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Preface
Dear Readers,
We are pleased to present this year's second issue of our journal. The main
theme of the issue is to situate the study of language, literacy and media theory in the context of a cultural history of the extended mind. As outlined in
greater detail by the managing editor of this issue, Georg Theiner, we would
like to suggest that a good portion of our cultural history can be understood as
the history of media and communication technologies becoming extensions of
the human mind. To explore this theme, we bring together authors with
a diverse set of backgrounds and viewpoints such as Robert Logan or David
Kirsh. As a timely follow-up to this issue, it is our pleasure to announce thatmost of its contributors will participate in the upcoming AVANT-conference
on "Thinking with Hands, Eyes and Things", where we hope to strengthen the
intellectual bonds between language, literacy and media studies under the
auspices of the extended mind.
The material which is published under Book Review and Studies on Art Practice rounds out the leading theme of this issue with a discussion of importantly related topics.
Finally, we would like to take this opportunity to extend our special gratitude
to Professor Robert Logan, as well as to the original artist of the Samarra Vase
and Phaistos Disc paintings whose identity eludes us.

Editorial Board
Villanova–Torun–Warsaw
Autumn 2013
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Writing in Mind
Introduction to the Special Issue of AVANT
Georg Theiner
Villanova University
georg.theiner[]villanova.edu
Received 25 June 2013; accepted 20 September 2013; published Autumn 2013.

According to the “extended mind” thesis, a significant portion of human cognition does not occur solely inside the head, but literally extends beyond the
brain into the body and the world around us (Clark & Chalmers 1998; Clark
2003, 2008; Wilson 1995, 2004; Rowlands 1999, 2010; Menary 2007, 2012; Sutton 2010; Theiner 2011). One way to understand this thesis is that as human
beings, we are particularly adept at creating and recruiting environmental
props and scaffolds (media, tools, artifacts, symbol systems) for the purpose of
solving problems that would otherwise lie beyond our cognitive reach. We
manipulate, scaffold, and re-design our environments in ways that transform
the nature of difficult tasks that would baffle our unaided biological brains
(e.g., math, logic, sequential problem-solving) into simpler types of problems
that we are naturally much better equipped to solve. A central tenet of the
“extended mind” thesis, then, is that “much of what matters for human-level
intelligence is hidden not in the brain, nor in the technology, but in the complex and iterated interactions and collaborations between the two” (Clark
2001: 154). Over the past fifteen years or so, the “extended mind” thesis has
become a hot ticket in the philosophy of mind. As with all great ideas, the thesis was hardly conceived ex nihilo, but builds on, and re-articulates many earlier strands of thought. Unfortunately, many of those cognate strands have
become marginalized in contemporary philosophy of mind and psychology,
and do not receive the amount of attention they deserve. Part of what we hope
to accomplish with this special issue is to reverse this trend, and to rekindle
the dialogue between the “extended mind” thesis and its historical predecessors.
A frequently referenced interlocutor in this conversation is the Belarusian
psychologist Lev Vygotsky (1896-1934), who clearly recognized the importance
of “scaffolding” our environment as a recipe for cognitive success in the human species. Vygotsky considered both physical as well as psychological tools
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as mediating the relationship between human beings and their environment.
For example, hunting an animal with bow and arrow rather than using one’s
bare hands transforms a more elementary form of “impulsive” behavior directly aimed at the object of desire into an “instrumental” activity mediated by
the deliberate control of a weapon. In similar vein, Vygotsky argued that the
use of psychological tools brings about a shift from our reliance on (what he
called) elementary to so-called higher, more advanced psychological functions: “The central characteristic of elementary functions is that they are totally and directly determined by stimulation from the environment. For higher
functions, the central feature is self-generated stimulation, that is, the creation
and use of artificial stimuli which become the immediate causes of behavior”
(Vygotsky 1978: 39). For Vygotsky, the key element in the psychological evolution “from primitive to cultural man,” as he puts it, is that “[c]ultural man
does not have to strain his vision to see a distant object – he can do it with the
help of eyeglasses, binoculars, or a telescope; he does not have to lend an attentive ear to a distant source, run for his life to bring news, – he performs all
these functions with the help of those tools and means of communication and
transportation that fulfill his will. All the artificial tools, the entire cultural
environment, serve to ‘expand our senses’” (Vygotsky & Luria 1993: 169).
Drawing partly on Vygotsky’s insights into cognitive tool use, including the
ways in which tools also re-structure the social relationships among their users, Donald Norman (1991: 17) introduced the concept of a cognitive artifact as
referring to “those artificial devices that maintain, display, or operate upon
information in order to serve a representational function and that affect human cognitive performance.” Examples of cognitive artifacts are instruments
that serve the offloading of information (e.g., memos, to-do lists), generate
useful information (e.g., compass), enable external forms of representationtransformation (e.g., mathematical formalisms) or serve as active sources of
information processing (e.g. word-processing software). The generation and
use of properly designed cognitive artifacts is a powerful way to “overclock”
our biological brains because they allow us to distribute cognition in space,
time, and across people (Hutchins 1995; Salomon 1996; Hollan, Hutchins,
& Kirsh 2000; Perry 2003; Harnad & Dror 2008).
Viewing language as a kind of “ultimate” cognitive artifact has led a number
of philosophers, psychologists, and cognitive scientists to revive the constructivist thesis (also pioneered in the 1930s by Vygotsky) that language as a symbolic medium is not just an expedient tool for expressing and communicating
ideas, but also functions as a partly externalized, material vehicle of thought.
Some cognitive functions of language that have recently been explored from
this neo-constructivist perspective include its potential for (i) influencing our
categorizations of space, time, events, and people in language-specific ways,
(ii) re-labeling perceptually grounded categories in ways that supports the
discovery of more abstract, higher-order patterns, (iii) using self-directed lin-
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guistic rehearsal as an externalized control loop to direct our attention and
facilitate on-line action planning, (iv) acquiring otherwise unavailable forms
of data manipulation and cognitive expertise such as formal logic or mathematics, (v) serving as cognitively stable and manipulable targets for metacognition, i.e., the ability to consciously reflect on, evaluate, and control the
contents of our own thoughts, (vi) expanding the space of coordinated social
interaction in space and time, (vii) directing the real-time allocation of joint
attention in dialogues, and (viii) developing and maintaining a shared higherorder situation awareness to support joint action (Dennett 1993, 2000; Clark
1996; Jackendoff 1996; Clark 1998, 2006; Boroditsky 2006, Roepstorff 2008,
Tylén et al. 2010, Iriki & Taoka 2012, Ansari 2012; Fusaroli, Gangopadhyay,
& Tylén 2013).
Despite the current revival of the Vygotskyan approach to language, their
main philosophical proponents– most notably, Daniel Dennett and Andy Clark
– have made surprisingly little effort in distinguishing the cognitive benefits
derived from speech from the psychological and conceptual implications of
literacy, especially the literate practices of reading and writing with an alphabetic script. As a rare exception, Clark (1998: 182) noted that our use of spoken
language may be as biologically proper to a human being as the use of webs is
to a spider, whereas the use of written text may be more properly conceived
as a genuine cognitive artifact. But for the most part, speech and writing are
treated more or less interchangeably as “discrete, arbitrary, and essentially
context-free” symbol edifices whose primary computational value is to either
re-configure (Dennett) or to complement (Clark) the biologically basic modes
of information-processing that are endemic to our brains. Such a shortcoming reflects what Linell (2005) has diagnosed as a “written language bias,” i.e.,
a marked tendency to insist on the theoretical primacy of spoken language,
yet to characterize its features from a vantage point that is historically conditioned by our immersion into a literate culture (for a criticism of Clark along
these lines, see Steffenson 2011).
As sympathetic advocates of the language-as-a-tool perspective, we believe
that this blind spot needs to be addressed lest we allow the “extended mind”
thesis to be put in a double jeopardy of sorts. On the one hand, characterizing
the dynamic flow of speech through the static lens of an alphabetic script
tends to obscure the cognitive dynamics of “languaging” (Cowley 2007, 2011)
as an embodied, situated, and dialogical activity. At the same time, however,
one can hardly exaggerate what tremendous impact the cultural evolution of
writing and communication technologies in general has had not only on the
organization of human societies, but also the use of mental and linguistic faculties by competent members of literate societies. To accommodate these two
contrary but clearly not incompatible viewpoints, we need more differentiated accounts of language and literacy as two distinct types of cognitive artifacts
(Menary 2007, Logan 2007, Theiner 2011). To move this agenda forward, our
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special issue aims to confederate the cognitive-scientific framework of the
“extended mind” thesis and the media-theoretic framework of “literacy theory.”
Starting in the 1960s, the “literacy hypothesis” grew out of a largely Canadian
tradition of medium theorizing, associated mostly with the Toronto School of
Communication. Much like Vygotsky, they highlighted the idea that communication technologies have medium-specific cognitive and social effects that are
responsible for the emergence of numerous psychological and cultural phenomena (Innis 1950; McLuhan 1962, 1964). Building on the work of earlier
media theorists, Havelock (1963) and Goody and Watt (1963) focused particularly on the impact of literacy. They argued that the onset of phonetic writing
in Ancient Greece spurred the rise of highly abstract forms of knowledge and
rationality associated with the Western tradition. What exactly were the distinctive cognitive effects, then, which literacy theorists attributed to the medium of alphabetic writing, and how are they different from effects that are also
enabled by other forms of writing or perhaps by any form of visually persisting representation? Unfortunately, the “first wave” of literacy theorists was
not always entirely perspicuous of these distinctions; however, it is possible to
cull a complex of three interrelated and frequently mentioned features from
their writings.
First, as a practice of higher-order symbolization, written language is an inherently meta-linguistic system which codifies and thus objectifies speech.
While a speaker uses language primarily to talk about people and things in
the world, a writer concerned with the transcription of speech is primed to
turn language itself into an object of mental scrutiny. While this is true of
writing systems in general, phonetic writing is uniquely poised to enhance
one’s metalinguistic awareness because of two features: first, the arbitrariness
of the connection between letters and sounds; second, the level of phonemic
awareness that is necessary to identify systematic correspondences between
recurring parts of speech and a relatively small repertoire of discrete, repeatable characters. Second, phonetic writing affords a much greater degree of
verbal abstraction than speaking. For the most part, the verbal abstractions in
non-literate cultures tend to be limited in scope and bound to specific contexts, invoking categories that refer to concrete features of reality and that are
driven by practical demands. But because writing makes speech visually
available, the same cognitive operations of verbal abstraction that speakers
use to classify things can now be brought to bear directly upon words. Again,
it is the arbitrariness of phonetic writing which decisively breaks the perceptual bonds between a symbol and the concrete image of what it stands for.
Thus, the phonetic script defines a radically new search space for the discovery of higher-order linguistic categorizations that are thoroughly disconnected
from the everyday contexts in which language would normally be used. Finally, all of this made phonetic writing well-suited as a medium in which highly
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decontextualized, metalinguistic forms of discourse such as Greek metaphysics, epistemology, or syllogistic logic were able to flourish.
To many critics, this story sounded a bit too neat to be true. After its heyday in
the 1960s and 1970s, the initial popularity of the literacy hypothesis began to
wane, since it became increasingly clear how difficult it is to single out the
cognitive implications of literacy from the social, political, and economic contexts in which literate practices are necessarily embedded. Based on a series
of cross-cultural studies, Scribner and Cole (1981) argued that the cognitive
effects that had previously been attributed to literacy were in fact brought
about by Eurocentric forms of education, particularly schooling, rather than
alphabetic writing as such. Detailed research by social historians such as Graff
(1987) showed that literacy effects are mediated by a large numbers of political, economic, and institutional factors, cautioning us against treating literacy
as a quasi-autonomous agent of cultural and historical change. Orthodox versions of the literacy thesis continue to be criticized for their deterministic
view of cultural change (Brockmeier 2000), and for their Eurocentric sentiments about the intellectual triumphs of Western civilization (Greenfield
1983).
The “second wave” of literacy theorists attempted to respond to these mounting criticisms by revising or otherwise refining their original claims (Ong
1982, Logan 1986, Goody 1987, Harris 1989, Olson 1994). Some of them
(e.g., Ong 1982, Logan 1986; cf. below) continued to attribute fairly wideranging cultural, social, and cognitive effects to the advent of alphabetic writing. Others, such as Goody (1987), shifted their emphasis from literacy as
a representational medium to writing and reading as socially manifested
practices, especially the significance of formalized education, which in itself is
directly related to the spread of literate practices. Up to the present day, literacy theorists have continued to revise and hedge their claims about the cognition-enhancing effects of literate technologies. For instance, Olson (1994, 1996)
has focused particularly on the effects of writing as an intrinsically metalinguistic activity. He argues that writing is not just a passive transcription of
speech, but actively instills in the writer a new conceptual model of speech, by
turning language from a medium that is (for the most part) transparently used
to a medium that has to be mentioned. In short, writing is always a way of
quoting what somebody has said (or would say). This induces a heightened
sense of metalinguistic awareness which – both historically and developmentally, according to Olson – enforces a sharp distinction between what was said
and what a speaker meant, which in turn affects the interpretive practices of
ascribing intentional mental states to oneself and to others. Harris (1989)
makes a similar point when he argues that writing serves up a model of “unsponsored” language in which what is said (“symbols”) and what is meant
(“meaning”) become ossified as entities in their own right, and systematically
de-coupled from the person who said it and the context in which it was ut-
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tered. The medium of unsponsored language, in which words and their relationships can be decontextualized at libitum, opens up a discursive space
which was the birthplace of abstract, purely conceptual thought. As a final
example, Donald (1991) argues that the cognitive ecology of writing led to the
development of a “theoretic mind” because it supported historically unprecedented forms of external memory. The process of externalizing human
memory began slowly, with the creation of permanent visual symbols, but
snowballed soon after the invention of writing. The spread of literacy-based
mnemonic strategies gave rise to new forms of storing, indexing, sorting,
summarizing, and taxonomizing information, which supported novel forms of
cognitive problem-solving. Current-day computer technologies offer everincreasing capacities for the storage and retrieval of information, and thus the
amount of knowledge that a literate human being can access and at least potentially come to acquire within the span of a lifetime.
In sum, proponents of the literacy thesis share with proponents of the extended mind thesis the viewpoint that communication systems such as language or
writing have cognitive implications that go beyond their purely social and
communicative purposes. Conceiving of media as extensions of the mind thus
has the potential to bring together and cross-fertilize research programs that
are currently placed in distant corners of the study of mind, language, and
society. In this issue, we bring together authors with a diverse set of interests
to identify promising areas of overlap, blaze new trails for us to explore, but
also to highlight dissonances and challenges that will have to be addressed in
future work. Let me now give a brief thumbnail sketch of the papers that follow, all of which have specifically been prepared for this issue.
Robert Logan, a former collaborator of Marshall McLuhan who later developed his own version of the “extended mind” thesis, shows that many of Andy
Clark’s more recent articulations of this idea are foreshadowed in McLuhan’s
conception of media as “extensions of man.” Immortalized in popular culture
for his aphorism that “the medium is the message” and for coining the expression of the “Global Village,” McLuhan’s academic work is considered
a cornerstone of modern media studies. McLuhan regarded all tools and technologies as extensions of our bodies, but treated communication technologies
as a special case because they come to function as extensions of our psyche.
As noted by Logan, McLuhan’s conception of cognitive extension goes beyond
Clark and Chalmers’ (1998) development of this idea in at least two important
respects. First, whereas Clark and Chalmers’ canonical examples of extended
cognition focus on solitary, albeit technologically extended activities such as
doing long multiplication or recording addresses in one’s personal notebook,
McLuhan saw an inherent trend of electronic media to foster the creation of
collective intelligence (“consciousness”) that would ultimately encompass all
of humanity. Second, while Clark (2008) remains committed to an “organismcentered” account of extended cognition in which the biological individual (in
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particular, the human brain) firmly remains in the driver’s seat, the plot of
McLuhan’s story takes a more sinister twist, as attested by passages such as
the following: “To behold, use or perceive any extension of ourselves in technological forms is necessarily to embrace it. By continuously embracing technologies, we relate ourselves to them as servo-mechanisms” (McLuhan 1964:
55; cited after Logan, this issue). In the remainder of his paper, as well as in an
exclusive interview that is published here together with his article, Logan discusses his recent books on media ecology, language evolution, and what led
him to develop his own conception of the extended mind.
The paper by Marcin Trybulec raises a fundamental dilemma concerning the
notoriously slippery concept of media, in particular how this notion has been
defined by the Toronto School of literacy theorists. In his paper, Trybulec argues that different articulations of the thesis that literacy and other communication technologies shape the human mind oscillate between an “exclusive”
and “inclusive” understanding of media. In the orthodox “exclusive” interpretation, media are conceived narrowly as material vehicles for expressing and
communicating thoughts. The claim that media are important causes of cognitive and social change translates, then, to the thesis that those changes are
brought about by, and structurally reflect the historical transformation of
human communication technologies. Critics of the Toronto School have challenged the reification of media as seemingly autonomous agents of change,
isolated from the social practices which organize and structure our engagement with them. For example, McLuhan and his followers have often been
charged with espousing an implausible form of technological determinism,
a simplistic “message-passing” model of communication, and an unreflective
Eurocentric bias. Members of the Toronto School, in turn, have responded to
this challenge in part by embracing a revisionist, more “inclusive” conception
of media, defined as a set of socially structured techniques for sequestering,
processing, storing, and distributing information. Technology already is, in
this sense, an inherently social phenomenon.
After setting up this dilemma, Trybulec argues that literacy theorists are illadvised to adopt the revisionist, inclusive understanding of media. For one, it
would threaten to undermine the theoretical integrity of the Toronto School
vis-à-vis alternative socio-centered and culture-centered approaches to media
studies. Moreover, it is bound to trivialize their distinctive claim that communication technologies are causally privileged vehicles of cognitive and social
change. He then argues that we can marshal the resources of the “extended
mind” thesis to go between the horns of the suggested dilemma – i.e., salvaging an exclusive conception of media while avoiding the charge of technological determinism.
Manuela Ungureanu makes a foray into social metaphysics to help fill in
some conceptual lacunae in Jack Goody’s anthropological development of the
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literacy thesis (Goody 1977, 1986, 1987). In his work, Goody attached great
significance to writing systems as major drivers of large-scale social and intellectual change. For example, he associated with the development of literate
societies the emergence of specific forms of religious practice, legal institutions, economic transactions, and scientific rationality. Many of the crosscultural generalizations about the consequences of literacy that Goody proposed are couched in terms of being a member of a literate society. Pitched at
a macro-social level, his generalizations tend to gloss over many historical
contingencies, specific political and economic enabling constraints, ideological
power struggles, and the variability of culturally specific educational practices.
Over the past few decades, Goody’s penchant for macro-social theories, and
his claims of an alleged “great divide” between oral and literate societies (or
even minds) has come under fierce criticism by cultural anthropologists on
various empirical, methodological, and conceptual grounds. Ungureanu
shares the concerns of Goody’s critics over the ideological subtext of proclaiming the “superiority” of literate cultures, and its association with a long history
of discriminatory practices. However, she argues that many of their more
specific allegations have either attacked a straw man, or at least take Goody to
task for flaws that can be remedied by a more flexible, nuanced definition of
literate society. In her paper, Ungureanu takes on three such criticisms of
Goody’s position: first, that any attempt to define the notion of literate society
as a macro-social kind rests on a flawed “essentialist” conception of literacy;
second, that the vernacular, ideologically loaded concept of literacy cannot be
turned into a “scientifically respectable” kind without also taking aboard its
burdensome political connotations; third, that Goody’s appeal to literacy as a
quasi-autonomous agent of change reeks of technological determinism. In her
attempt to salvage Goody’s larger project, Ungureanu defends a socialconstructivist definition of literate society that accommodates both the particular set of institutionalized roles and rules governing the production and use
of texts (in a given society), as well as the culturally specific body of beliefs by
which members of literate societies consciously or unconsciously identify
themselves. Among the virtues of her definition is that it actively invites more
detailed, interdisciplinary, and politically sensitive investigations of Goody’s
claim that literacy functions as a “technology of the mind.”
Jan Sleutels raises an interesting challenge for our standard ways of understanding the human mind in a historical perspective. He begins with the observation that our quotidian self-experience as thinking beings, expressed in
terms of the vocabulary of present-day folk-psychology, is commonly taken as
the privileged starting point from which to study minds in general. The minds
of creatures that are increasingly distant to us, such as infants, people with
severe mental disabilities, early hominids, or non-human animals are then
compared to our “standard” minds by subtracting a number of missing, im-
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paired, or undeveloped competencies. Underlying this “expansionist” strategy
of mental state attribution is the presumption of a deep, biologically grounded
psychological continuity between our minds and theirs. Taking his cue from
Davidson (1999), Sleutels poses the “fringe minds” problem to question this
presumption of continuity, asking “at what point do we reach the outermost
fringes where standard folk psychology ceases to make sense, and a switch of
vocabulary is indeed called for?”
As an illustrative example of a not-too-distant fringe mind, Sleutels discusses
Julian Jaynes’ (1976) ingenious yet controversial study on The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. In his book, Jaynes argued
that the ancient people of Mycenean Greece, Mesopotamia, and Egypt (among
others) did not have conscious minds insofar as they lacked the deliberate,
self-reflective, rational unity that is a characteristic ingredient of present-day
folk psychology. According to Jaynes, minds only became conscious as recently as late in the second millennium BC after the breakdown of an earlier,
ubiquitous “bicameral” mentality, partly as a result of the spread of writing
and other language-related technologies. Using Jaynes’ theory as a backdrop,
Sleutels formulates a dilemma for expansionist strategies for interpreting
fringe minds. On the one hand, if we simply enlarge our folk-psychological
vocabulary with concepts that specifically apply only to fringe minds, the
predicates that we attribute to the latter will not be recognizably mental from
the perspective of standard folk-psychology. On the other hand, if we modify
our entrenched vocabulary of standard folk-psychology, we spread our notion
of the mental so thin that we become unrecognizable to ourselves as thinking
beings. In addition, expansionists are (perhaps inadvertently) in constant
danger of committing over-attribution fallacies, by populating fringe minds
with attributes of present-day minds which the former do not (or did not) actually possess.
As a more unbiased alternative to expansionism, Sleutels advocates the use of
“restrictionist” strategies for understanding historically nearby minds. Rather
than trying to “solve” the fringe minds problem, as expansionists are wont to
do, restrictionists are prepared to countenance the reality of substantial psychological discontinuities in the cultural making of the modern mind. Or, as
Sleutels aptly puts it, “the primary purpose of searching for fringe minds as
close to home as possible is to identify what is distinctly ‘modern’ about the
mind as conceived by current Western folk psychology.”
Drawing on an ongoing cognitive ethnographic study of dance creation by
expert practitioners, the programmatic paper by David Kirsh demonstrates
how the central themes of embodied cognition can be fruitfully merged to
stimulate applied research in Human-Computer-Interaction (HCI). This counterbalances a recent trend among philosophers to caution against using the
generic term “embodied cognition” to describe what is in reality a heteroge-
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neous slew of research frameworks, united mostly by their opposition to the
Cartesian mold of classical cognitivism. As part of this trend, it has become
fashionable to distinguish four (or more) spokes in the wheel of “4e” (embodied, embedded, extended, and enactive) cognition (Menary 2010, Rowlands
2010, Shapiro 2011, Wilson & Foglia 2011). This laudable appreciation of diversity is clearly a positive sign for the coming of age of the embodied cognition movement, and much philosophical work remains to be done spelling out
consensus and dissent among these overlapping threads of research.
However, as Kirsh’s convincing juxtaposition of experimental data with careful analysis reveals, we should not miss the forest for the trees. This is particularly true when we ask embodied cognitive science to orient and steer practitioners of HCI, where the philosophical rubber has to meet the digital designer’s road. As Kirsh puts it, “[g]ood design needs good science fiction; and good
science fiction needs good cognitive science” (this issue). Importantly, Kirsh’s
point here is not merely a matter of pragmatics, as he makes clear with a reference to the nowadays all-too-familiar activity of channel surfing. In the envisioned “magical future” of interaction-enriched cognitive artifacts, our immersion in more realistic and personalized digital environments will lead to
emergent cognitive behaviors which, in turn, expand the scope of phenomena
that cognitive science will have to explain. Thus, the embodied cognition program not only informs, but is also informed by future developments in HCI.
What are these unifying themes, then, which the frameworks of distributed
and embodied cognition have brought to the fore? First, interacting with tools
literally changes the way in which we think and perceive, as tools become
“absorbed” into the neural representation of our body scheme. This is true not
only in the fairly uncontroversial sense that a blind man’s cane provides otherwise inaccessible tactile experiences by extending his perceptual apparatus.
More importantly, and building on the Gibsonian insight that perception is
always structured by the action capabilities of a perceiver, tools afford new
tasks and activities that alter the goal-oriented “enactive landscape” that human beings perceive and inhabit. Second, we strategically rely on the morphology and movement of our bodies to take on causally significant or constitutive roles in cognitive processing. For example, dancers who practice new
dance moves make ample use of “marking,” which refers to a partial, selective
rehearsal of certain aspects of an intended movement. As Kirsh’s study shows,
the method of marking is not only superior to mentally simulating the dance
phrase entirely in one’s head, but – perhaps more surprisingly – leads to better results than working “full-out” on the complete, undistorted movement.
Kirsh suggests that marking creates a temporary, embodied scaffold in which
the body shoulders part of the cognitive burden by helping the dancer to
manage her attention, improve her focus, and facilitate the internal motor
simulation of the full movement.
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As noted by Kirsh, the epistemic benefit accrued from marking or, more generally, from similar gestural and bodily scaffolds is quite different from the
aforementioned cognitive functions of writing and other visually permanent
symbol systems. A key benefit of writing is to take something that is fickle and
transitory, and convert it to something that is more stable and permanent. But
when compared to the “full-out” rehearsal of dance phrases, it turns out that
marking is a cost-effective strategy for the opposite reason. It trades in the
dynamic complexity of a complete, but unnecessarily fine-grained movement
for the simplicity of a dynamically reduced yet structurally more salient bodily posture.
Third, in order to achieve mastery over complex movements, doing is better
than merely observing, notwithstanding the fact that observers are known to
internally simulate the perceived movements of others as if they were performing them themselves. This is because by overtly executing (rather than
just covertly simulating) a complex movement, the dancers are able to elicit
the full range of kinesthetic feedback that is requires to fine-tune their motor
control of the desired movement, but also to improve their enactive understanding of a phrase during the process of creating a dance. Fourth, what is
true of our bodies is equally true of objects that we use to think with. For example, on occasions when there is too much uncertainty in how the internal
simulation of a situation is going to unfold, people tend to “rely on the world
to simulate itself and in doing so […] stimulate themselves” (Kirsh, this issue) –
e.g., by twisting the cap of a beer to see whether it will come off. If it is true
that much of inner thinking is simulation, then the strategic manipulation of
our bodies and external objects for the purpose of performing an external
simulation should count as thinking no less (cf. the “parity principle” in Clark
& Chalmers 1998).
Our special issue ends with a crescendo when Andrzej W. Nowak calls up our
ontological imagination to usher in a new era of critical, socio-politically engaged (“phronetic”) social science, built on a merger between Critical Sociology and Science and Technology Studies. Nowak admonishes contemporary
social science for its incompetence and lack of interest in dealing with pressing social and political issues that we face today. As the main source of this
deplorable state of disconnect between academe and human praxis, Nowak
follows Latour, Beck, and others in blaming the continued allegiance of social
scientists to an outdated vision of social ontology. According to that vision,
social realities can be sliced into autonomous “subsystems” such as culture,
politics, economics, science, and religion which are analyzed in isolation from
each other. By adhering to this “modernist” assumption, the social sciences
find themselves ill-equipped to deal with complex problems such as ozone
depletion, anti-vaccination movements, or religious revivalism which cut
across traditional spheres of influence.
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To overcome this ontological impasse, Nowak promotes the use of our ontological imagination, a notion which he develops in analogy to Mills’ (1959) concept of sociological imagination. For Nowak, ontological imagination refers to
the human ability to recognize the social and historical situatedness of our
being, and, at the same time, to envision the movement which allows for it to
be transcended. From a methodological perspective, working with ontological
imagination would mean that social scientists ought to be adept at operating
with multiple frames of reference and diligent in choosing the right frame at
the right time. The first aspect requires a resolutely interdisciplinary academic training; the second aspect requires practical wisdom (phronesis). As a way
of “politicizing” knowledge, Nowak’s turn to the ontological imagination is
thus ultimately an attempt to reconcile the cognitive attitude of scientific
thinking with the critical attitude of political engagement.
As a fitting example of how a continued lack of ontological imagination can
lead to professional tunnel vision, Nowak marvels at the almost complete absence of critical reflection on the linguistic, conceptual, and cognitive implications of literacy in mainstream analytic philosophy of language. Why would
a field whose original raison d'être was to turn the language of philosophical
discourse into its main object of reflection be so blissfully unaware of how
much it owes to the medium of written language? It would seem that by ignoring the social and institutional realities of literacy, philosophers of language
fail to theorize an important precondition of their own mode of thinking.
“A spiteful answer comes to mind: tools as mediators in the Latourian sense
were so transparent for them as to become invisible” (Nowak, this issue).
This concludes my preview of our special issue. It calls for a renewed dialogue
between media theory and cognate strands of 4e-cognition. With writing in
mind, we hope others will heed our call.
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MT: According to Lance Strate (2004), together with Harold Innis, Marshall McLuhan, Edmund Carpenter and Derrick de Kerckhove, you are
4
one of the members of the Toronto School of Communication . Could you
tell AVANT what distinguishes the TS from other schools?
RL: Well, I guess the TS is characterised by the fact that it focuses on the effect
of a medium rather than its content. It favours a field approach, as it takes
into account the entire background or environment, so it looks simultaneously
at all the factors that contribute to the creation of an effect. In other communication schools, the focus is on the content of the medium, usually followed
by matching an effect with a single cause. So the TS is environmental, and it
begins with effects and works back to the causes. Another aspect of the TS is
the focus on figure/ground, the environmental aspect of the media. You cannot understand a figure unless you consider it in the context of the ground in
which it operates. If you look at figure/ground, you can understand many of
McLuhan’s sayings. For example, in “the medium is the message” the message
is a figure and the medium is a ground. In his other saying “the user is the
content”, the content is a figure and the user is a ground.
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MT: You seem to have come a long way from the “hard” sciences to the
humanities. Is your background in physics an asset in discussing media
ecology?
RL: Well, first, I studied physics at the MIT and as an undergraduate I was
obliged to choose a humanities specialisation and my specialisation was philosophy. I was always interested in things other than just physics. The first
paper I ever published was in philosophy, I wrote it with my philosophy professor. I did an assignment and the professor really liked it. We published my
essay as an academic paper, because he liked the content. The paper was
about the philosopher R. G. Collingwood who claimed that the absolute presuppositions of science were arrived at a priori and I challenged that position
and showed that in fact the absolute presuppositions of Einstein and Bohr
were dictated by empirical observations and that was my first paper. The other thing is that, as a theoretical physicist, my research involved the use of field
theory. McLuhan makes use of field theory too; so it was easy for me to work
wih McLuhan, because he used the field approach to understand human interaction and communication. I got involved with McLuhan because I taught
a course called “The Poetry of Physics and The Physics of Poetry” in which
I ntroduced humanities students to the ideas of physics without using math.
McLuhan heard about my course and wanted to meet me. We found that our
ideas were very compatible and we enjoyed working with each other and
that’s how our research partnership began.

MT: What are your views on the relationship between the natural sciences and the humanities?
RL: That’s a very difficult question. In fact, my research about the origins of
language and the impact of communication media is based on empirical observation, which is as well McLuhan’s way of doing things, so in a way the
distinction between the sciences and the humanities is not that great. Science
tries to focus on what is objective and, therefore, science tends not to look at
questions that evoke values or purposes. Because science wishes to remain
pure and objective, it has trouble dealing with what is subjective. In the humanities, the focus is on things that are subjective, like beauty and truth. With
the development of complexity theory, chaos and emergence theory, the
boundaries between the sciences and the humanities are beginning to disappear and so I do not know how to characterise myself as either a scientist or
a humanist, I try to straddle both worlds at the same time. Some scientists
don’t like what I do and the same goes for certain humanists. I must be on to
something good if I am getting criticism from both camps.

32

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
MT: What issues are the most exciting for you right now?
RL: I am interested in trying to understand how scientifically and humanistically the questions of value and purpose are connected, how it came to be that
life emerges from inanimate matter and how thought arises. I began discussing these issues in my book The Extended Mind (2007) in which I propose that
language allowed us to think conceptually and that before language our
thoughts were percept-based and we are unable to plan or to have purpose in
life. With language we were able to conceptualise, because words are themselves concepts.

MT: Since we are at it, what are your theoretical and personal inspirations?
RL: In the world of science my inspiration comes from Stuart Kauffman,
a theoretical biologist, a leader in the field of biology and complexity. Another
inspiration comes from Terry Deacon who wrote Incomplete Nature (2011),
a book in which he is trying to understand the origin of life and sentience, or
thinking. Terrence Deacon is a neuroscience and biology anthropologist at the
University of California, Berkeley and I am a member of his research group.
Another inspiration comes from Andy Clark and the group in Edinburgh
which includes Duncan Pritchard and a project there called “The Extended
Knowledge Project” of which I am also a member. Still another is Robert
Ulanowicz who wrote A Third Window (2009) in which he talks about process
ecology and I find that his notion of process ecology is very much related to
McLuhan’s ideas of figure/ground and media ecology. This is where I draw my
inspiration from and these are the kinds of questions that I am thinking about.

MT: Is there any classic philosopher that inspires you?
RL: Not really, it seems that the philosophers take the ideas of scientists and
humanists and reorganise them. The only philosophers that ever interested
me were the pre-Socratic philosophers who were basically the scientists of
their day and people like Voltaire, Nietzsche and other social critics. People
who do analytic philosophy do not inspire me. I respect their work but philosophy is simply not my cup of tea.

MT: What about Andy Clark? It seems that he is pretty analytic in his
mode of argumentation.
RL: Although Andy Clark is a philosopher, I see him as more down-to-earth,
dealing with the problems of how people think and interact with their tools.
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MT: So, in your opinion, Andy Clark is really more of a cognitive scientist?
RL: Yes, I find Andy Clark’s works an inspiration. He deals with problems that
concern everyday life. I know that he may come from a philosophical tradition, but he is practical. The same with Ducan Prichard, also at University of
Edinburgh, who is trying to understand the effects of extended knowledge.
Ducan and Andy have developed this project on the extended knowledge and
the extended mind and that, of course, can be called epistemology, which is
a field in philosophy, but again there is an empirical aspect to their research.
For me, the philosophers that are most interesting are those who take an empirical approach. I enjoy my collaboration with these two philosophers and
their research team.

MT: Let’s now go back to the TS. From the perspective of a European researcher, in the TS there are two distinct strains of thought: the media
ecological approach represented by you and de Kerckhove and the literacy theory approach represented by Brian Stock, David Olson and Keith
Oatley. What are the main differences and conceptual links between
these two theoretical orientations?
RL: I would only say that the literacy theory approach is more focused on the
questions of education and literacy which I am very interested in. I am now
doing research on the connection between the printed book and the e-book
and I believe that both kinds of books are important and that one shouldn’t
have to try and choose between them, but rather books should be published
simultaneously in ink on paper as well as digitally. In fact, I will have a book
coming out this fall entitled What is Information? (2013). It will come out simultaneously as a printed book and as an e-book. Anyone who buys the printed
book will automatically get the digital version of the book. We are going to
organise a website with the electronic version of the book, so that readers can
make comments and share their ideas with other readers. We are going to
turn the book into a social medium through this site. I am very interested in
what you would call literacy theory but I also address other issues what is the
nature of life and sentience vis-à-vis information. I know David Olson and
Keith Oatley personally, as they live here in Toronto, and I admire their work.
I would say that they are a little more specialised in education issues than
I am.

MT: According to Dennis McQuail, one of the leading communication theorists, it is practically impossible to separate media as independent factors of social change in empirical research. Therefore, for McQuail, it is
impossible to verify the core claims of the TS. So, what do you think is the
actual ratio of empirical research to speculation in the TS?
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RL: That’s easy to answer. You just need to read McLuhan and look at all the
predictions he made about the digital media. He once told IBM executives in
1965 that someday there would be a computer in everybody’s home. It’s like
he was crazy and fifteen years later personal computers emerged. It is like
one day you’d be able to go to the telephone to tell them what you want and
they would send you that information in xerox for you personally. What he
was talking about is basically the Internet, the basic way how we find information in the digital era. If you read McLuhan carefully, you will see that he
made many predictions that have come to pass. One of the ones I like to laugh
about is that he came up with the idea of twitter, about the one-liners. He said
people no longer had the time to tell a long story, so if you wanted to communicate you would have to do it with one line.

MT: That’s true, but I am wondering whether McLuhan’s predictions, brilliant as they may be, were actually based on empirical research?
RL: They were based on what already had happened. He carefully observed
the effects of technology of his day and that allowed him to predict how they
would develop. Remember when he said there was a reversal of cause and
effect, the effect of the telegraph was the cause of the telephone, the effect of
the first digital computer was the personal computer. Although McLuhan never experienced a personal computer himself, he was able to perceive its existence that would come to be. He once said that one day we would have a computer the size of a hearing aid, back in his day the hearing aid was about the
size of a smartphone. Today, we have the computers that you can hold in your
hand. He once said that one day you would be able to have not only a whole
book on your computer, but the whole library of the world on your computer.
Now with Google books you are able to have the entire library on your computer. So as far as being empirical, McLuhan’s ideas were totally based on
empirical observations.

MT: What is McLuhan’s stance on speculation?
RL: He doesn’t speculate. He just observes and describes the effects of media.

MT: Are there any new media that McLuhan did not predict?
RL: McLuhan predicted all the new media. He did not predict the details of
Facebook or Google, but he predicted how the functions of different applications would emerge. I think he nailed it. I might as well do a little advertising
and promote my new book called McLuhan Misunderstood: Setting the Record
Straight (2013) in which I destroy the argument that McLuhan was a techno-
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logical determinist and I outline all the ways in which he made predictions
about the digital age.

MT: And what about McLuhan’s technological determinism? Is this a challenge for the TS or a simple conceptual fallacy?
RL: People did not understand Marshall McLuhan and were upset by the
things he said, because he basically said that people who are focusing on content are becoming obsolete, as they don’t take into account the ground or the
medium in which the messages are expressed. They called him a technological
determinist, but he was not the kind of determinist that makes a connection
between a single cause and a single effect, rather he used a field or ecological
approach. The environmental approach is the opposite of matching of a single
cause with a single effect, which is what the pejorative of technological determinism means. In some ways, McLuhan foreshadowed the notions of complexity theory and emergence theory, because of his ecological understanding
of the effects of media.

MT: Would you agree that the critics of McLuhan make inappropriate
individualistic assumptions about the mind? In other words, they assume
that the mind is an individual entity, separate from the environment and
that’s why they accused McLuhan, or in general the TS, of technological
determinism. How would you conceptualise the relationship between our
minds and the cognitive tools we use?
RL: I think the point is that media are extensions of our minds just as physical
tools became the extensions of our bodies. These ideas of McLuhan parallel
the ideas of the extended mind theorists, like Clark, Chalmers and Pritchard,
in that they, too, perceive the tools that we use as extensions of our minds.
When I met Andy Clark in Toronto many years ago, we began a correspondence by email and I pointed out the parallels between his ways of thinking
and those of McLuhan. He said that, although he did not read McLuhan, he
agreed that there were many important parallels between what he said and
McLuhan’s approach to the connection of mind and technology. As result of
that dialogue that I had with Andy, I am now a part of the Extended
Knowledge project based in Edinburgh with Andy Clark and Duncan Prichard.

MT: In his paper from 2010, Kim Sterelny juxtaposes the extended mind
model developed by Clark and Chalmers with the idea of scaffolded mind
and niche construction model (Odling-Smee, Laland et al. 2003; Sterelny
2012). His basic claim is that the cases used by Clak and Chalmers are too
limited for explaining historical and evolutionary processes contributing
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to our cognitive abilities. What model of the mind is closer to your line of
argumentation in The Extended Mind (2007)?
RL: Extended is scaffolded and scaffolded is extended. These are two schools
that arrived at approximately the same conclusion, because they were both
empirically-oriented. They started from different points and arrived at the
same place, because of their observations of what happens in the real world
and that’s the kind of philosophy that I like. Andy Clark’s philosophy was
based on empirical observations, and therefore it makes sense. That kind of
philosophy is to me like science because it is empirically-based.

MT: But what is the most useful metaphor for interpreting the relationship between the mind and the media? As far as I can see we can distinguish two kinds of metaphors: the augmentation/extension metaphors
and the transformation metaphors. Which one do you think is more useful?
RL: First of all, if you consider speech a tool, it extended our brain, which was
a percept processor, into the human mind, which is capable of conceptualisation. That’s the first example of how technology, or technique, extended the
brain to become the mind, so in some ways both metaphors make sense to me.
The technology we have been using extends our minds and, therefore, transforms them. In a sense every new technology represents a transformation of
the mind.

MT: What are the future perspectives for thinking about the media in
terms of the extended mind model?
RL: It is the best way to understand the new media as they are. It is the social
media which includes smartphones, applications like Facebook or LinkedIn.
They are creating a new language, a new way of thinking and the work of
Duncan Prichard, Andy Clark and Orestis Palermos in Edinburgh is creating a
new knowledge model. Crowd-sourcing is an example of this augmented reality or virtual reality. These are all technological tools that are going to change
our minds and the way we think.

MT: Perphaps it would be instructive to see how communication technologies have developed in the past. For instance, consider the transition
from spoken to written language. Humans have been able to externalise
symbols in art forms long before writing proper was developed, why then
did it take so long to externalise language in the form of phonetic writing?
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RL: Well, it didn’t take all that long. First humans were capable of using verbal
language, but language with full syntax is only 15,000 to 100,000 years old and
writing is only about 5,000 years old. The gap between the development of
speech and the development of writing is due to the fact that in a hunting and
gathering society there was no need to keep track of information, one lived
day to day. Writing emerged because one had to keep records, due to agriculture, and what happened was that writing emerged then to manage this activity. Proto-writing emerged around 10,000 years ago, when the Sumerians gave
receipts to farmers for the produce they gave to their priests. The tributes received by the priests were then redistributed to irrigation workers that made
agriculture possible. Writing allowed the managers of Sumerian agriculture to
keep track of large amounts of information. The first system that developed
was a system of three-dimensional, palpable clay tokens to keep track of what
tributes the farmers gave to the priests and in time, the three dimensional clay
tokens evolved into writing. Clay tokens were pressed into clay tablets and
created a two-dimensional, visual display of information. Reading and writing
emerged from speech as solutions to the practical problem of record keeping
needed for agriculture-based commerce.

