
 
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 265-267 

 

Zenon W. Pylyshyn,  
“Things and places.  

How the mind connects with the world” 
Cambridge, MA–London: The MIT Press 2007, ss. 270 
 
 

Tematem najnowszej książki Pylyshyna Things and places. How the mind connects 
with the world jest relacja pomiędzy umysłem a światem. Treści zawarte w tej pracy 
stanowią próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób pojęcia 
łączą się ze światem? Czy istnieją reprezentacje bezpojęciowe? Jaka jest natura repre-
zentacji umysłowych, takich jak np. obrazy umysłowe? Autor analizuje podjęte proble-
my badawcze z perspektywy nauki o widzeniu. Zazwyczaj w opisach przebiegu procesu 
percepcji wzrokowej można zauważyć brak dotyczący wczesnych etapów widzenia. 
Dotychczasowe koncepcje często nie uwzględniają najwcześniejszego etapu procesu 
percepcji wzrokowej, odpowiedzialnego m.in. za identyfikację obiektu poprzedzającą 
jego rozpoznanie. Propozycja Pylyshyna uzupełnia tę lukę, odwołując się do badań  
z zakresu filozofii, neuronauki i psychofizyki. 

Nierzadko mamy poczucie widzenia wielu rzeczy, ale większości z nich nie jeste-
śmy w stanie nazwać. Jednocześnie duża liczba informacji, których nie jesteśmy świa-
domi, wpływa na nasze zachowanie. Nasze doświadczenia percepcyjne są bowiem 
znacznie bogatsze od stosunkowo ubogiego zasobu pojęć zakodowanych w pamięci dłu-
gotrwałej. Przykładem może być tu problem nazywania kolorów. Człowiek jest w stanie 
rozróżnić ponad milion różnych kolorów, natomiast w języku mamy zaledwie kilkana-
ście słów będących ich nazwami. Wychodząc od tego typu doświadczeń, Pylyshyn opisu-
je mechanizm odpowiedzialny za wczesny etap percepcji wzrokowej FINST (Fingers of 
INSTantiation). Ten prymitywny, bezpojęciowy mechanizm służy do identyfikacji  
i reidentyfikacji przedmiotów oraz śledzenia poruszających się obiektów. Stanowi on 
podstawę widzenia i rozumienia świata. Moduł wczesnej percepcji wzrokowej FINST 
jest odpowiedzialny za ten etap widzenia, który jest odizolowany od informacji pocho-
dzących z umysłu. Działanie tego mechanizmu jest wynikiem zmian ewolucyjnych, 
polegających na dostosowywaniu się systemu poznawczego człowieka do warunków 
zewnętrznych. Autor odwołuje się tu do komputacyjnej teorii percepcji, zaproponowa-
nej przez Davida Marra. 

Pylyshyn analizuje przebieg procesu identyfikacji i reidentyfikacji obiektów za 
pomocą systemu wizualnego. Problem ten nie dotyczy rozpoznawania jakiegoś przed-
miotu po dłuższej przerwie czasowej, ale opisywany mechanizm przebiega w stosunko-
wo krótkim czasie. Identyfikacja następuje automatycznie i nieświadomie w momencie 
pierwszego zwrócenia uwagi na daną sytuację. Proces ten przebiega bez zaangażowa-
nia pojęciowych reprezentacji spostrzeganych obiektów. A ponieważ reprezentacje 
umysłowe zakodowane w pamięci długotrwałej zawierają informacje na temat właści-
wości przedmiotów, pierwsze co ujmuje system percepcyjny, to obiekt, bez wcześniej-
szego wyróżniania jego własności. Działanie mechanizmu FINST, opisane przez autora 
w rozdziale 1 książki, można porównać do dłoni wskazującej palcem najbardziej wyra-
ziste elementy tworzące daną sytuację, scenę. W ten sposób ujmowane są stabilne 
znaczniki obiektów składających się na spostrzeganą sytuację. Umysłowa reprezenta-
cja danej sceny jest konstruowana w oparciu o te stałe elementy i pozostaje stabilna, 
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nawet jeśli zmienia się punkt, na którym aktualnie koncentrujemy naszą uwagę. Mimo 
że wskazanie wyrazistych znaczników sytuacji nie umożliwia rozpoznania składają-
cych się na nią obiektów, to jednak stale możemy śledzić wyodrębnione wcześniej ele-
menty danej sceny. 

