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Jak działa umysł?
Naukowcy z  Zakładu Kognitywistyki (Instytut Filozofii UJ), reprezentu-
jący różne dyscypliny naukowe, tworzą jeden zespół, którego celem jest 
uzyskanie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące funkcjono-
wania ludzkiego umysłu. 

Prace zespołu prowadzone są w oparciu o wiedzę z zakresu filozofii, psycho-
logii, neurobiologii, sztucznej inteligencji i  językoznawstwa. Podstawową 
metodą badawczą jest analiza mechanizmów mózgowych i  informacyjnych, 
leżących u  podłoża procesów umysłowych. Przedmiotem badań jest wiele 
różnych, lecz powiązanych ze sobą zagadnień: wzajemne oddziaływanie za-
chodzące między umysłem i  mózgiem, to, czym są nasze myśli, organizacja 
i sposób zakodowania i przechowywania wiedzy symbolicznej, procesy rozu-
mowania oraz przeżycia moralne i estetyczne.

Połączone siły

Osoby, wchodzące w skład zespołu, są przekonane, że przyjęcie specyficznego 
dla kognitywistyki rozumienia umysłu i metod jego badania, umożliwi zapro-
ponowanie bardziej satysfakcjonujących rozwiązań problemów dotychczas 
stawianych przez filozofów lub psychologów. Kognitywiści sądzą bowiem, że 
odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury umysłu nie sposób 
uzyskać bez uwzględnienia wyników interdyscyplinarnych badań doświad-
czalnych. Zajmowanie się np. percepcją, czyli postrzeganiem świata, świado-
mością, rozumowaniem, czy wartościowaniem nie może się opierać wyłącznie 
na metodach tradycyjnie stosowanych w  poszczególnych naukach humani-
stycznych. Wymaga chociażby odwołania się do danych pochodzących z obrazowania budowy i pracy układu nerwowego 
(za pomocą różnych urządzeń, np. tomografu, aparatury EEG itp.) oraz do wiedzy o działaniu sztucznych systemów symu-
lujących przebieg ludzkich procesów poznawczych.

W  kognitywistyce odtwarza się przebieg poznania jako wieloetapowy proces ob-
liczeniowy. Zgodność z  rzeczywistością proponowanych modeli (symulacji) jest 
stwierdzana poprzez zestawienie ich z  danymi na temat zachowania człowieka 
w określonych sytuacjach eksperymentalnych (konkretnemu eksperymentowi towa-
rzyszą takie a nie inne procesy umysłowe) oraz z wiedzą o architekturze i działaniu 
układu nerwowego. To charakterystyczne dla kognitywistyki podejście powoduje, 
że metodologia jej programów badawczych przechodzi od ujęć w  obrębie jednej 
dyscypliny do multi- i interdyscyplinarnych.

Zrozumieć człowieka

Dzięki, z  jednej strony zaawansowanym analizom teoretycznym i modelom formal-
nym, a z drugiej testom tych modeli za pomocą różnorodnych metod (np. ekspery-

mentów behawioralnych, obserwacji, monitorowania aktywności mózgu, badań klinicznych nad osobami z uszkodzeniami 
mózgu) kognitywiści wyjaśniają, w  jakim sensie świadomość, znaczenia pojęć, procesy rozumowania i  rozwiązywania 
problemów oraz przyjmowane wartości mogą być widziane jako wynik wzajemnego oddziaływania elementarnych me-
chanizmów neuropoznawczych. Każde z  wymienionych zagadnień doczekało się już interesujących, kognitywistycznych 
badań, modeli i teorii, które są dalej rozwijane i weryfikowane. Przybliża nas to do lepszego rozumienia bardzo złożonych 
relacji zachodzących między mózgiem, umysłem i otoczeniem, określających działania człowieka w świecie.

„Na to, jak człowiek kształtuje otaczający go świat wpływa przede wszystkim to, w  jaki sposób poznaje swoje otoczenie, 
uczy się i tworzy swoją wiedzę, a następnie poprzez procesy rozumowania oraz w oparciu o przyjmowane wartości podej-
muje decyzje o sposobach zmiany tego świata. Zrozumienie i wyjaśnienie ludzkiego poznania jest więc jednym z najważ-
niejszych problemów nauki. Rozumiejąc lepiej człowieka, zrozumiemy pełniej naturę interakcji, których jest on uczestni-
kiem” – mówi dr Adam Chuderski, członek zespołu badawczego.

Więcej informacji na temat kognitywistyki znaleźć można na stronie www.kognitywistyka.iphils.uj.edu.pl.
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 95
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Umysł reprezentuje to, co można na-
zwać procesami mentalnymi, a więc 
myślenie, uczenie się, zapamiętywa-
nie itp., podczas gdy mózg to narząd 
naszego ciała, odpowiedzialny za po-
wstawanie procesów neuronalnych 
w  konsekwencji umożliwiający nam 
myślenie, ale także sterujący innymi 
procesami życiowymi (praca serca, 
temperatura ciała itp.).

cz. II > Świadomość istnienia

www.cittru.uj.edu.pl/projektor/45.pdf
www.cittru.uj.edu.pl/projektor/45.pdf
www.facebook.com/nimb.cittru
www.facebook.com/nimb.cittru