MT: In The Extended Mind (2007), you claim that the rising complexity of
social organisation among our ancestors gave rise to ecological pressure
towards communication and finally the emergence of language. What
about the complexity generated by social life of other species? Why did
humans create language and other species did not?
RL: My answer would be that we developed tools and learned to control fire
which no other animal did. We lived in a situation where there was a need for
a coordinated hunting and gathering. This required sophisticated forms of
communication, which at first were mimetic, consisting of hand signals, facial
gestures, body language and tone which animals also do. But in the case of
human species, because of our tools, a new kind of cognitive development
took place. When you use tools you see a causal connection between the tools
that you use and the function you want that tool to create for you, so this cognitive development made language possible.

MT: In The Sixth Language (2004), you claim that computing and the Internet be defined as languages in their own right. Could you perhaps clarify what you mean by “language”? What definition of language do you
use?
RL: When people look at phonological structures they look at hardware,
whereas what I am talking about is software. Obviously, as we developed the
capacity for verbal communication, oral language that was fully grammatical
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emerged 50 000 years ago. Before that going back perhaps a million years
there was something called proto-language, where there was no syntax but
there were oral signs. It flourished because it aided survival.
Writing is one mode of thinking, speech is another mode of thinking, computing is another mode of thinking and each of these different modes are communication and also modes of thought. So, not that one should think of a language as an expression of one’s thought, but rather that language is the way in
which we think. Language is not just the medium for thought, a medium for
expression of our thoughts, but languages are the medium through which we
think. And when I use the term language I claim that speech, writing, math,
computing, science, the Internet are six languages that are distinct forms of
thought and expression and that they form an evolutionary chain. We began
with speech from which writing emerged and math, then there were schools
and schools led to scholarship and science, and science led to science-based
technology which led to computing and computing led to the Internet. Each
new language arose to deal with the information overload created by the languages that came before them. Right now, I am working on the idea that perhaps social media is the seventh language.

MT: In your recent book Understanding New Media (2010), you said that
the definition of new media is ambiguous. Could you explain why their
definition is problematic?
RL: What McLuhan called new media were the mass media of his day, like the
telephone, television and radio. Of course, in the digital age, we now call the
digital media new media. There is a big difference between the electric media
and the digital media, McLuhan talked about the age of oral communication,
written communication and electric communication, I believe that there is
a fourth age which I will call the age of digital communication. Digital communication has many features in common with electric communication but
there are many things that are different about digital communication. That’s
what my book Understanding New Media is all about, where I postulate the
fourteen messages of new media. The first five I identified with the Internet
and they are two-way communication; ease of access to and dissemination of
information; continuous learning; alignment and integration; community.
Then, specifically in the case of mobile technology and Web 2.0, there are nine
additional messages. They are portability and time flexibility (time-shifting);
convergence of many different media in one; interoperability; aggregation of
content; increased variety and choice; the closing of the gap between producers and consumers of media; social collectivity and cooperation; remix culture
and the transition from products to services.
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MT: In The Sixth Language (2004) you demonstrated that each of the six
languages (from speech to the Internet) led to information overload that
created new challenges for human survival and cooperation and finally
resulted in a new kind of language. As we live in the age of relentless information overload, are you able to spot any symptoms of the emerging
seventh language?
RL McLuhan said that in the electric era we constantly lived with information
overload. The information overload with electric media is tiny in comparison
to the overload with digital media. Due to the challenges of digital media, new
forms of digital technology emerge, so one of the first technologies to deal
with the information overload was the Internet, the Web and Google. So, for
a while, I thought that Google was the seventh language, but now I think of it
as nothing more than a tool for organising the sixth language of the Internet
and I believe that social media, augmented reality and virtual reality are the
seventh language. By the way, these ideas emerged when I lectured at the
Tecnologico de Monterrey in Mexico City with a group of professors at that
institution who took my course on the ideas of Marshall McLuhan. We had
wonderful conversations and arrived at the conclusion that the seventh language is social media, virtual reality and augmented reality.

MT: These are three different languages or one?
RL: I cannot answer your question yet, because we have just formulated this
idea last week. We plan to develop a research project where we will make use
of social media to study social media. We founded a Google Group for studying what is the seventh language. I will be happy to repeat this interview in
a year and then answer that question.

MT: I will be happy to talk to you again. Could you say a few words about
the practical dimension of the TS approach to studying media and cognition?
RL: With the help of digital media, information is now so readily available that
education should not be about teaching or transmission of facts, because kids
can do that on their own using the computer, the Internet and their
smartphones. Education has to be more about raising questions, figuring out
what are the things one should study, figuring out where the students want to
go in terms of their career or what role they want to play in life. Education
should not be a sage on the stage, but a guide on the side. In other words, the
role of the educator is moving from that of a teacher to that of a coach. That
would be the important point about studying media and cognition. Now, we
face a new challenge because we can access information automatically, so we
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need to talk about how we make use of information and not how we acquire
it. We don’t have to teach people how to acquire information, they do it automatically.

MT: What new technologies emerged after the publication of your book
Understanding New Media (2010)? Are there any new technologies that
you would consider analysing in the next book?
RL: When I gave the course in Mexico City, Octavio Islas had a copy of this
book. I looked at the contents of Understanding New Media and realised that
things have changed in the couple of years since I wrote the book, so right
now I am going through my copy of this book and I devoted a chapter to bulletin boards, usenets, chats. Usenet still exists and are very useful, that is what
Google groups is basically, but bulletin boards and usenets are gone, we don’t
use them any more. I talked about IM and SMS, and I don’t even remember
what they mean any more, because we now have texting. I devoted a page to
Instant Messaging and Short Message Systems, if I wrote it today I would call it
texting.

MT: In popular discourse the debate between techno-enthusiasts and
techno-skeptics rages on. On which side of the debate are you?
RL: Well, I am a human-enthusiast and I believe that humans will figure out
the best ways to exploit technology. All technology has service and disservice.
We need to be aware of both. In our enthusiasm to enjoy the service of technology we often ignore the disservice. So I am a techno-enthusiast if the technology is used mindfully, taking into account the negative effects of the technology and not just focusing on the things that it brings us. McLuhan talks
about technologies as extensions of our bodies and our minds but there is
something about overextensions, so let’s say that I am a conscientious technoenthusiast.

MT: What are the perspectives for further developments in literacy theory and media ecology scholarship?
RL: I can’t talk about the TS as a whole, but I can talk about my own research.
There are three directions that I am moving in. One is understanding social
media, virtual reality and augmented reality as the seventh langugage. Then
there is work with Terry Deacon and his research group based on his book
Incomplete Nature (2011). Terry is trying to understand how inanimate matter
emerged into life and into sentience. He has some interesting ideas inspired
by thermodynamics and morphodynamics. Mophodynamics is about self-
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organisation, like the way in which turbulence develops in water flowing
down the river in which there are rocks that impede the flow of water. This
kind of self-organisation is temporary, because once you remove the constraints, the thing moves back into disorganisation. Life is a situation which is
able to sustain itself; it can act in its own interest. I am very interested in
combining the ideas of the TS with the work of Terence Deacon and I feel
honoured to have been included in this research group based in Berkeley,
California. I feel that the ideas of the TS media ecology may help Terry and his
group in their work.
To give you an example, one of the things he makes use of in his book is the
idea of constraints as information. It is the idea that I developed with Stuart
Kauffmann a biologist. Let me tell you the story of how we came up with idea
of information as constraint, I mention information because it is related to
McLuhan’s idea the medium is the message. Stuart and I went to the inaugural
meeting of the Canadian Society of Systems Biology. After the meeting I am
sitting with Stuart drinking a beer in a hotel. Stuart asks me “What is systems
biology?” and I say “Come on, Stuart. It is about biology and information”.
“Yes, but what is information in biology?” he says. I have the following problem: in order for a living system to function it has to take energy from the environment and turn it into work. But in order to turn raw energy into work
you need constraints. Consider the internal combustion engine in a car, you
have an explosion of gasoline vapour and air but that explosion of energy is
constrained within a cylinder, so that it pushes the piston up and down and
that’s the way raw energy is turned into work. And then Stuart says “But Bob,
where does the work to create constraints come from?”. In other words, it is
a chicken-and-egg problem, if you need constraints to do work, where does
the work come from to build the constraint. All of a sudden I hear McLuhan
saying to me the medium is the message, and I say to Stuart “I don’t know
where the energy to build the constraints comes from, but the constraints are
the information”. And he says “That’s such a great idea, we have to develop it.
It is the answer to a question that I have been working on for the last ten
years”. So we wrote the paper “Propagating Organisation: An Enquiry” (2007)
where we claim that there is a difference between Shannon information,
which is symbolic, and biotic information, which is contained in DNA and
RNA. The difference is that the information in DNA and RNA cannot be separated from the chemical processes it catalyses, namely the production of proteins. DNA is not a symbol of RNA. RNA is not a symbol of proteins but DNA
and RNA catalyse the production of proteins. This is how we came up with the
idea that information is constraint and Terry Deacon used that in his book
Incomplete Nature (2011). This is one way in which the ideas of the TS influenced the development of biology, neuroscience, in particular the work of
Kauffman and Deacon. It was basically taking a metaphor from McLuhan’s
work and applying it to the field of information. I want to continue trying to
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understand these questions about the origin of life and the origin of thought.
One of the key ideas in the work of Terrence Deacon, the idea that living systems operate in their own interest and are able to repair themselves, is the
direction in which I plan to develop in working with these colleagues. There is
also work with Andy Clark, Duncan Prichard and Orestis Palermos in Edinburgh working on the Extended Knowledge project. Finally, I look forward to
seeing you and Georg Theiner in Toruń where we will explore these questions
in detail.

MT: Thank you. It’s has been a pleasure talking to you.
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All media are extensions of some human faculty psychic or physical.
In this electronic age we see ourselves being translated more and more
into the form of information, moving toward the technological extension
of consciousness.
[Marshall McLuhan, Author of Understanding Media: Extensions of Man]

Abstract
We develop complementary connections between McLuhan’s media ecology
notion of media as ‘extensions of man’ and the Extended Mind Thesis of
Andy Clark.
Keywords: Marshall McLuhan; Andy Clark; Extended Mind Thesis; Media
Ecology; Alphabetic Writing

Introduction
Marshall McLuhan (1964) in Understanding Media: The Extensions of Man
(UM) developed the hypothesis that media and technologies are extensions of
the human body and psyche or mind. Andy Clark also developed a somewhat
similar hypothesis, namely, that our physical tools can become extensions of
our mind. McLuhan actually talked about our brain being outside our skull in
the following quote
Electromagnetic technology requires utter docility and quiescence of meditation such as befits an organism that now wears its brains outside its
skull and its nerves outside its hide. Man must serve his electric technology with the same servo-mechanistic fidelity with which he serve his cora-
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cle, his canoe, his typography, and all other extensions of his physical organs. But there is this difference, that previous technologies were partial
and fragmentary, and the electric is total and inclusive (McLuhan 1964:
64).
My first introduction to the Extended Mind Thesis (EMT) came from hearing
a lecture of Andy Clark at the University of Toronto in 2004, which was followed up almost immediately with a reading of Andy Clark’s Being There
(1997) and Natural-Born Cyborgs (2003). Having exchanged email addresses
with Andy I fired off the following email to him after reading his books.
What struck me as I read Natural-Born Cyborgs was the overlap of your
ideas with those of Marshall McLuhan with whom I worked. Let me give
you two examples: You wrote:
"It is the mind-body-scaffolding problem. It is the problem of understanding how human thought and reason is born out of looping interactions
between material brains, material bodies, and complex cultural and
technological environments. We create these supportive environments,
but they create us too."
The last sentence parallels a famous quote of McLuhan's: "We shape our
tools and thereafter our tools shape us."
Another parallel is between a quote on page 30: "The more closely the
smart world becomes tailored to an individual’s specific needs, habits,
and preferences, the harder it will become to tell where that person stops
and this tailor-made, coevolving smart world begins."
This is similar to McLuhan's notion that tools are extensions of our body
and media extensions of our psyche plus the following quote from Understanding Media (McLuhan 1964: 64):
“In this electric age we see ourselves being translated more and more into
the form of information, moving toward the technological extension of
consciousness. […] By putting our physical bodies inside our extended
nervous systems, by means of electric media, we set up a dynamic by
which all previous technologies that are mere extensions of hands and
feet and bodily heat-controls - all such extensions of our bodies, including
cities - will be translated into information systems."
Much to my delight, in a response to my email Andy acknowledged the parallels, which he said had been pointed out to him on a number of occasions. He
went on to say that although he had never read McLuhan himself he believed
that he had “been indirectly influenced by these ideas through many filtered
pathways.”

46

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
The parallel to McLuhan’s work with the Extended Mind Thesis surfaces in my
own work which is directly influenced by the seven years I spent collaborating with Marshall McLuhan. As I will describe in greater detail below, based
on my work with McLuhan I developed a model for the origin of verbal language, which I called the Extended Mind Model, long before I encountered the
EMT. In fact, in 1997, the year before the paper by Clark and Chalmers (1998)
appeared with the title “The Extended Mind,” I presented a paper (Logan
1997) entitled “The Extended Mind: Understanding Language and Thought in
Terms of Complexity and Chaos Theory” to the 7th Annual Conference of The
Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences at Marquette University in Milwaukee, Wisconsin, on August 1, 1997.
It is my intention in this paper to expand on the theme that there is a parallel
between Andy Clark’s EMT and the body of work that emerges from the thinking of Marshall McLuhan and his notion that media are “extensions of man.”
I will examine first McLuhan’s own body of writing and then my own contributions that were in one instance formulated with McLuhan (McLuhan & Logan 1977) and my body of work (Logan 1997, 2000, 2004a, 2004b, 2007 & 2010)
since the passing of McLuhan that was directly influenced by him and, hopefully, extends his legacy.

McLuhan’s Notion That Media Are “Extensions of Man”
One of the central themes of Marshall McLuhan was his notion that our technologies and media are extensions of our bodies and our psyches. McLuhan
regards all technologies as media and as extensions of our bodies, but treats
communication media as a special case - namely, as extensions of our psyche.
We intend to show that McLuhan’s notion that media are ‘extensions of man’
foreshadowed the Extended Mind Thesis (EMT) as first formulated by Andy
Clark and David Chalmers (1988) in their seminal article “The Extended
Mind,” and then developed more fully by Clark in his Natural-born Cyborgs
(2003) and Supersizing the Mind (2008). We will also show that the subsequent
development of McLuhan’s notion of media as extensions of man by the author (Logan 2004a, 2004b, 2007) also parallels the EMT.
We begin our study by compiling and discussing the many instances in which
McLuhan talks about technologies and communications media as extensions
of man. First, a word about McLuhan’s vocabulary. McLuhan makes no distinction between technologies and tools and his use of the term media. All
technologies, all tools, all forms of communication are media in the way that
McLuhan uses the term. Our tools, technologies and means of communication
are media in the sense they mediate our interactions with our environment,
both natural and human. McLuhan uses the term ‘man’ in his oft used expressions such as ‘extensions of man’ or ‘the making of typographic man’ to desig-
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nate humankind. At the time he wrote, the use of ‘man’ instead of ‘humans’
was not yet politically incorrect.
The words ‘extend’, ‘extensive’ and ‘extension’ appear no less than 93 times in
his Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man and 367 times in his
Understanding Media: Extensions of Man. He continued to use the term in the
many books he published after these two canonical books that made him famous. Here is a collection of quotes that illustrate how he made use of the
concept beginning with one of the central theses of his body of work: “All media are extensions of some human faculty psychic or physical... The wheel is
an extension of the foot...the book is an extension of the eye... clothing, an
extension of the skin... electric circuitry, an extension of the central nervous
system (McLuhan & Fiore 1967: 26-40).” McLuhan’s notion of the intimate relation between man’s body and his technology is paralleled by a similar notion of Clark’s (2003: 195), namely, that, “The drive toward biotechnological
merger is deep within us—it is the direct expression of what is most characteristic of the human species.”
For McLuhan, media of communication are regarded as extensions of our
psyche or nervous system. The notion that technologies and media are extensions of humans is central to McLuhan’s description of the dramatic and radical change he saw taking place as electric technologies began to replace mechanical ones.
After three thousand years of explosion, by means of fragmentary and
mechanical technologies, the Western world is imploding. During the mechanical ages we have extended our bodies in space. Today, after more
than a century of electronic technology, we have extended our central
nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time
as far as our planet is concerned. Rapidly, we approach the final phase of
the extension of man -- the technological simulation of consciousness,
when the creative process of knowing will be collectively and corporately
extended to the whole of human society, much as have already extended
our senses and our nerves by various media. Whether the extension of
consciousness, so long sought by advertisers for specific products, will be
"a good thing" is a question that admits of a wide solution. There is little
possibility of answering such questions about the extensions of man without considering all of them together. Any extension, whether of skin, hand,
or foot, affects the whole psychic and social complex (McLuhan 1964: 19).
Not only does McLuhan foreshadow Andy Clark’s EMT that our tools are extensions of our mind, but he goes even further than the EMT in the sense that
he claims that the mind is extended into “a global embrace,” so that our individual minds are extended to the whole of humanity or, in his words, “the
whole of human society.” This is even more radical than the EMT. What
McLuhan is suggesting is that through electricity each individual psyche or
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mind is part of a collective consciousness on a global scale, as opposed to the
collective conscious defined by Durkheim as the shared beliefs and moral values which bind the members of a society, where a society is defined as a collection of humans that interact with each other locally. The first such societies
were pre-literate and bound together those folks that could converse orally
with each other directly face to face. With writing, the size of the society expanded to all those that could be reached by the written word and shared
a common language and dialect. With the printing press, along with newspapers, the size of a society expanded to the dimensions of a nation state. And
then with electric communication, as McLuhan pointed out, the dimension of
society expands to a global dimension and created what he called a “Global
Village.” This is even more the case with the Internet that allows each of us
with access to the Net to be instantaneously in touch with any point on the
globe.
In the electric age, when our central nervous system is technologically extended to involve us in the whole of mankind and to incorporate the whole
of mankind in us, we necessarily participate, in depth, in the consequences
of our every action. It is no longer possible to adopt the aloof and dissociated role of the literate Westerner (McLuhan 1964: 20).
The notion of media as an extension of man plays a central role in McLuhan’s
formulation of his famous trademark one-liner, “the medium is the message.”
The medium is the message. This is merely to say that the personal and
social consequences of any medium - that is, of any extension of ourselves
- result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology (McLuhan 1964: 23).
Both McLuhan and Clark see an intimate link between the evolution of technology and our biological makeup. McLuhan (1964: 165) states it simply in
terms of his notion that our technologies are extensions of our body: “The
transformations of technology gave the character of organic evolution because all technologies are extensions of our physical being.”
Clark (2003), who suggests that we are extension of our technologies in the
sense that tools extend our cognitive capabilities, suggests the linkage in these
terms:
At first, creating a product that can DO THE JOB is hard enough, let alone
aiming for products nicely fitted to brains like ours. As time goes by, however, the vendors must seek to extend their market beyond the gung ho
early adopters and technophiles. They will need to sell to the average user
who simply wants a cheap, reliable, and easy-to-use tool. The technological product then comes under cultural-evolutionary pressure to increase
its fitness by better conforming to the physical and cognitive strengths and
weaknesses of biological bodies and brains. In quasi-evolutionary terms,
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the product is now poised to enter into a kind of symbiotic relationship
with its biological users. It requires widespread adoption by users if its
technological lineage is to continue, and one good way to achieve this is to
provide clear benefits at low cognitive and economic costs (2003: 39).
One large jump or discontinuity in human cognitive evolution seems to involve the distinctive way human brains repeatedly create and exploit various species of cognitive technology so as to expand and re-shape the
space of human reason. We—more than any other creature on the planet—deploy nonbiological elements (instruments, media, notations) to
complement our basic biological modes of processing, creating extended
cognitive systems whose computational and problem-solving profiles are
quite different from those of the naked brain. Our discussion of human
mathematical competence displays this process in a kind of microcosm.
Our distinctive mathematical prowess depends on a complex web of biological, cultural, and technological contributions (2003: 78).

The Evolution of Media and Technologies:
Extending the Extensions of Man
The notion that one technology or medium leads to another is an idea that
McLuhan first formulated in Understanding Media, and it forms the basis for
media ecology.
Physiologically, man in the normal use of technology (or his variously extended body) is perpetually modified by it and in turn finds ever-new ways
of modifying his technology. Man becomes, as it were, the sex organs of
the machine world, as the bee of the plant world, enabling it to fecundate
and to evolve ever-new forms. The machine world reciprocates man's love
by expediting his wishes and desires, namely, in providing him with
wealth (McLuhan 1964: 55-56).
Clark (1997: 198) developed a similar model for the evolution of technology
and media. He proposed that the discontinuity in the cognitive skills between
humans and nonhuman primates, while affected by some subtle changes in
the structure of the brain, are, in fact, due primarily to the human ability to
exploit language and culture as external resources or “cognitive scaffolds,”
a term he makes liberal use of to great effect. An existing technology provides
an extension of our cognitive abilities that allows us to develop more advanced forms of that technology. He defined scaffolding in the following way:
We have called an action ‘scaffolded’ to the extent that it relies on some
kind of external support. Such support could come from the use of tools or
from the exploitation of the knowledge and skill of others; that is to say,
scaffolding denotes a broad class of physical, cognitive, and social aug-
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mentations—augmentations that allow us to achieve some goals that
would otherwise be beyond us (Clark 1997: 194).
Clark’s scaffolding entails physical, cognitive, and social augmentations.
Clark’s scaffolding is basically what McLuhan termed “an extension of man.”
But there is a McLuhanesque flip to this idea, namely, that through the use of
our tools we actually become extensions of our tools. "To behold, use or perceive any extension of ourselves in technological forms is necessarily to embrace it. By continuously embracing technologies, we relate ourselves to them
as servo-mechanisms" (McLuhan 1964: 55). At first, technology serves as an
extension of humankind and then suddenly a flip occurs and humankind is
transformed into an extension of its technology. Clark (1997: 214) expresses
a similar thought. “There is, after all, a quite general difficulty in drawing
a line between a user and a tool.”
Another parallel with McLuhan is the similarity of the following thought of
Clark’s (2003) from his book Natural-Born Cyborgs and McLuhan’s (1967) oft
quoted remark "We shape our tools and thereafter our tools shape us" that
actually was first formulated by John Culkin (1967), but used frequently by
McLuhan.
It is the mind-body-scaffolding problem. It is the problem of understanding how human thought and reason is born out of looping interactions between material brains, material bodies, and complex cultural and technological environments. We create these supportive environments, but they
create us too. (Clark 2003: 11)
We can see how McLuhan foreshadows Clark’s notion of a “natural-born cyborg” if we compare McLuhan’s 40-year old quote with Clark’s definition of
a “natural-born cyborg.” McLuhan (1964: 64) wrote:
In this electric age we see ourselves being translated more and more into
the form of information, moving toward the technological extension of
consciousness. […].By putting our physical bodies inside our extended
nervous systems, by means of electric media, we set up a dynamic by
which all previous technologies that are mere extensions of hands and feet
and bodily heat- controls—all such extensions of our bodies, including cities—will be translated into information systems.
Whereas Clark’s (2003: 31) definition of a “natural-born cyborg” reads as follows:
The biological design innovations that make all this possible include the
provision (in us) in an unusual degree of cortical plasticity and the (related) presence of an unusually extended period of development and learning
(childhood). These dual innovations (intensively studied by the new research program called ‘neural constructivism’) enable the human brain,
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more than that of any other creature on the planet, to factor an openended set of biologically external operations and resources deep into its
own basic mode of operation and functioning. It is the presence of this unusual plasticity that makes humans (but not dogs, cats, or elephants) natural-born cyborgs: being primed by Mother Nature to annex wave upon
wave of external elements and structures as part and parcel of their own
extended minds.
According to the arguments made by Clark and McLuhan, not only are languages, media and technologies extensions of the human mind, but so too is
culture which acts as an “extension of man” for McLuhan (1964) and “scaffolding... a broad class of physical, cognitive, and social augmentations” for Clark
(1997, 2003).
We now turn to a comparison of the EMT with my own work, which may be
regarded as an extension of the work of Marshall McLuhan. In fact, the first
item we consider, the alphabet effect, was first developed in a paper I wrote
with McLuhan in 1977 entitled “Alphabet, Mother of Invention” (McLuhan
& Logan 1977). The other books that I refer to were all done on my own, but
strongly influenced by the seven years I spent collaborating with McLuhan.

The Alphabet Effect (Logan 2004a)
Joseph Needham (1969) claimed that the Chinese contribution to the development of abstract science in the West was significant. He argued that many
practical inventions were transferred from China to the West that stimulated
European science. His claim led naturally to the question: Why did abstract
theoretical science begin in the West and not in China itself?
I explained this paradox by suggesting that monotheism and codified law, two
features of Western culture absent in China, led to a notion of universal law,
which influenced the development of abstract science in ancient Greece
where the pre-Socratic philosophers described the universe in terms of a single organizing principle, which for Thales was water, for Anaximander it was
apeiron, the grey neutral substance from which opposites emerged, for Anaximenes it was air and for Heraclitus it was fire (Logan 2007). The Chinese had
law but it was not codified and they had their own form of spirituality but it
did not involve the idea of one god who created the universe as is explained in
(Logan 2007). I first shared this hypothesis with Marshall McLuhan at a lunch
in 1974. He agreed with me but pointed out that I had failed to take into account the phonetic alphabet writing system, a feature of Western culture not
found in China. The alphabet, McLuhan claimed, had also contributed to the
development of Western science. Realizing that our explanations complemented and reinforced each other, we combined them in a paper entitled "Al-
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phabet, Mother of Invention" (McLuhan & Logan 1977) to develop the following hypothesis:
Western thought patterns are highly abstract, compared with Eastern.
There developed in the West, and only in the West, a group of innovations
that constitute the basis of Western thought. These include (in addition to
the alphabet) codified law, monotheism, abstract theoretical science, formal logic, and individualism. All of these innovations, including the alphabet, arose within the very narrow geographic zone between the TigrisEuphrates river system and the Aegean Sea, and within the very narrow
time frame between 2000 B.C. and 500 B.C. We do not consider this to be
an accident. While not suggesting a direct causal connection between the
alphabet and the other innovations, we would claim, however, that the
phonetic alphabet (or phonetic syllabaries) played a particularly dynamic
role within this constellation of events and provided the ground or
framework for the mutual development of these innovations.
The alphabet is not only a tool for written communication, but it also
teaches the lessons of abstraction, analysis, coding, decoding and classification. The alphabet is both a communication medium and an informatic
tool. The alphabet, monotheism, codified law, abstract science, deductive
logic are media that interacted with each other and co-evolved. The alphabet is a medium that propagates an analytic and abstract form of organization that contributed to the science- and logic-based nature of
Western civilization (Logan 2004a).
The parallels with Clark’s EMT is that writing in general, and the alphabet in
particular, extend one’s memory and, hence, one’s mind. It allows for the
ratcheting of ideas as an author is able to build on the writing of an earlier
author and, hence, writing becomes a scaffolding, to use Clark’s vocabulary.
Another effect of writing is that it objectifies one’s thoughts, as one can return
to what has been written earlier and evaluate it freshly. Writing also provides
an environment in which one can develop one’s thoughts through written
words and diagrams. In Supersizing the Mind (2008), Andy Clark relates the
story of how the historian Charles Weiner saw physicist Richard Feynman's
notes as a "record" of his work. But Feynman disagreed, insisting that the
notes were where he actually developed his idea and were not a record of the
work, but the work itself.
The alphabet provides all the scaffolding of writing as it is a particular form of
writing, but it provides much more as well. Alphabetic writing is the most
abstract form of writing and it is within this medium that abstract science and
deductive logic developed. It also promotes analysis, because each time I wish
to write with an alphabet I must analyze the word I wish to write into its basic
phonemes and then represent them with meaningless signs. Writing is, thus,
a form of coding and reading a form of decoding. The alphabet also teaches
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the lesson of classification as all words can be ordered alphabetically. The
alphabetic and phonetic form of writing, I would claim, became the scaffolding for monotheism, codified law, abstract science and deductive logic, and
each of these, in turn, became the scaffolding for other developments of the
alphabetic mind, such as computing and the Internet that are discussed next.

The Sixth Language (Logan 2004b)
The Alphabet Effect taught me that phonetic writing acts as both a medium of
communication and as an informatic tool. I discovered the same is true of
computers and quickly realized that spoken language was not only a medium
of communication but also the medium in which we humans framed our abstract thoughts. I came to the conclusion that: language = communications
+ informatics.
Writing and mathematical notation were a product of the organization of
economic information by accountants and civil servants in Sumer. They had
to deal with an information overload resulting from keeping track of the tributes from farmers in the form of agricultural commodities needed for redistribution to irrigation workers. Schools emerged to teach the new skills of
reading, writing and arithmetic. The teachers became scholars and another
information overload ensued. Science as a form of organized knowledge
emerged to deal with this information overload. Science, in turn, led to another overload in terms of industrial science-based technology. This overload was
remedied by computing, which gave rise to another information overload that
was finally remedied by the Internet.
These notions led me to postulate that speech, writing, mathematics, science,
computing and the Internet form an evolutionary chain of six languages. Each
language possesses its own unique semantics and syntax. Each new language
emerged as a response to the chaos of the information overload that the previous languages could not handle.
The evolution of language from speech through writing, math, science to
computing and the Internet is an example of the scaffolding notion developed
within the framework of EMT and leads us to the question of how the base of
the scaffold, speech, came into being.
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The Extended Mind: The Origin of Language,
the Human Mind and Culture (Logan 2007)
If speech gave rise to the five different forms of notated language listed above,
the question naturally arises as to how spoken language came into being.
I hypothesized that speech emerged as the bifurcation from percepts to concepts. It arose as a response to the chaos associated with an information overload that ensued from the increased complexity in hominid life, which included:
1) Tool making and use; 2) The control of fire; 3) The social intelligence needed
to maintain the hearth; 4) Food sharing, 5) Group foraging and hunting; 6)
Mimetic communication, which incorporates hand signals, gestures, body
language and vocalization.
As the complexity of hominid life increased, the percept-based brain alone
could no longer cope. There emerged, as a result, concepts in the form of our
first spoken words and this, in turn, led to the human concept-based mind,
which was capable of abstract symbolic thought. Speech represented a bifurcation from percepts to concepts. Our first words became concepts, acting as
strange attractors for the percepts associated with those words. The word water, for example, unites all our percepts of the water we drink, wash with,
cook with, rain, melted snow, lakes, and rivers with one concept represented
by the word water. Words act as the medium for abstract thought. Abstract
thought is as much silent speech as speech is vocalized thought.
Merlin Donald (1991) claimed that mimetic communication was both intentional and representational, and was the cognitive lab in which verbal language developed. If mimetic communication was such a good communication
system why did the need for verbal language arise? Spoken language made
possible the following survival tools:
1) conceptualization,
2) symbolic, abstract thought and
3) planning by allowing for thought about objects and actions that are not in
the immediate perceptual field.
Before language the brain was basically a percept processor. With language
the brain became capable of conceptualization and hence bifurcated into the
human mind. The emergence of verbal language represents three simultaneous bifurcations:
1) the bifurcation from percepts to concepts,
2) the bifurcation from brain to mind, and
3) the bifurcation from archaic Homo sapiens to full-fledged human beings.
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In short: Mind = Brain + Language, so that in my Extended Mind work language extended the brain, which I characterize as a percept processor, yet
transformed by language into amind capable of conceptualization, planning
and all the abstract arts and science developments of the human mind. It also
extended our hominid ancestors into fully human Homo sapiens sapiens.

Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan
I want to develop an understanding of digital "new media" and their impact
using the ideas and methodology of Marshall McLuhan. The "new media" are
changing our world as well as the older media that McLuhan (1964) studied in
Understanding Media: Extensions of Man. The Internet and the digital media
that accompany them such as the Web, personal computers, smart phones,
tablets, and their apps are the scaffolds of our Digital Knowledge Era.
In The Sixth language, I identified five characteristics of the Internet which
apply with equal validity to the "new media" and explain their success and
rapid adoption. The five characteristics are:

1. two-way communication
2. ease of access to and dissemination of information
3. continuous learning
4. alignment and integration, and
5. community.
In addition to these five characteristics I have also identified nine other characteristics of “new media”. They are:

6. portability and time flexibility (time shifting), which provide their users with freedom over space and time

7. convergence of many different media so that they can carry out more
than one function at a time as is the case with the camera cell phone
that operates as phone but can also take photos and transmit them

8. interoperability
9. aggregation of content
10. variety and choice to a much greater extent than the mass media that
preceded them

11. the closing of the gap between (or the convergence of) producers and
consumers of media
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12. social collectivity and cooperation
13. remix culture; and
14. the transition from products to services.
These are the 14 messages of digital media that scaffold our interactions with
data, information and knowledge, and thereby extend our minds.

Conclusion
In conclusion, I believe that I have established a link between media ecology,
as first formulated by Marshall McLuhan and later developed by myself and
other media ecologists, with Andy Clark’s Extended Mind Thesis. Media Ecology and the Extended Mind Thesis each provide its own unique perspective on
the working of the human mind and psyche, and each complements the other.
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Abstract
This paper discusses a number of basic strategies for modeling the mind in
historical perspective. The best-known strategies are expansionism and eliminativism, which are both problematic: eliminativism compromises our selfunderstanding, while expansionism is unable to cope with fringe minds. Using
Julian Jaynes’s theory of the bicameral mind as an example, an alternative
strategy is outlined to meet the challenges posed by the history of the mind.
Keywords: Folk psychology; Theory of Mind; Consciousness; Julian Jaynes;
Bicameral Mind.

1. Two Strategies
Reason may have a penchant for continuity, but it is debatable whether this
should assert itself in the philosophy of mind. In the same quotidian sense in
which it is obvious that we, the present people, have minds, it is also obvious
that many other creatures do not have minds. For some philosophers this has
been reason to argue that the quotidian conception of the mind (‘folk psychology’) must be mistaken: if folk psychology does not apply to creatures that are
biologically continuous with us, then it does not apply to us either. One of the
best-known defenders of this view is Paul Churchland, who has argued that
literally nothing has a mind in the ordinary sense of the word (1989: 6ff; 1979:
127ff). Others typically hold on to the quotidian conception and try to push the
threshold of mind as far back as possible. The first course is one of elimination, the second one of expansion.
Elimination is the less popular strategy because it compromises our intuitive
self-understanding as thinking creatures, which is more than most are prepared to accept (Baker 1987). Eliminativism effectively proposes to give up on
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psychology and do something else instead, most typically biology or neuroscience. By contrast, the vastly more popular expansive strategy takes our selfunderstanding as mindful beings as its starting-point. While the elimination
strategy is flawed from the start, the expansion strategy can postpone its troubles indefinitely, pushing the fringes of mind down in deep history and remote phylogeny.
In this paper I assume that elimination is indeed unacceptable. I shall argue
that the prevailing alternative, expansion, is not a viable strategy either, in
particular when considering the mind in historical perspective. Because expansionism shares with eliminationism a penchant for continuity, its methodology tends to focus on finding as many large-scale similarities as possible
between modern minds and developmentally earlier minds. Simply put, it
typically presumes that earlier minds are like modern minds until proven
otherwise. An inherent danger for this strategy is that it may project onto earlier minds what are in fact traits of the modern mind. I argue that the risk
incurred by expansionism is both serious and real, and that it can be avoided
only by giving up the presumption of continuity.
To avoid the pitfalls of elimination and expansion I introduce an alternative
research strategy for studying the history of the mind, which I illustrate by
discussing the theory of bicameral minds proposed by Julian Jaynes.

2. The Fringe Mind Problem
Mainstream analytical philosophy of mind has never been particularly keen
on questions about history and development, at least not until recently. Its
primary concern from Ryle to Fodor has been with modeling the standard sort
of mind that we know from ordinary folk psychology, roughly the mind of
normally functioning, adult members of modern society (cf. Ryle 1949; Fodor
2000). It exhibits a familiar economy of beliefs and desires, a regular command of language in its syntactic and semantic complexity, a rich and finegrained conceptual organization, a capacity for logic and reasoning, and numerous other characteristics we confidently ascribe to ourselves on a daily
basis (see, e.g., Stich 1983: 73ff; Churchland 1979: 125ff; Frankish 2004).
Against this background questions about less developed minds (infants), ancient minds (Neanderthals), non-human minds (if there are any), and abnormal minds (autistic persons, coma patients) are typically postponed as special
cases to be dealt with later.
The focus on ‘standard’ minds is in itself not unreasonable. There is no better
place to start than the sort of mind most familiar to us. Also, it is common scientific practice to start from a core model to account for a set of central phenomena and to deal with anomalies later, typically by adding auxiliary hypotheses (Lakatos 1970). In psychology and philosophy of mind there are in-
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deed a number of straightforward suggestions for dealing with anomalies.
Apparently abnormal minds of persons suffering from developmental disorders or brain damage can be accounted for by identifying the specific elements or competencies that are impaired or lacking (as compared to normally
developed minds), and subtracting these factors when modeling the abnormal
mind; alternatively, therapists can try to restore the missing abilities. Developmental psychology can account for the child’s immaturity (as compared to
the standard adult mind) by reconstructing how the child’s basic competencies gradually develop into full-blown minds. Animal psychology can account
for the anomalies in non-human cognitive performance (as compared to normal human minds) either in terms of missing factors (as in the case of developmental disorders), in terms of undeveloped competencies (as in the case of
human children), or a combination of both.
Particularly interesting is the study of ancient minds in the order of 200,000 to
10,000 years ago, which over the past twenty years has steadily been gaining
ground (see, e.g., Donald 1991, 2001; Barkow et al. 1992; Mithen 1996; Deacon
1997; Corbey & Roebroeks 1997; Gärdenfors 2003). With the rise of new disciplines such as evolutionary psychology and cognitive archaeology, it has become increasingly urgent to ask how the standard conception of the mind,
rooted in current folk psychology, may bear on the fringes of mental development. Our distant ancestors were presumably quite like us in many biological respects, but it is unclear how to assess their mental organization. Writing
about the emergence of thought, Donald Davidson put the problem as follows.
In the development of the human species as well as in that of the individual,
Davidson observed, “there is a stage at which there is no thought followed
after a lapse of time by a subsequent stage at which there is thought” (1999:
11). According to Davidson, “What we lack is a satisfactory vocabulary for
describing the intermediate steps,” the “half-formed minds” in between fullblown mind and mindless nature.
Davidson’s remark is well-taken, yet I think it gets only one half of the problem. The problem is not only how to devise a new vocabulary for dealing with
“half-formed minds”, but also how to decide when we should stop trying to
apply the standard vocabulary. As we are moving further away from the
standard minds to which our folk psychology applies in a fairly straightforward way, considering creatures that are increasingly distant from us in
terms of their history, development, and cognitive performance, at what point
do we reach the outermost fringes where standard folk psychology ceases to
make sense, and where a switch of vocabulary is indeed called for? This is
what I call the Fringe Mind Problem:
Fringe Mind Problem: what are the limiting conditions under which the
standard conception of mind ceases to apply as literally to other minds
as it does to our own?
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It is assumed here that the standard conception of the mind as expressed in
ordinary folk psychology can indeed be taken to apply literally to our present
peers, pace eliminativist and instrumentalist construals of folk psychology.
I think this is a reasonable assumption. Our own minds are the only minds of
which we have first-hand experience. Without this starting-point, as Dennett
once put it, “we’ll just be fooling ourselves, talking rubbish without knowing
it” (1996: 4). Now, if folk psychology is accepted as a description of mind in its
present form, the question poses itself how far we can go with applying it to
historically and developmentally earlier minds; that is the fringe mind problem.
A particularly straightforward way to tackle the fringe mind problem is the
expansion strategy: cast the standard conception of mind as widely as possible, and bring as many creatures as possible within the compass of folk psychology. The expansionist presumes that all deserving creatures can be credited with minds essentially like our own, unless proven otherwise. This apriori presumption typically inclines expansionism to focus on far-out minds in
deep history, on newborn children, non-human primates, and even more distant branches of human phylogeny. Although few writers today reach out as
far as Donald Campbell (1974, 1975) in his classical work on evolutionary epistemology (man as “cousin to the amoeba”), the emphasis is distinctly on distant fringe minds.
A clear example of expansionism in developmental psychology is the approach taken by Alison Gopnik (following Jean Piaget, among others). Children’s minds, according to Gopnik, can be captured in the same terms used
for describing adult mentality (1999, 2009). Children are literally “little scientists” and “little philosophers”. From the moment they are born (if not already
in utero) children engage in forming, testing and refining hypotheses about
their natural and social environment, literally building theories and learning
by experimental trial and error.
Similarly, much work in animal psychology is based on the principle that familiar psychological concepts such as belief, desire, intention, and understanding apply to animals in much the same sense in which they apply to us
humans, unless proven otherwise. A classical example is Premack and Woodruff’s work on the chimpanzee’s ‘theory of mind’ (1978; cf. Call & Tomasello
2008). Can chimpanzees be credited with the ability to understand the goals,
intentions and beliefs of conspecifics and of human caretakers? Although
there is no consensus on the issue, the important point here is that it is in
principle accepted that an animal’s passing a certain type of behavioural test,
for example a ‘false belief’ test, warrants the attribution of beliefs and understanding, unless proven otherwise. The burden of proof is on those who disagree.
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The most sophisticated defense of expansionism in recent philosophy is that
of José Bermúdez in his work on thinking in nonlinguistic creatures (2003).
Bermúdez observes that it is common practice to apply concepts from ordinary folk psychology to nonlinguistic creatures such as infants, early humans,
and animals, routinely described as entertaining beliefs and desires, and as
going through episodes of thinking and reasoning. It is often added, however,
that such attributions should not be taken literally, but metaphorically or in
a merely instrumental sense. Bermúdez points out that this instrumentalist
stance may be good enough for daily purposes, but will not do in science. Especially in fields such as infant psychology, animal psychology and evolutionary psychology, realistic descriptions in a more adequate vocabulary are
needed. To meet the conceptual requirements of these fields, Bermúdez urges
a reconsideration of the standard model of the mind, and sets out to develop
a conceptual framework that should allow nonlinguistic creatures within certain limits to be treated as “genuine thinkers”.
I will not go into the details of Bermúdez’s scheme for expanding the scope of
folk psychology. My aim here is rather to bring out a number of general problems with expansionist strategies for dealing with fringe minds, to which
I now turn.