Szczególną funkcją, jaką pełni moduł wczesnej percepcji wzrokowej FINST, jest 
śledzenie obiektów poruszających się i zmieniających swoje własności. Problem ten jest 
analizowany w rozdziale 2 książki. Dzięki opisywanemu mechanizmowi, który ma 
charakter bezpojęciowy, możliwe jest śledzenie obiektów bez ich wcześniejszego rozpo-
znania, tzn. bez odniesienia spostrzeganego obiektu do określonej kategorii pojęciowej 
lub bez wyróżnienia ich charakterystycznych własności. Autor odwołuje się m.in. do 
wyników badań z zakresu rozwojowej psychologii poznawczej, ukazujących, że już bar-
dzo małe dzieci potrafią śledzić obiekty w ruchu. 

Mechanizm wczesnej percepcji wzrokowej FINST, podobnie jak uwaga, służy do se-
lekcji spostrzeganych obiektów. W rozdziale 3 autor podaje argumenty za odróżnie-
niem tych dwu mechanizmów. Jak zauważa, zazwyczaj przyjmuje się, że mechanizm 
selekcji ma charakter bezpojęciowy i nie zależy od wcześniej zakodowanych w pamięci 
długotrwałej informacji o własnościach spostrzeganych obiektów. Zdaniem Pylyshyna, 
należy odróżnić dwie funkcje, jakie pełnią własności obiektu w tym procesie. Własności 
są zaangażowane w wybieranie obiektów, które są przeznaczone do śledzenia, jednak 
nie służą do identyfikacji obiektów śledzonych. Analiza mechanizmu selekcji, dokony-
wanej we wczesnych etapach percepcji wzrokowej, doprowadziła autora do sformuło-
wania propozycji rozwiązania problemu wiązania (binding problem). Jest to problem 
kodowania zespołów własności jako połączonych i należących do jednego obiektu,  
w przeciwieństwie do własności, które jednocześnie występują w danym momencie, ale 
nie odnoszą się do jednego przedmiotu. Zdaniem autora własności są uważane za połą-
czone, jeśli są własnościami tego samego obiektu, identyfikowanego za pomocą mecha-
nizmu FINST. W rezultacie konstruowana jest jego bezpojęciowa reprezentacja – 
FINST index.  

W kolejnym rozdziale książki przedstawiony został problem udziału treści świa-
domych doświadczeń w procesie konstruowania umysłowej reprezentacji rzeczywisto-
ści. Zdaniem Pylyshyna treści świadomych doświadczeń są tylko jednym ze źródeł 
dowodów na treści umysłu, i to nie zawsze pewnym i rzetelnym. Ponadto autor twier-
dzi, że nie ma poziomu reprezentacji umysłowej, specyficznego tylko dla świadomych 
doświadczeń. W ten sposób podkreśla znaczenie reprezentacji o charakterze bezpoję-
ciowym. Dyskusja dotycząca zawartości świadomych doświadczeń prowadzi do proble-
mu natury obrazów umysłowych, których doświadczamy, gdy myślimy o konkretnych, 
sensorycznych obiektach, układach przestrzennych lub gdy wykorzystujemy prze- 
strzenne modele umysłowe we wnioskowaniu. W rozdziale 4 autor koncentruje się za-
sadniczo na tym, jak rozumie treści świadomych doświadczeń, oraz przytacza teorię 
obrazów umysłowych jako przykład błędu polegającego na traktowaniu treści świado-
mych doświadczeń jako specyficznego rodzaju reprezentacji umysłowej. 

