ytw arzania jakościowo róż
nych w yników ; redyfin icja sem antyczna czyli łatw ość zm iany specy
ficznej funkcji przedm iotów , co stw arza możliwość użycia tychże 
w nowy sposób.

Proces w eryfikacji pomysłów rozw iązania w arunku ją  głównie zdol
ności do oceny logicznej, do oceny eksperym entalnej oraz do rozsądnego 
działania w sy tuacji niepew nej.

W końcowej części rozdziału au tor om awia — z p u n k tu  widzenia, 
pedagogiki możliwości kształcenia zdolności.

3. Zaw artość II części pracy  J. Kozieleckiego

W rozdziale III zatytułow anym  „M atem atyczne m odele czynności 
m yślenia” przedstaw ione zostały możliwości w ykorzystania do badań  
czynności m yślenia dwóch rodzajów  modeli, z których jedne tzw. m o
dele sym ulujące zm ierzają do przedstaw ienia, jak  w ygląda rzeczyw isty 
proces myślowy, drugie natom iast tzw. m odele idealnych procesów  
m ają  za cel pokazanie, jak  pow inien przebiegać optym alny sposób 
rozw iązania problem u.

Sposób w ykorzystania modeli wzorców obejm uje trzy  zasadnicze 
etapy: 1) konstrukcję idealnego m odelu określającego teoretycznie
najbardziej optym alny sposób rozw iązania problem u, 2) badanie jak  
w rzeczywistości rozw iązują ten sam problem  różne osoby badane, 3) po
rów nanie idealnego m odelu z czynnościami osób badanych i określen ie 
subiektyw nych odchyleń od m odelu wzorca.

O m aw iając następnie bardziej szczegółowo to podejście badawcze 
au tor daje przykład w ykorzystania teorii inform acji dla konstrukcji 
najbardziej optym alnego sposobu rozw iązania problem u zamkniętego, 
oraz podaje zasadnicze czynniki, k tóre decydują o pow staniu sub iek
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tyw nych odchyleń od optymalnego m odelu s tru k tu ry  m yślenia. Do 
odchyleń tych należy:

1) deform acja początkowej s tru k tu ry  problem u spowodowana 
uw zględnianiem  tylko niektórych z m ożliwych rozwiązań i pom inięciem  
innych, k tóra powoduje, że praw dopodobieństw o subiektyw ne uw zględ
nionych możliwości sta je się większe niż ich praw dopodobieństw o 
obiektyw ne, co z kolei pow oduje błędne decyzje.

2) w ybór nieoptym alnych danych czyli danych o m ałej w artości 
inform acyjnej spowodowany przyjęciem  mało skutecznych strateg ii 
rozw iązyw ania problem ów.

3) m arnotraw stw o inform acji czyli n iew ykorzystyw anie dostępnych 
inform acji, k tóre pow staje bądź na sku tek  nastaw ien ia na w ykorzy
styw anie jedynie wiadom ości pozytywnych — potw ierdzających hipo
tezę i pom ijaniu w iadom ości negatyw nych, bądź z powodu trudności,, 
na jak ie  n a tra fia  praw idłow e odczytanie inform acji. N iew ykorzysty
w anie pow stających w  trakc ie  rozw iązyw ania problem u nowych in 
form acji w pływ a na to, że praw dopodobieństw o subiektyw ne hipotez 
stanow iących rozw iązanie jest niższe, niż ich praw dopodobieństw o 
obiektyw ne, co opóźnia elim inow anie hipotez nie stanow iących rozw ią
zania.

W rozdziale IV zatytułow anym  „Program y sym ulujące czynność m y
ślenia” autor p rzedstaw ia nowy sposób opisu m echanizm ów m yślenia 
w  postaci p rogram u maszynowego. K onstruow anie takiego program u 
sk łada się z trzech następujących etapów : 1) poznania zasadniczych cech 
ludzkiego m yślenia, 2) skonstruow ania odpowiedniego program u m a
szynowego, 3) spraw dzenia zgodności program u maszynowego z czyn
nościam i m yślenia zachodzącymi w  toku rozw iązyw ania identycznego 
zadania przez osoby badane.

N astępnie autor podaje przykład  p rogram u sym ulującego procesy 
myślowe zachodzące przy rozw iązyw aniu problem ów  zam kniętych 
stw ierdzając, że sym ulujące program y maszynowe są w  stanie naś la
dować jedynie zachodzące w  ew aluatorze procesy oceny i w yboru 
właściwego rozw iązania spośród podanych szeregu możliwości, nie n a 
śladują natom iast procesów  w ytw arzania pom ysłów i nie uw zględniają 
zarówno czynników m otyw acyjnych w pływ ających na przebieg proce
sów myślowych jak  i różnic indyw idualnych.