3. Problems with Expansionism
There are three basic problems with expansionist strategies. I shall argue that
these problems can be solved only by abandoning expansionism as well as
eliminativism in favour of a radically different approach.
The core idea of expansionism is that we may be able to revise or extend the
conceptual apparatus of ordinary folk psychology for purposes of describing
fringe minds. Now, each extension of the standard model of the mind faces
a dilemma. Either (a) the conceptual modifications introduce a new set of concepts that applies specifically to fringe minds (and not to standard minds), or
(b) they are modifications of the old set (that now applies to standard minds
and fringe minds alike). If (a), the attempt to introduce a new set of concepts
may be charged with changing the subject. The new vocabulary will describe
states and activities that are not recognizably mental from the point of view of
standard folk psychology. Hence the new set will not describe a creature’s
psychology but something else instead, for example its biological capacities for
information processing. Moreover, this version of expansionism in effect proposes to take an eliminativist stance with regard to fringe minds. The new
vocabulary will describe a sort of creature whose states and dynamics cannot
be captured in terms of familiar folk psychology. Hence, the expansionist is
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forced to admit that the fringe minds are not ‘minds’ at all in the familiar
5
sense of the word.
On the other hand, (b) inasmuch as the revision scheme is proposing modifications of the standard vocabulary of folk psychology, a second difficulty presents itself. As the standard vocabulary for understanding mental attributes is
warped to accommodate more distant fringe minds, this will also affect our
present self-understanding as thinking creatures. For example, if the concept
of belief is modified in such a way that Neanderthals, babies, or birds can literally have beliefs, this necessarily reflects upon the beliefs we attribute to
ourselves: they will be ‘thinner’ beliefs than we used to credit ourselves with.
Similarly, ‘thinking’ is an attribute currently understood as a stepwise process
of manipulating discrete items such as beliefs in accordance with certain
rules; the thinker is credited with conscious access to these items at each step
of the process, and is able to use them for the rational control of action. Now,
if the concept of thinking is revised in such a way that it allows lower animals
to be thinking creatures too (say, spiders), this inevitably requires us to revise
our own self-image as thinking creatures. Certain aspects of thinking are
bound to be sacrificed for the spider’s sake, such as discrete items, access,
consciousness, or maybe rational control. The danger lurking here is that the
substance of the mind will be spread so thin that eventually nothing recognizably ‘mental’ remains. Of course conceptual revision is the backbone of
scientific progress, and it would be foolish to oppose it in general terms. Yet,
caution is called for in the case of psychology. Present self-understanding as
expressed in terms of folk psychology is our only evidential basis for what the
mind entails. Especially with a subject as imponderable as the mind it is illadvised to tamper with the evidence.
Finally, and most importantly, the expansion strategy is in danger of inadvertently projecting attributes of the present mind onto other types of mind
that do not really possess them. Once they stick, the attributes will be very
hard to get rid of; if the attributions were unwarranted or mistaken, the mistakes will be very hard to discover. Mistaken attributions will be carried further along with each new stage of the expansion, causing the mistakes to multiply and to become yet harder to discover.
The risk of unwarranted attribution is real and easily incurred. For example,
in a recent (and otherwise excellent) chapter on the state of the art in cognitive archaeology, Liane Gabora (2009) raises the question, “What can archae5

Notice that the first horn of the dilemma leads to a position that is problematic for an expansionist, but that is not intrinsically unacceptable. The objections raised against it (change of subject
and breach of continuity) count as problematic from an expansionist point of view, because expansionism does not want to change the subject or jettison continuity. Without the presumption
of continuity, however, the objections lose their force. The resulting position is in fact very close
to the view I will be recommending below.
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ology tell us about the mind?” The question that is not raised is, ‘Did hominids
and early humans have minds in anything like the modern sense?’ More specifically, the paper’s opening question is, “What can relics of the past tell us
about the thoughts and beliefs of the people who invented and used them?” It
is not doubted that they had thoughts and beliefs, presumably in roughly the
same sense that we have them.
A more specific example is the interpretation of stone handaxes as intentional
products of the prehistoric mind (roughly between 1.5 and 0.2 million years
ago), carefully fashioned to achieve a distinct end-form that allows them to be
used as tools with specific functions. Archaeologists disagree about whether
handaxes had symbolic meaning, whether their production and use required
a cultural grammar, mimetic abilities, and communication capacities (cf.
Wynn 1995). What is rarely questioned, however, is the underlying assumption that the minds of handaxe makers can in principle be described in terms
of intentionality, planning, instrumental reasoning, and purposeful action.
Now, we know what these psychological categories mean in the case of modern human beings, and we know how to extend their meaning metaphorically, for instance when taking an ‘intentional stance’ to computers and other
machines, but we have absolutely no idea whether these categories can be
taken literally when applied to Stone Age man. Taking such categories on
a leap into deep history, we are prone to project entrenched intuitions about
their modern meaning onto premodern ancestors. As archaeologist Thomas
Wynn put it, “it would be difficult to overemphasize just how strange the
handaxe is when compared to the products of modern culture. It does not fit
easily into our understanding of what tools are, and its makers do not fit easily into our understanding of what humans are” (1995: 21).
As a final example, consider the interpretation of European cave art from the
Late Paleolithic (ca. 30,000 years ago). It is wide believed that cave paintings
such as found in Chauvet and Lascaux mark the birth of “essentially modern
minds”, in the sense that the cave artists must be credited with sophisticated
capacities for symbolization and communication to account for their work.
This view has been contested by Nicholas Humphrey (1998), who pointed out
that there is a striking resemblance between the cave drawings and and artwork produced by a virtually languageless, autistic girl named Nadia, when
she was between 3 and 6 years of age in the early 1970s. Nadia is obviously
not a paragon of the modern mind with sophisticated capacities for symbolization and communication. Hence, Humphrey argued, the attribution of modern capacities to Paleolithic cave artists’ minds may have been jumping to
conclusions. Common intuitions about what it takes to produce artwork
among normal, modern adults turn out to be quite unreliable when it comes
to understanding other sorts of human beings.
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Examples such as these show that the risk of projecting modern mental traits
onto premodern minds is real and easily incurred. The risk is inherent in expansive strategies because of their combination of current self-understanding
and psychological continuity.
As far as I can see there are only two ways to meet the challenge posed by
developmentally earlier minds. One may either choose to forsake the standard conception while retaining continuity, or to jettison continuity while retaining the standard conception of the mind. The first option is eliminativism,
which insists that we are deeply mistaken about our own minds. I assume
here that this option is unacceptable. The second option does not look very
attractive either, for it entails that we are mistaken about the minds of many
of our fellows, including early humans, young children, and maybe even
worse. I think these misgivings are inappropriate, however. The consequence
that we are mistaken about the minds of our fellows follows only from the
point of view of current folk psychology, which is that of contemporary Western adult persons. Yet, this is not necessarily the right point of view to take
here. Assuming that present folk psychology must be accepted as a description
of how our minds work, it does not necessarily follow that it is also acceptable
as a description of how other types of mind work. In particular it does not
follow that current folk psychology is acceptable as a description of (developmentally and historically) earlier minds. What is more, if present folk psychology is to be accepted as a description of present minds, then there is good
reason to presume that substantially different folk psychologies (if there are
any) describe substantially different minds whose nature present folk psychology is unable to capture.
This is how I plan to explore the second option. If it can be made plausible
that folk psychology went through substantial changes in the course of history, then there is reason to believe that the nature of mind has changed as well.
As an example of how this type of change may be established I discuss Julian
Jaynes’s theory of bicameral minds (1976).
Notice that my choice of example differs from the cases typically discussed by
defenders of the expansion strategy. Expansionists tend to concentrate on
problems with modeling the minds of distant fellows such as early humans
and hominids, or primates and other animals. The following example, by contrast, concerns some of our closest fellows in cultural history.

4. Ancient Folk Psychology
In his controversial study on The origin of consciousness in the breakdown of
the bicameral mind, psychologist Julian Jaynes argued that the ancient cultures
of Greece, Mesopotamia and Egypt (among others) sported minds quite unlike
those captured by present folk psychology. Ancient cultures such as the
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Achaeans or Mycenean Greeks described in Homer’s Iliad, according to
Jaynes, had “bicameral minds” instead of the unitary conscious minds of
modern humans. Jaynes speculated that modern consciousness arose late in
the second millennium BC when the earlier type of mind broke down, partly
as a result of the spread of writing and other language-related technologies.
Modern conscious persons experience themselves as equipped with an inner
mental space where individual deliberation takes place and where a person’s
actions are planned and motivated. Jaynes spoke of a “mind-space” and an
“analog I”: mind-space is the virtual room where mental contents are stored
for introspection, while the analog I is the ego that does the introspecting. By
contrast, the bicameral mind has neither of these features, literally having no
room for storing, introspecting, or otherwise handling such contents. The bicameral person experiences an ‘alien’ voice, or is seized by a ‘blindness’
(Greek atè), that inspires a person’s actions. A typical example is the account
of what makes Achilles ‘decide’ to join the fight against the Trojans (Iliad, Book
IX, 702f): Achilles will do so “when the thumos in his chest tells him to and a
god rouses him.” The most ancient parts of the Iliad are crowded with expressions of this sort, which Jaynes took to indicate that the early Greeks did not
act for reasons represented and understood, but on something like blindly
obeyed command instead.
Jaynes did not claim that bicameral persons were unconscious in every sense
of the word. For example, he explicitly allowed for bicamerals to have perceptual awareness, responsiveness, and speech. Without saying that it captures
all aspects of Jaynes’s view, I think Ned Block’s distinction between Pconsciousness and A-consciousness can be useful here. P-consciousness is
phenomenal awareness, such that for any P-conscious creature there is something it is like to be that creature (1994, 1995). A-consciousness is characterized in terms of access to mental representations:
A state is access-conscious if, in virtue of one’s having the state, a representation of its content is (a) inferentially promiscuous, i.e. freely available as a
premise in reasoning, and (b) poised for rational control of action and (c)
poised for rational control of speech (Block 1994: 214).
In terms of this distinction, the claim about bicameral minds can be rephrased
as saying (roughly) that they had P-consciousness but not A-consciousness, i.e.,
they had no conscious ‘access’ to reasons for acting, nor rational ‘control’ of
these items in deliberation and planning.
The evidence gathered by Jaynes strongly suggests that a major change of folk
psychology took place that in the case of Greek civilization can be dated
around 1200-1000 BC. The sort of textual evidence used by Jaynes is usually
glossed over by reinterpreting the original Greek expressions in terms of
modern psychology. Jaynes pleaded that this projective habit should be with-
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stood, arguing that the original expressions should be taken literally as expressions of mental lives organized in ways substantially different from our
own. If we take ourselves to be essentially correct when describing the mental
processes driving our own behaviour in terms of deliberations involving beliefs, desires, and other such items from ordinary folk psychology, then why
should we take a different stance with regard to the ancient self-descriptions
in terms of blindnesses, rages, and divine arousals? Parity of reasoning demands that we take ancient folk psychology just as serious as current folk psychology.
Critics of Jaynes’s proposal have typically objected that major psychological
discontinuities of the sort envisaged here are inherently implausible on anything short of an evolutionary timescale. Ned Block, for example, argued
against Jaynes that both P-consciousness and A-consciousness are “basic biological features of us”, and “genetically programmed” (1994: 217). “Could there
have been a time”, Block asked, “when humans who are biologically the same
as us never had the contents of their perceptions and thoughts poised for free
use in reasoning or in rational control of action?” According to Block “there is
no reason to take such an idea seriously. Very much lower animals are Aconscious” (1995: 238).
Block’s insistence on psychological continuity illustrates the expansionist refusal to accept fringe minds too close to home. The presumption that mental
features such as A-consciousness must be “basic biological features” shared by
all humans as well as by “very much lower animals” is based purely on intuition. Its force derives neither from empirical evidence nor from any privileged insight in mental ontology. The empirical evidence on early Greek folk
psychology (i.e., the testimony recorded in writings such as the Iliad) actually
suggests that Greek minds were quite different from our own, while the preconceived idea of Greek mental ontology derives wholly from projecting current folk psychology onto earlier minds.
In the terminology developed by Imre Lakatos in his methodology of scientific
research programmes, Block’s refusal to admit psychological discontinuities
between us and the ancient Greeks can be described as belonging to the negative heuristics of the prevailing research programme in psychology, while the
presumption of continuity can be described as belonging to the programme’s
hard core. Empirical evidence that conflicts with hard-core assumptions is
dealt with by auxiliary hypotheses, which serve as a ‘protective belt’ to ward
off falsification of the hard core. In Block’s case the recalcitrant evidence is
the Greeks’ anomalous folk psychology that threatens the hard-core assumption of continuity. The proper way to deal with the anomalies is to explain
them away rather than to take them seriously as indicating a possible breach
of continuity. There are many ways to do so. For example, one may say that
the Greeks were mistaken in their descriptions of themselves as bicameral
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beings, or that their conceptual apparatus was inadequate by modern standards. Similarly, it may be argued that their descriptions of themselves as obeying to the voices of the gods should be taken metaphorically rather than literally (e.g., Block 1981), or that they were products of a now obsolete literary
convention (e.g., Johnson 2003: 119).
As long as continuity remains a hard-core assumption it takes precedence
over all other considerations, including those concerning the empirical record
on ancient folk psychologies. The sheer weight of continuity will always tip
the scale in its favour. The balance of arguments is bound to change dramatically, however, once continuity is lifted, which is what the present argument
aims to do. Without the weight of continuity the expansionist’s case against
Jaynes becomes very weak. The bare empirical evidence in favour of the claim
that the ancient Greeks had minds substantially different from our own is decidedly superior to the evidence that their minds were the same as ours. Assuming that folk psychology is our primary key to the mind (as stated earlier),
and that ancient folk psychologies were substantially different from current
folk psychology (as Jaynes has argued), there is more empirical evidence for
a substantial change of mind than for substantial continuity. This fact tends to
be toned down by the prevailing presumption of continuity, but may be reinstated once that presumption is lifted.
An analogy may help to illustrate this point. The ancient Egyptians graphically
represented themselves as walking awkwardly sideways. Should we take this
to be evidence that they really moved that way? Similarly, pharaohs and high
officials were pictured as being much taller than ordinary men and women.
Should we take this to be evidence that they really were much taller? In this
case it obviously makes more sense to assume that the peculiarities reflect
pictorial conventions, rather than to believe that they capture physical characteristics of the ancient Egyptians. The reason is continuity, which we expect
to apply on biological grounds. There is reason to believe that the physical
characteristics of human bodies could not possibly have undergone any such
dramatic changes as would be required for walking sideways or pharaohs
being twice as tall as common people. Moreover, this is corroborated by studies of ancient architecture and of the anatomy of mummified bodies and skeletal remains. Pharaohs may actually have been taller than ordinary people
due to their better living conditions, for example, but it is unlikely that they
were twice as tall. Ordinary people may actually have made themselves smaller in the presence of pharaohs, but that does not change their body length. In
sum, with regard to the physical size of the human body it is more plausible to
explain the Egyptians’ peculiar representations in terms of pictorial conventions for expressing a person’s status.
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In the realm of the mind, by contrast, there is no independent physical evidence of what went on in ancient heads. The study of ancient minds is an exercise in “software archaeology”, as Dennett put it (1986). In the case of the
Mycenean Greeks studied by Jaynes one is relatively fortunate to have textual
material to document ancient folk psychology, presumably based on a prior,
pristinely oral tradition. This is more or less like having a “printout” of the
original software, as Dennett speculated, or maybe rather like having
a ‘screen dump’ witnessing what it was like to have the software running. The
software itself has vanished, only some of its traces remain, and the remaining traces are all there is to work with. Apart from the evidence that may be
gathered from the remaining traces there is no independent reason for assuming continuity in the case of the mind. That is to say, there is no reason to
presume that earlier ‘mental software’ must have been just like current software, apart from the evidence (in the form of folk psychology) conveyed by
the traces left by the software.
The human mind is quite unlike the body in this respect. Biology may give us
reason to expect long-term continuity with respect to physical characteristics
of the body, but psychology has no comparable considerations to offer. Our
quotidian self-experience as thinking beings, expressed in terms of presentday folk psychology, is the only available basis from which to study the minds
of modern Western humans. This ‘privileged access’ to our own minds does
not stretch to cover ancient minds, however, or at least not beyond what is
supported by the empirical evidence on how these ancient minds experienced
themselves, i.e., ancient folk psychology. If current folk psychology is the empirical basis for current psychology, then it makes sense to use ancient folk
psychology as the empirical basis for ancient psychology.
But gods? Should we believe in them as well, just because they are entailed by
Mycenean folk psychology? No, at least not for purposes of understanding
ancient psychology, where it suffices to take in that the ancient Greeks understood themselves as hearing the voices of the gods, and as obeying to their
commands. There is no need to make the further assumption that these gods
really existed in the ordinary sense of the word. Notice, however, that the considerations offered here for folk psychology may be analogously applied to
folk theology. If current folk theology is accepted as the starting-point for current theology (which is a big if, and one that I would hesitate to accept), then
ancient folk theology should be accepted as the starting-point for ancient theology too. Fortunately, theology is not the subject of the present paper.
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5. Types of Minds
Is it really permissible to argue from folk psychology to mental organization?
It may be objected that the peculiarities of a given language community’s conceptual scheme do not necessarily reflect objective features of reality. For
example, there was a time when the conceptual repertoire of Western societies did not include the concept of gravity. It would be foolish to conclude
from this that there was no gravity in these societies at that time. Similarly,
even if it can be shown that a given community’s folk psychology did not sport
the concept of consciousness, it does not follow that consciousness itself did
not exist in that community. This is indeed a second line of argument (in addition to the argument from continuity discussed in the previous section) that
has been used against Jaynes’s theory by Ned Block (1981). Even assuming
that all of Jaynes’s claims about ancient folk psychology are correct, Block
argued, all that would show is that the concept of consciousness arrived late in
the second millennium BC, not that consciousness itself arrived only then.
According to Block it is “perfectly obvious” that people were conscious long
before they had the concept of consciousness, just like there was gravity long
before Newton.
Philosophical discussions of Block’s argument (including my own) have tended to focus on the question whether there can be consciousness without the
concept of consciousness, and whether consciousness is a social construction.
For example, Dennett (1981) has parried that consciousness indeed requires
the concept of consciousness, and that consciousness is more like baseball
than like gravity in this respect (cf. Sleutels 2006). Although there is justice in
considering Jaynes’s account as an instance of social constructivism, this view
is also liable to misconstrue the issue. I think the issue at hand is less a matter
of accepting or rejecting social constructivism, and more one of balancing the
available evidence in historical psychology. Let me explain this by taking
a closer look at Block’s argument. According to Block, consciousness is just as
independent of human concepts as gravity: there was gravity before the concept of gravity arrived, and there was consciousness before the concept. At the
very least consciousness should be considered “a basic biological feature”,
which Block apparently considers proof that it is independent of concepts.
First, notice that Block’s allegation about gravity is actually a covert implication of continuity. Gravity is the sort of phenomenon that is safely reckoned
among the basic furniture of Nature. It is not a human invention, nor otherwise contingent upon human history or the development of culture. Physics
tells us that gravity is a natural force that has always been around. If consciousness is indeed like gravity, then it will share the latter’s presumption of
ontological continuity. The question remains, however, whether there is sufficient reason to believe the antecedent.
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Moreover, even assuming with Block that consciousness is a natural kind in
the sense that it is “a basic biological feature”, it does not necessarily follow
that it is independent of human concepts and culture. Consciousness may be
like an epidemic in this respect. Diseases such as influenza or the plague, as
well as the organisms causing them, surely are “basic biological features”, yet
their career and genetic identity depend on a complex of cultural factors such
as sanitary conditions, international traffic, and medical technology. The same
may be true of consciousness.
It may be objected here that the line just taken against Block fails to establish
that consciousness is dependent on the concept of consciousness. If the above
argument holds, it can establish at best that consciousness is in some highly
circuitous way dependent upon some concepts, probably not including the
concept of consciousness itself. Similarly, influenza is not dependent on the
concept ‘influenza’, but rather on a vast mesh of cultural conditions such as
international air travel, which in their turn depend, very obliquely, on some
concepts, but probably not on the concept of influenza. Now, as the discussion
about Jaynes tends to focus on the particular question whether one can have
consciousness without the concept of consciousness, it would appear that
Jaynes has not been vindicated, nor Block refuted.
It may be the question rather than the answer that is at fault here. If a certain
cultural community demonstrably has the concept of consciousness, as in the
case of present-day Western society, I take this to be evidence that the members of the community have conscious minds. But on what grounds can it be
claimed with some authority that a given community lacks the concept of consciousness? Block is quick to grant that the concept may have been absent in
the case of the Mycenean Greeks described by Jaynes. Even assuming that the
ancient Greeks did not have the concept of consciousness, Block argues, they
should still be presumed to be conscious. The argument thus makes it appear
as if the ancient Greeks may have lacked one particular concept, ‘consciousness’, while their conceptual apparatus was for the rest pretty much like ours.
The situation would seem to resemble a natural language from which a single
expression is deleted, for example ‘cat’. The deletion would probably also
cause the expression’s closest relatives to be dropped, such as ‘pussycat’ and
‘kitten’, but otherwise the language would presumably remain intact. Similarly, if the Greeks lacked the concept ‘consciousness’ this would also affect the
concept’s closest relatives such as ‘conscious’ and ‘aware’, but the rest of their
conceptual apparatus would presumably not be affected.
I think this misjudges what it takes not to have the concept of consciousness,
or rather what sort of evidence is needed to claim that a given culture does
not have the concept of consciousness. The evidence will typically involve
much more than the fact that certain expressions are lacking from the culture’s language. Presumably this will require a complete lack of evidence
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about anything in the culture’s self-understanding implicating the concept of
consciousness as understood in current folk psychology. In addition it will
greatly help if we also have positive evidence about something in the culture’s
self-understanding that makes it reasonable to assume that members of the
culture were actually unable to represent themselves as being conscious in
the modern sense of the word.
Now, the evidence presented by Jaynes to support the claim that the Mycenean Greeks did not have the concept of consciousness is indeed richer than
suggested by Block’s deft concession. It involves, among other things, evidence
that the Greeks did not have mental contents in anything like the modern
sense of the word. Let me explain this by using Block’s distinction between Aconsciousness and P-consciousness, as outlined earlier. I shall argue that the
sort of evidence Jaynes used to establish (1),
(1) The Mycenean Greeks did not have the concept of consciousness,
is also evidence for (2),
(2) The Mycenean Greeks did not have A-conscious minds in Block’s
sense.
Claim (1) requires not only that early Greek language was unable to express
the modern conception of the conscious mind, but also that the ancient Greeks
were actually unable to think of themselves as conscious beings in anything
like the modern sense of the word. Now, an essential feature of consciousness
in the modern sense is that a conscious being is able to access its mental contents for use in reasoning and deliberation, for planning, initiating and motivating action, neatly captured by Block’s definition of A-consciousness.
The sort of ancient self-descriptions accumulated by Jaynes strongly suggest
that the Greeks were consistently unable to understand themselves as endowed with the sorts of mental contents that are central in Block’s description
of A-consciousness. As the ancient Greeks understood themselves, their mental contents were anything but “freely available as a premise in reasoning” or
“poised for rational control of action”. Their behaviour, including their use of
language, may be said to witness the possession of mental contents in a certain sense, but these are not items for the use of which the possessors could
meaningfully be held personally or rationally responsible. The sort of descriptions that are typically used for the protagonists in the Iliad, for example, suggest that they quite literally did not know what they were doing or saying, nor
why they were doing it, in the sense that they were literally unable to explain,
elaborate, question, doubt, or otherwise conduct articulate reasonings about
the contents of their minds. They just occurred to them in the form of divine
commands, neither requiring nor admitting deliberation or questioning, and
they promptly acted on command. Similarly, the ‘contents’ typically had the
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form of a ‘rage’ or ‘blindness’ that came over them, or a ‘drive’ that was raised
in their chest. I think it would be stretching the truth to construe ‘rages’ and
‘drives’ as items “freely available” or “poised for rational control of action”.
This is the sort of evidence used by Jaynes to establish claim (1), that the ancient Greeks did not have the concept of consciousness, and I find the evidence at least tentatively convincing. It is the same evidence, however, that is
needed to corroborate claim (2), that the ancient Greeks did not have Aconscious minds. The evidence shows that the Greeks did not experience their
mental lives as the presentation of discrete and articulate contents to an ‘analog I’ in an inner ‘mind-space’, to use Jaynes’s terminology. By the same token,
whatever ‘mental contents’ the Greeks may be said to have had were not experienced as being freely available for use in reasoning and planning of action; they were not experienced as discrete and articulate items one had ‘access’ to, in Block’s sense of the word. Now, if the ancient Greeks did not experience the contents of their own minds as something they had access to, we
should take this as evidence that they actually did not have access. As far as I
can tell, the only alternative would be to claim that the Greeks had mental
access all right, but failed to make use of it or failed to notice it. I find this alternative too contrived to be taken seriously. Similarly, if the sorts of things
that occurred to the Greek mind were not experienced as distinct items that
are “freely available” and “poised for rational control of action”, we should
take this as evidence that they actually were not freely available. The only
alternative would be to claim that the contents were freely available all right,
but the Greeks failed to make use of them or failed to notice them. Again, this
alternative is too contrived.
Additional support for this interpretation of bicamerality in ancient folk psychology may be found in research on auditory and command hallucinations
reported by present-day persons, which are to some extent comparable to the
experiences reported by ancient sources. Indeed, Jaynes himself dwelled extensively on vestiges of the bicameral mind in the modern world, discussing
phenomena such as possession, song, hypnosis, and schizophrenia (1976:
317ff). Persons suffering from hallucinations typically report of these as ‘happening’ to them or ‘overcoming’ them beyond their control; both the source of
the voice and the underlying ‘reasons’ of what is said are inscrutable; in the
case of command hallucinations the voice’s instructions are often experienced
as compelling, even if their content is rationally or morally repugnant (Hersh
& Borum 1998). This is a far cry from having “access” to contents that are
“freely available”. Morever, neuro-imaging research indicates that patients
suffering from auditory hallucinations, sometimes in connection with schizophrenia or epilepsy, show increased activity in the right-brain homologues of
classical left-brain language areas during hallucinations, as predicted by
Jaynes’s theory (Sommer et al. 2008; Woodruff et al. 1997). This may help to
relieve the suspicion that bicamerality is a merely verbal or cultural construc-
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tion; there is a neural reality underlying phenomena of auditory hallucinations that is different from ‘normal’ brain activity.
The picture that is emerging here is that of two different types of mind working with different types of mental content, A-content (‘A’ for ‘access’) and Bcontent (‘B’ for ‘bicameral’). A-contents are contents in the sense described by
current Western folk psychology. They are the items conceived as sentencelike representations or ‘propositional contents’, to which a person may take
a number of ‘propositional attitudes’ such as believing that P, feeling that P, or
desiring that P, where P is a structured ensemble of concepts analogous to the
way sentences are composed of their elements. What A-contents are about
(roughly, what a mind can use them for) is determined by their place in the
overall network of A-contents. More technically, an A-content’s type-identity
conditions are substantially determined by their place in an articulate and
sufficiently large system of rational (in particular inferential) relations holding between contents, spelled out in terms of propositions. A-contents are
used by A-minds, one of whose defining characteristics is A-consciousness in
Block’s sense. A-contents are poised for free use in reasoning and planning of
action by the A-mind. In point of fact, it is this possible use in reasoning that
determines the identity conditions for A-concepts.
The identity conditions for B-contents are quite different. Minds with Bcontents have no ‘access’ to them or to anything like ‘inferential relations’
between them, for there is no such access, and no virtual room for inferences
to be drawn. B-contents are used by B-minds, one of the defining characteristics of which is the absence of A-consciousness. Persons with B-minds have no
‘access’ to their alleged ‘thoughts’, ‘desires’ and ‘beliefs’ (these are probably
6
not the right words for them ): that is, they are unable to analyze them into
conceptual components in terms of which the contents’ logical relations to
other contents and to behaviour could be spelled out. B-contents in the B-mind
do not present themselves in a ‘virtual working place’ for analysis and for
processing, nor can their identity conditions be explained in terms of any such
analysis or processing. By comparison to A-contents, B-contents are blurred
and vague; they are typically described as a nondiscursive ‘rage’, ‘enthusiasm’,
or ‘blindness’.
Summarizing the above discussion, I think that the evidence used by Jaynes to
establish that the ancient Greeks lacked the concept of consciousness (as was
quickly granted by critics such as Block) is actually evidence that they were
not A-conscious, and that the sorts of mental contents occurring in ancient
6

I think it is doubtful that B-minds are able to take different attitudes to the same content. In
particular it is not clear whether one and the same B-content (say, a particular kind of ‘blindness’,
F, that seizes a person) may also serve as the content of a different mental state (say, a different
kind of blindness, G). Generally speaking, these considerations make it doubtful that B-minds are
able to entertain beliefs, desires, and other propositional attitudes of the sort familiar to us.
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minds were substantially different from the familiar contents of current
minds.

6. Shrinking Minds
Jaynes’s study of the bicameral mind may serve as an example of a strategy
for dealing with fringe minds that is more viable than eliminativism and expansionism. The above discussion exemplifies three key features of the sort of
strategy that I think is appropriate for dealing with the problem of fringe
minds. First, it requires a breach with the prevalent presumption of continuity in the history of the mind. Secondly, it uses a sophisticated view of folk psychology for tracing substantial discontinuities in the history of the mind. Finally, its primary focus is not on distant fringe minds, such as neonates, Neanderthals, primates or “very much lower animals”, but on the minds of our
closest fellows in cultural history.
Let me call this type of strategy ‘restrictionism’ to bring out the fact that it is in
several ways the exact opposite of expansionism. Instead of trying to expand
the scope of the modern conception of the mind, it tries to let it shrink. Instead
of trying to push the fringes of the mind as far out as possible, it tries to find
out how far the fringe mind reaches in. The primary purpose of searching for
fringe minds as close to home as possible is to identify what is distinctly ‘modern’ about the mind as conceived by current Western folk psychology. If it can
be established that a certain attribute M of the mind in the modern sense
came into existence only fairly recently in cultural history, then this is reason
to exclude M from reconstructions of yet earlier (or in a sense, ‘more primitive’) minds. A major problem for expansionism was the risk of attributing
specifically modern traits to premodern minds. This risk is eliminated, or at
least minimized, in restrictionism. The heuristics of expansionism was to find
as many as possible similarities between distant minds and our own; the heuristics of restrictionism is to find as many as possible differences between
nearby minds and our own.
If M is presently considered a substantial trait of the mind (e.g., intentionality,
consciousness, unity, personality, or rationality), then one should accept the
fact that the mind underwent substantial change in the course of history. The
grounds on which a change of mind can be claimed must be found in the history of folk psychology, for the simple reason that no other sources of evidence regarding a community’s state of mind are available. Different folk psychologies are (at least prima facie) evidence of different minds, as they reflect
the ways in which members of a given community organize and communicate
their behaviour in a social context. The mind being the ‘virtual machine’ that
makes such organization and communication possible, it is best approached
through folk psychology.
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The reconstruction of folk psychologies is a cumbersome task. Even when
there is ample documentation about a culture’s psychological selfunderstanding, even in the form of textual sources, there are hermeneutical
hurdles to be taken. It is hard to keep our present self-image from obtruding
itself, in history as well as in contemporary social anthropology (cf. Winch
1964). As the evidence gets thinner when one moves from historical to prehistoric times, or from linguistic to non-linguistic creatures, the situation gets
even worse to the point that there seems to be no folk psychology left to reconstruct. What can be gathered about anything even remotely resembling
‘folk psychology’ from prehistoric bone scatterings and Levallois flakes (Mithen 1996; Gabora 2009), from feeding behaviour among birds, or social play
among coyotes (Allen & Bekoff 1997)? The apparent absence of a folk psychology in such cases may seem to undermine the feasibility of restrictionism, but
I think it is actually a strong argument in its favour. Where the evidence on
folk psychology grows thin it is very hard (and maybe even impossible) to tell
whether a given characteristic of the mind, M, was present or not. This was
the case in the cave art example discussed above. By comparison it is much
easier to establish that M was absent in more recent cultural history, where
the evidence on folk psychology is so much richer; and if M was lacking in
recent minds, it was probably lacking in earlier minds too. Analogously, if it
was lacking in recent human minds, it is probably lacking in animal minds
too. Adopting restrictionism as a research strategy enables one to use relatively richly documented changes in recent cultural history as stepping-stones
toward a better understanding of historically and developmentally earlier
minds. At the very least our understanding of these minds will be less biased
by assumptions about our own minds when the restrictionist via negativa is
7
followed.
Restrictionism accepts the possibility that human beings very much like us,
even in recent history, did not have minds in the modern sense of the word.
This can be taken in either of two ways. On a strict reading of ‘mind’ it means
that it is possible that many of our fellow humans in the past did not have
minds at all, and even that many of our fellows today do not have them. Taking ‘mind’ in a looser sense, it means that they have, or had, minds of a substantially different sort. For example, the previous sections argued that our
closest cultural ancestors, including the ancient Greeks, did not have consciousness in the modern sense of the word. Does this mean that the ancient
Greeks did not have minds, or that they had minds of a substantially different
7

The case study of the Mycenean Greeks is only one example. Restrictionism encourages the
search for substantial changes in folk psychology that may have occurred in even more recent
history, which in their turn should be able to improve our understanding of Jaynesian bicameral
minds. For example, literacy seems to be responsible for a number of significant aspects of our
present self-understanding as thinking creatures, both in the history of society and in the development of the young child, as has been forcefully argued by D.R. Olson (1994).
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sort? I think the proper thing to say here is: certainly the second, and maybe
the first. However, this ‘maybe’ should not be taken to mean that further evidence is required to establish that the ancient Greeks did not have minds. In
my view it takes a decision rather than a discovery to settle the issue. We may
either decide to use the word ‘mind’ in a strict sense, such that every mind is
conscious by definition, or decide to use it in a looser sense that allows mind
to be non-conscious. The dispute is merely verbal.
Notice that restrictionism makes no attempt to solve the fringe mind problem.
The problem from an expansionist perspective was how to decide when to
stop trying to apply standard folk psychology to developmentally and historically earlier minds, that is, to the sorts of minds that find themselves halfway
between mindless nature and full-blown minds in the modern sense. The expansionist’s way of dealing with the problem was to keep it as distant as possible. Restrictionism, by contrast, makes no such attempt. It looks for fringes
as nearby as possible, and in fact allows them to multiply indefinitely: with
each substantially new type of mind that may be identified in the course of
history, a new fringe mind problem presents itself.
Now, assuming that restrictionism makes its way through consecutively earlier stages of the mind’s development, it should at some point hit the border
between mind and non-mind. For expansionism that was the point where the
conceptual apparatus of psychology breaks down, facing an inexplicable gap
between mind and non-mind. How does restrictionism deal with the situation? Restrictionism is prepared to accept substantial discontinuities in the
history of the mind. Assume that a series of such discontinuities has been empirically established. Now, imagine that the history of the mind is played back
in fast reverse from the present into the distant past, as seen from the vantage
point of our present self-understanding, P. With each step back in history certain characteristics of P are lost. Some will be accidental, others substantial.
As more and more substantial aspects of P are lost, the minds under consideration will be progressively less mind-like in the sense of P. At each step, even
at the first step, we may ask ourselves whether we should keep the word
‘mind’ to describe the phenomena; at each step, even the first, we may decide
to drop it. The step from mind to non-mind is just one of the discontinuities. It
is not any one of them in particular, such that it would be conceptually impossible to keep the word ‘mind’ any longer, but just the one at which we decide
to drop it. Assuming that we have retained the word ‘mind’ through many
consecutive steps (as I would be prepared to do), the sort of mind/non-mind
we arrive at when we finally decide to drop ‘mind’ will be quite unlike our
own minds. Only the barest skeleton of a system for organizing behaviour will
have remained, without any of the characteristics we think of as essential for
P-minds. Dropping the word ‘mind’ for describing this skeleton will probably
cause neither grief nor relief, and is unlikely to be seen as a major switch of
vocabulary.
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Abstract
The aim of the paper is to outline the basic theoretical reasons for applying
the concept of extended mind to literacy theory. In order to explicate theoretical difficulties faced by literacy theory, one needs to take into account the debate regarding technological determinism. Using this debate as an example,
one can observe two basic strategies applied to defining the concept of a medium. On the one hand, there exists a strategy to formulate a narrow definition of a medium in terms of material artifacts. On the other hand, one can
observe a strategy which relies on creating a wide definition of a medium.
According to this definition, a medium is understood as a social institution
which denotes a particular way of behaving and thinking. The paper aims at
justifying the hypothesis that both interpretational strategies employed in
defining a medium and the related concept of technology are inaccurate in
certain important respects. If the argumentation presented here proves correct, literacy theory will be faced with a serious dilemma: a choice between
two equally unsuitable definitions of technology/media. However, the theoretical dilemma pertaining to the question of media can be elucidated by appealing to the conceptual framework of the extended mind hypothesis.
Keywords: Literacy Theory; Toronto School of Communication; Definition of
Media; Extended Mind Thesis; Technological Determinism.
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Introduction
The standard list of seminal authors working within the tradition referred to
as “literacy theory” or the “Toronto School of communication” includes names
such as Marshall McLuhan, Harold Innis , Eric Havelock, Walter Ong and David Olson. Research conducted within this framework is focused on formulating a detailed description of cognitive and socio-cultural consequences of media (Jahandarie 1999). Therefore, it is not surprising that one can approach
the basic theoretical objective of this orientation from several different methodological background. It is commonly acknowledged that literacy theory offers a multidisciplinary approach to culture and media. In the field of anthropology it has been developed by Jack Goody, in psychology by D. Olson, in sociology by Joshua Meyrowitz, in history by Elizabeth Eisenstein, in linguistics
by E. Havelock, etc. However, its most celebrated representative, M. McLuhan,
is recognized as a media scholar and communication researcher. Thus, in the
present paper I propose to treat literacy theory as one particular framework
within the larger field of media studies and communication theory. Interpreting literacy theory against the background of media studies seems promising,
because on this construal we can more clearly discern the basic reasons behind the severe critique against the Toronto School. Researchers working
within the framework of English cultural studies accused McLuhan and his
followers of technological determinism and an ethnocentric bias. Those accusations led to the marginalization of the Toronto School within media studies
(Williams 2003; Lister, Dovey, and Giddings 2003).
However, in the present paper I argue that there is a more deeply rooted reason for criticizing literacy theory in mediology. The marginalization of literacy theory in the field of communication research results from a fundamental
ambiguity in the concepts of media and technology as they are traditionally
employed by the Toronto School. Contrary to common interpretation, I will
argue that neither the problem of technological determinism, nor accusations
of ethnocentrism themselves constitute the most pressing challenge for literacy theory. Indeed, the most serious threat for literacy theory is generated internally, stemming from the fact that there is no consensus as to how media
are to be understood broadly. We can broadly distinguish two readings of
media. According to a narrow interpretation, media are understood as material vehicles for the purpose of expression and transfer of thoughts and meanings between people. A broader interpretation, on the other hand, defines
media in terms of socially standardized ways of behaving or thinking. Both
interpretations can be seen in the work of literacy theorists; however, both
are to a certain extent invalid and generate serious interpretational difficulties. On the one hand, applying the narrow definition of communication technologies seems to invariably lead to accusations of technological determinism.
On the other hand, the common tendency to avoid such accusations by extending the meaning of technology is even more dangerous. Focusing exclu-
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sively on the social dimension of communication technologies entails two interconnected threats. Firstly, there is an inherent risk of significantly decreasing the explanatory power of literacy theory, secondly, there is the concomitant danger of blurring its theoretical identity. Therefore, the problem of
technological determinism is rather a superficial manifestation of a more
deeply rooted conceptual dilemma as to how communication technologies
should be defined.
In what follows, I shall approach the dilemma of literacy theory in four steps.
I start by presenting literacy theory against the background of media studies.
This will facilitate the definition of the theoretical identity of the Toronto
School and therefore contribute to defining the basic meaning of communication technology. Secondly, following the footsteps of seminal authors in literacy theory, I will present reasons for extending the narrow definition of media.
Thirdly, I show how the inclusive interpretation of media leads to fundamental dilemma of literacy theory. Finally, I make an attempt to explain how literacy theory can help to circumvent the aforementioned dilemma. In order to
do so, I use the conceptual framework of the “extended mind” hypothesis.

Viewing literacy theory against the backdrop of media studies
The essential question that needs to be asked in order to understand the conceptual source of the debate over technological determinism is: How is the
Toronto School recognized among media scholars? As a way of answering this
question, let me introduce a classification proposed by Denis McQuail (2002).
McQuail distinguishes four basic theoretical approaches within media studies
and communication theory: culture-centered orientation, materialistic orientation, socio-centered orientation and media-centered orientation. Combining the
four perspectives creates a schema within which most theories in media studies can be ordered.

Table1: Basic theoretical orientations in media studies and communication theories

Culture-centered
orientation
Socio-centered
orientation
Media-centered
orientation

Frankfurt School,
Functionalism
Agenda-setting theory,
Cultivation theory, Uses
and gratifications theory
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Materialistic
orientation
Political economy
Toronto School,
Literacy theory
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The distinction between socio-centered and media-centered orientation is
based on different answers that both orientations deliver for the question of
what is the main factor organizing the use of media. When adopting a sociocentered orientation, media can be perceived as institutions driven either by
social forces such as cultural values (the culture-centered orientation) or by
economic and political factors (the materialistic orientation). Meanwhile, the
media-centered orientation emphasizes the importance of the vehicle for
meaning as a relatively independent factor organizing the act of communication. According to McQuail’s classification, the Toronto School falls into the
category of a media-centered, materialistic orientation. Media are perceived
here as driving factors of social change activated by material transformations
within communication technologies (McQuail 2002: 5–6). It is this very characteristic that establishes the unique character of the Toronto School compared
to other orientations in communication studies (Meyrowitz 1994: 50–52).
Therefore, the theoretical identity of literacy theory, when understood as
a theoretical approach within media studies, depends on adopting a mediacentered and materialistic stance concerning the nature of communication
technologies. Communication technologies understood in this way constitute
an important, although not the sole factor of socio-cognitive change. However,
this common view of the identity of the Toronto School, and its use of the notion of communication technologies, is often called into question by representatives of the school itself.

