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Gallagher jest znanym popularyzatorem fenomenologii, szczególnie Maurice’a Merleau-
Ponty’ego; w swoich pracach przekonuje do aktualności rozstrzygnięć tego zafascyno-
wanego nauką filozofa, rozwijając antykartezjańskie rozumienie podmiotu poznającego 
i jego relacji ze światem. Nawołuje do połączenia zasobów poznawczych filozofii, nauk 
szczegółowych (zwłaszcza neuronauk) czy hermeneutyki, by w pełni zbadać fenomen 
ludzkiego poznania i ludzkiej wiedzy. Odrzuca zarówno przeciwstawianie nauk szczegó-
łowych humanistyce, jak i scjentystyczne, redukcjonistyczne podejście nauk kognityw-
nych do problemu umysłu (świadomości, podmiotowości). Rozwijając ideę ucieleśnienia 
(zgodnie z powiedzeniem: „Świat jest zorganizowany wokół naszego ciała”), postuluje 
zintegrowanie wiedzy naukowej z pierwszoosobowym ludzkim doświadczeniem oraz 
wzbogacenie zasobów metodologicznych nauki o abstrakcyjne rozwaŜania humanistów. 

Gallagher opracowuje ideę tak zwanej front-loading phenomenology: fenomenologii, 
która wyjściowo strukturyzuje i pomaga wypracować metodologię prowadzenia nauko-
wych badań nad systemami poznawczymi (szczegółowiej omawia ją w prezentowanym 
w tym numerze wywiadzie). Opracowuje integracyjną teorię gestów, pokazując uciele-
śniony i usytuowany charakter ludzkiego języka (jego związek z ekspresją pozawerbal-
ną, obecnością drugiego człowieka etc.); przekonuje do waŜnego rozróŜnienia na 
“schemat ciała” i “obraz ciała” w badaniach nad podmiotem oraz wzywa do porzucenia 
dualistycznego myślenia w kategoriach „kultura vs. natura”. Jego prace są ciekawym 
przykładem połączenia drobiazgowej argumentacji śledzącej niuanse procedur nauko-
wych z syntetyzującym spojrzeniem filozofa, świadomego ograniczeń swojego warszta-
tu pojęciowego. Ograniczenia te nie biorą się jednak ze specyfiki dziedziny (czy to filo-
zofii, czy kognitywistyki, czy neuronauk), ale z przekonania o wielości czynników, które 
w badaniu musielibyśmy uwzględnić: perspektyw badawczych, złoŜoności interpretacji, 
wielowymiarowości powiązań (interpersonalnych, społecznych, historycznie uwarunko-
wanych etc.), cielesnego uwikłania i usytuowania człowieka w świecie, wymiaru pierw-
szoosobowego doświadczenia, by wymienić zaledwie kilka. Według Gallaghera, dobra 
filozofia i dobra nauka to takie, które starają się nie ignorować Ŝadnego z nich (zob. 
tekst Hermeneutyka i nauki kognitywne w niniejszym numerze). 
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