W zakończeniu autor podkreśla duże znaczenie stosowanych w  p ro 
gram ow aniu m aszyn sposobów analizy czynności m yślowych dla b a r
dziej adekw atnego przedstaw ienia procesów  m yślowych u człowieka. 
P roponow any sposób opisu czynności m yślenia pow inien być kom 
ple tny  tj. zaw ierać w szystkie kroki w ykonane przez badanego w  tra k 
cie rozw iązyw ania danego problem u, oraz jednoznaczny tj. um ożliw ia
jący  w ykonanie danej czynności na podstaw ie jej opisu — ponieważ
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tylko w  postaci bardzo dokładnego „przepisu” na w ykonanie danej 
czynności może on być porów nany z odpow iadającym  m u program em  
maszynowym.

Om aw iając przedstaw ioną pracę z punk tu  w idzenia -formalnego 
można stw ierdzić dużą system atyczność, jasność i konsekw encję w y
kładu rozpoczętego od k lasyfikacji sy tuacji problem owych ze szcze
gólnym  zwróceniem uw agi n a  problem y otw arte-zam iknięte oraz omó
w ienia zasad funkcjonow ania dwóch hipotetycznie przy ję tych  system ów 
generato ra  i ew aluatora pomysłów, zakończonego przedstaw ieniem  no 
wych metod badawczych, których w artość sta je  się w idoczna dopiero 
w  św ietle danych przedstaw ionych w  dwóch pierw szych rozdziałach.

P rzedstaw iając dane psychologiczne autor posłużył się nowym  po
dejściem  wzorowym  na .cybernetycznej analizie złożonych układów. Ta 
analiza w  sw ojej początkowej fazie dąży przede w szystkim  do w yodręb
n ienia podstaw owych system ów oraz zależności między nim i a dopiero 
w  dalszej kolejności od w ypełnienia tych hipotetycznie przyjętych 
system ów  bardziej konkretnym i danym i. W ydaje się jednak, że autor 
w  m ałym  tylko stopniu wyszedł poza hipotetyczne uogólnienia. Czytając 
bowiem dwa pierw sze rozdziały książki, poświęcone zgodnie z in tencją 
au tora system atyzacji tw ierdzeń o czynności m yślenia w  sy tuacji p ro 
blem owej, trudno  oprzeć się w rażeniu, że w  m ałym  tyklo zakresie 
podbudow ano treścią psychologiczną np. zagadnienia funkcjonow ania 
obu hipotetycznie przy ję tych  system ów  myślowych, operacji m yślo
wych oraz czynników  w arunkujących  organiazcję poszczególnych k ro 
ków m yślowych w  w iększe stru k tu ry . W rezultacie opis ten, choć 
bardzo przejrzysty, szczególnie d-zięki użyciu dla tego celu schem atów  
blokowych i grafów, jest jednocześnie bardzo sztuczny i przypom ina 
bardziej opis funkcjonow ania m aszyny niż człowieka.

W ydaj« się, że au tor zdaw ał sobie spraw ę z tych braków  rozdziału I 
i spróbow ał uzupełnić je danym i psychologicznym i przedstaw iając 
w  tym  celu podstaw owe założenia m odelu in te lek tu  G uilforda oraz 
udział niektórych w yodrębnionych przez G uilforda zdolności w  funkcjo
now aniu  generatora i ew aluatora pomysłów.

Jednakże w ybór tego m odelu budzi zastrzeżenia w ynikające z faktu , 
że jego s tru k tu ra  była n ie jednokro tn ie przedm iotem  kry tyk i oraz ze 
względu na abstrakcyjny  i wysoce hipotetyczny sposób w yodrębniania 
poszczególnych zdolności, co w  rezultacie nie stanow i dobrej podbudo
w y psychologicznej tw ierdzeń autora.

Ponadto użycie tego m odelu w  prowadżiło peiwien zam ęt term ino
logiczny do treści rozdziału II spowodowany różnym  rozum ieniem  
przez KoKieleokiego i G uilforda te rm inu  zdolności. Tak więc Kozieleeki 
uważa zdolności jako „względnie stałe cechy (w arunk i w ew nętrzne) 
k tó re  determ inu ją  poziom spraw ności czynności m yślenia oraz jej koń
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cowy w ynik” (str. 130). G uilford natom iast p rzyjm uje, że „zdolność 
e lem entarna A je st czynnikiem  w ew nętrznym , k tóry  um ożliw ia w y
konanie określonej operacji Q na określonym  m ateriale M po to, aby 
osiągnąć określony w ynik W” (str. 138). W idoczne jest więc, że G uil
ford podkreślając dynam iczność i ukierunkow anie zdolności uważa ją  
za rodzaj czynności lub też funkcji psychicznej, podczas gdy Kozielecki 
rozum ie zdolność bardziej statycznie jako sta łą  cechę, pew ien opis lub 
charak terystykę tej funkcji. Poniew aż au to r nie dokonuje w yraźnej 
analizy porównaw czej obu definicji czytelnikow i trudno  jest zoriento
wać się, czy przedstaw ione zdolności są funkcjam i psychicznym i, ce
cham i określającym i, tę funkcję, czy też jednym  i drugim , a w  szcze
gólności jak  m ają  się one do podanych przez au tora bardziej elem en
tarnych  operacji analizy i syntezy.