Moving from “exclusive” to “inclusive” conceptions of media
The term “media” remains one of the most ambiguous concepts not only within literacy theory, but within media studies in general. Thomas Mock (2006)
summarizes his attempts to order the different uses of the term “media” in
mediology as follows:
Besides ‘communication’, ‘medium’ is a basic concept of media and
communication studies. Nevertheless, or rather for that reason, this
term is extremely imprecise and ambiguous (Mock 2006: 183).
Therefore, in the absence of satisfying definitions of the term “medium,” there
is a strong tendency to replace it with other categories. The most influential
conceptual strategy is perhaps to replace the category of media by technological metaphors. Rather than media, various expressions are frequently being
used, such as “technology of the intellect,” “communication technologies,”
“information technologies,” or “technological environments.” However, as
argued below, the attempt to substitute “media” with “technology” yields unexpected results.
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Many different meanings ascribed to media explain why contradictory attitudes towards this concept have emerged even among literacy scholars themselves. On the one hand, there is no doubt that media are the central subject
for researchers of the Toronto School. For instance J. Meyrowitz, following the
already mentioned D. McQuail, claims that the distinctive feature of this approach consists of a particular focus on the medium itself, and its impact on
culture and society (Meyrowitz 1985). Similarly, D. Olson (2007) asserts that
“media themselves put an indelible stamp on the structure of knowledge and on
the mentality of their users” (355). It seems that the meaning of expressions
such as “medium itself” or “media themselves” more or less coincides with the
narrow understanding of communication technologies. On the other hand,
however, there are those who insist that the notion of ‘medium’ is of little theoretical value or methodological import. Walter Ong (1986) explicitly denies
the usefulness of this category: “The concept of 'medium' or 'media' applied to
human communication uses an analogy which is useful but nevertheless so
gross […], that it regularly falsifies what human communication is. I myself try
to avoid the term now” (Ong 1986: 38). Elsewhere, he explains his critical attitude when he claims that using the term media/medium
can give a false impression of the nature of verbal communication, and
of other human communication as well. Thinking of a ‘medium’ of communication or of ‘media’ of communication suggests that communication is a pipeline transfer of units of material called ‘information’ from
one place to another. My mind is a box. I take a unit of ‘information’ out
of it, encode the unit (…) and put it into one end of the pipe (…). From the
one end of the pipe the ‘information’ proceeds to the other end, where
someone decodes it (…) and puts it in his or her own box-like container
called a mind (Ong 2002: 171–172).
Fairly similar reservations regarding the concept of a medium are shared by
Olson, who claims that when “media of communication were seen simply as
channels of information rather than as forms of representation (…) their intellectual and social implications were largely overlooked” (Olson 1988: 27). According to some literacy scholars, then, these are reasons enough to dismiss
the idea of a medium as a physical artifact embedding meaning. Olson and
Ong point out two problematic consequences of relying on a narrow definition of a medium. Firstly, understanding media as material channels for convening thoughts is to assume an oversimplified mechanistic model of human
communication. Secondly, understanding writing solely in terms of physical
artifacts tends to remain fixated on analyzing its purely quantitative consequences such as an extension of human memory, or the increased production
of knowledge and distribution of access to information. From this point of
view, however, media cannot significantly change the content and forms of
communication, and consequently the mind’s cognitive architecture. To sum
up, there are important theoretical and methodological considerations in fa-
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vour of extending the meaning of medium, and of relinquishing its narrow
interpretation. On this example, we can see why technological metaphors are
so tempting. The ambiguity concerning the meaning of media and the theoretical ambivalence of this concept are what encouraged Ong and his followers
to explain it in general terms of “technologies” of the intellect. However, the
suggested substitution obscures the underlying subject matter even further.
The term “technology” is just as imprecise as the term “medium”. On closer
examination, technology and media alike can stand for simple material artifacts, complex devices and machines, human motor abilities, organizational
structures, applied science, rational methods and different means to achieve
ends, social values and social practices etc. (Mitcham 1994: 153; Chesebro and
Bertelsen 1998: 184–187). For that reason, criticisms of the concept of technology are as plentiful as those that have been levelled against the concept of
a medium. However, the debate over technological determinism seems to be
of special importance here, since it reveals the second reason for extending
the notion of media and technology. Accusations of technological determinism
that have been directed against literacy theory are particularly concerned
with two categories: the concept of causality and the concept of technology
(Lister, Dovey, and Giddings 2003). Since a consideration of causality lies beyond the scope of this paper, I shall focus here solely on criticisms pertaining
to the concept of technology. Standard reservations about appeals to technology as an explanatory construct are aptly expressed by Ruth Finnegan (1988)
when she claims that the basic defect of literacy theory is the attempt to depict
technology and society as two separate phenomena. She claims that in literacy
theory
technology is viewed as autonomous, that is as itself self-standing and
independent of social shaping and as more or less inescapably determining social forms (Finnegan 1988: 10).
Finnegan goes on to argue that the primary task of literacy theory cannot be
properly accomplished due to this fundamental conceptual confusion. The
central question asked by literacy scholars is about the implications of media
“as such.” Such a question assumes, however, that it is possible in principle to
neatly separate technological phenomena from the social and cultural practices in which they are embedded. Since technology is originally created in
a social context, and its use is always governed by cultural values, the autonomy assumption must be called into question. Moreover, the attempt to account for the implications of media “as such” seems to be methodologically
questionable. If it is impossible, conceptually speaking, to separate technology
from society, then it is hardly a meaningful scientific enterprise to try to study
the impact of media as causally independent drivers of social and cognitive
change. In short, we simply cannot isolate technology as a factor that is somehow ontologically prior to, and causally independent from, culture and society
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(McQuail 2002: 14–15). Therefore, any research into the consequences of technology as a causally separable factor of change must remain inconclusive,
because it is unclear whether the described consequences are produced by
technology per se or simply by the social practices of using it.

The consequences of adopting an “inclusive” interpretation of media
The main point of criticism, then, is that literacy theorists operate with
a flawed concept of technology that is too narrow and overly simplistic. Defining technology in terms of material tools or artifacts is based on the tacit assumption that technology is independent of social circumstances, but that
assumption ought to be rejected. The very attempt to characterize the implications of media “as such,” or so it has been argued, is destined to preclude
a consideration of the social factors which organize and structure our engagement with media. According to Finnegan, medium theory commits
a “pars pro toto” fallacy. It defines a complex and multidimensional construct
such as technology as if it were a simple material and one-dimensional phenomenon (Finnegan 1988:2).
Proponents of literacy theory have raised numerous counterarguments
against these criticisms (Chandler 1995; Watson and Blondheim 2008). While
there is no space here to discuss any of these argument in detail, suffice it to
say that the common strategy in dealing with accusations of technological
determinism involves extending the meaning of the term “technology.” Much
effort has been invested into show that the Toronto School actually employs
an “inclusive” understanding of technology (Strate 2004; Logan 2010). At this
point, there has been a strong trend towards defining technology as an inherently social phenomenon. According to this revised conception, technology is
in fact a socially organized way of gathering, storing, and processing information. In other words, technology is already synonymous with using different strategies of processing information. Or, to put it even more succinctly,
technology is a way of thinking.
There is much to be said in favour of this strategy. First of all, it shows that
critics simply misunderstand the central theses of medium theory, and hence
their criticisms are unjustified. Moreover, it is easy to find textual evidence in
McLuhan, Goody or Ong that can be marshaled to undermine the claim that
technology is really just a matter of material artifacts. McLuhan’s Extensions
of Man constitutes a paradigmatic case here. In his book, money, language,
automation, logic, and rationality are all analyzed in terms of an inclusive
understanding of technology (McLuhan 1994). For McLuhan, every technology
is either a kind of social institution as is the case with money, language and
automation; or a way of thinking, as it is demonstrated in the case of logic or
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rationality. On closer inspection, however, this response strategy is not quite
as reasonable as it may initially appear.
As I have argued elsewhere (Trybulec 2013), advocating an inclusive definition of technology poses a serious threat to the theoretical identity of literacy
theory. Here, I would like to discuss yet another undesirable consequence of
the aforementioned response strategy employed by literacy theorists, namely
that it significantly diminishes its explanatory power. In order to demonstrate
this claim, it will be useful to focus on one representative example: the title of
W. Ong’s (1986) seminal essay “Writing is a technology that restructures
thought”. It is hardly an exaggeration to say that Ong’s title aptly expresses the
basic thesis which literacy theory seeks to advance. Thus formulated, the fundamental aim of literacy theory is very intriguing, since it broaches the intricate question of how mind, external tools, and reality are intertwined in complex, and mutually constraining ways. However, justifying the claim that
technology restructures thought is challenging only relative to the narrow
understanding of technology. The attempt to characterize the relation between media (as material artifacts such as paper, pen, or graphical inscriptions) and cognition raises a host of issues that has frequently been neglected
in philosophy and classical cognitive science (Theiner 2011). But once we shift
from an exclusive to an inclusive conception of technology, the “shock value”
of the suggested counter-perspective is significantly diminished. What happens when a wide reading of technology is employed to interpret the title of
Ong’s paper? According to an inclusive interpretation, technology is in fact
a way of thinking or some kind of social institution. Going with the former
interpretation, according to which technology is conceived as a way of thinking, yields a particularly instructive result. If, however in the phrase “… technology restructures thought” we substitute the term “technology” with “a way
of thinking”, then the revised version of Ong’s title reads: “Writing is a way of
thinking that restructures thought.” The claim that “a way of thinking (…) restructures thought” in most cases is undoubtedly true. What is missing though
is the informational load of the statement. Therefore, due to overextending
the meaning of technology, the main thesis of the Toronto School becomes
uninformative. Such a strategy leads to a significant decrease in its explanatory power.
Summing up, the desire to avert accusations of technological determinism has
become one of the key considerations shaping the reformulation of inclusive
definitions of media and technology. However, this interpretational strategy
may threaten not only the theoretical identity of the Toronto School but also to
delude its explanatory potential. Thus, literacy theory seems to be confronted
with the following dilemma: to face accusations of technological determinism,
or risk having its explanatory power and identity undermined. Both options
seem equally unsatisfactory.
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In the following section I will try to justify the thesis that it is possible to find
a way out of this dilemma by appealing to the narrow understanding of media
and technology, and facing the accusations of technological determinism once
again. Only this time, I shall confront the accusations of technological determinism from an angle that is different from the one which literacy theorists
have traditionally adopted. Accusations of technological determinism are
usually understood as raising empirical or methodological questions. In contrast, I argue that we ought to treat accusations of technological determinism
as an epistemological issue.

From literacy theory to distributed cognition
What I would like to suggest is that both the creators and the critics of the Toronto School tacitly subscribe to certain epistemological assumptions which
systematically hinder a proper understanding of the relationship between
mind and media. Those assumptions which are claimed to be responsible for
many conceptual confusions surrounding technological determinism and literacy theory are revealed in the way literacy scholars tend to articulate their
statements about the cognitive importance of technology. Frequently used
phrases such as “the impact of the media on the human being” or “awareness
transforming technologies” or “writing affects a way of thinking” or “media
change the world we live in” are problematic, because they suggest that some
external factors necessarily and immediately transform a merely “passive”
and “reactive” human mind. Using terms such as “affecting”, “changing”,
“transforming” etc. suggests overly simplistic mechanistic model of the relation between mind and media. Therefore, part of the problem faced by the
Toronto School results from relying on such simplifying expressions and the
tacit assumptions that underlie them. From here, it is only a small step to be
accused of technological determinism. Critics of literacy theory create a straw
man by pushing particular phrases to the extreme and depicting the relation
between mind and media in terms of an unmediated causal influence of external physical artifacts. Some researchers prefer to speak of “biases of communication” (Innis) or the “logic of writing” (Goody) or “consequences of literacy” (Goody) rather than speaking about “transformations” and “influences”. But these are still fairly vague metaphors that call for further interpretations and pose new problems. Therefore, creating new metaphors or exploiting old ones cannot resolve the problem of technological determinism.
The ongoing discussion about technological determinism proves that, when
explaining the cognitive functions of media, it is extremely difficult to avoid
the aforementioned expressions and troublesome ways of conceptualizing the
relation between technology and mind.
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These simplistic ways of expressing the consequences of literacy reveal at
least two invalid assumptions regarding the nature of media and their relation to the human mind. First, the use of expressions such as “the impact of the
media on the human being” suggests that media are external to man and constitute an autonomous realm that exists outside of concrete, historically situated human practices, and exerting their power immediately and independently of social circumstances. The second assumption is that media as the
extensions of man directly amplify his or her cognitive potentials. Both assumptions are deeply rooted in prevailing ways of thinking and speaking
about cognition and technology. Therefore, it is not easy to think outside this
conceptual schema, and traditional philosophical frameworks seem of little
help for overcoming this perspective. Particular importance in this respect
can be attributed to the hypothesis of extended mind and the paradigm of
situated cognition. I shall argue that the framework of situated cognition allows us to change the misleading way of making statements about the relations between media and cognition, for it helps to venture beyond the invalid
assumptions concerning technology that I have identified above.
I will start by discussing the latter assumption. The concept of a “cognitive
artifact” (Norman 1991), which has been fruitfully developed within theories
of distributed cognition, can be gainfully applied in order to confront the second presupposition that media are extensions that and amplify pre-existing
cognitive abilities. This assumption leads to an oversimplified picture of the
relation between media and cognition. When taking as one’s point of departure the metaphor of amplification and extension, one is then compelled to
depict the consequences of media in terms of merely quantitative changes
(Cole & Griffin 1980). For example, the implications of writing conceived as an
“amplifier” are confined to the quantitative extension of the original and preexisting cognitive capabilities. According to this perspective, writing increases
memory abilities, improves communication, intensifies creativity, facilitates
argumentation and makes it easier to transmit knowledge over time and
space. However, none of these consequences refers to the generation of new,
and distinctively literate cognitive capacities. Those are still the same cognitive faculties that were already pre-possessed by the human cognizer, albeit
made more efficient. The metaphor of extension masks the important fact that
the use of new communication technologies can bring about genuine qualitative changes to our cognitive faculties.
In contrast, the approach of situated cognition can help to overcome the
commonly used metaphor of amplification and extension through the concept
of a “cognitive artifact.” According to socio-culturalists such as Cole and Griffin (1980), it is not exactly that writing considered as cognitive technology
directly amplifies human faculties. (At least that is not the most important
function it serves.) It is, rather, that properly designed cognitive artifacts
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transform certain cognitive task so as to make them easier to accomplish
(Norman 1991). Andy Clark (2001) puts this point nicely when he argues that:
external operations and tools (…) serve to reduce various complex, sequential problems to an ordered set of simpler pattern-completing operations of the kind our brains are most comfortable with (133).
A salient example of the transformative powers of writing as a cognitive artifact is Ward and Jenkins’ (1965) classical research on inferences about the cooccurrence of events. Ward and Jenkins asked college students to make judgments about correlations between two events: the procedure of cloud seeding
and the appearance of rain. The alleged correlations were presented in two
formats. Firstly, they introduced the data to subjects in a linear way by simply
enumerating pairs of events in long series of trials (e.g. clouds were seeded –
it rained, clouds were not seeded – it didn’t rain, clouds were seeded – it didn’t
rain ... etc.). The provided data suggested that there was a significant correlation between seeding and the appearance of rain. Interestingly enough, more
than eighty percent of respondents failed to notice the correlation. However,
in the second round of the study subjects were more successful. When respondents were presented with the same data in a different format (i.e. the
format of a table) nearly all of them made correct judgments regarding correlations between seeding and rain. The study provided a good background for
Clark’s claim that re-description of available information not so much provides human minds with new powers (nor does it amplify old ones) as much
as it transforms the task so as people have to perform different kind of cognitive actions in order to complete certain task.
While Ward and Jenkins’ study present a nice example of the tasktransforming powers of visual representations, also poses a significant challenge when taken to the extreme. Consider the much-discussed criticism by
Cole and Griffin who (1980) use this study to make a case against the model of
amplification and internalization of activities that supposedly emerges from
the interaction between man and his tools. Pointing to the results of Ward and
Jenkins study, Cole and Griffin (1980) argue that literacy does not contribute
to any general cognitive changes. Empirical research such as that carried out
by Ward and Jenkins suggests that in the absence of cognitive tools the performance level of literate subjects is equally low as the performance of illiterate respondents. Therefore, the consequences of literacy are domainspecific, and restricted to tasks that are performed with the help of particular
artifacts in specific contexts. Since obtaining a cognitive effect hinges on the
bio-external availability of the tool, it is unwarranted to claim that literacy
really creates any new cognitive skills ( Cole & Griffin 1980).
We can see the flaw in Cole and Griffin’s objection if we apply the notion of
„distributed cognition” to recent cognitive-scientific studies of language and
thought. Focusing on the case of mathematical reasoning, Georg Theiner
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(Theiner 2011) demonstrated in detail how fruitful the extended mind approach can be in the context of theorizing about the cognitive consequences of
writing and, perhaps even more impressively, the invention and use of symbolic representations in mathematics. It appears that the mental computations
which underpin our mathematical performance are the outcome of intense
interactions with external representational systems. Mathematically literate
cognizers internalize mathematical tools to such an extent that they were able
to perform complex mathematical tasks even though they did not use mathematical notation at the moment of performance (Theiner 2011). The case described by Theiner suggests that constant preoccupation with mathematical
notation produces general changes in the modes of information processing
that is carried out by mathematically literate individuals. Similar conclusion
have been reached in a series of studies by D. Olson investigating the implications of literacy for metalinguistic awareness. For example, Olson (2013) suggests that illiterate adults and young children display similar levels of phonological awareness. Moreover, as shown by studies, the word awareness of
early literate children (4 to 6 years old) depends on their attempt to develop
connections between written and spoken language (Homer & Olson 1999). In
general, a wide body of recent research concerning the contribution of literacy to meta-linguistic awareness (Homer and Olson 1999; Ungureanu 2013)
suggests, contrary to the claims made by Cole and Griffin, that literacy does
indeed bring about domain-general changes to our cognitive apparatus, and
the significance of literacy is not limited solely to its task-transforming powers.
Let us now turn to more general considerations regarding the first assumption concerning the relationship between mind and technology. The assumption of conceiving technology as a reality that exists “outside” of human mind
employs a clearly Cartesian perspective on mind and cognition, as aptly characterized by Norman:
All the action is inside the head, yielding a natural distinction between
the stuff out there and processes taking place inside here. (...) Sure there
is a lot action in the world at large and within sociocultural groups, but
cognitive processing occurs within the heads of individuals. So, all we
have to do is understand the internal mental processes, and the nature of
input/output transformations of individuals, and we will have covered
everything that matters (Norman 1993: 3–4).
Any approach that is fuelled by such isolationist and individualistic intuitions
is prone to depict media and technology as a completely extraneous phenomenon since only transformations of brain-internal representations are relevant to cognition. Therefore, theorizing media with the help of classical information-processing models of cognition offers us basically just two options.
The first is to deny that media have any constitutive effects on human cogni-

92

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
tion, since what really matters is solely the cogitations inside the head of the
individual. This, however, is an extreme position. The other option would be
to allow that external factors can causally influence cognitive processes, while
still retaining a traditional individualistic perspective. In other words, the
second option consistent with the Cartesian paradigm is to construct a theory
of “ecological” or “technological influence”. According to this view, the human
mind operates within a societal and technological context, and cognition is
influenced by the external environment. Such an “ecological” approach, however, assumes that in principle both the mind and its external context are
neatly separable, autonomous entities that are only accidentally interconnected (Sawyer 2002). The majority of critical discussions concerning literacy theory and technological determinism works within such an “ecological” framework. That is why the debate over technological determinism is preoccupied
with the question of autonomy. One of the main concerns is therefore the
question of who or what shall be ascribed with agency and autonomy (i.e.
with the power to act independently): the individual, society or technology
and media?
According to the approach of situated cognition, which is the third, and decidedly non-Cartesian perspective that I would like to advocate, any attempt to
answer this question derives from the flawed assumption that it is methodologically possible to make a clear distinction between the individual and technology. The situated perspective is aptly characterized by Norman (1993):
One cannot look at just the situation, or just the environment, or just the
person. To do so is to destroy the very phenomenon of interest. After all
it is mutual accommodation of people and the environment that matters,
so to focus upon only aspects in isolation is to destroy the interaction, to
eliminate the role of the situation upon cognition and action (4).
I posit that the idea of external and autonomous technology steams from the
artificial division of individuals, the societal context in which they are embedded, and the media which they use. In order to break down the pervasive influence which ecological and individualistic assumptions have on our thinking about the cognitive functions of media, one ought to adopt the general
idea of extended mind. According to this proposition, media are not merely
external factors that influence cognitive processes from the outside, as it were,
but cognition is in fact deeply dependent on, and partly constituted by the
intricate and dynamic interactions between media, the individual, and society. Cognition is not simply influenced by the media, as critics of literacy theory
would suggest, but cognitive processes are in some important sense created by
our use of external media. (Hutchins 1995; Menary 2010; Cackowski 1979).
Appreciating this important fact about what makes us human requires that
we view the mind from the perspective of situated cognition, by moving its
limits beyond the boundaries of the individual organism.
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Conclusions
In this paper, I have examined the theoretical difficulties faced by literacy
theory (or the Toronto School) and argued that there are at least two reasons
to co-opt the frameworks of extended mind and situated cognition for the
purpose of resolving some central theoretical dilemmas of the Toronto School.
In particular, I used the debate over technological determinism within the
area of media studies and theories of communication as a backdrop for introducing two basic strategies for defining the concept of a medium or technology within literacy theory: an exclusive versus an inclusive interpretation. The
narrow, exclusive conception defines a medium in terms of a material artifact. The wider, inclusive definition of a medium identifies it with a kind of
social institution which attends to bring about particular ways of thinking and
acting. I have argued that both interpretational strategies used for defining
media and the related concept of technology are inaccurate. On the one hand,
construing media or technology as material artifacts leads to extreme forms of
technological determinism, as critics of literacy theory have pointed out. On
the other hand, an inclusive reading of media blurs the theoretical integrity of
literacy theory, and decreases its explanatory power. Therefore, literacy theory faces a serious dilemma, since it needs to choose between two equally unsuitable definitions of technology/media. As a more viable alternative, I have
recommended the conceptual framework of extended mind and situated cognition as a way of resolving the dilemma. When we then interpreted literacy
theory and its theoretical constructs through the lens of situated cognition, we
were able to reveal some frequently overlooked ambiguities concerning the
relationship between mind and media. First, describing the relation between
media and mind in terms of “impact”, “change,” or “influence” suggests that
media and technology are purely external, autonomous phenomena “floating”
above the human ground, and influencing cognition only in relatively superficial manners, from the outside. Second, the prevailing metaphors of extension
and amplification suggest that the consequences of media are restricted to
mere quantitative changes in pre-existing human potentials. Distributed cognition and the extended mind hypothesis yield a promising alternative
framework to commonsensical intuitions and the classical individualist
worldview regarding mind and the external world (media included). More
specifically, the significance of distributed cognition in the context of literacy
theory lies in its potential to retain the narrow, exclusive understanding of
media while, at the same time, warding off accusations of technological determinism.
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Abstract
I defend Jack Goody's approach to explaining expansive social and intellectual
changes by pointing to the contributions of the technologies of communication, and specifically, of the use of writing (Goody 1987, 2000). I argue that
conceptually driven approaches to social or human kinds contribute the clarifications needed to alleviate and respond to his critics’ concerns surrounding
the notion of a literate society (Collins 1995, Finnegan 1999, Sawyer 2002,
Bloch 2003). My defense of Goody also identifies and endorses a few main
criteria and resources for the success of any satisfactory definition of the related notions of a literate society/literate mind.
Keywords: Social Kinds; Social Metaphysics; Literacy Theory; Technological
Determinism; Extended Mind Thesis.

Introduction
Regarded as one of the leading social scientists of his generation, Jack Goody is
well-known among fellow cultural anthropologists for his having introduced
a new paradigm of large-scale social theory which focuses on the emergence
and evolution of the state, among other major institutions (Goody 1986, 1987,
Pallares-Burke 2002, Olson and Cole 2006). His account associates the development of the state, and social change more generally, to a cluster of frequently correlated technological and ecological factors that he identifies as the drivers of change at the social, aggregate-level, e.g., intensive forms of agriculture,
ensuing accumulation of surplus, urbanization, and the growth of bureaucratic institutions (Goody 2000). It is also with reference to such socio-economic or
broader cultural factors that Goody introduces a far-reaching division be-
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tween roughly two main types of human societies; namely, the hoe cultures of
sub-Saharan Africa, and the plough cultures of Eurasia. As a consequence, in
Goody’s approach, the state is construed as a cross-cultural invention, derived
not from any particular ideological, political or territorial struggles, but rather
common to a variety of cultures occupying, by and large, the geographies of
Eurasia. Grounded in comparative anthropological research documenting key
contrasts between societies of Eurasia and those of Africa, his social theory
departs thus from the social scientific paradigm introduced by Max Weber,
which stresses the uniqueness of Western religious, political and economic
structures (Weber 1962).
Goody’s commitment to explaining expansive social facts by pointing to their
cultural mechanisms aligns his projects with anthropology’s long-standing
search for systemic patterns in the history of humanity. Specific to his work is
his methodological emphasis on patterns of cultural transmission over long
periods of time. He then accounts for such by looking at complex social, technological or intellectual changes he identifies as correlates --for explanatory
purposes-- at the level of macro-sociological theory (Goody 1968, 1986, 1991).
Goody’s position has, however, attracted intense critical responses from fellow anthropologists. My interest here lies in the concerns of those who have
taken issue with his placing great weight, in his account of cultural transmission, on the contributions of the technologies of communication to both intellectual and social change (Baines 1983, Street 1984, Finnegan 1988, Besnier
1991, Halverson 1992, Street 1993, Collins 1995, Finnegan 1999, Raven 2001,
Sawyer 2002, Bloch 2003, Finnegan 2006). Critics such as Finnegan, Street, and
Bloch attack what they call Goody’s “literacy thesis,” or his construal of the use
of writing as a “technology of the mind” with crucial implications for the
growth of a society and its intellectual development. Especially when taken
together, the critics’ arguments provide a remarkable cluster. They also lead
to a noticeably radical conclusion: the very distinction that is presupposed by
the literacy thesis, i.e., the distinction between oral versus literate societies, is
scientifically unsound, and by extension, the literacy thesis itself needs to be
discarded.
Soon after its launch, the controversy initiated by Goody’s opponents concerning his so-called literacy thesis reached a standstill. Goody disregarded for
quite some time the uproar he created through his emphasis on the implications of literacy for social or intellectual change. His critics pointed out that he
did not engage in the exchanges requesting, at a very minimum, clarifications
of his main ideas or concepts (Sawyer 2002b). When he finally provided a response, there was little uptake left for it in cultural anthropology, and broader
still, in literacy studies (Goody 2000).

98

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
Moreover, Goody’s own supporters addressed the critics’ attacks mainly by
providing caveats to the correlations he identified in his work between, for
instance, literate practices and religion, or literacy and the legal institutions of
a society (Scribner and Cole 1981, Olson 2001). In addition, philosophers of
social science have been largely oblivious to the controversy regarding
Goody’s literacy thesis, despite the emphasis that his critics have put on conceptual, rather than empirical, reasons for rejecting the distinction between
societies with and those without writing. However, similar conceptual concerns surrounding basic distinctions among groups or social kinds introduced
for explanatory purposes in macro-sociological theories remained at the forefront of philosophical investigation in gender and race studies, or broader still
in the philosophy of social sciences (Ruben 1989, Jackson and Pettit 1992,
Hacking 1995, Hacking 1999, Haslanger 2000, Root 2000, Miller 2000, Sawyer
2002a, Sismondo 2003, Saul 2006).
I argue that recent research in social metaphysics on the distinction between
natural kinds and social or human kinds, and, specifically, philosophical investigations supporting the special status of the latter, provide much needed
conceptual elucidations of the role macro-social concepts play in Goody’s
work, and, by extension, in the debate surrounding it. Briefly, my view is that
a more refined understanding of the metaphysics of social kinds is apt to provide philosophical support for Goody’s position. My main aim for this paper,
however, is to defend a particular definition, or characterization, of what it is
to be a literate society, that is consistent with, and informed by, the theoretical
developments in the metaphysics of social kinds. In other words, I see my interest in defending Goody against his critics as a stepping stone to the more
extensive project of clarifying the prerequisites for a sound construal of the
cognate notions of a literate society and of a literate mind, for the purposes of
an interdisciplinary approach to literacy studies.
After I outline Goody’s and respectively, the critics’ positions in the first two
sections, I make a first pass at defining the notion of literate society, and then
expand and defend my definition further against his critics’ allegations. I use
the critics’ contentions, once clarified, to set up a series of adequacy conditions that ought to be satisfied by any respectable definition of a literate society either at the metaphysical level (in sections 3.1 and 3.2) or at the methodological level (in sections 4.1 and 4.2). This sequence of arguments will demonstrate, I hope, that a philosophical investigation of the notion of literate society
provides the conceptual groundwork, in social metaphysics, to macrosociological theory of literacy. It also opens the door for related inquiries in
the philosophy of social sciences and the philosophy of mind and language, by
showing that such a macro-sociological theory remains responsive to other
approaches to literate practices and capacities.

99

Language, Literacy, and Media Theory
1. Goody’s position under scrutiny: its main elements
To set the stage for the controversy kindled by Goody’s macro-theory of literacy, it is helpful to begin by illustrating what critics have come to call his literacy thesis. I have chosen three quotations from different works by Goody. Taken together, they highlight the intricacies of his approach to writing and literacy, and point to the main elements of Goody’s view of writing as “a technology of the intellect.” More specifically, they illustrate: (a) his wide-ranging interest in documenting the variety of consequences that writing practices have
for a society’s understanding and manipulating of the world, and for its social
organization; (b) his construal of writing as a communicative practice that is
(cognitively) different from speech, and more generally, (c) his search for complex social correlates for the purposes of offering what he calls “better explanations of other general theories, statements or categories” (2000, 4).
First, here is a particularly large-scale characterization of the effects which
a system of writing can have on a society:
the introduction of writing helps to […] make the implicit explicit, and in
so doing to extend the possibilities of social action, sometimes by bringing
out tacit contradictions and thus leading to new resolutions (and probably
new contradictions), but also by creating more precise types of transaction and relationship […] that give these partnerships the strength to endure in more complex, more anonymous circumstances (1986, 175).
The generalizing tenor of his remarks here is suggestive of his aim to discover
structural social facts concerning writing as a technology of communication,
i.e., facts which implicate the agents’ attitudes while abstracting away from
individual psychological antecedents (Jackson and Pettit 1992). But, by and
large, quotes such as the above are not truly representative of his formulations of the literacy thesis. As we will see, while it is true that sometimes
Goody is interested in large-scale generalizations, more typically, he is focused
on the consequences of writing for a society’s understanding and manipulating of the world, and on its implications for social relations and social organization. His typical analyses are always based on ethnographic comparative
research. They abound with illustrations and focus on degrees of differences
between sample oral and literate societies, e.g., the religion of a particular
literate society may have a less local focus, its legal institutions or economic
transactions are more governed by formal procedures, when compared to
another particular oral society (Goody 1986, 1987). We can thus find not one,
but numerous, specific literacy theses in Goody’s work. This in turn suggests
that more scrutiny is required to identify what is at stake behind his critics’
rejoinders.
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Second, and contributing to the need for clarity in the formulation of his multiple literacy theses, Goody rarely distinguishes between the defining (even
identifying) features of a literate society, or a literate mind, and their social or
intellectual consequences. But in one of his belated responses to the critics,
cited below, Goody comes closest to providing an explication of his position,
focusing on some core defining features of our use of writing:
[…] Clearly all societies interpret visual signs, such as footprints, drawing
deductions from their presence and their characteristics. Others go further and use the lines on the palms of the hand or the marks made by mice
in the sand as a means of prognostication. Divination in it wide range of
forms is probably a feature of all human societies [...] It usually involves
the interpretation of visual signs, not those made by humans but those
specifically independent of them. Other signs, including those on Ojibway
birch-bark scrolls, are made by humans and are usually intentional, aiming to communicate to other persons. These serve as mnemonics: they do
not systematically represent and develop speech forms in the way that a
fully fledged system of writing does, enabling man to express in writing all
(and at times more, but also at times less) than he can in speech. Such systems of writing, according to our view, were a major breakthrough that
differentiates human cultures in significant ways […] (2000, 3).
Here, the emphasis on the core features of literacy practices lies mainly at the
end of the excerpt, where it also appears to have a programmatic force -- similar to that of a placeholder for future projects, tasked with identifying the precise ways in which human cultures with writing are different. More importantly, the citation provides a window into Goody’s interest in the specific
ways in which writing systems help represent or express the content of mental
states, and as a consequence, provide opportunities for new forms of communication and novel cognitive capacities. Goody articulates here most clearly
his support for the idea that, at its core, the use of writing is unlike speech,
and agents’ interpretations of writing involve some mental capacities and/or
representations distinct from those involved in communication by means of
other symbolic representations, including speech. As we will see in section 4.2,
the idea of a dissimilarity between speech and writing as cognitive activities
needs further elaboration for the purposes of adjudicating the debate with his
critics.
Third, it is also important to note the programmatic, methodological comments Goody makes in his work, when he glosses over the literacy thesis as
intended
to shift some of the weight that has often been placed on the means and relations of production to the means and relations of communication [...] By
this I understand not only the techniques but also the technology, including the technology of the intellect it directly permits, the libraries of accu-
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mulated knowledge as well as the internal cognitive developments, together with the constraints and freedoms that human beings attach to
such systems. There h as b ee n no int ent ion of con f in in g ana lys is
eit h er t o ‘ mat er ia l is t ’ o r t o ‘ideo lo g i ca l’ f a ct ors [...] Who nowadays would think of the intellectual products of the human hand and
mind, such as writing, as being purely internal or external, as relating only to matter or to ideas? (1986, 175-6, emphasis mine).
As he submits, his interest lies in new explanatory models for macrosociological generalizations, challenging our presuppositions about the features and locus of mental states and processes. But if writing is located both
inside and outside the mind, its study at the macro-sociological level brings
into question the traditional distinction of the social sciences between the
macro and the micro levels of explanations, where only the latter -- but not
the former -- deliver explanations of social facts by reference to specific psychological antecedents (Jackson and Pettit 1992). It is thus worth investigating
the extent to which the concept of literacy provides Goody’s large-scale theoretical projects with explanatory models which depart from established anthropological theorizing, in order to explore novel explanatory forms for social categories in general (2000, 2004).

2. Framing the debate: Overview of the critics’ contentions
Despite the programmatic nature of Goody’s interest in the distinction between oral and literate societies, and his earlier methodological comments, his
critics regard his literacy theses as paradigmatic examples of an already established approach to literacy which they call the “autonomous” or “technological” perspective, to be contrasted with their preferred “ideological” construal
(Baines 1983, Finnegan 1988, Besnier 1991). More generally, Goody’s critics
seem to consider only two possible positions on literate societies. The first
interprets literacy as an autonomous social phenomenon, leading to social or
intellectual changes with almost no political or economic constraints. The second views literacy as impinging on a society only once it is valued within
power structures and broader social practices, such as schooling (Street 1984,
1993, Finnegan 1999, 2003).
Later in the 1990s, the critics’ proposed dichotomy between the so-called
technological and ideological views of literacy merges into a more radical
stance. To illustrate, following up on Besnier’s rejection of the view (attributed
to Goody) that literacy “is a unified phenomenon” (Besnier 1991, 581), Collins
submits that any division between oral and literate societies is improper, since
it must depict literacy as “a uniform set of techniques and uses of language”
(1995, 75). But the insistence to abolish the distinction between oral and literate societies appears most clearly in Finnegan’s 1999 review of literacy re-
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search in the social sciences. In this work, she insists that “practices of reading
and writing are as much socially as technologically shaped” and that ethnographic variation in the actual practices of literacy seriously undermines
“sweeping generalizations” in this domain. On this basis, she supports bypassing the question whether there is “some potentially generalizable divide between oral and literate cultures (or alternatively between oral and literal
minds or oral and literate individuals)” (Finnegan 1999).
While most critics portray the debate as one about divergent ways of construing the very notion of a literate society/literacy, and argue against the idea of
a distinction between oral versus literate societies/cultures, others, such as
Bloch, articulate their concern more narrowly with the mistaken implication,
again attributed to Goody, that writing systems as such, rather than individual
agents’ attitudes and actions, are deemed causally efficacious (Bloch 2003).
Such recent criticisms seem quite focused, in that they lead to straightforward
tests of the definition of a literate society, once we are presented with some
versions of it. Since Bloch’s concern can only be settled in light of a definition
of the notion of a literate society, I will consider it in the concluding part of my
response to the critics.
I begin my reply to Goody’s critics by addressing the first cluster of concerns,
focused on the very characterization or definition of a literate society, and the
presuppositions behind his intended distinction between oral versus literate
societies. The criticisms related to the injunction against any attempt to distinguish between societies with or without writing are not only more frequent in
the literature, but also more radical than that of Bloch. Hence, it is imperative
to clarify what type of rebuttal they require, and the degree to which Goody’s
position provides the resources for such.
The concerns in the first cluster of criticisms also appear in condensed, even
opaque, formulations, and thus need detailed examination. To illustrate, there
is a sense in which Besnier’s earlier allegation that Goody depicts literacy “as
a unitary technology that [is best seen as] […] a unified phenomenon” can be
accommodated quickly (1991, 581). The impressive breath of Goody’s ethnographic work, and his diverse, detailed characterizations of the consequences
of literate practices for social change, provide ample textual evidence to the
contrary (1968, 1986, 1987). As a consequence, one can reply to Besnier by
reiterating the same basic point that the first of the three elements of Goody’s
position has always been his identifying and documenting the variety of consequences writing practices have for a society’s understanding and manipulating of the world, and for its social organization.
However, Besnier’s allegation is ambiguous. It can be understood not merely
as a (misguided) complaint about the lack of ethnographic specifics in Goody’s
work, but rather as challenging Goody’s naïve expectation that social scientists can readily identify and define literate practices as such. Like Street and
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Finnegan afterwards, Besnier appears to take Goody to task for suggesting
that we can define, across a multitude of social settings, social facts characteristic of literate practices (Street 1993, Finnegan 1999). Given the skeptical
thrust of these allegations, a defense based only on the three elements of
Goody’s position does not seem to suffice. Rather, what is required, at the very
least, is a more concrete definition of a literate society or a characterization of
the type of facts that his literacy theses purport to identify, accompanied by an
argument for why we ought to think of those facts as being social in nature.
We also find a more radical version of Besnier’s challenge in Collins’ allegations that Goody’s literacy theses commit us to a “universalist or autonomous
literacy, seen as a general, uniform set of techniques and uses of language.”
Following Besnier, Collins seems to question Goody’s expectation that we may
identify cross-cultural invariants of literate practices. But he also rejects what
he portrays, rather hastily, as Goody’s related commitment to “an essentialist,
reified notion of literacy” (1995, 75).
The main thrust of this criticism is clearly directed against certain alleged
metaphysical and methodological pitfalls, even inconsistencies, associated
with any attempt to define literacy practices in a satisfactory way. It now remains to be seen whether Goody’s position has the theoretical resources to
deal with such criticisms, once we clarify the family of concerns expressed in
Collins’ charge of essentialism.
We have seen that Finnegan (1999) also advocates for the outright rejection of
any distinction between oral and literate societies. In a later work, she also
comes closer to rejecting Goody’s position for conceptual reasons, when she
insists that the categories of any macro-sociological theory of literacy are too
close to the common-sense notions of our ordinary talk about literate/illiterate
individuals, and hence, inadequate for scientific theorizing (2003, 2006). While
Finnegan’s later comments do not fully clarify the charge of an essentialist,
reified notion of literacy, her criticism highlights most clearly, I think, what
motivates the critics’ broader skepticism concerning one’s identification or
definition of a literate society. As her comments imply, the critics’ concerns
with Goody’s work spring from a type of anguish familiar to philosophers of
social sciences, namely whether social theorists may use, for theoretical purposes, categories that are already regularly employed in common-sense social
talk and, if so, aided by what meta-theoretical considerations. I agree with
Finnegan’s suggestions that this type of concern needs a thorough treatment,
and that Goody’s position does not yet provide the required meta-theoretical
response head-on. But we can find the starting points for this in social metaphysics, and they seem to be at least consistent with Goody’s position, or so
I will argue.
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In the next section, I question the critics’ earlier dichotomy between technological and ideological characterizations of literacy in order to shed light on
an alternative definition of a literate society which is consistent with Goody’s
own view. I argue that the definition that I will sketch provides a way out of
a few of the critics’ concerns with its humble origins in common-sense categorization. To be clear, I endorse Finnegan’s idea that the debate generated by
Goody’s critics hinges on whether and, if so, how we may utilize folkcategories in social/literacy studies. But I provide a reply to her critique once
the first version of the definition is tested against Collins’ allegations surrounding Goody’s alleged “universalized” or “essentialist” categorization.

