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Jak zauważają Falkowski, Maruszewski i Nęcka (2008), pamięć spostrzegana może być zarówno jako
zdolność (ujęcie statyczne), jak i proces (ujęcie dynamiczne). W pierwszym przypadku przedmiotem
zainteresowania  są  różnice  indywidualne  (ponieważ  przynależy  ona  osobom  w  różnym  stopniu),
podczas gdy w drugim traktowana jest jako proces rozciągnięty w czasie (wówczas zakłada się, że
poszczególne  etapy  są  uniwersalne).  Pierwsze  ujęcie  pozwala  traktować  pamięć  jako  magazyn
informacji,  dzięki  czemu  możliwy  jest  opis  jej  struktury,  zawartości  oraz  relacji  pomiędzy
poszczególnymi elementami składowymi (Maruszewski, 2005). Zgodnie z drugim ujęciem możliwe
jest rozpatrywanie sposobu funkcjonowania pamięci. Właściwy dla tej perspektywy jest opis reguł jej
funkcjonowania oraz przebiegu kolejnych etapów szeroko rozumianego procesu pamięciowego (np.
kodowanie,  przypominanie).  Ta  dwoistość  ujęcia  szczególnie  dobrze  widoczna  jest  w  koncepcji
pamięci autobiograficznej Conwaya i Pleydell-Pearce’a (2000; również np. Conway, 2005, 2008, 2009;
Conway i Jobson, 2012), którzy z jednej strony opisują strukturę oraz elementy składowe pamięci, a z
drugiej strony zwracają uwagę na procesualny jej charakter.

Według Conwaya i Pleydell-Pearce’a (2000), wspomnienie autobiograficzne ma charakter przejściowej
konstrukcji umysłowej, tworzonej w ramach pamięciowego systemu Ja (SMS, self-memory system) na
podstawie pojęciowej wiedzy autobiograficznej (autobiographical conceptual knowledge). Wiedza ta
jest  wysoce  podatna  na  aktywizację  pod  wpływem różnorodnych  wskazówek,  które  prowadzą  do
ciągłego (tj. ustawicznego) powstawania rozprzestrzeniających się w niej wzorów aktywacji. Choć ta
ostatnia  nie  jest  warunkiem wystarczającym dla  zaistnienia  wspomnienia,  to  jednak jest  jednym z
pierwszych  etapów  jego  formowania  (proces  konstruowania  wspomnienia  przedstawiony  został  w
hasłach:  Pamięciowe  i  niepamięciowe  mechanizmy  powstawania  wspomnień,  przetwarzanie
bezpośrednie  i  pośrednie,  zjawisko rozprzestrzeniającej  się  aktywacji  w pamięci  autobiograficznej,
procesy hamowania poznawczego w pamięci autobiograficznej).

Pamięciowy system Ja jest przykładem wirtualnego systemu, to znaczy jest wynikiem współdziałania
różnych struktur i tylko w tej interakcji istnieje jako pewna forma systemu. Składa się z tymczasowych
interakcji  pomiędzy  na  przykład  funkcjami  zarządczymi  (Miyake,  Emmerson  i  Friedman,  2000;
Miyake,  Friedman,  Emerson i  in,  2000)  a  pamięcią  długotrwałą (Conway i  Williams,  2008).  Dwa
główne jego elementy tworzą układ hierarchiczny zgodnie ze wzrastającym stopniem szczegółowości
(Conway, 2005, 2008, 2009; Conway i  Jobson, 2012; Conway i  Loveday, 2010; Conway, Singer i
Tagini, 2004; Conway i Williams, 2008; Williams, Conway i Cohen, 2008): (1) Ja roboczego (working
self),  (2)  bazy  wiedzy  autobiograficznej  (autobiographical  knowledge  base),  w której  wyodrębnić



można:  (a)  pojęciową  wiedzę  autobiograficzną  (autobiographical  conceptual  knowledge,
autobiographical memory) oraz (b) pamięć epizodyczną.

Ja robocze, najogólniej rzecz biorąc, tworzy kontekst pojęciowy dla wiedzy autobiograficznej, która z
kolei tworzy kontekst dla pamięci epizodycznej. Wszystkie struktury są więc wzajemnie powiązane,
pośrednio  lub  bezpośrednio  i  zostały  bliżej  omówione  w  hasłach:  Ja  robocze,  pojęciowa  wiedza
autobiograficzna,  pamięć  epizodyczna.  Dodatkowo  model  został  przedstawiony  schematycznie  na
rycinie 1.

Rycina 1. Model pamięci autobiograficznej według Conwaya i Pleydell-Pearce’a (2000, opracowanie
własne na podstawie: Conway i Jobson, 2012, s. 56). LTP – jednostki wiedzy o okresach życia, GE –
jednostki wiedzy o zdarzeniach ogólnych, SEM – proste  wspomnienie epizodyczne,  EE – element
epizodyczny, F – rama pojęciowa.
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