Pylyshyn porównuje treści doświadczeń percepcyjnych lub wyobrażeniowych do 
reguł gramatycznych, które stosuje każdy użytkownik języka. To rodzaj wiedzy ukrytej 
(implicite), która nie ma jawnej reprezentacji (explicite). Werbalizacja reguł grama-
tycznych nie jest konieczna na przykład do przebiegu procesu nabywania języka. Po-
dobnie opis doświadczeń percepcyjnych i wyobrażeniowych nie jest potrzebny do prze-
biegu procesów percepcyjnych i wyobrażeniowych. W tym miejscu Pylyshyn podejmuje 
dyskusję z zaproponowanym przez Kosslyna (1994) poglądem na temat natury obrazów 
umysłowych. U podstaw tego stanowiska leży założenie, że procesy wyobrażeniowe 
przebiegają analogicznie do procesów percepcyjnych. Inaczej mówiąc, przyjmuje się, że 
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wyobrażanie sobie to rodzaj widzenia czegoś, co zastępuje spostrzeganą scenę (obrazu 
umysłowego). Autor podkreśla znaczącą rolę wiedzy, przekonań, oczekiwań i naiwnych 
teorii w tworzeniu wyobrażeń. Nasze doświadczenia percepcyjne są doświadczeniem 
widzenia dobrze znanych osób i przedmiotów, a nie widzenia kształtów, tekstury  
i kolorów. Są to zazwyczaj doświadczenia zinterpretowanych informacji sensorycznych. 
Z drugiej jednak strony autor nie twierdzi, że percepcja jest zdeterminowana przez 
wiedzę czy język. Jego zdaniem treści świadomych doświadczeń nie stanowią odrębne-
go poziomu reprezentacji umysłowej, ale jest to mieszanina różnych poziomów i rodza-
jów reprezentacji: informacji sensorycznych oraz wiedzy, przekonań czy oczekiwań. 

Ostatni rozdział zawiera analizę zagadnienia umysłowej reprezentacji przestrzeni. 
Autor dokonuje przeglądu stanowisk dotyczących tego, w jaki sposób w reprezentacji 
umysłowej jest przedstawiany określony rodzaj własności przestrzennych. Powszechnie 
akceptowana i zgodna z intuicją jest koncepcja, według której powstawanie reprezen-
tacji o charakterze przestrzennym wynika z tego, że sama reprezentacja jest oparta na 
układach przestrzennych w mózgu (układy neuronowe). Ponadto autor rozróżnia re-
prezentację umysłową opartą na pamięci długotrwałej i aktywne przestrzenne repre-
zentacje (active spatial representations ASPARs) konstruowane w oparciu o widzenie  
i wnioskowanie. ASPARs mają amodalną naturę i są ściśle związane z systemem moto-
rycznym. Autor łączy ze sobą koncepcję FINST i ASPAR. Formułuje hipotezę projekcji 
wskaźników (index projection hypothesis), która zakłada, że konstruując reprezentację 
przestrzenną w oparciu o częściowe, przybliżone informacje zmagazynowane w pamięci 
długotrwałej, równocześnie wybieramy ze spostrzeganego otoczenia obiekty, używając 
mechanizmu FINST, które kojarzymy z wyobrażonymi obiektami. W rezultacie jeste-
śmy skłonni uważać, że wyobrażone obiekty znajdują się w obiektach spostrzeganych. 

Badania empiryczne i koncepcje teoretyczne zaproponowane przez Pylyshyna nie 
dają ostatecznego rozwiązania problemu relacji pomiędzy umysłem a światem, stano-
wią jednak nowy sposób podejścia do wciąż nie rozstrzygniętych problemów nauki  
o widzeniu. Autor koncentruje się na przebiegu wczesnych etapów widzenia, które 
opisuje za pomocą mechanizmu FINST. Jak sam zauważa, odwołuje się do znanych już 
wyników badań czy zjawisk z zakresu percepcji wzrokowej, jednak opierając się na tej 
wiedzy, buduje nową całość w postaci zaproponowanej koncepcji teoretycznej. Jest to 
interesująca poznawczo propozycja, która może stanowić inspirację dla nowych kie-
runków badań nad percepcją wzrokową i wyobraźnią. 
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