3.1. What “essence” is reified, if any, by a social theory of literacy?
For the purposes of our argument, let us presuppose that we may find significant textual evidence in Goody’s work for characterizations of literate practices which imply what Collins calls an “essentialist, reified notion of literacy.”
Exactly what is the worry surrounding essentialism about notions, or characterizations, of literacy here? How is it related to the critics’ concern with our
common-sensical use of notions like literate or illiterate agents? How does the
dichotomy between technological and ideological characterizations of literacy
provide relief, if any, to such concerns with common-sense notions of literacy
practices?
Let us begin with the essentialism charge voiced by Collins 1995. Typically,
individual agents and their properties are the main potential locus of alleged
essences (whatever the latter are). It is thus natural to explore the hypothesis
that the critics’ concern with an essentialist notion of literacy springs from
their eschewing individualistic characterizations of literate cultures, i.e.,
which rely on properties of individual agents or objects, rather than those of
groups. For our purposes, ontological or metaphysical individualism is the
stance that only individual agents exist, i.e., social objects are either eliminable or reducible to combinations of the individual participants and their properties; ontological holism is the opposing view of social entities and properties
(Ruben 1982, 1989, Sawyer 2002a). I take Collins’ concerns with essentialist
views of literacy to mirror the critics’ opposition to any definition of literacy
which departs from their preferred commitment to holism or collectivism in
macro-sociological theory of literacy. Under this reading the charge of essentialism reflects what the critics perceive as Goody’s implied commitment to
ontological individualism for the purposes of a theory of literate societies, and
by extension, his unstable endorsement to holism.
In its radical version, however, the critics take the same charge to suggest that
literacy practices could only be defined at the level of individual agents, their
(mental) properties, and/or the material objects they imagine, design and cre-
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ate. Roughly, the charge is that any definition of literate groups would turn
out to be reducible to features of individuals, and thus, imply (the undesirable) ontological individualism. One of the reasons that such definitions fall
prey to individualism is Goody’s uncritical adoption of the related commonsense taxonomy which, arguably, applies naturally to individuals and not to
groups. Then, the critics’ concern seems to be that, even after a critical analysis of the ordinary categories associated with literate practices, any definition
of literate groups remains reductively individualistic. Using this latter diagnosis as one of the premises of their argument, the critics seem to conclude that
the definition of a literate society could never be adequately holistic for the
8
purposes of a macro-sociological theory. Briefly, their argument can be outlined as a modus ponens as follows:
P1) Any definition of literate practices/groups makes reductive reference to
properties identified at the individual level.
P2) If a definition of any group-based properties refers to properties of individual agents, then it is not sufficiently holistic, i.e., not sound for the purposes of macro-sociological theory.
Hence, the definition of literate societies is not sound for the purposes of social
macro-theory of literacy.
Now, an emphasis on individuals’ features is indeed present in the commonsensical use of the classificatory distinction, adopted by Goody, between lit9
erate and illiterate agents. Furthermore, if and when extrapolated to social
groups, this ordinary use of the terms leaves open the distinct possibility that
the presumed social category literate society may be reduced, without much
loss, to the set-based description of agents, each having the individual feature
8

It is not clear whether Goody’s critics are willing to accept that a nonreductive individualistic
definition of literate groups satisfies their commitment to ontological holism. Sawyer explicitly
supports such definitions in macro-sociological theory in general (2002a). His argument here is
based on the idea that a social property is multiply realizable at the individual level, and thus
none of the individual level states is co-extensive with it. His general argument provides indirect
support for a nonreductive individualistic definition of literate groups, and likely, against P2 of
the critics’ argument outlined above. But Sawyer does not consider the possibility that literacy is a
social rather than an individual property. Indeed, in a different work he criticizes Goody for
having aspired to identify generalizations specific to literate groups or societies (2002b). Moreover, Sawyer’s position stresses what he takes to be methodological rather than ontological considerations in support of nonreductive individualism. I believe his methodological considerations
are broadly consistent with my proposal, but I focus first on the prospects of a holistic definition
at the ontological, metaphysical level, and briefly discuss his methodological argument in section
4.2, footnote 8 below.
9

There are excerpts from Goody’s work which are ambiguous between an interpretation which
takes literacy as defined in terms of individuals’ propositional attitude states/skills and one defined in terms of properties identified at the group-level, for instance, when he characterizes the
relevant intellectual practices as involving individuals’ subconscious application of rules of language (Goody 1987, 265-67).
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of being literate, just as P1 above implies. Thus any characterization of literacy in terms of individual members’ properties also implies that there is nothing beyond a similarity among members’ individual features that motivates
our associating the property of being literate with the group. If so, the prospects of the desired holistic definition of a literate society are faint, and, by
extension, Collins’ concern over individualistic characterizations of literacy is
a genuine one. But given Goody’s default commitment to holism, i.e., to identifying group-based properties specific to literate cultures and societies, not
merely to literate agents, the threat of a reductive definition also a serious
threat for Goody’s project.
In contrast, I argue against P1 above that there is both room and need for interpreting the notion of a literate society as unambiguously holistic or at the
level of social groups. I begin here by defending the plausibility of the notion
of literate society understood as a social kind, based on a definition which
explicitly supports the social scientists’ distinctive metaphysical commitments
to social entities or kinds. In particular, I define a literate society as follows:
Def. 1: L is a literate society iff members of L recognize, engage in, assume, and recognize, institutionalized roles and rules governing the production and use of texts, e.g., a social division of labour concerning training and pay for scribes, rules for identifying at the level of the community
some individuals as librarians, editors or authors, specific terms and regulations surrounding entitlements and/or obligations implied by such in10
stitutionalized relations.
If this is correct, when we are referring to a literate society as a social kind we
have in mind specific relations established among individual members, such
as Saul’s being David’s scribe, and the related linguistic practice of identifying
or characterizing such relations. But we also have in mind relations among
individuals and certain objects they produce, preserve or use, e.g., the manuscript records David’s speech, its being on loan to Sara, Jane being its translator, again, together with the linguistic practice identifying and characterizing
such relations. Roughly, the first draft of the definition of a literate group explicates the distinction under attack, between literate versus oral societies or
cultures, as one between different types of social relations, social structures or
kinds identified linguistically by the agents. More specifically, the definition is
holistic by paying attention to the fact that agents use literacy-related language to designate themselves and others in socially significant ways. Agents’
use of literacy-specific terms, such as scribe or translator, signals that they
10

This definition is not inconsistent with Sawyer’s methodological nonreductive individualism.
But it does include features of the literate group which remain uncovered by a nonreductive
individualistic definition, as outlined by Sawyer 2002a. Later in section 4.2, I explore briefly the
distinction between a nonreductive individualistic definition and one that subscribes to additional holistic features.
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satisfy the institutionalized roles and are somewhat aware them in that they
use corresponding, particular terms of their public language. The definition
suggests thus that literacy is a relational or collecting property of individuals,
11
and thus irreducibly social in nature (Ruben 1989, 19-21).
If starting with an explicitly holistic definition alleviates the concern over reductive individualism (i.e., essentialism), its emphasis on institutionalized
social relations also makes it doubtful that Goody’s literacy theses necessarily
commit us to a “universalist […] literacy, seen as a general, uniform set of
techniques and uses of language” (Colllins 1995). A similar response can be
built on this working definition with regard to the alleged reification implied
by Goody’s literacy theses. The definition focuses on social structures as the
main entities, if any, it identifies. As a consequence, Goody or his supporters
do not (need to) “reify” anything other than social relations established among
individual members through their linguistic practice, and surrounding some
special artefacts. To be more specific, Goody’s supporter may reify types of
relations of these kinds, and define them further as sets of (tokens of) such
socially significant relations, and thus as social structures.
Now, it is unclear whether the critics’ alternative (“ideological”) notion of literacy is introduced in opposition to this last general commitment to various
12
types of social relations. If their notion is expected to avoid reference to
types of social relations, be they political or economic, then it is simply a matter of speculation as to how exactly the critics’ construal of literacy as ideological remains faithful to their rejection of individualism in social metaphysics.
But by itself, the proposed appeal to sets of social relations cannot weaken the
prospects of the definition outlined above. The commitment to types of social
relations is a stronghold of social science accounts, since the emergence of
sociology with Durkheim’s theory of suicide, but also more recently in theories of subordination based on race or gender (Durkheim 2002 (1897),
Haslanger 2000, Root 2000, Ruben 1998). At least by analogy with current explanatory practices in the social sciences, the same idea should not be controversial when applied to a macro-sociological theory of literacy.

11

Ruben characterizes “a property as ‘a collecting property’ not just when it is true of some individuals, but only when it is used in a socially significant way to designate those individuals […]
a collecting property is one that is actually in use in a socially significant way to distinguish some
persons from others, and hence as constituting an identifiable group (1989, 12).
12

Like other supporters of the alternative ideological definition of literacy, Sawyer sees literate
skills at the social level as correlated only with new ways of subordinating others (2002b). Sawyer
also emphasizes that at the individual level literate skills and capacities are no different from
those associated with verbal communication (see below section 4.2) and by extension, not associated with novel, collectively held beliefs and/or with specific linguistic practices. In section 4.1
I focus on the need to characterize further the collectively held beliefs specific for literate groups.
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I conclude that, without an additional argument against any macro-theory
which appeals to types of social relations in its explanatory hypotheses, the
proposed definition of a literate society does provide the starting point for the
desired distinction between oral and literate societies, just as Goody’s theses
require. In my view the explicit reference to social kinds ought to alleviate the
critics’ worries concerning the social scientists’ metaphysical commitment to
an alternative to reductive metaphysical individualism. But at least because
the first definition refers to social relations typical to literate practices, and
especially to individuals’ own characterizations of them through public language, more needs to be said in defense of a social definition of literacy which
is cautious about its roots in ordinary literate taxonomies.

3.2. Social metaphysics between fiction and revision of word use
My definition of literacy as an irreducibly social type above implies that
members of literate societies categorize and discriminate among themselves
based on their understanding and manipulation of texts in various social settings. At first glance, this implication is unproblematic. It is well documented
by historical research that categories of literate practices, such as
scribe/manuscript, translator/translation, author/publisher/literary work, are
of a society’s own making. Such categories are invented by its members and
depend on certain collectively held bodies of beliefs concerning texts and
practices with them, albeit at different levels of skill or awareness (Febvre and
Martin 1997 (1976), Stock 1983, Eisenstein 1985, 1986).
We have seen, however, that the close affinity of Goody’s view of literacy to
intuitive categories deployed by agents with certain commonsensical characterizations of literate people has been turned on its head by his opponents.
Collins suggest, for instance, that an essentialist (individualistic) approach to
literacy is an expected consequence of common-sense (social) metaphysics
since, according to him, the latter is prone to commit, all too quickly, to the
existence of individual-based essences (1995). More radical than the criticisms
made by Baines or Collins, Finnegan submits that the categories of literacy
theory are accompanied by a plethora of unwanted biases, and to such an
extent that the use of any literate categorizations as heuristic, even analytic,
tools in the social sciences is unwarranted, if not outright objectionable. As
she points out, the categories of literate practices are associated with a longstanding interest, among laypersons, in contrasting the worth of different
people within the same society or across different cultures. For Finnegan, no
meta-theoretical safeguards can prepare the ordinary literate categories for
scientific use. She insists that the elitist preconceptions as well as the ethnocentric biases – cultivated particularly by Western Europeans - related to taxonomies of literacy practices cannot be mitigated, likely due to the latter’s
irreducible link to the agents’ discriminatory use of terms such as illiterate or
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13

literate. Based on this premise, she concludes that these taxonomies point to
fictitious social facts, and thus their prospects for scientific use remain zero
(2006).
As Finnegan points out, terms such as illiterate, literate, scribe and author
have acquired a deep political significance; their use has historically been
embedded in discriminatory practices in a variety of socio-economic or political settings, leading sometimes to subordination relations. A quick reply to
this type of worry is that nothing precludes Goody, or any social scientist,
from distancing his or her theoretical use of a term from the unfair discriminatory aspects with which his or her theory may have been contingently associated. Moreover, a critical, revisionary use of the terms can help ascertain the
relevant discriminatory practices and request the needed political changes. To
illustrate, a politically sensitive theory of race would still be able to document
subjects’ using the term or the notion of race differently from one historical
period to the other, and with different political consequences. It can also mirror and even motivate changes in the subjects’ own construal of race, while
still using the theoretical notion of race for the purposes of identifying and
explaining the relevant social facts (Haslanger 2000, Root 2000, Miller 2000).
But before I shall advocate a revisionary use of literate categories, let me address Finnegan’s overarching concern with the inevitable impact of our ordinary taxonomies in a social theory of literacy. The starting point of my reply
to Finnegan is an examination of the general idea behind her argument, i.e.,
that terms and concepts with social origins and political import cannot help
identify social facts for the purposes of a social macro-theory. As philosophers
of social sciences have argued in other areas of social theory, the fact that social taxonomies are at least partly constructed by the persons engaging in the
related practices does not entail that the notions involved in the subjects’ acts
of discriminations are fictitious, and thus eliminable from our social ontology
(Searle 1995, Martin and McIntyre 1994, Ruben 1998, Miller 2000, Haslanger
2000). On the contrary, ordinary social classifications among people, such as
those based on race, gender, kinship, and ethnic origin can and have been
adopted by social scientists, at least as a heuristic prelude to social macrotheory. As illustrated by social theories of race or gender, ordinary social categories can and have been re-drawn for the purposes of capturing systematic
correlations and providing explanations of social facts, thus preparing the
ground for revisionary uses of the relevant social terms/categories (Haslanger
2000, Saul 2006). If so, there seems to be nothing particularly suspect about
Goody’s having adopted, in his literacy theory, categories that are already
used by agents in literate societies, especially if one further refines and thus
prepares the ordinary literate categories for scientific use.
13

See also Bloch 1998 for similar concerns with the alleged ethnocentric bias in literacy studies.
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However, in response to Finnegan’s main concern that the agents’ own literate categorizations shine through even their allegedly ‘purified’ deployment
in social macro-theory, it is important to be specific about the nature of the
subjects’ own discriminations and the roles they play in social-scientific explanations. I argue that the irreducible inclusion of agents’ own discriminations is not as problematic as it may seem, although this result entails some
changes to our working definition of a literate society.
As another example, let us look briefly at race as a social term/notion. Reference to racial taxonomies is irreducible in a social macro-theory of race, since
whether and how people are classified in terms of race within a society is
shaped to a significant degree by their self-conceptions and/or whether they,
as agents, recognize the category of race, given their non-linguistic or linguistic behaviour. This suggests more generally that social notions, such as kinship, race or gender, are historical and psychological, in the sense that they
reflect the agents having adopted a particular body of beliefs and a related
linguistic practice over a significant period of time (Searle 1995, Hacking 1995,
Haslanger 2000).
But the identification of social facts about races or gender does not hang merely on agents’ individual acts of discrimination and/or on their use of the language. To illustrate, at the level of macro-sociological theory, races are identified in terms of social facts depending also on their being forms of organization, institutions which systematically employ and thereby reinforce racial
taxonomies, e.g., a slave trade, a segregated school system, discriminatory
hiring policies, wide differences in income levels, training and career opportunities, etc. (Searle 1995, Miller 2000). By analogy, a social theory of literacy
points out that it is specific to literate cultures that they typically adopt public
inscriptions as forms of communication, institute libraries or some system of
training or schooling, as well as specialized bureaucracies (Gough 1968,
Febvre and Martin 1997 (1976), Stock 1986, Schmandt-Besserat 2007).
There is, then, a clear sense in which ordinary social terms and notions may
be socially constructed at both the individual-psychological level and at the
institutional level. But if so, it is important that the macro-sociological theory
distinguish between the two types of social facts, and thus enable us to look
for kinds of evidential support required for ascertaining each of them (Ruben
1982, Searle 2006, Wilson 2007). To mirror the fact that the social theoretical
notion of a literate society requires both types of social construction, in the
second version of the definition, I construe the notion of a literate society as
two-layered:
Def. 2: L is a literate society iff (i) L members engage in, and recognize,
institutionalized roles and rules governing the production and use of
texts (however these are defined in material, technological terms), and
(ii) individuals discriminate by and among themselves, based on a spe-
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cific body of beliefs related to use of texts and reflected in their public
language.
This new version of the definition is faithful to Goody’s expressed interest in
categories which help outline social facts described both inside and outside
the mind (1986, 175-6). Albeit through a promissory note, the explicit reference to a specific body of beliefs that are adopted by individual agents stresses
the need to identify what mental states or contents rest behind individuals’
acts of discrimination characteristic of literate societies. In turn, this should
allow us to point out exactly what is irreducible and cross-cultural or, respectively, what can and should be revised, if any, about their beliefs or their use
of language, e.g., politically correct or discriminatory use of terms such as
illiterate or scribe.
Let me summarize the reply to Finnegan’s concerns. When it comes to the
metaphysical pedigree of its related categories (e.g., writing system, illiterate/literate person), a social theory of literacy is (again) in as good a shape
as other consecrated areas of social studies. First, the identification of social
kinds does not hinge only on agents’ individual acts of discrimination, or on
their common use of terms such as black, woman, or illiterate. Second, the coopting of these terms for theoretical purposes does not confine a social scientist to the agents’ own understanding of such terms. Both race and gender
studies have focused on identifying the relevant social kinds in order to document institutionalized subordination, and have defended a revision of our
ordinary use of the terms or concepts as part of a broader corrective social
movement. By extension, social theorists of literate practices may also be in
a position to dissociate the meaning of the word illiterate, for instance, from
the history of its abusive deployment, and to encourage deference to literacy
theorists for the true reference of the terms literate or illiterate. Third, the
prospects of a revisionary analysis of terms referring to social kinds help address Finnegan’s concern with the alleged elitism of a social theory of literacy.
Since such revisions require explicit definitions of the relevant social terms,
I suggest we need more, not less focus on clarifying the proper definitions of
our ordinary taxonomies concerning literate groups, practices or societies, as
well as the historical benefits of a literacy-based education.
Based on the two-layered definition introduced above, Goody’s supporters are
also in a position to challenge the critics’ allegation that a social theory of literacy must necessarily amount to a monolithic depiction of literate practices
(Baines 1983, Collins 1995, Sawyer 2002). On the contrary, the two-layered
definition opens the path for more nuanced characterizations of the individual, micro-level specific cognitive skills based on inter-disciplinary psychological inquiry. For instance, the definition can accommodate cross-linguistic evidence indicating that conventional notions of word are not necessarily employed by adult speakers of all languages and that, function of their different
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literacy skills, their performance varies for a range of segmentation tasks
along word-boundaries or phonemes (Hoosain 1992, Olson 1996, Homer 2009,
Veldhuis & Kurvers 2012). But the definition can also contain further investigations of the macro-level forms of institutionalized manipulations of texts,
evidenced in a wide-range of historical research (e.g., norms or conventions
for borrowing manuscripts and copying them in Ancient Egypt, Medieval Chith
na or Europe, for printing dispensations in the 16 century Europe, author
th
rights or schooling policies in the 20 century (Gough 1968, Febvre and Martin
1997 (1976), Stock 1983, Eisenstein 1986)).
Again, consistent with Goody’s work, our second definition affords the description of a wide range of literate practices and cultures: oral, archaic, preliterate, proto-literate, restricted, emerging literate or advanced literate societies (Goody 1986). While the inclusion of such a wide range may not assuage
all of the critics’ qualms about the so-called Western ethnocentric paradigm,
the idea that there is a spectrum of literate cultures should at least put to rest
their concern that once having distinguished between literate and oral cultures, literate practices can no longer be characterized in the fine-grained
manner as evidenced at the ethnographic level (Bloch 1998, Finnegan 1999,
Sawyer 2002, Finnegan 2006).

4.1. Which causes/agents for change in literate cultures?
To complete my argument that there is both room and need for a social macro-theory of literacy, I now turn briefly to the critics’ contention that the notion of a literate society is an improper unit of analysis due to the dubious
type of explanations which it affords. For example, in his attack against
Goody, Bloch is particularly concerned with what he takes to be Goody’s suggestion that writing systems can have social or cognitive consequences all by
themselves, e.g., as they feature in Goody’s explanations of a society’s religion
or system of law as influenced by its literacy practices (Goody 1968, Bloch
2003). Similar charges of technological determinism are a recurrent theme in
the writings of many of Goody’s critics who support the alternative “ideological view” of literacy (Baines 1983, Street 1984, Finnegan 1988, Besnier 1991,
Raven 2001, Sawyer 2002, Finnegan 2006).
In response to this worry, I shall now argue, albeit briefly, that the twolayered definition introduced above allows us to say that the relevant causes
are in fact located in individual agents’ body of beliefs and related institutions,
and not in the writing systems themselves. Pace Finnegan, such explanations
can find their home not in our everyday attempts to make sense of other people’s lives, but likely inside social scientific accounts of various facts concerning people’s culture and history. While a full-blown response the critics’
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charge of technological determinism is beyond the scope of this paper, I outline the main criteria and resources for the success of such a reply.
To begin with, it is important to take note, early in the argument, of a significant implicit constraint on the success of a defense against Bloch’s allegation.
The reference in Goody’s preferred type of explanations of social or intellectual change to causes that are specified at the individual-psychological level —
so as to eschew the charge of technological determinism— also has to steer
one away from methodological individualism, i.e., from introducing as explanans psychological properties intrinsic to the agents. To remain consistent
with the argument in section 3.1 above, the favored type of explanations rooted in a social notion of a literate society has to bypass the appeal, for explanatory purposes, to causes intrinsic to the agents, for instance to merely innate
features. I argue thus that for the cultural anthropologist, the challenge of
eschewing technological determinism is a two-fold one: not only to show —as
I try to do in this section— that agents themselves and their reasons for action
are the intended causes of social explanations involving literate practices, but
also that the specific body of beliefs to which these explanations allude does
not merely concern individual agents, say, given their biological endowment
—the goal of section 4.2.
To begin, let us remind Goody’s critics that despite their contention, the notion
of a literate society we are considering already includes institutional forces,
and thereby allows, just as Goody’s empirical studies have shown, that political, economic, andreligious influences shape the individuals’ use of writing in
a variety ways (Goody 1968, Gough 1968). Second, and more importantly, accounts of large-scale intellectual or social change which typically involve as
explanans the use of relevant scripts or writing systems are best construed as
short-hands for taking certain types of social relations and individuals’ related
cognitive structures as explanans. Or if so, such accounts make irreducible
mention of the agents’ own construal of writing systems, just as Bloch requires
(Febvre and Martin 1997 (1976), Stock 1983, Goody 1987).
To illustrate this construal of an explanation in terms of both (i) institutionalized roles and rules and (ii) certain bodies of beliefs that are specific to literate
individuals, let us look briefly at an account of the ancient Near-East’s artistic
output. More specifically, I focus on the dramatic intellectual transition in the
ancient Near-East from the holistic, evocative art of the seventh millennium to
the narrative, linear compositions exhibited on ceramic pottery, floor or wall
paintings, or seals. As archeological studies have stressed, around 3500-3000
B.C. in the art of the Near East, images are presented in clearly identified horizontal registers, with the size and order of these images appearing to be orthographically and semantically structured, e.g., those placed to the right or of
bigger sizes are of higher importance, following the boustrophedon direction
of the script-based tables, and thus intended to be deciphered with an analyti-

114

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
cal, linear eye [Figure 3]. In contrast, the earlier art produced in the sixth to
fifth millennium sites (i.e., prior to the introduction of the impressed scriptbased tables) is highly stylized, with compositions covering the entire circumference of the vessels, and whose effect is delivered as a whole, mainly due to
repetitious designs, and usually presented in circular or topsy-turvy patterns,
and with no narrative composition [Figures 1 and 2].

Figure 1. Samarra vase 1

Figure 2. Samarra vase 2

[source: http://bharatkalyan97.blogspot.ca/2013/04/bronze-age-writing-in-ancient-near-east.html]

Figure 3. Uruk/Warka vase
[source: http://www.uned.es]

What can explain the striking similarities between the composition of paintings on ceramic pottery, floor and wall paintings or the composition of carved
seals and vases, on the one hand, and features of writing on the impressed
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tables used around 3500-3000 B.C., on the other hand? The archaeologist’s
hypothesis is that around the time such new type of art is produced “consciously or unconsciously, figures in an image were treated according to principles similar to those governing the signs of script” (Schmandt-Besserat 2007,
25, italics mine).
Let us, then, take Schmandt-Besseat’s hypothesis at face value, i.e., her claim
that that writing influenced the ancient Near East art of the third millennium
accounts for the well-founded, fundamental differences between composition
patterns documented quite widely and consistently during the relevant period
of time. As a hypothesis, the idea that writing influenced art in the ancient
Near East is mediated, and realized, by myriad types of social relations and
individuals’ script-related cognitive structures as explanans. Specifically, the
hypothesis is a place holder for very many individual-level event tokens, such
as training a scribe, painting a wall, carving an impressed table for accounting
purposes, which collectively are taken to have exerted causal powers in this
case. The hypothesis presumes that if and when individuals have scriptrelated skills, they may regard such competencies as a source of economic
benefit, social status, aesthetic pleasure, even self-identity or moral edification, and thus take them up (consciously or unconsciously) as part of their
reasons for action. While appealing to types or structures of social relations,
the account of the emergence of linear, narrative art in the ancient Near East
—and more generally, the social macro-theory of literacy— may still consistently take the agents’ related skills as causally efficacious at the individual
(psychological) level, contingent on a matrix of social rewards including status, social disadvantages, and values (Ruben 1998, Rosenberg 2007). Thus,
pace Bloch, neither social structural explanations, nor the social notion of
a literate society which these explanations presuppose entail a commitment to
technological determinism.
My reply to the kind of concern expressed by Bloch implies that structural
explanations of the type Goody envisages come with an important caveat.
Hypotheses such as that of the rise of linear narrative art are empirical claims,
i.e., subject to the standard criteria that we use to evaluate social-scientific
theories. Just as Goody stresses in later descriptions of his research program,
the claim of such structural explanations is simply that, for now, the reference
to individuals’ competencies specific to literate societies, and the types of social relations which made them possible, provide the best explanation of the
transition to linear narrative art in the ancient Near East, as it has indeed
been suggested by Schmandt-Besserat (Goody 2004).
Against the background of the arguments in section 3.1 and 3.2 concerning the
metaphysical pedigree of various literacy theses, we are also in a position to
construe them as working empirical hypotheses, which are judged both individually and collectively. A social macro-theory of literate societies is open to
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empirical research in a variety of fields of investigations, from research in
other social studies, e.g., race, gender or kinship, to archaeology, history, semiotics, developmental psychology or cognitive neuropsychology, as well as
philosophy of mind and language. This openness to cross-disciplinary research in other fields is also suggestive of my final defense of Goody’s research program against methodological individualism, which will complete
my reply to Bloch.

4.2. Is writing unlike speech?
To remind, I defined the social notion of a literate society in terms of both
institutionalized roles and rules governing the production and use of texts,
and individuals’ acts of discriminations based on a specific body of beliefs
related to use of texts. Even so, given my stress on the causal efficacy of individuals’ literate skills above, and the imprecise description of the specific body
of beliefs, it is still unclear whether the individual competencies that are causally efficacious in the dynamics of a literate society are themselves intrinsic,
i.e., innate or at least mostly biologically driven, or whether they are socially
determined. Thus, the emphasis placed on the causal efficacy of individuals’
body of beliefs for the purposes of my defence of Goody against the charge of
technological determinism, makes my position potentially vulnerable to the
concern that it eventually succumbs to methodological individualism or essentialism.
My task, then, is to provide an account of literate cognition, or of a literate
mind, that does justice to the following constraints: to articulate what is specific, even irreducible, about the cognitive, individual layer of the second definition, but to stress that these cognitive structures are socially constructed,
rather than merely innate or biological, and thus to demonstrate that our
sample definition of a literate society affords the interpretation of the type of
facts identified in literacy theses as social facts.
While Goody’s work has, for the most part, not been explicitly focused on this
aspect of literacy theory, it nevertheless points in a fruitful direction by stressing the important idea that (at the conceptual, cognitive level) writing is different from speech. Unlike some of his critics who emphasize that writing and
speech are not different in kind (Sawyer 2002), his approach to writing supports the opposite view, and thereby offers the stepping stone to a fuller char14
acterization of what is irreducible about literate agents’ psychology. But empirical evidence for the idea that writing is unlike speech comes from a varie14

The position on the cognitive status of writing is one of clearest point of discord with his critics,
but it is only tackled by Sawyer 2002b, while it remains an important presupposition / ingredient
of the opponents’ theory.
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ty of sources. I will only briefly mention three lines of evidence here, in order
to show that all of them are supportive of Goody’s position on writing, and
fully consistent with our definition of a literate society (Harris 1986, Dehaene
2009, Wilson and Clark 2009).
In his account of the origins of scripts, Harris (2002) argues that the introduction of a writing system brings with it the agents’ realization that “[s]peaking
is only one of the ways in which we can do things with words. [T]o realize that
essential limitation of speech is precisely the hallmark of literacy” (2002, 45).
In developing or mastering a system of writing, speakers acquire a new stance
towards speech as human activity; they come to see it as only one possible
realization of linguistic competence, or only one of the ways in which humans
communicate through language. Writing seems thus to enable this new perspective on language mastery as multiply realizable, and thus as more abstract than speech. Roughly, as Harris, Schmandt-Besserat or Olson envision it,
the core element of the micro-level body of beliefs specific to members of
a literate practice is what they call a literate conception of language (Harris
1986, Schmandt-Besserat 1996, Olson 2001).
While this is not the place to expand on the idea that writing skills and mental
structures are unlike speech in that they involve a new understanding of linguistic content, it is important to note that this idea is not meant to underline
the conceptual or cognitive superiority of literate agents, nor the historical
teleological status of any writing system in particular (e.g., alphabet-based
writing). But the thesis that writing is different from speech in some important aspects can also be further elaborated and supported by empirical
psychological research on literacy-related skills, both in developmental psychology and in neuro-psychological accounts of the effects of reading on the
brain (Olson 2001, Tolchinsky 2003). As Dehaene stresses, our learning the
specific rules for writing a variety of languages is constrained by our brain
architecture, and exploits the plasticity of our visual system, through a mechanism he calls neuronal recycling. According to his neuro-psychological account, the evolution of scripts can be interpreted as a long-term cultural effort
to make writing “fit” for being able to invade the information-processing capabilities of our visual system (Dehaene 2009). But if so, literate skills have
a cultural and neuro-psychological basis that is different in important aspects
from the innate language faculty posited to explain the acquisition of our ability to produce and understand speech (Chomsky 1988).
Furthermore, Goody’s emphasis on the distinction between writing and
speech can also be naturally developed along the lines of the following hypothesis in the philosophy of mind, inspired by the extended cognition model
of the mind: tokens of writing systems are not merely among the causes of
literate skills, not merely their triggers, but literally constitutive of our literate
cognitive skills and practices (Wilson and Clark 2009, Theiner 2011). Accord-
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ing to this conceptually driven reasoning, certain cognitive capacities that are
made possible by writing are thus by their very nature socio-cultural,
i.e., their physical manifestation includes not only mental processes and
events inside an individual’s head but also a suite of bio-externally located
representations, just as Goody intended.
To conclude, equipped with a refined version of the thesis that writing is different from speech, various literacy theorists can address Bloch’s concern
with technological determinism. Under this approach the supporter of the
social definition of the notion of a literate society does not fall prey to the
methodological individualism (or biological essentialism), as this is often sug15
gested in literacy studies. At the same time, it also refutes Bloch’s claim that
“tools do not alter [agents’] purposes”(2003, 101).

Conclusion
To summarize, in the last part of the paper, I have argued that, of the three
main elements of Goody’s view of writing as “a technology of the intellect,” the
first two are empirical hypotheses, and should thus be assessed not for their
alleged conceptual failings, but rather for issues having to do with their ex16
planatory success and corroboration with other empirical hypotheses. Arguably, since the social definition of the notion of literate society passes the tests
implied by his critics’ arguments, it can also provide the basis for a sound
evaluation of any counter-examples to applied, specific literacy theses, such as
that by Schmandt-Besserat outlined above.
My conception of the notion of literate society also suggests that social macrotheory of literacy ought to be informed by research on literate practices in
fields which are traditionally not considered relevant to literacy theory proper. Both empirical research on literate skills in fields such as archeology, cognitive psychology, and conceptually driven inquiry in social metaphysics and
philosophy of mind and language contribute to the debate. By pursuing this
more radically interdisciplinary approach, one can hope to test further
Goody’s visions for social theory, and those of his critics. However, I have
15

In my view, the characterizations of writing-based cognition reviewed in this section imply
a stronger approach to the social nature of literacy than the one suggested by Sawyer’s methodological nonreductive individualism. As a consequence of our cognitive limitations, and broadly of
our human nature, we do not develop literate skills and the accompanying abstract conception of
language unless we construct, in a social setting, the technology required for representing core
features of our language faculty. At least to reflect this feature of literacy accurately, I would
argue that we need an ontological position on it, and a holistic one to boot.
16

As outlined in section 2, the first two elements of Goody’s position are (a) his theses concerning
the variety of consequences writing practices have for a society’s understanding and manipulating
of the world and (b) his construal of writing as a communicative practice (cognitively) different
from speech.
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tried to show that we can safely put to rest the critics’ attack against the social
notion of a literate society Goody’s position presupposes.
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Abstract
The theory of embodied cognition can provide HCI practitioners and theorists
with new ideas about interaction and new principles for better designs.
I support this claim with four ideas about cognition: (1) interacting with tools
changes the way we think and perceive – tools, when manipulated, are soon
absorbed into the body schema, and this absorption leads to fundamental
changes in the way we perceive and conceive of our environments; (2) we
think with our bodies not just with our brains; (3) we know more by doing than 3by seeing – there are times when physically performing an activity
is better than watching someone else perform the activity, even though our
motor resonance system fires strongly during other person observa tion; (4)
there are times when we literally think with things. These four ideas have
major implications for interaction design, especially the design of tangible,
physical, context aware, and telepresence systems.
Categories and Subject Descriptors: H.1.2 (User/Machine Systems); H.5.2
(User Interfaces): Interaction styles (e.g., commands, menus, forms, direct manipulation).
General Terms: Human Factors, Theory.
Additional Key Words and Phrases: human-computer interaction; embodied
cognition; distributed cognition; situated cognition; interaction design; tangible interfaces; physical computation;, mental simulation.
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1. INTRODUCTION
The theory of embodied cognition offers us new ways to think about bodies,
mind, and technology. Designing interactivity will never be the same.
The embodied conception of a tool provides a first clue of things to come.
When a person hefts a tool the neural representation of their body schema
changes as they recalibrate their body perimeter to absorb the end-point of
the tool (Là davas 2002). As mastery develops, the tool reshapes their perception, altering how they see and act, revising their concepts, and changing
how they think about things. This echoes Marshall McLuhan’s famous line
“we shape our tools and thereafter our tools shape us” (McLuhan 1964).
A stick changes a blind person’s contact and grasp of the world; a violin changes a musician’s sonic reach; roller-skates change physical speed, altering the
experience of danger, stride, and distance. These tools change the way we encounter, engage, and interact with the world. They change our minds. As
technology digitally enhances tools we will absorb their new powers. Is there a
limit to how far our powers can be increased? What are the guidelines on how
to effectively alter minds?
Consider a moment longer how coming tools will change us. On the “perception”
side, our senses will reveal hidden patterns, microscopic, telescopic, and beyond our electromagnetic range, all visualized imaginatively. On the “action”
side, our augmented control will be fine enough to manipulate with micrometer precision scalpels too small for our genetic hands; we will drive with millisecond sensitivity vehicles big enough to span a football field or small
enough to enter an artery. Our future is prosthetic: a world of nuanced feedback and control through enhanced interaction. These are the obvious things.
Less obvious, though, is how new tools will redefine our lived-in world: how we
will conceptualize how and what we do. New tools make new tasks and activities possible. This makes predicting the future almost out of reach. Designers
need to understand the dynamic between invention, conception, and cognition.
It is complicated. And changing. Good design needs good science fiction; and
good science fiction needs good cognitive science.
Consider next the role the body itself plays in cognition. This is the second clue
to our imminent future. The new theory of mind emerging over the last
twenty years holds that the physical elements of our body figure in our
thought. Unimpaired humans think with their body in ways that are impossible for the paralyzed. If true, this means that thought is not confined to the
brain; it stretches out, distributed over body and cortex, suggesting that
body parts, because of the tight way we are coupled to them, may behave
like cognitive components, partially shaping how we think.
Before the theories of embodied, situated, and distributed cognition “thinking” was assumed to happen exclusively in the head. Voice and gesture were
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ways of externalizing thought but not part of creating it. Thought occurred
inside; it was only expressed on the outside. This sidelined everything outside
the brain. Thus, utterance, gesture, and bodily action were not seen as elements of thinking; they were the expression of thought, proof that thinking
was already taking place on the inside. Not really necessary.
On newer accounts, thinking is a process that is distributed and interactive.
Body movement can literally be part of thinking. In any process, if you change
one of the key components in a functionally significant way you change the
possible trajectories of the system. Apply this to thought and it means that
a significant change in body or voice might affect how we think. Perhaps if
we speak faster we make ourselves think faster. Change our body enough and
maybe we can even think what is currently unthinkable. For instance, a new
cognitive prosthesis might enable us to conceptualize things that before
20

were completely out of reach. And not just the 10 digit of pi! It would be
a new way of thinking of pi; something unlike anything we can understand
now, in principle. If modern cognitive theories are right, bodies have greater
cognitive consequences than we used to believe.
This idea can be generalized beyond bodies to the objects we interact with. If
a tool can at times be absorbed into the body then why limit the cognitive to
the boundaries of the skin? Why not admit that humans, and perhaps some
higher animals too, may actually think with objects that are separate from
their bodies, assuming the two, creature and object, are coupled appropriately? If tools can be thought with, why not admit an even stronger version of
the hypothesis: that if an object is cognitively gripped in the right way then it
can be incorporated into our thinking process even if it is not neurally absorbed? Handling an object, for example, may be part of a thinking process, if
we move it around in a way that lets us appreciate an idea from a new
point of view. Model-based reasoning, literally. Moving the object and attending to what that movement reveals pushes us to a new mental state that
might be hard to reach without outside help.
If it is true that we can and do literally think with physical objects, even if
only for brief moments, then new possibilities open up for the design of tangible, reality-based, and natural computing. Every object we couple with in
a cognitive way becomes an opportunity for thought, control, and imagination. These cognitively gripped objects are not simply thought aids like calculators; things that speed up what, in principle, we can do otherwise. They
let us do things we cannot do without them, or at least not without huge
effort. The implications of a theory of thinking that allows lifeless material
things to be actual constituents of the thinking process are far reaching. They
point to a future where one day, because of digital enhancement and good
design, it will be mundane to think what is today unconceivable. Without
cognitively informed designers we will never get there.
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1.1. Overview and Organization
This article has six sections. In the next section, Section 2, I review some of
the literature on tool absorption (Maravita and Iriki 2004), and tie this to
a discussion of the theory of enactive perception (O’Regan and Noë 2001;
Noë 2005), to explain why tool absorption changes the way we perceive the
world. The short answer is that in addition to altering our sense of where
our body ends each tool reshapes our “enactive landscape”—the world we
see and partly create as active agents. With a tool in our hands we selectively see what is tool relevant; we see tool-dependent affordances; we extend our
exploratory and probative capacities. This is obvious for a blind man with a
cane, who alters his body’s length and gains tactile knowledge of an otherwise
invisible world three feet away. His new detailed knowledge of the nearby
changes his sense of the terrain, and of the shape of things too big to handle
but small enough to sweep. He revises his perceptual apprehension of the
18
peripersonal both because he can sweep faster than he can touch and because he has extended his peripersonal field (Iriki et al. 1996; Ladavas 1998).
It is less obvious, though no less true, that a cook who is clever with a blade,
or knows how to wield a spatula, sees the cooking world differently than a
neophyte. Skill with a knife informs how to look at a chicken prior to its
dismemberment; it informs how one looks at an unpeeled orange or a cauliflower, attending to this or that feature, seeing possibilities that are invisible
to more naı̈ve chefs or diners. The same holds for spatulas. Without acquaintance with a spatula one would be blind to the affordances of food that
make them cleanly liftable off of surfaces, or the role and meaning of the
way oil coats a surface. With expertise comes expert perception (Goodwin
1994; Aglioti et al. 2008). This is a core commitment of embodiment theory: the
concepts and beliefs we have about the world are grounded in our perceptualaction experience with things, and the more we have tool-mediated experiences the more our understanding of the world is situated in the way we
interact through tools.
In Section 3, the longest part of the article, I present some remarkable findings
that arose in our study of superexpert dancers.
One might think that we already know what our bodies are good for. To some
extent, we do. For instance, the by now classic position of embodied cognition
is that the more actions you can perform the more affordances you register (e.g.,
if you can juggle you can see an object as affording juggling) (Gibson 1966). Our
bodies also infiltrate cognition because our early sensory experience of
things, our particular history of interactions with them, figures in how we
18

Peripersonal space is the three-dimensional volume within arm’s reach and leg’s reach. Visual
stimuli near a hand are coded by neurons with respect to the hand, not the eyes or some other
location reflecting egocentric location (Makin et al. 2007).
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understand them ever after. Meaning is modal-sensory specific (Barsalou
2008). If we acquired knowledge of a thing visually, or we tend to identify
that thing on visual grounds, we stimulate these historic neural connections in
the later visual cortex when thinking of it (Barsalou 1999). These visual experiences often activate motor representations too, owing to our history of motor
involvement with the things we see. Thus, when thinking or speaking we
regain access to the constellation of associations typical of interacting with
the thing. Even just listening to language can trigger these activations in the
associative cortex. The sentence “the alarm sounded and John jumped out of
bed” will activate areas in the auditory and motor cortex related to alarms
and jumping out of bed (Kaschak et al. 2006; Winter and Bergen 2012). This is
the received embodiment view.
In the findings reported here I discuss additional ways bodies can play a
role in cognitive processing, ways we can use the physical machinery of the
body and not just our sensory cortex and its associative network. This means
that our bodies are good for more things than have traditionally been assumed. More specifically, I discuss howe we use our bodies as simulation
devices to physically model things.
For example, we found in our study with dancers that they are able to learn
and consolidate mastery of a reasonably complex dance phrase better by
physically practicing a distorted model of the phrase than by mentally simulating the phrase undistorted. If all that matters is what happens in the
brain we would not observe this difference in learning between simulating
in the head and simulating with the body. But somehow, by modeling a
movement idea bodily, even when the model is imperfect, the dancers we
studied were able to learn more about the structure of their dance movement than by simulating it without moving. Perhaps this intuitive. But
more surprisingly, the dancers learned the phrase better by working with
the distorted model than by practicing the way one intuitively thinks they
should: by physically executing the phrase, or parts of it, in a complete and
undistorted manner, repeatedly. In other words, our dancers learned best
when they explored a dance phrase by making a physical model of the
phrase (through dancing it), even though the model they made was imperfect. Standard practice might not be considered to be modeling. No one predicted that finding! The dancers seem to be using their bodies in a special way
when they make these imperfect models.
This is not specific to dance. Mechanics trying to understand a machine may
sketch on paper an imprecise or distorted model. This can help them explore mechanical subsystems or help them consider physical principles.
Architects may sketch in fluid strokes their early ideas to get a feel for the
way light pours in, or how people might move through a space. Accuracy is
not important, flow is. Violinists when practicing a hard passage may work
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on their bowing while largely neglecting their fingers. They are not aiming
for perfection in the whole performance; they are fixating on aspects. To
fixate on certain aspects it may be easier to work with their body and instrument than to think about those aspects “offline” in their head. These
sorts of methods may be common and intuitive; but on reflection, it is odd,
to say the least, that practicing (literally) the wrong thing can lead to better
performance of the right thing (Kirsh et al. 2012). I think this technique is
prevalent, and deeply revealing.
Does anyone understand how or why it works? The knee-jerk reply is
that for sketches, at least, the function of the activity is to take something that is transitory and internal—a thought or idea—and convert it into
something that is persistent and external—a sketch. This allows the agent to
come back to it repeatedly, and to interact with it in different ways than
something purely in mind (Buxton 2007). But persistence doesn’t explain the
utility of making physical actions like gesturing, violin bowing, or dancing, all
of which are external but ephemeral. How do we think with these ephemera?
Section 4 explores why such ephemera might be so effective. The answer
I offer is that body activity may figure as an external mediating structure
in thinking and practicing. The dance practice we observed, called “marking”
in the dance world, seems to work well because the dancers model just the
aspects of a movement they want to think about. This is better than mental
simulation alone because making the body move through step one may
prime step two more forcefully than just running through step one in the
mind’s eye. Motor cortex primes motor cortex. Predictably, we also found that
practicing the correct movement is a better way to practice than lying down
and running through a movement idea mentally. But if getting the body to
move for the sake of motor and procedural priming were all that is special
about physical practice then why would practicing distorted movements
yield better learning than practicing the correct movement?
To explain why working with an imperfect model might be better than
working with the real thing, I explore how the body, or physical models
more generally, can help people project the structure or idea they are most
interested in. When a dancer marks a movement with her body she creates a
cognitive support for herself that helps her to: (a) manage what she will attend to at each moment, (b) focus her thought on the relevant features or
aspects of the movement idea, and (c) compute outcomes and trajectories,
ultimately in ways that may be better than through mental simulation, or
better even than through correct physical practice (and hence kinesthetic
perception too). Sometimes working with a simpler thing, even if it is imperfect, is better than working with a perfect thing.