4. Podsum ow anie

Rozważania te można podsum ować uwagą, że książka zaw iera zbyt 
mało faktów  psychologicznych potw ierdzających w ysunięte przez au tora 
tw ierdzenia, co tylko częściowo da się objaśnić obiektyw nym  brakiem  
tych danych. S tąd  też choć jednym  z zam ierzeń była system atyzacja 
danych psychologii klasycznej — widoczne jest, że autor tylko w  m a
łym  stopniu korzystał z tego źródła, ja k  rów nież z zasad analizy czyn
ności propnow anych przez T. Tomaszewskiego, na którego koncepcje 
teoretyczne au to r k ilkakro tn ie  się powołuje.

Do bezsprzecznie dużej w artości tej książki przyczyniają się wszczęte 
tu  próby w ykorzystania cybernetyki w psychologii. K siążka ta  p rzed
staw ia bowiem w  sposób w yraźny korzyści i ograniczenia w ynikające 
z przy jęcia nowej m etody badań um ożliw iającej po przez użycie tych 
sam ych pojęć i tych sam ych sposobów przedstaw ian ia danych —· 
porów nanie rzeczywistych procesów myślowych z m odelam i sym ulu ją
cymi, które procesy te  naśladują, bądź też z m odelam i optym alnych 
sposobów rozważań tych sam ych problem ów.

W przypadku modeli wzorców porów nanie tak ie  um ożliwia w ykry 
cie rozlicznych deform acji spowodowanych czynnikam i subiektyw nym i, 
co w perspektyw ie um ożliwia optym alizację procesów myślowych czło
w ieka.

N atom iast w przypadku modeli naśladujących czynności m yślenia 
korzyść ta  polega na poznaniu nie dających się bezpośrednio obser
w ow ać zinternałizow anych procesów myślowych dzięki użyciu odpo
w iednich program ów  maszynowych h Oba rodzaje modeli ponad to

1 Myśl ta  rozw inięta jest w  następujących słowach au to ra  „Skoro 
ludzie m yślą w edług jakiegoś program u, to aby go poznać należy 
skonstruow ać program  maszynowy, k tóry  — po w prow adzeniu do

13 — S tu d ia  P h il. C h ris tian ae  N r 1/70
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u ła tw ia ją  badanie procesów m yślenia poiprzez dostarczanie nowych 
hipotez, a także um ożliw iają bardziej adekw atne zapisyw anie danych 
psychoilologicznych w  form ie kom pletnego i jednoznacznego przepisu  
na w ykonanie danej czynności, ponieważ tylko w  tej postaci m ogą 
być one porów nyw ane z program em  m aszynowym . Jednocześnie autor 
w skazuje niepełną adekw atność sym ulow ania rzeczyw istych procesów 
myślowych spow odow aną trudnością uw zględnienia w  m odelu czynni
ków em ocjonalnych i różnic indyw idualnych oraz całkow itą niem oż
nością naśladow ania funkcji generatora pomysłów.

Z przedstaw ionych wyżej powodów książka p rzy  swojej dużej w arto 
ści poznawczej i zarysowaniu nowych perspektyw  badawczcyh, jest 
bardzo dyskusyjna i w  moim odczuciu —. nie bardzo zgodnym z in te n 
cją au to ra  — raczej n ie  przeznaczona dla osób pragnących zapoznać 
się z szerzej rozum ianą problem atyką p s y c h o l o g i i  m yślenia.

J. M. C eliński

S tre lau  Jan, Tem peram ent i typ  układu  nerwowego, Warsza-wa,, 
PWN, 1969, s. 358.

Główną osią rozw ażań J. S tre lau ’a jest koncepcją tem peram en tu  
i badań nad nim, w ypracow ana w  Zw iązku Radzieckim. Przez tem pe
ram en t rozum ie on „zespół form alnych, biologicznie uw arunkow anych 
i względnie stałych cech zachow ania, a m ianow icie siłę (wielkość) i czas 
(szybkość) reagow ania” str. 33).

Za Paw łow em  przy jm uje hipotezę, że tem peram ent zależy od pew 
nych ogólnych wrodzonych właściwości ośrodkowego układu  nerw ow e
go, jak im i są ruchliw ość i rów now aga procesów nerw ow ych. Zdaniem  
au to ra  książki cechy tem peram entu  p rze jaw ia ją się nie tylko w  em o
cjach i m otoryce (jak uważa większość badaczy zajm ujących się tym  
problem em ), ale we wszelkigo rodzaju  zachowaniach, w e wszelkich 
czynnościach.

W łasną koncepcję, czy raczej w łasne rozum ienie koncepcji tem pe
ram en tu  Paw łow a p rzedstaw ia S tre lau  w  pierw szym  rozdziale książki, 
zatytułow anym  „Tem peram ent i jego podstaw y fizjologiczne”. Czyni to 
na tle  różnych koncepcji tem peram entu . W ich rzędzie uwzględnia 
koncepcje starożytne u ję te  wszakże w edług Rem pleina, koncepcje tem -

m aszyny — rozw iązuje określone problem y tak  samo ja k  ludzie. P ro 
gram  m aszynowy sym ulujący czynność m yślenia człowieka można uznać 
za model odtw arzający s tru k tu rę  nieznanego program u m yślenia ludz
kiego” (str. 247).