129

Language, Literacy, and Media Theory
The comparative advantage of using imperfect models is variable. Sometimes it is best to work directly with real things; to dance the real phrase if you
can, to practice the whole musical passage, or to work with real engines. This
is probably true for simple dance phrases, simple musical passages, and
simple physical objects. Whether it is more effective to work with the real
thing or a model depends, of course, on what you are trying to accomplish.
Sometimes it is easier to manipulate models than to manipulate the real
thing. The real thing may be cumbersome, heavy, or slow and difficult to
handle. Sometimes it is better to gesture, sketch, or work with a simplified
model. For certain tasks, working with a model has a better cost structure,
both physically and cognitively. Similarly, dancing a real phrase may require coping with too many complexities at once. An imperfect model may be
more flexible, simple, and adaptable than the real thing.
The same benefits, however, may hold for mental images, which is why sometimes it is so useful to work things through in one’s head rather than working
directly with real things. Mental images, just as gestures and simplified movements, are fast and flexible. So predictably, sometimes they are the most convenient thing to think with, better than embodied models (that is, gestures and
overt movements) and better than working with the real thing. But working
with a mental image also has limitations. When an object has a complicated
spatial structure, or is highly detailed, it is often easier to simulate outcomes
by manipulating either the real physical thing, or an appropriately simplified
physical model of the thing than to simulate manipulating that thing
through mental imagery (Kirsh and Maglio 1995; Wexler et al. 1998). It all
depends on the internal and external cost structure of the manipulation,
what is often called the mental and physical costs. The scientific challenge is
to determine the right dimensions to measure cost (Kirsh 2010). If we can discover these dimensions, we may be able to predict when working with a basic
model is best; that some-times simplified physical models, even biased ones,
are better things to think with and practice with than either working with
“real” things or working with internal imagery.
The upshot is that, given our case study, it seems that imperfect models can, at
times, help us outperform ourselves. Despite our not yet knowing exactly
when imperfect models help us outclass, my own belief is that we use our bodies (and hands) far more often for modeling than previously appreciated. This
has implications for design. If it is true that imperfect modeling can, at times,
facilitate thinking and learning better than imagination or better than working with the real object of knowledge, the question arises as to why we must
be the modeling agent. Why not watch someone else be the external simulator or watch a computer-created simulation? Maybe it is possible to make
our thinking process run faster, or cheaper, or deeper if we piggyback on
the actions of others or on the actions of computers.
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In Section 5, I present additional results from video analysis of choreographic creation to show that using one’s own body to explore a dance movement is a
better way to understand a dance movement than watching someone else
explore it. This may seem obvious, but the point needs to be made because
there has been so much discussion in the neuroscience literature on the power of the motor resonance system (Rizzolati and Sinigaglia 2007; Agnew et al.
2007; Aglioti et al. 2008).
There is extensive neurophysiological evidence of a close link between action observation and action execution. For reviews, see Viviani (2002), Buccino et al. (2004), Rizzolatti and Craighero (2004), Wilson and Knoblich (2005). It
has been convincingly argued that we reenact or mimic an actor’s movements
by covertly behaving as if we are the actor rather than the observer (Sebanz
and Shiffrar 2007). These covert actions can be subliminal. The motor system
can be activated by “imagining actions, recognizing tools, learning by observation, or even understanding the behavior of other people” (Jeannerod 1994,
2001), as well by the processes of motor preparation that underpin “(intended) actions that will eventually be executed” (Jeannerod 2001). So a covert action is the internal counterpart that may or may not be hooked up to an overt
action. As Jeannerod, the originator of the idea, said “Every overtly executed
action implies the existence of a covert stage, whereas a covert action does
not necessarily turn out into an overt action” (Jeannerod 2001). The surprising
thing is that processes in this covert system may be so strong that that even
just watching an action may be as powerful a learning experience as performing an action oneself (Cross et al. 2009). This means that we might be
able to watch someone else gesture or dance or manipulate gears or sketch a
structure and our thinking is driven forward just as effectively as if we were
the one overtly gesturing, or dancing, etc. Although the comparison is rarely
made, an analogy to listening to someone speak may be apt. When attending
to someone talk, if listener and speaker are in tune with them, they seem to
synchronize their thinking. To make sense of their speech, their inferences
must largely march in step. Might this cognitive resonance also apply by
watching others perform action or by watching them manipulate objects?
This ties in with a further thesis of embodied cognition: to fully make sense of
what we are seeing we need to run our motor system simultaneously with
watching to get a sense of what it would be like if we were to perform the
action ourselves. Our sympathetic body involvement grounds the meaning
of action in a personal way. It activates an ideomotor representation that
gives us first-person knowledge of another’s action (Shin et al. 2010). Because
we see things as if we are the agent we understand the point of the action,
the details to be attended to, and the reason it unfolds as it does (Knoblich
and Flach 2001). When we experience another’s action as if we were that
person, we can appreciate why it makes sense to do things that way. We
covertly compute the subgoal structure of the action. (Prinz 1997). Evaluat-
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ing the scope and limits of this central claim is important in building a balanced view of embodied cognition.
I address this question briefly, again using data from our dance study, by discussing the extra knowledge the choreographer of the piece acquired by executing movement rather than just watching it. I speculate that the key extra he
received from overt bodily involvement over and beyond what he would get
by simulating an action covertly is knowledge of kinesthetic things that
have no visual counterpart: for instance, pain, resistance, gravitational pull.
What is true for choreographic creativity likely applies to other types of
creativity. I believe the cognitive importance of overt action generalizes
beyond dance and is important for designers to understand. For as we
look for new and better ways to extend cognition, we need to know when
and how effectively we can piggyback off the efforts of others—how and when
we learn by watching—rather than having to be the acting agent who learns
by overt doing.
In Section 6, I briefly unify the theory of tools and bodily thinking into an
account of how objects, and not just body parts, can be brought into the thinking process. This too is important for designers, since it offers a possible
foundation for the power of tangible and physical interfaces. I conclude the
article with a brief coda reviewing the main ideas and some of their further
implications for interaction design.

2. TOOLS CHANGE OUR BODY, OUR PERCEPTION, OUR CONCEPTION
2.1. The Space Around Us
Studies based on human lesion, monkey neurophysiology, and human imaging, such as fMRI and TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), provide
evidence that when suitably embodied, human and mammal brains construct multiple representations of space (Colby 1998; Graziano and Gross
1995). Certain brain cells fire specifically when objects approach the space
around the body, such as when we see an insect fly toward our face, or when
our hands are about to be touched. This near-body region is called peripersonal space. It can be understood informally as the space surrounding an
agent that is within easy reach (Ladavas et al. 1998; Brain 1941). In addition to
peripersonal representations there are neural representations for personal
and extrapersonal space. Personal space refers to the space occupied by the
body itself (Vaishnavi et al. 1999; Coslett 1998; Bisiach et al. 1986). Extrapersonal space refers to space beyond the reach of our limbs (Previc 1998;
Brain 1941).
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2.2. Tools Change Our Body Schema
Tools bear a special relation to peripersonal space since we code the distances
of nearby things in manipulation-relative and touch-relative ways (Maravita
et al. 2002). That is, we code what is nearby—more precisely, what is “within
reach”—in terms of how far we have to move our arms and hands to manipulate or touch things. When we use a tool to reach for a distant object it is as
if we are extending our motor capability and we treat our hand as if it is
elongated to the tip of the tool. Tool use transiently modifies action space
representation by revising what is now within reach. No surprise, then, that
humans can quickly adapt their spatial representation to functionally meaningful things such as within fly-swatter distance, tennis reach distance, fencing distance and even pole-vaultable height. As Maravita and Iriki (2004)
put it, “neurophysiological, psychological and neuropsychological research
suggests that this extended motor capability is followed by changes in specific
neural networks that hold an updated map of body shape and posture (the putative ‘Body Schema’).” Apparently, we change our body schema to include a
tool’s dimensions (or at least its end-point). We absorb the tool into our
19
functioning body . The original work by Iriki et al. (1996) showed that when
Japanese macaques were given a rake and three weeks of training in using
the rake to pull in food pellets just beyond their reach, the specific neurons
representing the hand and arm, as well as the space around these body parts,
changed their firing pattern to include the rake and the space around it. In
interview Iriki described it this way:
In the parietal association area, there are neurons that compare somatic sensation with visual information and become activated upon recognizing the body. In untrained monkeys, these neurons do not become
activated because the rake is nothing more than a foreign implement.
After they become able to use the rake as a tool as a result of training,
however, the neurons become active as if the rake is recognized as an
extension of the hand (Iriki 2009).

2.3. Extending the Body and Redefining the Peripersonal
The tools we have discussed reshape our peripersonal space by extending it a
few feet. Can tools let us extend it to terrains that are geographically remote? This is a useful question for interaction designers. For designers work
with a sense of where the body ends and the environment begins. If certain
tools can be absorbed, this body boundary becomes an element to be negotiated in design.
19

A further question worth asking is whether our somatic representation of the rigidity and
strength of our “extended” limbs is altered when we hold a rigid tool or strap on large skis.
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There is ample anecdotal reportage that our sense of where our body
boundaries are, and what in space we can affect can be altered through telepresence and teleimmersion. With digital help we can act on objects arbitrarily distant and then perceptually sense what we are doing. For example,
there are tele-presence systems that enable an operator to manage a submersible on the ocean floor, a land vehicle in a war zone, and a scalpel in another
town’s operating theater, while all the while ensconced in a cozy room some
miles away. Given the right sensori-motor hookup the remote human feels as
if she is in contact with a robust “enactive landscape” to think, speak, and
interact with, as if there. One might think, before studying, that the key success condition is for the tele-agent to have worked in the relevant enactive
landscape up close first, using his or her unaided hands and eyes. You need to
have worked with a scalpel in your actual hand before mastering it in your
digital hand. But this is not really necessary. Pilots of submersibles can be
trained on remote enactive landscapes from the start as long as action and
feedback are close enough in time. It seems that what falls into your peripersonal space, at one or another moment, can be negotiated early on through
practice with tools.
This raises the next question. How different can our remote “body parts” be
from our own before we cannot assimilate them? Snap-on arms and legs
are one thing. But how about two sets of nine-fingered claws that operate
in articulate and continuous ways? Controlling these by means of a pianolike multifingered input device might work for claws with ten or less fingers. But what about twelve-fingered claws, and what about having the
fingers work in continuous fashion? Probably not impossible; but clearly an
interface challenge. And then there is the question of how different a scene
in a virtual world can be before it shatters our situated grasp of things?
Can we cope with a world that runs at clock speeds fifty times our own?
A rudimentary start on experimentally determining the constraints on
embodied extensions was made by Ikiri et al. (1998) when testing to see if a
monkey’s sense of hand size changes by replacing the normal image of its
hand with an enlarged one. As reported by Blakelee (2004):
Dr. Iriki allowed the monkeys to see a virtual hand on a video monitor
while the monkey’s real hand, hidden from view, operated a joystick. When
he made the image of the hand larger, the monkey’s brain treated the virtual hand as if it were an enlarged version of its own; the brain’s hand area
blew up like a cartoon character’s hand.” Evidently, anatomical mappings
can be remapped.
How far can these remapping transformations go? An enlarged hand seems
innocent when compared with some of the mutant alterations we can imagine. Is a person like Edward Scissorhands possible? Are there limits on what
can be a prosthetic “body part”? And can these bizarre body parts, especially
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the ones that involve distant interaction, be incorporated into our peripersonal space as long as we tightly control them? These are open questions for
the embodiment program. They address the core HCI question: what makes a
tool, prosthetic, or digital helper work and feel natural? What are the limits
to neuroadaptation driven by immersion?

2.4. Tools also Change Our Perception
Perception is altered by our skill in using tools. This is the next implication of
extending the embodiment paradigm to include tools. Hills look steeper than
normal to subjects wearing a heavy backpack (Proffitt 2006). When a tool is absorbed into our body schema, our perception of height, distance, and related
magnitudes changes. The added effort of carrying around weight affects
perception. That is just a start. The space in front of a car is affected by the
maneuverability, power, and speed of the car. Gibson called this “a sort of
tongue protruding forward along the road” (Gibson and Crooks 1938). It is
something like the safe operating envelope, the stable handling region, “the
field of possible paths which the car may take unimpeded” (Gibson and
Crooks 1938). By parity of reasoning we would predict that warehouse staff
wearing roller-skates will judge the length of inventory shelves to be shorter,
as they speed down aisles looking at the way things can be picked up. Downhill skiers will view the traversability of the terrain differently when wearing
skis than when wearing boots, and surfers will view waves differently depending on whether they are on a short or a long board. In all these cases,
equipment affects how things are seen because how we act on the world, and
the tasks we perform, shape how we perceive.
In the Gibsonion approach to perception (Gibson 1966) the world to be perceived is defined relative to the action repertoire of a perceiver A{a1 , a2 , . . .
an }. Change the repertoire and you change the mode of interaction by which
the perceptual world is partly constituted. With a tool, the action repertoire is
increased to include tool-enabled actions, so there ought to be new affordances to perceive. Remarkably, Gibson wrote next to nothing on the effect of tools
20
on perception or the relation between tool and affordance. This points to a
tension in the classical Gibsonian position. Holding a hammer or carrying a
lit cigarette is not a function of untutored human bodies. These behaviors are
not in our native action repertoire, our culture free repertoire. But they are
natural in an artifactual world, the real world we inhabit. They have consequences Gibson would have appreciated. For instance, as most of us have
unfortunately observed, a person who smokes cigarettes will see most physi20

See Jones (2003) where the word “tool” does not appear in his discussion of Gibson’s evolving conception of affordance over his lifetime.
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cal environments as filled with things and areas that afford catching ash,
things that can serve as ashtrays. Nonsmokers are blind to them. A stonemason will look at bricks for places to apply cement; when looking at an odd
brick he will “see” the particular trowel shape that is needed. A competent tool
user may perceive the affordances brought into existence by her use of tools,
even when those tools are not in her hands!
Skill is a factor too. A person’s skill in using a tool partly determines the conditions in which it can be used successfully. An expert carpenter can use a chisel effectively in more situations than a novice. Accordingly, skill affects what
an agent will see in a given situation; skilled tool users detect more toolrelevant features, tool-related affordances, than lesser-skilled users.

2.5. Goals Make Perception Enactive
Goals also figure in perception. This view moves us beyond Gibsonian exegesis to a more enactive paradigm (Varela et al. 1991). The enactive account of perception (Myin and O’Regan 2008; Noë 2005) starts from the Gibsonian insight that perception is active and based on the possibilities of interaction,
but it then adds three more things: interests, attention, and phenomenology.
These lead to a conception of an environment that is both more and less than
Gibson assumed.
When something grabs our attention we often fail to notice things that are
visually obvious. This is called attention blindness (Simons 2000). In a famous
example, subjects failed to notice a person in a gorilla suit a few feet in front of
them because they were concentrating on whether a basketball was being
passed legally. They were so focused on the ball they ignored the hairy legs and
hands, and the mask.
We also overlook elements in full view when we are distracted by a major
change, especially if the “in your face” change occurs simultaneously with the
other changes. This is called change blindness (Rensink 2002). Jointly, the effect
of this dual blindness is that the world we experience is a tiny fraction of what
is there to be perceived. Like a hyperbolic visualization, we exaggerate the
parts we are interested in and remain unaware of parts that hold no interest.
Because the tools we carry are usually related to our goals and activities, indirectly they shape attention and interest. They narrow and expand our view
hyperbolically.
At the same time, though, when we see something, we don’t just see what
our eyes have taken in; we factor in predictions about what we expect to take
in if we continue to look around. Phenomenologically, we experience more of
the world than there often is. For instance, when people look at Andy Warhol’s Wall of Marilyns they do not saccade to every print of Marilyn (Noë
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2005). They look at a few, perhaps examine some quite closely, and peripherally register the rest. Yet their experience is of a complete wall of Marilyns. Somehow their current perceptual experience includes the counterfactual beliefs of what they would see were they to look at each and every print
21
closely.

2.6. Enactive Landscape
Let us introduce the idea of an enactive landscape as the structure that
an agent cocreates with the world when he or she acts in a goal-oriented
manner. An enactive landscape is meant to capture the goalor activitydependent nature of the perceptual world. It is the merger of a few ideas: task
environment – the states and actions that are related to the achieving the
goals and interests of the agent, the broader set of outside things or properties that can be acted on by that agent, and the full range of properties that
agent can discriminate. The idea of an enactive landscape is a useful concept
for designers to bear in mind when inventing new tools or systems because
when a person has a tool in his hands his reshape their enactive landscape:
they perceive more things and properties when working with a tool than they
would when working unaided. In a sense, designers create enactive landscapes by designing tools.
Take the case of musical instruments. Apart from voice or clapping, music comes
into being because musicians use musical instruments. No music makers and
22
no musical instruments then no music. Musical instruments provide the
basic physical landscape a musician encounters. But the more skillful the
musician, the larger the enactive landscape they inhabit, because skills combine with instruments to constitute a bigger world of possibilities. Music, conceptualized as this bigger world of instrument created possibilities, is an ex21

This approach is worth putting in computational terms. To capture the idea that our counterfactual expectations are already factored into our experience we can represent perceptual experience as the current state of a predictive system, a broad-branched Markhov system of some sort,
or a predictive state representation. Each branch, each path, represents an action that might be
taken: a saccade to the far image, a step to the right and glance forward, and so on. Attached to
each action is a probability of what one would likely see or feel. The predictive system should be
further constrained by adding biases on the probability of actions that are a function of the goals
and interests of the agent. Thus, an art historian, because of his interests, might be more likely to
approach etchings closely to examine the printing technique than a casual observer. Or, returning to a cigarette smoker, because her cigarette-related interests are strongly activated when in
the act of smoking, she is even more likely to look around for ashtray-like things. This constructed
counterfactual space, with a probability distribution over outcomes that factors in the likelihood
of a particular person acting in a certain way, is what defines the current state of a perceiver and
what determines her experience.
22

We ignore the Platonist claim that music is part of an ideal realm on par with numbers and
other mathematical objects independent of construction.
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treme instance of an enactive landscape. To a musician it is the set of possibilities that because of their instrument they can bring into being. An enactive
landscape, then, is the set of possibilities that can in principle be brought
into being when an agent interacts with an underlying environment while
engaged in a task or pursuing a goal.
To complete this picture we need to remember that much of our environment is defined by rules and cultural constraints. Chess, sports and other
games depend more on their rules, then on physical things like boards, playing
areas, pieces and equipment. Rules and cultural influences mean that the same
physical kitchen can constitute many cooking landscapes. The enactive landscape of a cook emerges from the interplay of a cook’s interests and the cultural
resources – such as recipes, food and taste preferences – with the physical
things present – the ingredients, pots and pans, heat and layout of the kitchen. Each chef ’s vision is primed to notice the details of their physical space as it
relates to their current recipe and their cooking style. (Almeida et al., 2008).
In fact, looked at more closely, at each moment what a chef sees is partly
primed by the tools in their hand. They see the things they might cut when
they have a knife in their hands, the places to lay a dirty spatula when they
are holding a spatula and so on. The same tunnel vision will apply during
medical surgery. We are always primed to see the elements we expect to see as
we precede in a task or an activity. (Endsley 1995). This means that the
probability distribution that weights the possibilities present in an enactive
landscape, will dynamically change as the agent shifts around the goal and subgoal structure of his or her task.
Given, further, that we all multitask during most of our waking life, the actual environment we live in, must be a superposition of dozens of enactive
landscapes, each one with its own set of prediction generating elements and
attention drawing features, rising and falling with our shifting interests.
(Kirsh 2005). In designing a workplace, then, skill resides in blending the
many enactive landscapes of its probable inhabitants to minimize error, maximize effectiveness, reduce fatigue and delight aesthetic sensibilities. Understanding the role of tools in shaping these enactive landscapes is a first step.
The second step is to understand how co-creation evolves. Embodied cognition offers us new conceptual tools to analyze agent environment interaction.

2.7. Tools Change Our Conceptions
The final way tools change how we engage the world is by reshaping our conception of what is present and what is possible, not just our perception. An
agent’s immersion in an enactive landscape inevitably leads to concept formation. We are learning engines. Most of the concepts we learn are highly
situated and ad hoc (Barsalou 1983). They arise as meaningful elements in the
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activity that cocreates an enactive landscape, but may not have obvious natural generalizations. For instance, the way we perceive a beer bottle as we struggle to open it will typically give rise to the concept of trying-to-twista-cap-off.
The phenomenon (the trying process) and the concept (the idea of what we are
trying to do), are embedded in the cap opening activity. The idea of captwisting may eventually be generalized beyond beer bottles to other domains
and tasks, losing its ad hoc status. But it started out highly situated in the
specifics of beer bottles. When we use tools we multiply our ad hoc concepts
because they multiply our enactive landscapes.
Opening beer bottles is typical of everyday tasks. Every task has its ad hoc concepts: washing our hands (ad hoc concept: the idiosyncratic way we each use
hand soap), putting on socks (ad hoc concept: how we arrange each sock before
slipping our foot in), sitting down (ad hoc concept: the way we stick our bottom
out as we bend our knees). In each task there are task-specific things that represent points of learning or indicators of mastery. The hallmark of an ad hoc
concept is that there is an attendable something, a potentially meaningful attribute that can be identified, attended to, referred to at the time (at least in
thought), that is revealed in the performance of the task. Not everyone will
have the same ad hoc concepts, but in any task there are always many things
we must attend to and which can become objects of thought. Some are the affordances in the environment, others are the actions we perform, or the
special way we perform them.
What does this unending, and potentially idiosyncratic, production of ad hoc
concepts mean to designers? It tells us that design is never finished and never
truly universal. When agents have an ad hoc concept they are in a position to
think explicitly about their situation reflectively. For instance, TV watchers often surf between channels. Channel surfing is an emergent behavior that, once
recognized, can drive the desire for change. Without the concept it is unlikely
that anyone would identify the standard hassles with channel surfing. For
instance, who has not had the irritation of switching from one channel because of a commercial, only to return to it after the program has restarted?
This hassle, that is, the difficulty of timing when a commercial has finished – constitutes a design opportunity. In some TV’s this need is met by a picture-inpicture feature that permits watchers to monitor the last channel while surfing, then toggling immediately back. The concept of channel surfing is typical
of the cycle of how design gives rise to new and emergent behaviors that in
turn give rise to new designs. It highlights how learning in our built-up
world is continuous and how enactive landscapes are both personal and
evolving. This year’s cost structure incorrectly measures next year’s interactions as learning changes our behavior and cost benefit function (Kirsh 2010).
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3. RETHINKING THE ROLE OUR BODY PLAYS IN COGNITION
So far we have discussed how our tools and bodies are used to achieve pragmatic goals. Bodies and tools can be used for nonpragmatic goals as well. Professional dancers, when practicing, use their bodies nonpragmatically for epistemic and “cognitive” purposes— specifically as a means to physically model
things. The same may sometimes be true for gestures (Goldin-Meadow 2005;
Goldin-Meadow Beilock 2010) and for many of the things we manipulate. We
think with them. Manipulating a physical thing is, at times, a method for
driving thought forward. In this part we provide empirical support for this
claim and speculate on why it is true.

3.1. An Experiment with Superexpert Dancers
The data to be reported comes from a single experiment undertaken in 2010 to
test the effectiveness of different ways of practicing a new dance phrase. It is
part of a much more comprehensive cognitive ethnographic study exploring
embodied and distributed cognition in dance creation. See Kirsh et al. (2009),
Kirsh (2012a, 2012b), and Kirsh et al. (2012) for a description of that larger
project. In this experiment we found that partially modeling a dance phrase
by marking the phrase, as it is called in the dance world, is a better method
of practicing than working on the complete phrase, that is, practicing fullout. We also found that both marking and full-out practice are better methods of practicing than repeated mental simulation, a process found effective
in other activities. (see Kossylyn and Moulton 2009). This last result is intuitive: it is better to practice physically than solely in one’s head. But the first
result, that partial modeling—a form of practicing a dance phrase aspect-byaspect—can at times be better than trying to duplicate the perfect dance
phraseS is a surprising result. Its explanation brings us closer to appreciating
how physical activity—with body or tools—can help drive thought. Our results
also suggest that prior work on learning by observation and learning by mental practice may not scale up to complex movements. Externalizing thought
processes improves or reshapes inner processes.
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Fig. 1. (a) An Irish river dancer is caught in mid move; (b) the same move is marked
using just the hands. River dancing is a type of step dancing where the arms are kept
still. Typically, river dancers mark steps and positions using one hand for the movement and the other for the floor. Most marking involves modeling phrases with the
whole body, and not just the hands.

3.2. What Is Marking?
As discussed briefly in the Introduction, marking refers to dancing a phrase
in a less than complete manner. See Figure 1 for an example of hand marking, a
form that is far smaller than the more typical method of marking that involves
modeling a phrase with the whole body. Marking is part of the practice of dance,
pervasive in all phases: whether creation, practice, rehearsal, or reflection. Virtually all English-speaking dancers know the term, though few, if any, scholarly
23
articles exist that describe the process or give instructions on how to do it.
When dancers mark a phrase, they use their body’s movement and structural
form as a support structure for imagining the real thing, or perhaps as a representational vehicle pointing to the real thing or some aspect of it. The key feature is that they do not recreate the full dance phrase they normally perform;
instead, they create a simplified or abstracted version—a model, a 3D sketch.
The received wisdom is that dancers mark to save energy, to avoid strenuous
movement such as jumps, and to practice without exhausting themselves
emotionally. But when they mark they often report that they are working
in a special way, such as reviewing or exploring specific aspects of a phrase,
its tempo, movement sequence, or underlying intention, and that by marking
they can do this review without the mental complexity involved in creating the
24
phrase “full-out.”

23

Search by professional librarians of dance in the U.K. and U.S. has yet to turn up scholarly
articles on the practice of marking.
24

These reports were gathered by the author during interviews with dancers in the Random
Dance company, as part of this study on marking.
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Marking, or the practice of creating a simplified version of a process—a personal model to work and think with—is found in countless activities beyond
dance. Adults who play tennis, golf, or basketball can be seen running through
a “practice” swing or shot for themselves, as if to prepare themselves for the real
thing. Sometimes they even do this without a racket, club or ball. Cellists will
sometimes practice passages on their arm, running through finger positions on
their “right forearm held upright in front of the chest, as a substitute for the
neck of the cello” (Potter 1980, page 109) in a manner reminiscent of an Irish
river dancer hand marking a jig. No sound emerges. Theatrical performers, too,
can often be seen muttering their lines, or executing “practice” moves before
stepping out on stage. It is a standard activity in theater to do an “Italian
runthrough”—a slang phrase for saying one’s lines and moving about the stage
extra fast when staging a play to clarify the timing and relative positions of the
actors. All these cases are related to marking. The common element throughout is that people seem to prefer working with a simplified version of a procedure to practicing the full-out version. In a slightly different way, playing tennis
or ping-pong on the Wii is substantially like marking the real thing.

3.3. Why this Matters to Designers
Much learning and training is based on full-out practice. Why is this the
most efficient way to teach everything? If our results generalize, then procedures and skills, in particular, might be better taught by a process akin to
marking, where we create little models of things, or use our own bodies to
pantomime what we must do. This is a highly general idea that can become a
focus of good design for the learning component of any device. Moreover, as
an example of an understudied way that humans think, it opens up new approaches to designing things as different as tools for problem solving, recipes
for cooking, or resources for smarter collaboration. We return to this shortly.

3.4. Why this Matters more Generally
The finding that marking is the best method of practicing challenges common
sense and previous work on complex motor learning. It is common sense
that practicing something the way it should be performed ought to be more
effective than practicing it with intentional distortions, or with essential components missing. If that were not so then repeatedly drawing a face in caricature, or perhaps in some other distorted fashion, rather than drawing it
realistically ought to lead eventually to drawing the face more realistically
than doing one’s best to draw it correctly each trial. Similarly, practicing tennis stokes without a ball, or by ignoring one’s body position during impact, ought
to lead to better shots at times than always practicing in proper form. Future experiments may show that both these marking-like methods are, in fact,
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better forms of practice than always practicing in an undistorted, full way.
There are well-known precedents. In music performance, for example, using exaggeration in rehearsal is thought to be a helpful method of practicing,
delivering results that surpass repeated full-out play (Hinz 2008). Players often
practice one aspect of a passage—its fingering, rhythm, or bowing, while neglecting intonation or tonality (Stern and Patok 2001). Evidently, marking
25
may already have a valued place in training. But as a general method,
practicing only distorted versions of the real thing, or versions that leave out
essential components, is a counterintuitive method of rehearsal. Our unanticipated result is that this counterintuitive method can be effective.
Our findings also challenge recent work on dance learning. In several experiments (Cross et al. 2009), found that repeated exposure to a target
phrase—and hence “practice” by mental simulation in the motor resonance
system—leads to comparable performance to full-out physical practice. This
unexpected result was found to hold for learning the rhythm and steps for
pieces in a game like Dance Dance Revolution (DDR), where subjects must
stamp their right or left foot onto footprints on a mat in time with music. Subjects watched the video repeatedly and may have played covertly. In our experiment, the phrases to be mastered were far more complex than DDR, involving
movement of the entire body, with dynamics and feeling. When confronted
with these more complex phrases we found that dancers benefited far
more from marking and full-out practice than simulation. This suggests that
moving the body in a controlled manner, even if not close in form to the target
movement, can facilitate performance.
If our results about marking are true then marking during dance practice
should not be seen as a sign of fatigue or laziness, as it so often is in dance studios. Rather, it may be a strategic method for selective training. This opens
the door to developing more effective methods of selectively working on “aspects” of a phrase. We speculate that the success of marking also tells us
something about how the body itself can be used to help manage attention,
improve focus, and even facilitate simulation in a selective way. The body
may well draw attention to what is important in an activity in the way a hand
in speed-reading drags the eyes to help reading.

25

Marking does not have an acknowledged value as a form of practice in dance despite its
universality. Choreographers and dancers recognize that they cannot always practice the full
form or a movement. But marking is thought to be a distant second best method. (oral communication by Wayne McGregor, and other professional dancers)
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3.5. Conjecture and Method
When designing the experiment, our conjecture was the following.
(1) Practicing a dance phrase full-out would be better than mental simulation,
(2) Marking would lie somewhere in the middle: better than mental simulation but worse than full-out.
Owing to the power of the motor resonance system we wanted to see if anything would be gained by adding body activity to the mental simulation and
projection we thought occurred during marking anyway. Our belief was that
dancers would learn something from marking, just not as much as from
practicing full-out. To test this idea we used the dancers from Random
Dance, the contemporary company we have been studying (Kirsh et al. 2009).
All these dancers are superexperts, chosen from an audition pool of 800 professional dancers throughout Europe and the States.

3.6. Procedure
The design required dividing the ten dancers in Random Dance into three
groups: A, B, All three groups were brought into the studio and taught a new
dance phrase lasting about 55 seconds. The teaching phase lasted 10 minutes.
At the end of it, the group left the studio and the dancers returned, one by one,
to the studio and performed the dance in front of the teacher, who graded
them to set their baseline. As shown in Figure 2 each group, A, B, C practiced
in one of three conditions: full-out, marking, and lying on their back using
mental simulation. They were then individually regarded. After the first
round the dancers swapped practice conditions and were taught a second
phrase of about the same duration and complexity as the first.
Each dancer’s performance was graded according to established criteria— technicality, memory, timing, and dynamics—first by the teacher in real
time and later by two independent expert observers who reviewed the video
frame by frame. Once all dancers were graded, the group returned to the
same large studio and practiced the dance for 10 minutes. When practicing
they faced in different directions and told not look at each other. Once this
10-minute practice period was over they left the studio and, as before, returned one by one to be graded by the same criteria as before. See Figure 3.
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Fig. 2. Experimental conditions. Subjects practiced mastering a phrase in one of
three conditions. They marked the phrase, practiced it full out, or lay on their back
and mentally simulated dancing the phrase. After being evaluated they had a fiveminute rest, changed conditions, and were then taught a new phrase. In this way all
subjects practiced in each condition.

Fig. 3. (a) The temporal structure of the experiment is displayed. After a 10-min.
teaching phase subjects are evaluated, then they practice, then they are evaluated
again. Learning is understood as the change in grade acquired during the 10-min.
practice phase. (b) the experimental design, a 3 by 3 Latin Square, is shown.

3.7. Measures
Technicality. This means the level of precision found in positions and transitions on a five-point scale, in increments of .5. How structurally correct is the
position? When a transition is the object of interest, its structural aspect
can be assessed along a technicality dimension too. Other elements of accuracy, such as the phrase’s dynamic fidelity, are evaluated in the measure on
dynamics.
Memory. Memory, or level of detail, refers to the completeness of the movement.
Does the movement display all the elements at each level in the hierarchy of
detail?
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Timing. This refers to the level of precision in the duration of individual
steps and the duration of transitions. To code timing, coders used frame-byframe measures for great precision in comparing test conditions to their
normative standard.
Table II.

Dynamics. This refer to the force, speed, and acceleration of movements.
Various qualities of motion such as resistance, juiciness, roundness, emotionality, and intentionality are also included in the category of dynamics.

3.8. Results
Our analysis of results showed the following.
(1) Marking is the most effective overall method of practicing, being
slightly more learning efficient than practicing full-out across the key
dimensions of Memory, Technique, and Timing (mean difference = .31; p
= .0189). In dynamics, however, full-out is better.
(2) Both marking and full-out lead to substantially more learning than mental
simulation across all dimensions (mean difference = 1.19; p = .0001).
(3) Mental simulation is not a strong form of practice; there was negligible
learning and in many cases practice by mental simulation led to a decrease in performance.
Table II shows the mean improvement from practice (the learning delta) as
measured on a 5-point scale. Improvement was best for marking, less for fullout and negative for mental simulation. The absolute difference in delta be-
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tween marking and full-out is 0.31, which is significant when measured by
the z-score for Technicality, Memory, and Timing (p = .0189). Full is better for
Dynamics but not significantly so (p = .145). All p values were computed over
z-scores to reduce noise caused by variability in dancers, measure types and
graders.
Table III shows that marking is significantly better than full-out for learning the
aspects of a phrase related to technicality and memory. Not surprisingly it is less
effective at learning dynamics, which are rarely practiced in marking. Mental
simulation was most effective for thinking about technical elements (precision
in movement). It led to decreased performance, that is, negative learning, for
movement details.
To compute these values we first performed one-way ANOVAs on all measures
in all conditions and found highly significant differences throughout. We then
ran pairwise post hoc comparisons (Tukey’s HSD) and computed p values as
shown in Table IV.

4. THEORETICAL IDEAS THAT MIGHT EXPLAIN WHY MARKING
IS SO EFFECTIVE
What might explain why marking facilitates mental simulation? And what
might explain why marking is better than full-out practice? The explanation I
offer highlights a general process that, I believe, applies more broadly than
just to dancing, to practicing skills and to thinking with the body. The explanatory principle proposed applies also to the process by which we think
with tools and everyday objects. Marking is merely an activity where it is
especially easy to notice physical thinking.
When dancers mark they project beyond what they are actually doing to a
more ideal movement. We found qualitative support for this idea from interviews with the dancers. When asked what they think about when marking they reported that they have in mind the full-out movement, though
with fewer dynamics. They do not “see” themselves dancing in a distorted
way, as they would if observing themselves in the studio mirror while marking, but rather kinesthetically from the inside, feeling the key aspects of the
movement. They seem to be projecting kinesthetically, and to some degree visually, from their marking movement to the “correct” or normative movement.
This correct movement is what they have in their mind’s eye. Marking is just
the external support or scaffold that helps them have the right mental imagery in mind.
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Table III.

Table IV. P Values Showing the Significance of Findings.
Measure
Memory
Technicality
Timing
Dynamics
Mem,
Tech,
Timing

Mark
.7334
>Full
.0029
.0194
.0189

Full>Mar
k
.145
-

Mark>Si
<.0001
m
<.0001
<.0001
.0003
<.0001

Full>Si
<.0001
m
.0005
<.0001
<.0001
<.0001

To explain how an imperfect model of a movement—which is what marking
literally is—can behave as a physical support we need to introduce a few
ideas. We begin with projection and anchoring.
Projection is a mental process akin to attaching a mental image to a physical
structure. When we project onto an object, whether kinesthetically or visually,
we experience ourselves intentionally augmenting the object. The object
anchors our mental image, and successful projection requires spatially or
temporally locking the projected image onto the anchoring structure. In the
case of visual projection, the easiest form of projection for sighted people to
understand, the image to be attached must be the right size and be connected to a specific location on the external structure.
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When we imagine an object, we again are dealing with mental images but we
do not attach them to anything in the external world. Imagination has no
physical anchor, and imagined images need have no specific size or location.
By contrast, when we perceive an object, we are not imagining or projecting anything. Our experience is of an external object or scene that is supposed to be
really there. In veridical perception it is. Perception produces the highestresolution experience and varies far less among fully sighted subjects than
does the vividness of imagination and projection, which varies greatly.

Fig. 4. The differences between perception, projection, and imagination can be understood as that between seeing the X and O marks on a grid, projecting an image of X and
O onto a blank grid, and imagining X and O on a blank sheet of paper, or forming a
mental image of the board and marks while blindfolded. Subjects in the experiment
described shortly were tested in the projection and imagination conditions only. They
played by calling out moves using the cell numbering system shown.

As shown in Figure 4, the difference between projection, imagination, and perception can be represented by three conditions in which subjects might play a
tic-tac-toe game, the domain in which we experimentally explored the idea of
projection and imagination.
—Perception. Subjects see the actual inscriptions of X and O on a board.
Games are played in the ordinary way, by making marks. The complete
state of the game is explicitly represented by the placement of X’s and O’s
and visually evolves with play. No memory of past moves is required since
it is on display.
—Projection. Subjects see only a blank tic-tac-toe grid and have to mentally
augment the grid with moves. The grid never changes no matter how many
moves are taken. Everything has to be remembered by the subject, but the
grid might help structure or support visual recall. Projection is like augmenting reality.
—Imagination. Subjects see a blank page. To play the game they must imagine all moves. There is no grid to help support or scaffold their visual recall.
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They can play the game in this condition either blindfolded or looking at a
blank piece of paper. Imagination, at its best, is like creating a virtual reality
game.
In Kirsh (2009b), the results of running 24 subjects playing tic-tac-toe in the
projection and imagination conditions were reported. There was no perception
condition since it was assumed that if subjects recorded their moves they
would perform at ceiling. To play the game, all subjects first learned to
name cells using a 1–to–9 numbering system, as shown in Figure 4 for the
3× 3 board, and a 1–to–16 system for the 4× 4 board. To play the game they
called out their move after hearing their opponent’s. To test for visual imagination capacity we administered the standard vividness of visual imagery
test (VVIQ II) beforehand.
The results were not simple. Subjects did not play tic-tac-toe with better
speed accuracy in any 3× 3 condition. This was not what we predicted.
Having a grid to anchor projection did nothing in the 3× 3 game where one
rarely needed to recall more than 5 or 6 moves.
Table IV.

In 3× 3 games there were no significant differences between conditions. In 4× 4 games
mean performance was significantly better in the grid condition than in blank
(mean difference = 1.6s, p = .002). When subjects were binned into weak and strong
visualizers it was clear that strong visualizers benefited less from a grid to project
to. Strong visualizers grid > blank = .8s, p = .625; weak visualizers grid > blank = 3.7s,
p = .014.

To challenge the subjects, we then taught them to play 4× 4 games. In this
condition the visual memory load is much greater and we found that having a grid appears to facilitate all subjects, but the effect is strongest among
subjects with lower visualization capacity. As predicted, the grid now appears
to serve as an understructure or scaffold for projecting moves. The effect was
divided, though. For weak visualizers the grid strongly enhanced performance.

150

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
By contrast, strong visualizers only trended to perform better with the grid.
As shown in Table IV, in 4 × 4 games there is an interaction between mental
imagery ability and the usefulness of the grid. Evidently, if a subject can play
the game well in her imagination she gains little from projecting to a
blank grid. Although our experiment should only be seen as a pilot study
(n = 24 overall, with n = 6 strong visualizers, n = 6 weak visualizers), the
implication, we believe, is that at some point, when a spatial memory task
becomes hard enough, everyone benefits from external structure. Hence we
predict that even good visualizers will benefit from a grid if they play tic-tactoe on 5× 5 boards.
The relevance of this finding to marking is that if a movement is easy to
learn then marking may not help dancers “visualize” the movement any more
accurately than mental simulation. Only if a movement is hard to learn would
we predict that marking facilitates projection by enabling dancers to bring to
mind movements that are more detailed or precise than they can mentally simulate while lying down. This is consistent with the findings of Cross et al. (2009)
and Williams and Gribble (2012). Both found that subjects who simply observed
other people performing a dance movement were able to learn that movement
comparably to those practicing the movement fullout themselves. Notably, the
movements they studied were simple steps forward or sideways, unlike the
dance phrases we studied, and the movements were learned in response to an
on screen prompt. This suggests their learning task was easy and the memory
requirements much weaker than either tic-tac-toe or learning whole dance
phrases.

4.1. Marking as a Mechanism to Support Projection
The conjecture we have offered is that marking is a better way for dancers to
practice than mental simulation because the act of creating an external
movement provides a physical anchor for the dancers to project their full
movement onto. This physical anchor carries some of the weight of imagination and helps dancers to think more effectively about aspects of their
movement that they are trying to improve, recall, or practice. When dancers mark they sketch a movement schematically but have in mind the real
or ideal thing. They accomplish this feat either by projecting on top of
marked movements or by using marking as a mediating structure to facilitate mental simulation in some as yet unexplained way.
There is little hard proof we can provide that establishes that marking
supports projection more than by analogy with our tic-tac-toe experiment at
present. There are some further analogies to be found occurring in natural
contexts, however, that may show the prevalence of this sort of phenomena.

151

Language, Literacy, and Media Theory
In music practice keeping the beat by tapping one’s foot is a plausible
analog to using a blank tic-tac-toe board. When musicians tap, arguably, their
tapping serves as an anchor for projecting the musical rhythm to be performed. Musicians report that when they tap it is to provide them with a
stable pulse to help them stay on track while thinking about the musical
rhythm they must play. Tapping serves as a support structure because it is
thought to be caused by an internal oscillator (Eck et al. 2000). that is sufficiently automatic to liberate higher motor planning centers to work on
different, but coordinated, sorts of actions: the rhythmically more complicated musical rhythms that are played “on top of the beat”. Because the oscillator is autonomous it behaves like an external resource, like a tic-tac-toe
grid, that can be leaned on. For complex rhythms it may help a performer
to stay in time. Foot tapping may be a dynamic analog in the sound domain
to visual projection in the visible domain.
Orchestral practice provides another example of dynamic projection, this
time tied more directly to marking. When a conductor gestures to his ensemble, carrying the beat with the dynamics of arm and baton, he is doing
more than simply embodying or displaying beat. He is marking the piece. His
arm and gestural dynamics direct each musician to attend to specific musical
features: crescendo, counterpart, entry moments, etc. These movements cue
performance. But they obviously are not the same full-out thing that performers do. The conductor does not play any notes. He does not use a bow
or blow or strike drums. All the information encoded in his gestures is
sparse and aspectival. But by marking the music he provides performers
something they can work off of. The conductor’s animation anchors projection; it anchors performance. Conducting is so natural and useful we can
readily believe that players themselves might run through their own part
conductor-like, stressing aspects of their music, using gesture and voice
rather than through full-out performance on their instrument. A final case
of gesture anchoring projection, this time a purely internal form of projection, is found in studies of mental abacus. Frank and Barner (2012) studied
elementary students in Gujarat, India. The students were taught to add
and multiply using an abacus and, once proficient, were then asked to perform calculations without using an abacus. The practice is known as mental abacus because the students still use an abacus to calculate with,
though it is an imagined abacus and their manipulations of it are also imagined. When students work on their mental abacus, however, they almost
always flick their fingers, marking-like, partially miming the action of
moving the beads. When they are not permitted to use their hands, their
performance suffers (Frank and Barner 2012, Hatano et al. 1977). This suggests that gesturing is not simply an epiphenomenon, that is, an unnecessary accompaniment to the mental operations that do the real work. Hand
motions seem to improve mental simulation. The mechanism is possibly

152

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
much like marking in dance. By imperfectly simulating moving beads on a
physical abacus, the students help to create and transform mental structures.
They project from their own gestures.

4.2. Marking as a Trick for Directing Attention to Aspects of a Movement
Although our dominant hypothesis about marking is that it supports projection, it may also perform a further function: it may help subjects manage
their attention practice. Marking “keeps the dancers honest”. It helps them
26
to focus on aspects of their movement one by one, methodically practicing
aspects that would otherwise be easy to overlook when simulating the
movement mentally.
For example, we found that in the mental simulation condition dancers were
especially bad at remembering details, that is, knowing what to do at a detailed level with fingers, head, and feet. Marking might help because if it functions as a type of interactive sketching with the body, then whenever they
mark the dancers will have to keep in mind the target body part(s) they are
sketching. By focusing on specific parts they may avoid ignoring details.
This tendency to fixate attention on details of a movement may also explain why marking is better than full-out practice. When dancers practice
full-out they execute all aspects of a movement at once. It is not possible to
work on timing while ignoring the shape of the movements, or work on
spatial extension while ignoring dynamics unless these other components
can be run on auto-pilot while the dancer thinks about a different aspect.
This is bound to be difficult because there are interactions between aspects
that make it hard to ignore most aspects when danced at once. When marking,
by contrast, dancers are allowed to practice piecemeal, working on this part
or that, this aspect or that aspect, in a manner that is guaranteed to be
unaffected by other elements precisely because the other elements are not
being executed at the same time. The idea that performing an external action
may be a cognitive strategy for helping to manage attention has been discussed before. In Kirsh (1995), and later in Carlson et al. (2007) experiments
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A dancer may fixate on any part or attribute of a movement. Laban movement analysis
codifies these aspects into the major categories of body, effort, shape, space. Body – which parts
are moving, connected or influenced by others, total-body organization; Space – motion in connection with the environment, and with spatial patterns, pathways, and lines of spatial tension;
Effort – dynamics, qualitative use of energy, texture, color, emotions, inner attitude, often reduced
to float, thrust, glide, slash, dab, wring, flick, and press; Shape has static forms: pin-like, ball-like,
wall-like, pyramid-like, screw-like, it has flow forms depicting how the body changes shape during
movement, and it has shape qualities: rising/sinking, spreading/enclosing, advancing/retreating.
More macro relations include phrasing and relationships. See Konie, (2011). All these can be objects of attention, focal points of thought.
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were discussed in which subjects were asked to count images of items laid out
on a page. In Kirsh (1995) the items were nickels, dimes and quarters, and the
task was to provide the total dollar value present; in Carlson et al. (2007) the
items were asterisks and the task was to count the total number present.
Both studies found that finger pointing leads to improved performance. In
Carlson et al.’s study, it was observed further that head nodding occurred
and led to similar improvement. One reason pointing is useful is that it
might help a subject keep track of what was last counted. Our fingers, unlike our eyes, stay put unless intentionally moved. Eyes saccade relentlessly.
Multiple fingers, moreover, can keep track of multiple locations, the last nickel, dime, and quarter counted. The relevance of such studies is that they
remind us that bodies have different properties than minds. They move differently, they obey a different principle of inertia, and so they are a resource that
can be harnessed to help solve complex problems. In the case of dance, pointing and dance they are useful for helping to manage attention.

5. WHY INTERACTING IS BETTER THAN OBSERVING
A few years ago it would have seemed unnecessary to ask whether practice is
necessary for mastery: who would think that watching can substitute for doing? But three theories taken together now make that question worth asking:
(a) the common coding theory (Prinz 1997), that is, the idea that motor and
visual perception share a common worldoriented code; (b) motor resonance
theory (Agnew et al., 2007), that is, the idea that during observation we activate a motor mirror system where we covertly do what we see; and (c) enactive perception (O’Regan and Noe 2001), that is, the idea that we cocreate
our perceived environments, so perception is itself a form of action. Today the
question is: When is observing as good as doing? Is it possible that a couch potato might learn as much about an activity by simply watching it on TV as doing
it himself?
It is important for designers to know whether first-hand motor involvement
matters as much as common sense claims. If, for instance, it turns out that
we can learn to cook as well by watching the cooking channel as by real
practice in the kitchen then designers thinking of interactive kitchens of
the future will want to use video for teaching and direction rather than
have instructions emanate directly from tools and surfaces. Alternatively, if
working with imperfect models of things is often a better way to learn complex activity than is regular practice, and hence better than observation too,
then it follows that embedding recipes in tangible things, providing cues for
slicing in knives, hints in spatulas, will be the design of choice, because then
tools will focus attention on aspects of a recipe in a timely way. It may even
be worthwhile to embody recipes in toy models of pots, pans, and eggplants for a quick run through before full-out cooking. What applies to
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kitchens applies to hundreds of environments where pervasive, contextaware computation will become the norm.
The main phenomena that we observed that calls into question the thesis that
“observing is as good as acting” relates to the obvious idea that each of our senses picks up different information. Even if there is a common code and motor
resonance is correct, it does not follow that visual perception drives as much
covert motor activity as actual movement coupled with kinesthetic perception.
Motor planning may be more responsive to kinesthetic factors. Vision provides only a fraction of the information needed to adapt interactively to rapidly changing forces in our environment or bodies. These need to be picked up
kinesthetically.
To explore this question empirically we studied videos of how our choreographer works with dancers when creating new movements. One of his favorite methods is to watch as they solve a choreographic problem and then,
when he sees something interesting, he physically sketches their movement
himself. He doesn’t just watch, he imitates. Then he modifies his sketch a few
times and gives them back his own version. They engage in a physical dialog.
But not always. It is quite clear the choreographer can make his ideas known
using words, gestures, or sounds, rather than displays. So, presumably, on
those occasions when he imitates movement it is because it gives him insight
in a way that vision alone does not. See Kirsh (2012b), where this process of
“riffing-off-of-others” is discussed.
Intuitively, it is clear why the choreographer physically appropriates a dancer’s action. By performing the movement he can better appreciate the creative
possibilities of a movement. The continuation structure he develops about
how the movement might be carried forward—about where it might go creatively—is different when he is the author than when he is the observer. And
for good reason.
In dance, some phenomenological attributes emerge only when the body is
genuinely involved. Consider the experience of internal force, resistance,
stretching-to-thepoint-where-it-hurts,
or
rotating-so-quickly-you-are-justabout-to-lose-control. These are phenomenologically prominent features that
arise when we interact with objects or work with our bodies. But they are
mostly invisible visually. We feel more than we show. And when as observers
we see something subtle we may be misled. For one thing, people are different
in their strength, flexibility, and pain thresholds. An easy stretch or lift for a
dancer may be painful for me. So when I see what looks like a painful
stretch, my sympathetic feeling, that is, my mirror pain, may be unreliable.
Moreover, some body feelings are completely invisible. The feeling a person has
just before falling or losing balance, for instance, or the amount of resistance
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being imposed on an arm motion , all these are prominent kinesthetically
but invisible behaviorally.
This difference in the sensory representation between watching and dancing is, I believe, one of the primary reasons the choreographer runs the
movements of others through his own body. There is only so much he can know
about a movement by looking, even with his motor resonance system running
all out, and with his overdeveloped expert vision. This limitation is commonplace. For instance, when a potter works on the wheel, shaping a bowl, there
are sensory attributes that can be felt by the hands that cannot be seen, such
as the feeling when the clay is about to tear, or the feel of the texture of the
clay. The potter may feel the “continuation space” of this pot, that is, the enactive landscape, more effectively and be better positioned to know whether
s(he) can recover from an about-to-tear situation. The hands know things the
eyes do not (Malafouris 2008; O’Connor 2006).
At a more fundamental level each sensory system supports different pathways of sensory expectation. Events that seem “natural” or obvious in one sensory system may seem unnatural or completely unobvious in another.
Things that are predictable in one sense, such as, “if I move my arm any
further it will hurt” are not predictable in another. Some things are easy to
infer, others are not. Different senses make different attributes explicit, obvious, such as “I am in pain”.
This is a universal property of representational systems: some properties are
encoded explicitly; others are more implicit and must be computationally extracted. For instance, to decide whether the number 30,163 is divisible-by-7
takes some computation. The attribute divisible-by-7 is not as explicit in the base
10 as divisible-by-10 or being odd. We can instantly tell that 30,163 is not divisible-by-10, and that it is odd. In the base 7, however, 30,163 is represented as
153,6407, and it is completely obvious that it is divisible-by-7. It is transparent
and explicit. It is less explicit that it is odd. See Kirsh 1992, 2009d) for an analysis of
explicit-implicit representation. Each sensory system has a coding language that
represents some attributes explicitly and downplays others.
Returning to dance, a dancer may immediately recognize through his somatosensory system what level of control is needed to execute a particularly complex
move. Visually this may be unclear. In extreme cases, a movement that the
motor system deems impossible may not seem impossible according to the
visual system. The upshot is that when a choreographer considers how a
movement might be continued, his conception derived from vision may be different than his conception derived from riffing. By riffing the movement, he
27

Resistance is a technical term in dance to refer to the antagonism of muscles when they pull in
opposite directions. Isometric exercises are extreme cases of muscle antagonism.
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physically appropriates it, thereby activating a system of motor intuitions
that are different than his vision-based motor intuitions.
One especially clear example of this is found in Wayne McGregor’s own oeuvre. In
the piece Ataxia, McGregor explored some of the movement space of ataxics,
people who have imperfect motor feedback. The kinesthetic phenomenology of
ataxics is unlike that of normal subjects. Dancers and McGregor himself worked
with ataxics to get a sense of what it is like to have ataxia. This was not done by
watching them alone. It was vital that they learned to move like ataxics, a
process that took some time. By simulating an ataxic’s body motion, however,
both dancer and choreographer gained access to a different aesthetic. The
narrative of the dance,that is, the movement vocabulary the dance was
based on, was derived from familiarity with the kinesthetics of ataxia.
Again, watching was not enough. Indeed, it is quite possible that much of the
dance was “written” more in motor feelings than visual form. Body sense offered a different basis for aesthetics.
One consequence of our research on dance, then, is that bodies are involved in
cognition in more ways than motor resonance and common coding. Riffing, in
particular, shows that working across modalities can reshape the conceptualization of something (e.g., a dance phrase) beyond its origins in one modality,
the seen modality. It shows how the body can figure in extending the range of
thought; how our bodies can lead us to new ideas that are far from the sensory-specific ways we encountered these ideas originally.
This echoes a widely appreciated feature of human thought, namely, that when
people interact with external artifacts—representations, instruments, toys—
they are able to learn new things, or understand things more deeply. The
physical act of sketching a familiar object can help us realize aspects of it that
we never noticed or thought of before. Playing with a physical model of
something first seen in the movies (a transformer toy, for example) can open
our minds to some of its deeper properties. It is still the same object, and we
still have the same basic concept of it, but we know more about it, or see it in a
new way. Engaging with it physically helped us learn far more about it than
just seeing someone else play with it. Making and working with models is good
for advancing cognition.

6. EXTENDING EMBODIED COGNITION TO INCLUDE THINKING
WITH THINGS
In earlier sections I discussed how tools can be absorbed into the body, how
bodies can be used to model and simulate, and how running ideas through
the body that were first encountered visually can lead to perceiving creative possibilities that otherwise were hidden from sight and mirror cognition.
The next step is to show how things other than the body and tools can be har-
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nessed and incorporated into the thinking process. It is to this I now turn.
The burden of this section is to expand on the idea of thinking with things
beyond its usual interpretation as computational off-loading, a topic that I
believe has been well covered in discussions of situated cognition (Clark 1997;
Kirsh 2009a) and external cognition (Clark 2008; Scaife and Rogers 1996).
My basic line is that thinking, in the sense of drawing inferences, can be done
partly in the perceptuo-motor system and partly by manipulating external
things in a manner that is tightly coordinated with inner processes. Manipulating external things, even when we do not appreciate it, is a form of simulation. When we interact with an object our interaction drives our perceptuomotor system into a state of expectation, and we tacitly assign probabilities
to outcomes conditional on what we might do ourselves. Thus, in the simplest case, if a subject were to start to upend an object, his action may begin
to unocclude part of it, and he may infer something about the object’s bottom, or its overall shape, as well as anticipate its appearance just before
actually seeing the bottom. Few theorists would call this form of expectation
and pattern completion a form of reasoning. But formally extrapolation is a
type of inductive inference, and completion is a form of extrapolation or interpolation.
Suppose now that our subject were to do something manipulatively more interesting. He might, for example, hit the object on the edge of a counter or pour
water into it. These actions were improbable a moment before, and the perceptual input they produce will have a major impact on the shape of the continuation tree, that is, on the lattice of possibilities representing what the subject
expects could happen. Because of the nature of some actions, these expectations may have more to do with the causal mechanics of the object than its
shape. An example of causal mechanics might be the effects of twisting a bottle cap. On the account I am recommending a subject who begins to twist a
cap starts to simulate not just cap twisting but a twisting-off process. As he
proceeds in twisting, his perceptuo-motor system predicts future outcomes,
many of which represent a world where the cap falls completely off the bottle.
My hypothesis here is that when people think with things they rely on the
world to simulate itself and in so doing they stimulate themselves. They
indirectly control their epistemic state. The world executes part of the reasoning process, therefore, by carrying them to a new state that is reasoning
relevant. Thus, as the thing they manipulate undergoes change, people revise their continuation system (and their enactive landscapes). This revision
to their continuation space is equivalent to a change in their enactive perception of what is happening. But mathematically, it is identical to a form of induction, that is, of learning and reasoning. The result is that if we were to ask
our cap twister whether he thinks that if he continues twisting he will re-
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move the cap, his answer (yes) looks like it is the product of thought. And it is.
But it is not propositional thought in a classical sense.
On a classical account (Harman 1986) every use of the cap is an experiment, a
piece of data to be assimilated through induction, deduction, or abduction.
A person has an internal hypothesis concerning how the world is and the
effect that twisting will have on the cap. He tests the hypothesis by experimenting with the cap. Beliefs are revised and new opinions come to the
fore. This whole process makes no reference to changes in perception, conception, or skill. Perception serves as a pass-through of the world state. The
result is that a propositional representation of the world suffices, and reasoning becomes the same old classical idea of rules operating on propositional
28
representations , something not far from the language of thought (Fodor
1975).
By contrast, when our thinking subject infers something he will often be reporting an expectation encoded in his continuation system. A lattice of continuations is not a propositional representation. Inner simulations of scenarios can
reshape this continuation system. On those occasions where he cannot simulate
the future well internally, or if there is too much uncertainty in how he thinks
things will unfold, he can reach out and begin twisting the cap, that is, perform
an outer simulation. Unlike Harman (1986), this is not equivalent to performing
an experiment. It is to cause a revision in his continuation set. The new input
alters the enactive landscape he cocreates.
The bottom line is that physical thinking is an external version of the idea in
embodied cognition that much of our cognitive life depends on internal simulation of things. In the embodied literature, simulation is internal. I have
argued here and elsewhere that we can expand this notion. If internal simulation counts as thinking why not also count external simulation as thinking
(Kirsh 2010). And if that seems too extreme then at least we should allow
the coordination of internal and external processes to be thinking. It is
simply a matter of cost whether to simulate inside with images and ideas or
to simulate outside with real things, but in a controlled manner.
I believe that developing this view—that literally we think with things—will
have major implications for how designers come to understand interactive
objects and systems.

28

However, see Johnson-Laird (1989) for a model-based approach to propositional reasoning that
relies on structural elements that need not themselves be components of a proposition.
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7. CONCLUSION
HCI is at a crossroads. We are entering a new world of physical, natural, and
tangible interfaces. We can interact with digital elements by gesturing and
body movement, by manipulating everyday objects, and even by training brain
activity to control interfaces. To understand the design principles of such a
world requires that we become familiar with the ongoing developments in
embodied, distributed, and situated cognition, and build closer relations to
their research agenda.
In this article, we explored the idea of tool absorption and how our internal
representation of personal and peripersonal space adapts to manipulables in
our hands and wearables on our feet and body. There are open questions
about how far we can extend our action repertoire through tele-presence and
remote actuation, and how far we can push our perception beyond its normal semantics. Is it possible to control actuators that have dozens of separately articulable fingers in a wholly natural way, that is, absorb them into
our body system? What is the mapping function between our own action
repertoire and “tool” created repertoires? I introduced the notion of enactive landscapes to define the cocreated actionable environment that we perceive, Gibsonian style, in terms of what we can do. But unlike Gibson we included tool-supported actions as part of our action repertoire and hence ways we
can alter our enactive landscape. To an agent, the world is a constellation of
intersecting, overlapping enactive landscapes, engendered by the tools in
hand and the resources nearby. When a tool is picked up or let go there is a
change in capability that leads to a change in the enactive landscapes that
are active. Because tools alter our action repertoire, they shape both our
perception and conception of what is present to be acted on. With further development this idea may have useful application in understanding how
digital interactivity will reshape our sense of what we can do.
I think it is fair to say that the view that tools modify our perception, conception, and even our bodies is one that the HCI community has accepted in one
form or another for some time, though without adequate empirical and theoretical support. This support is starting to arrive. We also need theory and
empirical support for a more modern conception of our bodies and what
they are capable of doing. A consequence of our research on dance is that
we have evidence that human bodies can be used for all sorts of cognitive
purposes. In particular, humans use their bodies not just to act on the world
and enact or cocreate a personal world, they use them to represent, model,
and ultimately self-teach. They use their bodies as simulation systems, as
modeling systems that make it possible to project to unseen things that
would otherwise be more inaccessible. These unseen things may be dance
phrases that are the target of learning, or they may be aspects of those phrases
that need to be attended to in order to master the phrase. Dancers also use their
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bodies to perform analog computation, since they can rely on the mechanical
properties of their bodies to complete trajectories that otherwise would need to
be planned and computed.
We learned further that dancers make good use of their different senses. For
instance, kinesthetic perception reveals different properties than visual
perception, and these kinesthetic properties, because of the way they are encoded, make it easier to recognize the validity of inferences that would be
near impossible to infer from vision alone, if one did not also move the body.
For our choreographer, for example, we found that by recruiting his kinesthetic sense he is able to “see” aesthetic properties and narrative properties
of dance phrases that are unavailable through the visual spectrum. He uses
vision to observe his dancers’ work on phrases, but he runs these phrases
through his own body to appropriate them and appreciate their choreographic possibilities.
Given the power of tools and bodies to extend thought it is natural to
make the final step to other objects as things that people can use to think
with. The hypothesis presented here is that much of human thinking takes
place in the perceptuo-motor system or an extension of it. We interact with
the world and in so doing we physically simulate outcomes, or begin to simulate processes that shape our internal expectations of how things may turn
out. This revision of perceptuo-motor expectations is not done propositionally
or consciously. It is a form of implicit cognition and buried deeply in our
perceptual system. But it results in changes in how we mentally simulate
the future. Thus, if someone were to ask us whether sitting on a chair distributes pressure over the chair’s legs, a thoughtful person might run a
mental simulation of sitting down or a mental simulation of reaching under a leg and feeling the weight of the chair. Alternatively, he might begin
the reasoning process by actually sitting down and using the resulting
changes in his continuation system to make mental simulation intuitive.
Once we understand the complex coordination between external and internal simulation, between doing things internally and doing things externally,
we will begin to reach new heights in design, and create a cognitively better
world of physical-digital coordination.
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David Kirsh (once again) shows us how much a few relatively simple studies,
carried out without the use of technologically advanced methods, can bring
into cognitive sciences. The text presented in this issue constitutes a broad
discussion of the results of interviews, observations and experiments in which
there took part 10 dancers and the choreographer of the Random Dance team.
The results of the herein analysed research become the foundation for revising certain convictions regarding motoric cognition, mirror systems and the
efficiency of internal simulations as a method of learning that have become
widespread within neuro-cognitive sciences. Neuroscience claims that mental
simulation can be equally efficient as one’s independent, physical exercising
of the observed movement, and observing others sometimes yields equally
good results as exercising an action on one’s own. Kirsh’s results show, however, that simulation and observation are efficient learning techniques when
it comes to easy motoric actions, but fail in the case of complex movements
(for instance, dance phrases). The key observation consists in the fact that
learning a motorically complex dance phrase through work on its simplified
model is definitely more efficient than performing the phrase full-out. This
stands in contrast not only to colloquial convictions regarding learning, but
also to our romantic vision of dancing (we rarely consider this activity to be
something that can be divided into proverbial prime factors, and then put
together into a whole, thus achieving an “output” more perfect than the “input”). Moreover, Kirsh claims that learning complex actions through working
with simplified, distorted models works not only in case of dancing, but also
playing instruments or space designing.
The text constitutes also an important contribution to research on tool use and
into cognitive theory of tools. It seems that at present cognitive disciplines do
not offer a unified theory that would connect physical items with cognitive
processes. We deal with the widespread opinion that artifacts, physical items,
or broadly understood things are a significant factor that needs to be taken
into consideration when explaining the human mind; we also have at our dis-
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posal a certain catalogue of approaches to various cognitive functions that can
be fulfilled by things external to us. However, Kirsh does not stop at “sensitizing” of this kind.
The implications for design of the paper seem by far more significant than the
theoretical ones. Kirsh considers how responses to these questions translate
into building interfaces or designing forms of human-computer interactions in
IT communities of the near future, as well as how to re-design the process of
learning in order to shorten it to the greatest possible degree or to allow the
learner to achieve access to a completely new set of knowledge, skills or conceptualisations. The question that permeates Kirsh’s other works returns here
again: “What can we do in order to enable ourselves to think (do) things that
are currently unthinkable (undoable)?”.
It is worth mentioning here the notion of “bootstrapping,” introduced by Kirsh
in one of his earlier texts in order to describe the development of cognitive
processes. This notion can be found in many scientific disciplines where it
describes self-supporting developmental processes occurring without external
intervention. On an individual level, cognitive bootstrapping consists in the
fact that various devices and external representations allow an individual to
master new skills (including the use of new artifacts) which allow him or her
to achieve a higher level; furthermore, with time some skills become mastered
to such a degree that it is no longer necessary to use external support in the
form of an artifact to make use of them (mental abacus technique constitutes
a good example of that). On the scale of the entire species, a similar process
can likewise be noticed; it consists in the fact that as a result of various innovations and of their accumulation a basis is created that provides subsequent
generations with a “head start” or a quicker development of skills and cognitive abilities. The herein discussed process of learning a motorically-complex
dance shows the manner in which such a cognitive acceleration is possible and it appears that there is nothing magical about it, even though it is not
without certain tricks, such as marking. Those tricks may appear obvious
(which is likely why there is no space devoted to them in professional literature), however, they allow artists to exceed their own limitations and to literally go beyond themselves.
Kirsh’s research exemplifies that it is worth utilising (seemingly) banal examples if we can treat them as models of more complex processes, in a manner
similar to how marking and dancing distorted versions of phrases aids in mastering them better and in “understanding” dance. Similarly, each of us can
utilise their knowledge of mundane activities, games or puzzles in order to
understand how to more efficiently learn from others, improve on our own,
and pass knowledge to others.
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Abstract
This text is a presentation of the notion of ontological imagination. It constitutes an attempt to merge two traditions: critical sociology and science and
technology studies - STS (together with the Actor-Network Theory – ANT). By
contrasting these two intellectual traditions, I attempt to bring together:
a humanist ethical-political sensitivity and a posthumanist ontological insight.
My starting point is the premise that contemporary world needs new social
ontology and new critical theory based on it in order to overcome the unconsciously adapted, “slice-based” modernist vision of social ontology. I am convinced that we need new ontological frameworks of the social combined with
a research disposition which I refer to as ontological imagination.
Keywords: ontological imagination; ontological turn; methodological solipsism; interdysciplinarity; phronesis.
Introduction
The notion of ontological imagination that I propose in the present text constitutes an attempt to combine two traditions: critical sociology and science and
technology studies - STS (together with the Actor-Network Theory - ANT). To
29
use shorthand, this project could be referred to as fusing Mills together with
Latour. But what does that mean? The first author is a symbol of critical sociology (Mucha 1986), the latter - a person who, next to Donna Haraway, has
30
become the trademark of posthumanist thought. Contrasting these two con29

Obviously I am referring to Mills’ Sociological Imagination, first published in 1959, Polish translation 2007.
30

Qualifying B. Latour as a post-humanist author might be somewhat misleading. The actornetwork theory in its late form is “realist realism”, and Latour strongly dissociates himself from
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stitutes an attempt to bring together fire and water: humanist ethical-political
sensitivity and posthumanist ontological insight. Why do we need such a synthesis? My starting assumption is that one of the problems plaguing the contemporary humanities and social sciences is their isolation from social problems (Flyvbjerg 2001: 166). This is why we need a renewal of the potential of
critical thought (sociology and public philosophy). One of the reasons why
social sciences cannot adequately participate in debates regarding the concerns and problems of our communities is the social ontology they share. It is
the unconsciously adapted, modernist, “slice-based” vision of social ontology
(in the broader sense of the term), within which social subsystem can be separated, as can, among others, culture, politics, economics, science and religion
31
subsystems . Today we know that these fictively-traced boundaries of modernity cannot be upheld (cf. Beck 1992, Feenberg 2010: 181). The ozone hole,
anti-vaccination movements, energy security, terrorism and religious revival
do not fit simple modernist frames (cf. Latour 2011). One can easily notice that
all these phenomena are connected and how much we miss by analysing them
separately. I am convinced that we need new ontological frameworks of that
what is social and a research disposition which I refer to as ontological imagination.
What is the origin of this notion? One should start from a diagnosis: I am convinced that critical thought is in the state of a profound crisis, partly because
in the course of its evolution it parted with ontological thinking. This is related
to the excessive attachment to epistemological analyses, partly arising from
Kantian and neo-Kantian heritage, as well as from postmodern critique. An
additional problem is posed by the “toothlessness” of critical sociology in disputes regarding social-scientific problems and controversies. Habermas may
serve as a hallmark example, as an author of an extensive theory of modernity and modernisation who did not analyse issues of technology at any point
(Feenberg 2010: 129-156). This is also connected to neo-Luddite tendencies
that have accrued since the countercultural revolution of 1968 (Nowak 2013b).
A partial deliverance can be found in science and technology studies and the
actor-network theory, which have brought about inspiring solutions regarding
ontology. They have also made it possible to transcend the theory-centrism in
approaches to science and technology, thanks to “lowering the tone” (Shapin
2010:1-14) of stories about science and technology, which was in turn due to
the ethnographic research into technoscience and its real, practical functioning. There is hope that such research will gradually decrease the alienation
felt by social scientists that results from the rapid development of technoscipostmodernism. Locating him within posthumanism might be unfortunate, as many authors
within this trend are quite strongly dependent on the postmodern legacy.
31

Cognitive scientists and system thinkers usually add one more “slice”: the personality subsystem.
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ence. There is also hope that it will translate into the increase in reflexivity
among larger numbers of the participants of the public sphere and decrease
alienation and future shock in contemporary societies. However, in order for
that to be possible, a certain revision of this research is needed as well. This is
because somewhere in the course of their existence, STS and ANT have lost
the possibility of constructing a full-bodied critical instance as part of their
framework, which necessitates their supplementation. This especially pertains to the actor-network theory, which can be accused of conformism and a
tendency to “favour the winners” (Feenberg 2010: 144). Feenberg suggests that
the critical potential related to considering the legacy of critical theory (Marcuse) and traditional philosophical approaches (Heidegger) should be renewed. He creates an interesting synthesis of critical theory, philosophy of
technology and science and technology studies. However, I believe that it is
worth following a different, alternative path, one that does not coincide with
the philosophical canon. I am convinced that the “entrance fee” required
while reading Heidegger and Marcuse is too high. Those socialised within philosophy are able to pay it with benefit; however, I am convinced that for those
without education in philosophy the cost is too high and it is not offset by the
achieved results. This is why I suggest a different road. The notion of ontological imagination becomes inscribed in the quests undertaken within the critical theory of technology (Feenberg 2002); yet, in contrast to the latter, a
stronger accent is put on STS and ANT, and not on philosophy and critical theory.
My proposal takes on the following form: firstly, C. W. Mills and his notion of
sociological imagination constitute an interesting way of “politicising”
knowledge, i.e. sensitising us to duties and axiological entanglements inherent
in conducting research, and the achievements of STS and ANT - the so-called
ontological turn (Heur, Leydesedorff & Wyatt 2013: 341-362) - make it possible
to track the “circulation” of our actions and the consequences they have for
the community.
The notion of ontological imagination is conceived as multi-faceted, and if one
follows Mills and draws and analogy to sociological imagination, at least three
main aspects thereof can be listed: methodological, sociological-historical, and
moral-political. Let us characterise each of them. The methodological aspect of
ontological imagination is, above all, the abandonment of the ideal of science
as theory and letting go of the illusions related to humanistic fundamentalism
(Abriszewski 2010: 143-157). Using ontological imagination requires noticing
the complex network of actors that construct our collective, in accordance
with the principle of symmetry, raised by Bruno Latour (Latour 2011). The
second aspect consists in the response to the challenge posed by the so-called
reflexive modernity and to the fears evoked by technoscience (Nowak 2012). It
is the hope that disseminating such sensitivity and cognitive disposition will
help to empower groups and individuals in the world of technoscience. Evi-
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dence-based patients’ movements constitute my main inspiration in this respect (Rabeharisoa, Moreira & Akrich 2013).
Finally, the third aspect are the moral-political obligations; it is not enough to
recognise the rhizomatic nature of reality, one should suggest how to move
within its entangled nodes and how to reshape its strands. Ontological imagination is the awareness of the fact that we have obligations both cognitive and
axiological. They cannot be separated from each other.
This task I have set before ontological imagination is somewhat tremendous;
not only must we reconcile with the collapse of modernist “ontological hygiene” (Bakke 2010: 17), but also we should practice transgressing formerly
drawn lines and divisions. Here, however, a more difficult moment occurs:
the work of the imagination has two aspects: sociological (holistic), and constructive (Wesołowski 1975). Simply subverting former disciplinary divisions
is only the first part of the task. It is radical, courageous work of the imagination, which consists in working through the limitations resulting from historical and institutional conditions, institutional inertia, i.e. what I refer to as
methodological solipsism. In order to complete the picture it is essential to
include the second aspect of the work of the imagination - the constructive
one. It is more difficult, requires taking risks, designating perspectives and
assuming responsibility. The former has a more ontological character, the
latter - a stronger political component. The work of the sociological-holistic
imagination answers Latour’s question “how many are we?” whereas political-constructive imagination answers the question of “can we live together?”
(Latour 2004: 8). The first of these questions parallels traditional academic
(research) work, it is the painstaking work of reproducing the shape of our
collectivity, transforming it into words, notions, inscriptions. The second aspect of the imagination consists in fufilling the promise and calling forth the
engaged intellectual. It is a risky undertaking, demanding that Lenin’s gesture
be repeated - Lenin’s gesture so well described in Stefan Żeromski’s 1925 novel The Spring to Come (original title Przedwiośnie):
Do you have the boldness of Lenin to begin something never seen before,
to demolish the old and institute the new? You only know how to abuse, to
defame, to gossip. Do you have within you the dogged fortitude of those
people—the steadfast virtus that may be mistaken in its calculations, but
which is beyond a doubt a great attempt to improve humanity? (Żeromski
[1925] 2007: 399).
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On a more practical level, it is also an attempt to reconcile two “Greek” inventions: democracy and science, an attempt to reconcile the Reason, Might
and Representation of the Plurality (Latour 1999). Such an attempt is a partial
repetition of the gesture made by Laclau and Mouffe (Bobako 2010: 79-82),
who wanted to rescue political-emancipatory content of the Enlightenment,
and, simultaneously, to transcend its epistemological limitations. In the case
of ontological imagination, such an attempt is realised as the will to rescue
modernist, emancipatory political hope and the rejection of the Modernist
Constitution (Latour 2011). I am convinced that the solution proposed by Bruno Latour (Latour 2009) is insufficient. Abandoning modernist illusions is an
important procedure on the ontological level. Showing the complexity of ontological conditions and sensitising to the multiplicity of perspectives which
should be applied to the analysis of phenomena, in turn, constitute the “academic” moment. Contrary to Latour, I believe there is no easy transition from
ontological analysis (“how many are we”) to a political-ethical articulation
(“can we live together”). I agree with the aforementioned Andrew Feenberg
and with Steve Fuller that actor-network theory may be harmful to the
“cause” and “promise” of the social sciences, as it does not provide sufficient
tools for affecting political engagement (Fuller 2006: 52). As radicalisation of
ethnology, ANT provides us good, dense descriptions of reality. Such a “flat
ontology” is sufficient when we want to conduct ontological analyses, “following the actors”. However, such analyses are only a part of what constitutes
activity in the field of social sciences (and its cultural functions). The Millsian
stipulation of “sociological imagination”, the promise of social sciences is not
merely research activity - in his opinion it must be supplemented by activity
of the so-called intellectuals, that is by aware participation in arguments, conflicts, concerns and cares of our collective. Latour is aware of this role of social science, however, he does not seem aware of the ambiguous character of
ANT here. Staying in the ANT framework poses the danger of being stuck in
the “karmic world-view” (Fuller 2006: 146). Karmic world-view, which according to Fuller is characteristic of the neoliberal capitalist culture, as well as socalled Darwinian left (Dawkins, Singer) constitutes the return to perceiving
the world as a place where there is no interplay between free will and deterministic laws.
Let us embark on a preliminary definition of the notion we are interested in
here: by ontological imagination I understand a certain ability, skill, research
predisposition. This means on the one hand the ability to recognise the conditions of one’s own situatedness and on the other - movement, allowing for it to
be transcended. Ontological imagination, to synthesise this as far as possible,
is both a radical multiplication of frames of reference which can be used in
32

It obviously should be kept in mind that the portrayal of Ancient Greece was to a large degree
fabricated in the 19th century (Bernal 1987).
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a given study (Latour 2010: 99), and the ability to choose the appropriate
frame at any given place and time. The first disposition requires interdisciplinary training. One needs socialisation in many regimes of intellectual work,
33
multiple research teams and only this can give one the ability to use many
frames of reference, necessary in the process of “opening social sciences” and
creating one broad space for social research (cf. Wallerstein & Flis 1999). The
question when and where to use a given frame is more difficult. It sends us
back to the issue of prudence, practical wisdom - phronesis. The sense of the
right moment, using the right frame means also the necessity of maintaining
the game with multiple frames of reference, and it requires the use of violence
(Zybertowicz 1995: 367). Following the ontological turn (Heur, Leydesedorff &
Wyatt 2013: 341-362), unlike Zybertowicz, however, I would associate the category of violence with ontology (rather than cognition), which is related to the
evolution of constructivism itself. However, I agree with Zybertowicz that it is
precisely the establishing of new cultural fields (and the destruction of old
ones), founding (and demolishing) of social structures that constitutes a crucial task of philosophy and social sciences. In my opinion such a task requires
from the researcher both ontological analysis and for ontological imagination
to be ethical action as well. The violence related to the choice of frame of reference in a given place and time is unambiguously associated with responsibility for said choice. This moment is the return to the modernist promise of
our studies, which consists not only in studying but also participating in social
34
change (or even commencing thereof). For example, the analysis of the antivaccination movement is fascinating; ANT helps us to understand the complexity of this phenomenon. However, we are also participants of our collective, and sometimes we happen to need to speak as experts, which forces us to
take a stand. On the one hand, we may sympathise with the movements of
fearful, alienated patients. Criticising and revealing the abuses of the technocratic science, cooperating with the power of capital and the bio-liberal power
of the state is a worthy endeavour. On the other hand, however, one cannot
fail to notice that the critique of the state and the science it is related to (evidence-based medicine) today leads to hastening their decomposition. Will we
help to empower patients by allying with the anti-vaccination activists,
33

It is worth to refer here to an anecdote regarding various regimes of work. The author of the
present article had the indubitable pleasure of participating in seminars conducted by the late
Professor Kozyr-Kowalski, which consisted in very piercing discussions and work on selected
classical readings in sociology. For instance, Durkheim’s The Division of Labour in Society was
analysed throughout the entire semestre during weekly meetings. On average, a given student
would prepare ca. 10 pages of text for presentation during a meeting. When it was my turn,
I prepared 20 pages. The professor reprimanded me; he said that they had to forgive me such
hastiness, as Mr. Andrzej is a philosophy student.
34

Paradoxically, in risk society and within the broad spectrum of controversy related to the functioning of technoscience, changing society may consist in slowing down the changes caused by
innovation.
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or conversely, will we place them at the mercy of disease and the capital. Such
a decision cannot be merely academic, it requires prudent decisions made in
“real time”, in the here and now of the social life (Nowak 2012).
The use of the category of prudence (phronesis) is not accidental. By introducing the notion of ontological imagination I consciously want to subscribe to
the movement referred to by its initiator as phronetic social sciences
(Flyvbjerg 2001). Terry Eagleton noticed that “[f]or Aristotle [...] ethics and
politics are intimately related. Ethics is about excelling at being human, and
nobody can do this in isolation” (Eagleton 2003: 142). He also remarks that
Marx was a moralist, “the Aristotle of the modern age” (144). It seems that
Mills and his notion of “sociological imagination” were a direct continuation
of this Aristotelian-Marxist heritage. Introducing the category of prudence
(phronesis) not only binds various positions but also makes it possible to
transcend the impasse social sciences have found themselves in after the “science wars” (Flyvvbjerg 2001: 1-5). It is all the more needed since the development of the technoscience (Bińczyk 2012, Beck 1992) has resulted in making
their traditional concepts, focusing on the notion of society and human nature, insufficient. Today we need a research platform that will combine the
moral sensitivity of Aristotle and Marx, as well as rise to the ontological chal35
lenge posed by posthumanism. Eagleton claimed that “To Aristotle ‘Virtue’
[...] means something like the technique or know-how of being human” (Eagleton 2004: 125). Through the notion of ontological imagination (supplemented with the use of the modernised concept of phronesis) I aim to ask about
this know-how of being human (and a researcher) in our technoscientific
community.
It is worth asking who will be teaching this know-how. The reference to STS
and ANT suggests that the first, ontological part of the work may be done by
researchers from these disciplines. Radicalised ethnography of the laboratory,
social studies of science and technology provide us with good tools. We can
learn how to “juggle” the frames of reference from STS and ANT. A more difficult question concerns who should teach us which frame to choose. The reference to the category of prudence, practical wisdom (phronesis) suggests that
philosophers may teach it, that it may become, perhaps, one of the cultural
functions of philosophy (Abriszewski 2010: 107-142). However, are philosophers capable of rising to this challenge?

35

This applies to cognitive science as well, especially to research into extended and embodied
cognition.
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Settling the score with methodological solipsism

36

The notion of ontological imagination came to being as an antidote to the consequences arising from our historical-social entanglement in the structures of
knowledge. Approaching the matter analytically, agreeing with Wallerstein,
I suggest that we differentiate between disciplines, that is certain forms of
creating regimes of rightness, methods of disciplining the intellect, institutions, that is certain organisational frameworks, and cultures, that is certain
interpretative communities shared by scholars (Wallerstein 2004: 262-297).
Every one of us must make their own research fit into certain existing institutions, everyone is subject to disciplining factors and a participant of research
collectives (Fleck 2006), sharing certain thinking styles, that is Wallersteinian
research cultures. Each of those areas has its own historical determinants, its
genealogy, layers that can only be revealed through painstaking archaeological work. Each of those areas is subject to processes of self-organisation; the
necessity of survival requires mechanisms of self-creation and self-regulation.
This results from certain more general system properties that all living organisms (cf. Maturana & Varela 1980) as well as complex social systems (cf. Luhmann 2007) are subject to. These processes have their own political and power-related convections: each of them has its own stakes and power plays (cf.
Bourdieu 2006). We are beholden to institutional and organisational pressures, we must fit our research into the corseting of specific disciplines, we
must finally belong to specific cultures of researchers. The analysis of one’s
own determinants, which traditionally belonged to sociology of knowledge,
following the ontological turn becomes the general theory of society (cf. Sojak
2004). We can confidently say that sociology of knowledge necessarily becomes ontology. I propose that methodological solipsism can be understood as
an aversion to considering one’s own situatedness. It is, in my opinion, caused
by an excessive attachment to analyses on the epistemological level. After the
time of postmodernism’s dominance we inherit its aversion to undertaking
ontological analyses. The flight to epistemology causes us to focus on the results of knowledge-production activities (Abriszewski 2010: 51-63). This is how
we lose the possibility of tracking the entire knowledge-producing network.
An analysis on the level of epistemology makes it impossible to see our own
situatedness. We only see, like the modernists, half of reality (cf. Latour 2010).
This has serious political consequences; analysis focused on the epistemological level (“epistemology police”), abstracted from its own determinants, has a
36

I do not want to enter into detailed argument with the position of “methodological solipsism” by
Jerry Fodor (Fodor 1980). To be blunt, I believe his position to be an example of a particularly
harmful approach and destructive to the possibility of interdisciplinary research. I would, however, like to note that it is impossible to break down the difference between our positions to that
between internalism and externalism, for the simple reason that I do not consider that distinction
to be cognitively valuable.
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tendency to change casual determinants into necessity. An example of such
a tendency is bioliberalism (Fuller 2006), one of the key dangers posed to social sciences according to Fuller. This term denotes a certain form of ideology
resulting from the combination of neoliberal “distrust” in society and the
promoting of individualist explanations for human nature (often biologist, or
37
quasi-biologist). Bioliberalism constitutes the denial (analogous to the psychoanalytic mechanism) of one’s own situatedness. The consequences of bioliberalism include the downfall of social sciences, the downfall of social practices referring to the level of what is social. Fuller demonstrates that the project of social sciences modelled after sociology is inextricably linked with
a political cause. By referring back to Durkheimian tradition, he shows that
the common prefix in “sociology” and “socialism” is by no means a coincidence. The cause behind social sciences was, at the outset, strictly connected
to their transformative function in relation to societies in and for which they
were practiced. The key question here is “how to fulfil the promise of social
science” (Wallerstein 2004: 262-297), while simultaneously retaining the tools
developed by STS and ANT. Feenberg also points to the necessity for developing critical social sciences, which would constitute a political economy, that is
a critique of marketisation, a critique of bureaucracy and social systems and a
political ecology, that is a critique of technoscience (Feenberg 2010: 159). Only
a combination of these three main aspects of modernity will make it possible
to develop a project and a theory of modernisation. It will be all the more difficult as we know today that there is no progress, including technological progress, that would not be upheld by transcendental frameworks of the historiosophy of modernity. A challenge for today is to practice critical, emancipatory social sciences while knowing that future is a mystery and there is no
external notion of progress placed somewhere among the laws of history.
As I have pointed out above, I am treating ontological imagination as an attempt at reconcile the cognitive function of science with the attitude of political engagement typical of intellectuals (Fuller 2009). A reciprocal reflection
over our situatedness or being entangled in structures of knowledge should be
the first step that begins intellectual work. Why? I start from a similar assumption as Immanuel Wallerstein; I am convinced that, above all, we should
“unthink” inherited structures of knowledge (Wallerstein 1991). I am convinced that it is not the “ontology of the world,” but cognitive assumptions
generated by structures of knowledge that influence our vision of the world to
a larger degree. This is the main impediment in studies that focus on problems, and not on fetishes produced as a result of one’s discipline. As Bruno
Latour notes, it is following “the actors” dictated by “problems and concerns”
(and Latour agrees with Mills on this) that should direct our studies.
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177

Language, Literacy, and Media Theory
Otherwise, what threatens us is the aforementioned methodological solipsism,
that is a particular kind of insensitivity, the lack of ability to reflect at a level
of radically considered, ontologised sociology of knowledge. It is a lack of a
certain disposition that makes it possible to keep asking anew about one’s
own situatedness and influence that it has over our reflection, including
38
a reflection over our own situatedness (and a reflection over it) . Methodological solipsism consists in unconscious reifying of conditions that are historically incidental. As I have mentioned above, we are historically thrown into
them due to our being determined by disciplines, institutions, research cultures. I will provide simple examples: the mind-body problem, fervently undertaken within analytic philosophy, ignores the knowledge available to
a first year ethnology student coming across Marcel Mauss’s works, wherein
mind-body unity, as well as the proposal emphasising the importance of the
body and its role in cognition are treated as an obvious and quite commonsense point of departure. Similarly, having read Bourdieu, a sociology student
treats the assumption that body / mind is only a derivative of the wider category of habitus as obvious. Another example is sociology, which struggles with
the distinction created as a part of its own institutionalisation: agencystructure (action – system). The suspension of sociology between nomothetic
and idiographic sciences has resulted in cracks and tensions within the discipline. The theories which preferred idiography highlighted the axis of action
and focused in the interactional tradition, while more nomothetic perspectives resulted in system theories and an economisation of the sociological discourse. The attempts at going beyond the agency/ action – system/structure
distinction conducted by Sztompka or Giddens reinvented the wheel that had
been already used by Foucault, the Orality/Literacy tradition, or, much earlier,
by the Annales historical school.
An example of solipsism lies also in utilising tools shaped in one’s own discipline that have been discredited by other disciplines. In Poland, basing one’s
knowledge about civilisations outside Europe only on Hegel’s, Weber’s, or
Feliks Konieczny’s opinions is an emphatic example of a lack of sociological
imagination. The persistence of such discredited views results from the fact
that in the 19th century Academy the philosophical and sociological studies
became separated from ethnographic and Orientalist research. This served to
legitimise imperialism and colonial divide. After all, the tools used to study
Western societies could not be used with regard to the “savages,” non-modern
inhabitants of the rest of the globe. Thus, different research and different researchers were invented. Africa, parts of the Americas, Polynesia or Australia
were not visited by sociologists going there in order to research societies; they
38

This strange, baroque-style sentence does not appear here by accident; when diagnosing methodological solipsism, I am indebted to Pierre Bourdieu.
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were visited by anthropologists going there to research the Others - the “savages”. Exceptions were made for Japan, China and India, which were welldeveloped social and political organisms; due to that, it was not appropriate to
only carry out ethnological research therein, and thus, Oriental studies were
created. I suggest a quick test in order to check how much our knowledge depends on 19th century conditions: what field of study would we think about
when trying to find out about the functioning of a contemporary multigenerational Moroccan family in Casablanca? Would that be sociology of the
family or ethnology? And should we want to learn about holiday and family
customs in Kansas or Cleveland, would we first go to sociologists or to ethnologists? The final example is how a-sociological the concept of “state” is when
developed at political sciences departments. A simple trip to another department, to another library would result in the majority of problems disappearing. That today “state-centrism,” or, to put it differently, methodological nationalism remains in force is an astounding example of methodological solipsism, resulting from the 19th century division into political sciences, sociology
and economy. Ever since the “Annales” school represented by F. Braudel, and
in Poland by Witold Kula or Marian Małowist, we have known that these divisions lack methodological sense.
Why it is worth overcoming methodological solipsism can be seen in the effects of it being partially abandoned in certain disciplines. I am referring here
to the process that can be termed the anthropologisation of humanities (cf.
Piasek & Kowalewski 2009). It is a process that appeared in the period of countries being liberated from colonialism and gained force after the 1968 geocultural revolution. The collapse of the colonial order resulted in the impossibility of further persistence of the 19th century order of knowledge structures.
Unemployed anthropologists had to return home.
Anthropologists started to study the societies that would previously delegate them to study the Others. The process turned out to be more radical
in its results than could have been expected. Ethnograpic research into
science and technology was one of such unexpected revolutions within the
structures of knowledge. There took place the aforementioned “lowering
of the tone” within studies on science (Shapin 2010: 1-14). The attempts at
connecting research from the field of distributed and embodied cognition
with science and technology studies are another promising example of going beyond the methodological solipsism (Afeltowicz 2012, Bińczyk 2011,
Derra 2013).
Methodological solipsism constitutes one of the more serious obstacles that
make it impossible for social sciences (and philosophy, which aids them) to
achieve a stage that biology was at when neo-Darwinian synthesis was being
created. In order for that to be possible, a double process must take place:
first, developing a theory (a set of theories) that will be a platform enabling
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the creation of one social science (or, better, a set of social sciences). It is only
within one such social science that the functionalisation of scientists can take
place, caused by challenges, concerns and needs of our collectivity. To an extent, in my search for social science (Wallerstein 2004: 262-297) I am indebted
to Immanuel Wallerstein and the Gulbenkian Commission on the Restructuring of Social Sciences that he used to head (Wallerstein & Flis 1999).
Unfortunately, until now, narrow reified research perspectives raised to the
rank of truths about the structure of the world have obscured the possibility
of studying both the structure of the world, and the structure of knowledge.

Ontological imagination in action: what technological determinism and
the Orality/Literacy Theory teach us
Below I am going to present ontological imagination in action; I will also show
briefly why the lack of such disposition contributed to an insufficient absorption of the tradition of technological determinism and the “Great Theory of
Orality / Literacy” (Godlewski 2008: 151-198). The closing of research cultures,
disciplining practices that stabilise the given research field and social inertia
of institutions resulted in the fact that in philosophical reflection such personas as Jack Goody, Elizabeth Eisenstein or Eric A. Havelock are virtually
unknown. It is interesting that also Bruno Latour, who wanders between disciplines, frequently referring to philosophy, has blurred the traces of his dependence, even though he owes much to this tradition (Latour 2012).

What the philosophers missed
Let us take a closer look at the case of methodological solipsism, which has
severely infested philosophy (and particularly the philosophy of language and
39
analytical philosophy ). Since the times of Frege and Wittgenstein, philosophers have made language analysis into a particular object of their reflection,
limiting themselves especially frequently to analyses of the so-called ordinary
English language. There is nothing strange in them making such an important
object of reflection out of this material of thought. After Kant, the tendency to
39

The author of the present article witnessed an information society panel during a conference
devoted to information society, organised by the Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS,
Kirchberg 2007), at which the cream of Anglo-Saxon analytics philosophy was not able to cite any
sociologial theory, not even a simple one (including those pertaining to information society). The
discussion during the panel went along the lines of rules of the game well-known within analytical philosophy: the participants discussed issues such as truth, meaning, information, etc. Nobody
mentioned the problems connected with technology, economy, cognitive studies, sociology or
culture. The ontology of the world was nothing compared to the wealth of the world that can be
conjured when analysing sentences in the English language. This event was one of the impulses
for the development of methodological solipsism and ontological imagination.
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ask about the circumstances of one’s own thinking is natural. Therefore, the
analysis of language fits smoothly into the post-Kantian thought dynamics.
However, it is another issue that is intriguing: to what extent philosophers did
not care about the questions regarding the mechanics of appearing and functioning of a language. The processes of learning, of world technologies of intellect (Marody 1987), or the economic aspects of knowledge production were
not an issue under reflection. It is intriguing that while seeking sense, philosophers would wander over to different (nonexistent!) Twin Earths in search of
water that is not H2O. They also tried to understand the world from the perspective of bats or the zombie, but did not make an effort to notice that they
owe the development and the character of their reflection to the development
of the writing revolution, print, mass education and electricity (McLuhan
1975). This inability to notice that which is close, constitutive for experience
(Nowak 2001) is intriguing. It is especially interesting when keeping in mind
that at least two philosophers used the same example, referencing a sheet of
white paper in order to demonstrate the reality outside one’s own mind.
However, neither Descartes nor Husserl were sufficiently gifted with ontological imagination to make a sheet of paper as a thought tool into an object of
reflection. A spiteful answer comes to mind: tools as mediation in the Latourian sense were so transparent for them as to become invisible. The philosophers lacked enough imagination to ask about the circumstances allowing
them to philosophise.
Let us pose several questions connected with the subject: can a philosophical
method that derives the ontology of the world from something as particular as
written language and its features claim to be universal? In a 1982 book, Ong
writes “We know that formal logic is the invention of Greek culture after it
had interiorized the technology of alphabetic writing, and so made a permanent part of its noetic resources the kind of thinking that alphabetic writing
made possible. [...] In brief, [the] illiterate subjects seemed not to operate with
formal deductive procedures at all [...]” (Ong 1992: 81). When describing the
world, creating our ontological descriptions, should we choose the descriptions derived from written language or speech, or maybe draw from the second oral reality (Nowak 2013b)? Or should we, perhaps, have at our disposal
ontological theories that could also explain the dynamics of orality, literacy
and post-literacy as conditions of our thinking? What today, thanks to the
scholars from the tradition of distributed cognition, is increasingly more
available for philosophical reflection has long been present in our knowledge
resources. I would like to pose a question in a philosophical mode: how is it
possible that the philosophy of language was not able to notice what was being discovered within the so-called Orality / Literacy Theory and make it into
an object of its reflection? Why were such scholars as Elizabeth Eisenstein,
Jack Goody, Walter Ong or Marshall McLuhan not included in the circulation
of the philosophical reflection on a regular basis? This oversight results in
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a state of matters wherein philosophers who, in theory, are best predisposed
to fulfil the function of mediators, messengers and who mediate between various areas of culture, are not able to rise to this challenge. It seems to me that
this is largely the result of institutional limitations, workplace culture (individual rather than team work, lack of contact with material or laboratory
background during the research process). In short, within this discipline there
is a lack of conditions necessary for developing ontological imagination. Let us
take a closer look at several quotations and consider why they have not become a common “centre of gravity” around which the research practices of
philosophers focus.
Let us begin with a rather sarcastic quotation depicting the consequences of
philosophical work:
What I find most repulsive about philosophers is their evacuating thought
process. The more often and the more deftly they use their basic notions,
the less world is left around them. They are like barbarians in a spacious,
high house, full of wondrous works. They stand there, sleeves rolled up,
and they methodically throw everything they can out the window: armchairs, paintings, plates, pets and animals, until only naked walls remain.
Sometimes even the doors and windows follow in the end. A naked house
remains. The philosophers imagine such a devastation is better (Canetti
40
1996: 141).
Canetti pointedly shows that using one of the most important tools of contemporary philosophising - the abstraction method, and utilising the tools of logical analysis - can result in the loss of what Mills called sociological imagination. Philosophers gain the certainty of judgement, but they lose the world
about which any judgements could be spoken. He notes further that “those
Oxford philosophers scribble and scribble until there is nothing left. I have
learned a lot from them: I know now that it is better not to start scribbling at
all” (Canetti 1996: 195). This quotation quite clearly shows that there is value
in performing an archaeological job, discovering places of bifurcation in the
history of our structures of knowledge, re-considering their consequences,
going back “to before the bifurcation” and beginning the work “anew.” Procedures of abstraction, using logical schemata, deductive work are not something negative. They can be a useful tool which increases our cognitive abilities. The problem appears when we do not comprehend that “Neither Hume
nor Kant, however, detected the hidden cause of our Western bias toward
sequence as ”logic” in the allpervasive technology of the alphabet” (McLuhan
1975: 89). So says the famous trickster, the magician from Toronto. As it is
usual when it comes to McLuhan, the thesis is posed in a bold, daring way,
with exaggeration. What does the quotation tell us? It connects Western philo40

Translation N. S.
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sophical reflection with alphabetic writing. The quotation is short, taken out
of the larger context, from which we would find out that it is also important to
appeal to printing technology. Why is it that despite the presence of the names
of the philosophers Hume and Kant we will not find many philosophers
whose theoretical apparatuses would be able to deal with the ontology suggested by this humble quotation? And we have not yet put into motion many
other frameworks of reference, we have not asked about capitalism
(Zybertowicz 1995), about changes within biological sciences, about the connection between the appearance of the nations and print (Anderson 1997).
Print, and visuality, coupled therewith, are key determining factors that make
it possible for scientific rationality to appear. Stabilisation of knowledge, the
creation of “centres of calculation” make it possible to master the world, reduce it to an inscription, thanks to which one can have command over the
world (Latour 2012). The task would not be so difficult but for the fact that
there took place a joyous castration of ontological imagination in the history
of philosophy. Worse yet, the political results thereof were frequently problematic when philosophers would start to seek the sources of rationality. Instead of, as I have already mentioned, taking a look at their close surroundings - the piece of paper - they would seek the essence of “European rationality” in imagined attributes of the Europeans, mythical history of Greece, or the
characteristics of Protestantism (Nowak 2011).

How many frames of reference can we invoke?
Today the Orality / Literacy Theory has an opportunity to enter philosophy
through the back door, in a sense; this is possible thanks to contemporary
cognitive studies (cf. Hutchins 1995). The turn towards distributed cognition is
a consequence of the evolution that has been taking place in contemporary
cognitive studies and that has influence on the image of academic practices
(Bińczyk 2011: 119-137). These processes can be metaphorically deemed the
end of the period of the “skin and skull” usurpation (Clark & Chalmers 2008:
342-357). Distributed cognition constitutes another, consistent step in leaving
the solipsist cul-de-sac into which Western philosophy, especially its analytical
variety, has stumbled. The lack of “unthinking” of its entanglement and situatedness, the lack of reflection conducted within ontologically radicalised sociology of knowledge results in our cognitive efforts defending in a disproportionate manner the approaches that are worth rejecting. Computational approaches to consciousness (treated in a “Cartesian” way), still defended by
some, were one example of such a “cul-de-sac” (Miłkowski 2010). When starting from the traditions of embodied and distributed cognition, the problem
would have to be presented differently. Firstly, the computationality itself
undergoes a reflection as an element of coupling of the environment, artefacts, minds, inscriptions, etc (Latour 2012); secondly, consciousness and com-
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putationality also undergo such a reflection. As a result, were they coupled,
they would need to be relativised to the given environment every time. Here
we arrive at the possibility of depicting both components of the ontological
imagination: the sociological-holistic and the constructive-political ones. The
first one demands radical re-defining of our thinking about the unit of analysis in a discussion about computationality and consciousness. If cognition is
realised through the environment (including tools and artefacts), and the body
that is coupled therewith, then, as we remember, an interference into the environment (and the body) has a moral dimension (Clark & Chalmers 2008: 342357). At this point, our discussions cease to be academic, and there appears
a role for an intellectual. If some device / artefact causes a change in cognitive
possibilities, it means that we are also changing the entire collective with its
members. The issue of literacy and of the communicative conditions for the
existence of certain forms of democratic politics may be a good example here
(Nowak 2010).
Before we go back to this issue, let us take a look at the complexity of notions
connected with the Orality / Literacy Theory. It is a good exercise if we want to
practise “juggling” frameworks of reference. Let us track the areas of our
knowledge structures that would come under revision when taking into account notional and cognitive consequences of writing and reading (Olson
2010). I will omit here a more detailed account of the psychodynamics of orality (Ong 1992) and the consequences of literacy (Latour 2012; Eisenstein 2004).
The first issue of orality and literacy is connected with the so-called “great
divide” (Godlewski 2008: 151), that is the divide into the modern and the nonmodern ones, into Us and the Others, or, finally, into the West and the rest. In
Levi Strauss’s discussion with Goody this division took shape of a distinction:
a savage mind vs. a domesticated mind (cf. Goody 2011). The discussion over
the notion of oral and literate cultures soon leaves the safe frames of ethnological references and it becomes a political discussion entangled in postcolonial issues. It is sufficient to realise to what extent various cognitive communities (both literate and oral) were responsible for the fact that Western science
had for so long perceived the Others as the “nations without history” (see
Wolff 2009). This, in turn, made it possible to write such versions of history
that legitimised the conquest of the world by the West, showing it as a historical and civilisational necessity (cf. Goody 2009). The characteristics that result
from different dynamics of cognitive environments and the artefacts coupled
therewith were and are understood as characteristics of cultures. Subsequently, there takes place an essentialisation of these cultures and a secondary assessment of their representatives. Communicative characteristics of orality
require a deeper immersion into the context of community, as they connect a
message with the recipient more closely, and the communication is synchronic, “orchestral” (see Winkin 2007). The embodiment of communication is
a readily noticeable characteristics. The primary orality does not create a
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strict division between speech, song, or dance. It does not have a stable notion
of the “signifier” and the “signified,” either.
It is only writing, and especially print, that makes possible a community that
stabilises linguistic (literate) practices to a degree that allows the abstract languages to be created. It is only writing, alphabetic language and its spread
through the process of mass education makes it possible for deductive methods to be widely used as thought tools: “In brief, [the] illiterate subjects
seemed not to operate with formal deductive procedures at all” (Ong 1992:
181). However, this does not mean that oral cultures are “lower” than the literate ones; while certain cognitive possibilities (e.g. formal logics) are more
difficult to obtain on their ground, other features are more difficult to reach
for subjects from highly literate cultures. In the last years, literacy has been
de-mythologised (Olson 2010: 35-39). Following Olson, I will name several
myths pertaining to the alleged superiority of literacy over orality. Let us
begin with the banal assumption that writing constitutes a transcription of
speech. This is a good example for the lack of ontological imagination. The
difference between literacy and orality is not strictly “linguistic.” Orality and
literacy require completely separate social institutions, communities, “distributed” systems of cognition that would be coupled with them. Orality demands
different, “living” participants of communication, mnemotechniques (singing,
prayer rosaries, rituals, rhyming, etc.). Writing puts in motion global networks of artefacts (tablets , papyrus, a laptop, a pen), it demands systems of
schools and a long educational training. Both systems are connected with different ways of creating social power. It is enough to refer here to Havelock’s
reflections on power and orality in the Ancient Greece (Havelock 2007: 150169) or Foucault’s reflections on biopolitics and the classification systems possible thanks to writing (Foucault 2012). Now we can move on to the second
myth: the superiority of writing over speech. Writing and speech are different
“distributed systems of cognition,” and each of them is connected to certain
“losses” and “gains.” The third myth is a variant on the previous one, and it
pertain to the superiority of alphabet over other systems of writing. According
to the fourth myth, writing is an instrument of social development (Olson
2010: 45). The correlations between the development of literacy and modern
democracy are frequently emphasised. The fact that writing made it possible
for large, hierarchical communities to appear, for obedient soldiers, for efficient workers to be created - standardised subjects of biopower - is referred to
less often (Olson 2010: 45). As quoted by Olson, Levi-Strauss did not hesitate to
state that “If my hypothesis is correct, it has to be assumed that the first function of writing was facilitating the introduction of slavery” (in: Olson 2010:
45). Another myth is connecting literacy with cultural development. Latour’s
delight over inscriptions (Latour 2012) may mislead us, cause us to succumb to
the writing-centric and ethno-centric stereotype. Cognitive research (Hutchins
1977) shows that highly developed systems of navigation function also in illit-
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erate cultures. We can smoothly move on to the final myth: writing is connected with cognitive development. The aforementioned example of navigation in Micronesia is very instructive in that regard. Hutchins noted that different situating of the “cognising subject/unit” was one of the characteristics
of Micronesian navigation. Western navigators treat themselves as a mobile
object, moving around the globe. Analogously, a finger (a pencil, a scriber)
moves around the map (inscription). Micronesian navigators treated themselves as the stable place, and the sea as a variable. It was the sea that flowed
in and out, the boat itself was treated as an “immobile” point of reference.
This interestingly interacts with two anecdotes recalled by Olson. In the first
one he considers the paradoxical experience that is observing the evacuation
map of a building. There we are, standing in front of a map on which there is
a dot and the text “you are here,” the disembodiment that is assumed in the
culture of writing (and of printed inscription) is so obvious that is unnoticeable. The second anecdote pertains to the Inuit and their companions from the
city that would wander with them. After several hours of futile searching for
supplies, the city-dwellers, equipped with maps, announced “we are lost,”
while the Inuit replied “no, it’s the supplies that are lost.” Considering the contemporary discoveries in cognitive science (and enactivism in particular) it
seems that situated, embodied manner of self-cognition characteristic of the
non-literate people was much more cognitively adequate than the disembodied “Cartesian” point of view of the literate ones. As I pointed out before, the
orality-literacy debate may have its implications for a revision of historiography, a change of perspective on the so-called “cultural differences.” It is
worth mentioning here that a rather controversial issue of supposed connections between class, ethnic and racial structures and intelligence (Murray
1994) can be connected to the “discoveries” made within this tradition. The
author of The Bell Curve associated social and educational achievement with
intelligence quotient (measured through tests). He additionally associated this
quotient with genetically-understood racial background. This was groundless,
not only because of “political incorrectness”, but predominantly because there
are no grounds for it in contemporary genetics. The current findings within it
do not confirm the existence of “continental” subpopulations, known traditionally as “races” (Strzałko 2010). The debate surrounding the book was
heated, with one of the more interesting voices being the words of a palaeontologist and evolutionary biologist, J. Gould (Gould 1996). I would like to avoid
a debate in the area of biology and genetics here, as using that framework can
prove very imprudent. Not because I lack the skills necessary for crossing
disciplinary boundaries, but because I would not like to legitimise the very
practice of using “genetic-evolutionary-biologist” framework before presenting different ones - too bold translations, argumentative “jumps” should be
avoided. If we want to explain a given phenomenon, for example professional
or educational success, by means of genetics or evolutionary references, it is
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worth asking if we had previously used different, less risky frameworks of
reference. For example, Murray does not have to recourse to genetics or evolution in order to explain differences in intelligence and their correlations
with achievement.
A much more available explanation becomes obvious when we look at the
issue from the perspective of distributed and embodied cognition, supplemented by the Orality / Literacy Theory. Intelligence as measured with tests is
predominantly oriented towards the type of knowledge correlated with literacy. Such features of thinking as the ability to think in an abstract manner, the
idea of a sequence, the ability to use syllogism are almost absent in thinking
that is originally oral, as for instance Łuria pointed out in his research (Ong
1992). It is worth adding that oral communication is based to a larger extent
on restricted code depending on the context, while literacy culture prefers
more abstract elaborated codes (Bernstein 1990). Despite their names, the
differences between the two codes are not evaluative: they only denote two
opposite poles on the scale. Bernstein noted that reproduction of class relations as a part of education may be described precisely with the use of the
aforementioned codes. For the purposes of this text, it suffices to say that lower class children who lack the same access to books, newspapers, or to literacy
and schooling internalised in the parents’ (family’s, acquaintances’) habituses,
typically find schooling more difficult. To children who are strongly oral (and
who use the restricted codes more eagerly), school knowledge may appear
non-obvious and strange. The dynamics of oral language, which is inseparably
connected with communication communities, and aided by gesture or moves
of the body, results in statements being characterised by additiveness (rather
than using main/subordinate clauses), high redundancy, neothic (mythical)
strangeness, etc. The encounter with the literacy culture of the school (as well
as the IQ tests) results in an intercultural clash. When, as it was the case with
Murray in the USA, we add the interlayering of social, class and race divisions
(in the sense of social perception of “race”), cultural difference becomes deeper. Lower class children (in the USA, these are to a significant extent African
Americans) will achieve worse results in intelligence tests only because they
were not socialised to that kind of an environment, a “distributed system of
cognition” that is highly literate culture. We have to remember that literacy or
orality are not features of individuals, but, above all, characteristics of entire
societies. Scribner and Cole did not notice this in their criticism of Jack Goody.
They argued that the development of deductive thinking, the ability to use
syllogisms is not, as Goody wanted, a feature of literacy. According to these
scholars, this is a function of school education (Olson 2010: 87). This is a great
example for the lack of both sociological imagination, and its more radical
version - ontological imagination. Both psychologists took an individual person and their intellectual competences as the basic unit of analysis. They did
not see that literacy is not a feature of individuals, but of a whole network of
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actors: artefacts, students, schools, etc. Goody’s thesis emphasising the role of
literacy implicitly included the conviction regarding the importance of the
system of school education. It seems to me that the very brief explanation of
the correlations between IQ and class (and “racial”) background as presented
above is more convincing than the one based on genetic criteria. One does not
have to make any risky translations and ontological “jumps”. Moreover, my
explanation makes it possible for specific political steps to be taken. If we
want to measure success with IQ tests, it means that, beside extreme cases
(severe mental disability), we measure the degree to which a given person has
been coupled with high literacy culture. If we consider high IQ something
desirable, we must broaden the access to the high literacy culture. Murray’s
solution had a politically reverse effect, as a reference to genetics closes the
political debate, and introduces karmic language: you have been born with
this, and not a different set of genes, so you have this, and not a different kind
of fate. I have chosen Murray’s example deliberately, as he represents a tendency known as bioliberalism. This is a certain form of ideology stemming
from coupling neoliberal “distrust” in society with promoting biologist or quasi-biologist explanations of human nature (Fuller 2006: 12).
Bioliberalism may manifest itself for example through favouring the categories of talent or genius. The best example of this kind, completely devoid of
sociological and ontological imagination, may be Satoshi Kanazawa’s reflections on the subject of relations between geniuses and criminals (Kanazawa
2003: 257-272). We will find out from his analyses what level of testosterone
41
the scientists had , whether they had wives and children. We will learn noth41

It was Cordelia Fine (Fine 2010: 78-89) who wrote about neurosexism and the doubts connected
with attributing features of the brain (and then, accordingly, of personality) to the exposition to
testosterone during gestation. Neurosexism, which derives from bioliberalism, is a widespread
and popular approach. For example, as a well-known Polish cognitive scientist stated in a popular
interview, “Why is it that so that the majority of piano players are men? Because the left and the
right hand play separately, which is easier for men. Perhaps this also has an evolutionary background: at one point, man would have to make signs towards another, while simultaneously
watching the prey. And why is that so that there are so many female violin players in orchestras?
[...] Because that requires a great coordination of the work of both hands, which women do better. Their brain hemispheres communicate better with one another due to their corpus callosum.
In men, the cooperation between the left and the right hemisphere is weaker, which makes it
easier for them to carry out various activities at the same time - because one does not disturb the
other so much (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,98083,13772221,Dlaczego_kobiety
_sa_skrzypaczkami__a_mezczyzni_mysla.html 29.09.13). Should he have troubled himself to use
sociological (not even ontological) imagination, and carried out minimal sociological and historical analysis, he would have noticed the increasing number of women piano players. Moreover,
should he have wanted to take a look at ethnomusicological research, he would have noticed that
traditionally, it was mostly men who were violin players (at least in our region). Interestingly, it
would be very easy to point out that in orchestras playing classical music in the USA there were
few Afro-American musicians, in contrast to jazz orchestras. Would it be also possible to use
a biological argument so easily, without the risk of a political scandal, in this case?
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ing about organisation and institutionalisation of science, economic and class
dependences, we will learn nothing about inheriting the social position, either. Obviously, according to well-rooted misogyny, there do not exist women
geniuses in these studies.

Conclusion: What is to be done? How to reconcile the strictness
of a scientist with the zeal of an intellectual?
The present text is, in part, a manifesto. It has been born out of the obvious
conviction regarding the necessity to reform social sciences (and/or) philosophy. I am convinced that such a reform should occur in two aspects: one
strictly academic, and the other - connected with public activity. In the first
case, the results achieved within Science and Technology Studies or cognitive
studies trends such as “distributed” and “embodied” cognition seem promising to me. Moreover, the results of monumental sociological-historical written
within the historical-systemic paradigm (inspired by Braudel and Wallerstein)
are also promising. The aforementioned approaches, although distant from
one another when we think in narrow categories of disciplines and institutions, are close due to the shared “culture”. Let us list several features of that
culture: breaking away from the historically shaped divisions: body / mind,
the West / the rest of the world, theory / practice, etc. Each of the aforementioned research areas draws scholars from many different, traditionally defined fields. I am convinced that social sciences (and philosophy) cannot withdraw to a text-centric and theory-centric ivory tower if they want to survive.
This is closely connected to the second aspect of our studies: being engaged in
social change. It is a risky undertaking. The call for change requires one to
answer to the question of Lenin / Czernyszewski that has already been mentioned herein: How to proceed? When a scholar becomes engaged in social
change, fulfils the role of an intellectual, it always carries the “Syracuse” risk,
that is that of a hasty and harmful entanglement in political issues. However,
indifference is not a solution. The outline of the concept of “political imagination” that I have presented above is an attempt at connecting both tasks listed.
The first of them consists in ontology of ourselves, a radicalised version of
historical ontology that was proposed by Michel Foucault (Foucault 2000) and
Ian Hacking (Hacking 2004).The historical ontology of ourselves contains political potential, which, however, is frequently far from obvious. Foucault authored many insightful analyses of power mechanisms, but he was not a good
philosopher of politics, and his intellectual choices were both prudent (when
he supported Polish “Solidarity”) and less prudent (when he was fascinated by
Khomeini’s revolution in Iran). This is why in addition to radicalised - thanks
to cognitive studies and STS - historical ontology of ourselves, we need ethical
and political analyses. This is where I place the greatest hopes for renewing
the potential contained in the notion of being prudent, of practical wisdom -
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phronesis. To conclude, without phronetic politics, ontological analyses are
only an esoteric game, whereas politics and critical reflection are blind without a posthumanist, historical ontology.
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42

This is an exhilarating time for the digital humanities. There’s an infectious
energy driving the development of new tools and new types of research, and
a passion for collaboration and reaching across disciplinary boundaries. Digital humanities centers are multiplying at institutions around the world, digital
projects are making their way into classrooms, and dedicated funding bodies,
like the NEH Office of Digital Humanities, are lending their support to innovative work. Underlying this momentum, however, there’s also a sense of urgency. The digital humanities is, as yet, only partially constituted as a field, and
strives for greater recognition within the larger academic ecosystem. This
energy and this urgency are both evident throughout Digital_Humanities,
a concise volume that aims to serve as a manifesto for the movement.
42

The phrase “digital humanities,” admits of some interesting variations in usage, being rendered
singular or plural, sometimes with the definite article, and sometimes without. This is in part an
extension of usage variation in “the humanities,” but it also likely reflects something about the
field’s incomplete coherence in its current stage of development. For an analysis of the significance of this variation on the status of the digital humanities as a field, see Liu (2012).

197

Language, Literacy, and Media Theory
As is typical of revolutionary documents, the way Digital_Humanities operates
is a bit paradoxical. On the one hand it wants to capture the radically open
and category-defying nature of the digital humanities, to illustrate its power to
upset the academic apple cart. On the other hand, it also has to provide a coherent picture of what the digital humanities is, to give the field a center, and
boundaries, and an articulated structure. It therefore seeks to stabilize even
as it destabilizes. The book is as much an inaugural text as a revolutionary
one, setting up the digital humanities as the paradigmatically interdisciplinary
discipline. It’s also a tolerably good introduction to the field, providing a
framework for understanding the diverse array of existing digital humanities
projects, the emerging formal and methodological norms, and the way disciplinary and institutional relationships are being reconfigured. My main criticism of the book is that in its zeal to usher in the age of the digital humanities,
it leaves aside certain important aspects of the humanities as such, resulting
in a somewhat lopsided advertisement of the movement’s importance.
Like so many of the projects it sets out to describe, Digital_Humanities is a collaboration. Its five co-authors claim equal responsibility for the conception
and realization of the text. Three of them—Johanna Drucker, Peter Lunenfeld
and Todd Presner, are affiliated with the Center for Digital Humanities at
UCLA, and are professors of Bibliographic Studies, Design Media Arts, and
Germanic Languages and Comparative Literature, respectively. Anne Burdick
chairs the Media Design Practices department at Art Center College of Design
in Pasadena, CA, and Jeffrey Schnapp serves in a number of roles at Harvard:
as Professor of Romance Languages, as an instructor in the Graduate School of
Design, as faculty codirector of the Berkman Center for Internet and Society,
and as the faculty director of metaLAB (at) Harvard.
Appropriately for a book about the transformative potential of new media, the
authors’ vision for the digital humanities is expressed as much in the form of
the book as it is in the text itself. As they sloganize in Chapter 3, “authorship is
design and design is authorship” (83). To this end the book employs a number
of graphical innovations, shifting with each chapter, which are clearly inspired by various features of hypertext and web design. In one chapter climactic sentences are set apart in boxes, while in another section headings are
surrounded by word clouds of related terms. It’s very much the kind of book
MIT Press specializes in: stylish and playful, and self-consciously designed.
More to the point, though, it reflects the view common among digital humanists that content can be usefully explored through experimentation with form.
This strategy is successful to a degree, but it’s sometimes a handicap as well.
Sections of text are often quite brief, perhaps in order to mimic the familiar
format of blog entries. This is sufficient for introducing concepts or presenting
brief arguments, but it prevents the possibility of developing ideas at length.
In one chapter, the text is continuously interrupted by snippets of large, bold,
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all-caps type, creating a highly fragmented reading experience. By transposing
features of online reading into book form, the authors unwittingly highlight
one of the frustrations of digital media, that it tends toward interruption and
distraction. Indeed, it is a key challenge for the digital humanities as a whole
to show that its medium enriches our understanding of its subject matter rather than throwing it into confusion.
The book consists of four fairly unconventional chapters, plus a preface and
an afterword. In place of a bibliography, the authors include two pages of
“reference networks.” Although it’s a nuisance that the book contains neither
an index nor any in-text citations, the reference networks do serve as a useful
gateway to some of the major hubs in the digital humanities web space,
prompting readers to set out and explore key organizations, technologies, and
forums for publication and discussion.

Summary and Commentary
The first chapter, “Humanities to Digital Humanities,” situates the digital humanities historically with respect to the humanities tradition, as well as to
technological and cultural transformations more generally. The authors first
relate the gradual emergence of the humanities from a less sharply defined
humanism during the late medieval and renaissance periods, and their refinement as a result of the enlargement and specialization of European universities. They go on to describe the much more rapid transformation, beginning in the 1940s but really taking wing in the 1980s, of the objects of humanistic inquiry from print to digital, and the development of increasingly sophisticated techniques for analyzing and manipulating those objects. The authors’
claim is that “the migration into digital media is a process analogous to the
flowering of Renaissance and post-Renaissance print culture” (6).
Once they have placed the digital humanities within this historical narrative,
the authors take some time to emphasize the importance of design to the burgeoning field. They argue that once a work is no longer a simple text, but an
object that can be manipulated and analyzed by a variety of digital means, or
even a complex assemblage of text and multi-media, the work’s design must
be regarded as part and parcel of the work itself. The design of works as subtle and singular as these determine the user’s freedom in interacting with
them. In a later chapter the authors will go so far as to suggest that digital
humanities projects should be evaluated on the criterion of whether they present “an argument that is bound up with and a function of the materiality and
medium in which the argument is presented” (90). Some amount of reflexive
self-consciousness with regard to design and function, it would seem, is important to a digital humanities project’s integrity.
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Since design is not typically a skill in which humanities scholars receive explicit training, its significance points toward a new reality for the humanities
under the digital rubric: collaboration. As the basic end-product of research
becomes the project rather than the book or article, it becomes much less likely that any single contributor will possess the full complement of skills necessary to realize a given work. Not only designers but also software developers,
GIS specialists, archivists, and project managers, in addition to any number of
other specialists, are often called for. While the authors don’t discount the
possibility that “the field of digital humanities may see the emergence of polymaths who can “do it all”: who can research, write, shoot, edit, code, model,
design, network, and dialog with users” (15), projects thus far have been characterized by broad and varied collaboration. And in fact this new collaborative spirit is seen as a major advantage of the digital humanities over traditional modes of scholarship. Single-authorship has tended to be the rule in the
humanities much more so than in the sciences, and this arrangement has
sometimes led to fragmentation and a defensive attitude among scholars, rather than to an ethos of cooperation and a sense of shared goals. Some degree
of competition is of course important in order to maintain high standards of
quality, but the introduction of team-based research into the humanities, especially in projects that require a range of disciplinary and professional expertise, promises to temper the humanities’ traditionally individualistic culture. As anyone who has attended a digital humanities conference (or “unconference”) can attest, the field is imbued with a contagious spirit of mutual acceptance and support. This is surely due in part to the presence of software
developers committed to the ideal of open source, wherein code is freely
shared, added to, and improved upon, by a community of programmers, rendering the notion of authorship fuzzy, and less to be insisted upon. It’s also
likely a result of the perceived need for solidarity in a discipline still striving
43
for critical mass in some of its local arms.
Another key feature of the digital humanities is their “generative” character,
that “process is favored over product” (22). Digital humanities projects should
embrace the “psychology of failure” (22): if they fail, their failure is instructive
in designing subsequent versions. This is one way the humanities in their digital form are adopting methods from the sciences and engineering—by introducing experimentation and evidence-based research design. It’s also what
prompts the authors to recommend that we seize a rare moment of opportunity to restore the humanities to relevance within the undergraduate curriculum. The digital humanities are an ideal vehicle for this because of their ability to reconnect facets of the academic and educational process that have become alienated from one another. They can reunify the disparate and individually siloed humanities disciplines through their “emphasis on making,
43

For a commentary on this phenomenon, see Scheinfeldt (2012).
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connecting, interpreting, and collaborating” (24). They can also bring some
unity to the two main functions of the academic scholar—research and teaching—by allowing them to bring their research into the classroom where students can engage with and even contribute to it. Finally, they can bring the
content of humanities coursework into better communication with contemporary culture by making use of media that are continuous with, and indeed
nearly definitive of that culture.
The authors in no way suggest that print should be banished from the humanities classroom, but they do recommend a shift in pedagogy away from “humanities texts,” and back toward the “humanist spirit” (25). They don’t give
much attention either, though, to the rationale for keeping print around, and
they leave themselves open to the interpretation that focused attention to
texts and text-based work is of little benefit to students. While getting students
to engage with the process of digital scholarship will likely grow in importance in coming years, there remain important competences that working
with printed texts in the traditional way is uniquely suited to developing. As
David Weinberger points out, “the physical nature of books … enables and
encourages long-form thought” (2012: 99). So too does old-fashioned writing
with pen and paper help students to canal disorganized thoughts into coherent, linear arguments. Even as the authors suggest that “the 8-page essay and
the 25-page research paper will have to make room for the game design, the
multi-player narrative, the video mash-up, the online exhibit and other new
forms and formats” (24), we should urge the continuation of the former alongside the latter, since they promote skills that remain essential for the development of critical thinking and the expression of complex ideas.
The second chapter, “Emerging Methods and Genres,” is the heart of the book
as an introductory text, providing a taxonomy of digital humanities projects,
along with a series of case studies illustrating how the tools and techniques
described can be recombined and tailored to the needs of a given project. This
taxonomy demonstrates the remarkable diversity of current digital humanities projects, from text and corpora analysis to GIS mapping and visualization,
to new forms of exhibition of collections and archives, and interactive, even
crowd-sourced, community scholarship.
The vocabulary introduced in this section is especially interesting. What we
get is a set of keywords for the nascent culture of digital scholarship. “Distributed knowledge production,” for instance, refers to the fact that project collaborators are dispersed not only in time and space (one professor may work
with another one at a different university, or with a group of undergraduate
assistants who cycle out every year), but also in their professional backgrounds and institutional roles—they might be faculty, librarians, software
developers, interns, consultants, etc. The term is obvious enough, but significant as an expression of a new norm for scholarly activity. I’ll discuss just a
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few of the most important key terms. Note, however, that this nomenclature is
not universally accepted in the digital humanities.
“Augmented editions” are digital versions of important works that have been
given new layers of digital functionality. The production of augmented editions a prominent strain in the digital humanities, and one of the earliest to
develop. Editions may present extensive notes and annotations, provide a
comparison of textual variants and multiple editions (imagine being able to
instantly compare the A and B editions of Kant’s first Critique), enable the coreading of the text alongside one or more commentaries, and allow the performance of a variety of textual operations such as work frequency and proximity analyses, as well as sophisticated and flexible full-text searching. Guidelines set down by the Text Encoding Initiative, a major hub in this area but no
the only one, have given rise to some 150 projects since 1994. Editions can be
as ornate as the ambitions of their creators demand. A popular trend at the
moment is to integrate texts with multimedia so that readers can compare
multiple performances of a play, or readings of a poem, consult a curated selection of commentaries on each one.
“Thick mapping” refers to the layering of geospatial data with other types of
content, and the use of maps to explore relationships between these data. It
might make use of historical materials from archives, locational references in
a text or collection, map annotations contributed by researchers or students,
or data from a wide variety of other sources. The application of GIS technology to humanities topics has opened up a rich hybrid discipline spanning not
only geography and history but also literary and cultural studies. This is a
particularly popular area of activity at the moment, with key centers in the
Spatial Humanities project at the University of Virginia Scholar’s Lab and
Stanford’s Spatial History Project. One of the most high-profile projects, Stanford’s “Mapping the Republic of Letters,” counts more than 20 contributors,
has spawned a significant amount of published research, and has been integrated into several courses. Some projects anticipate carrying thick mapping
back over to the real world through mobile apps that can be used to explore a
text (or an archive, or a body of scholarship) while moving through the space
in which it takes place, or about which it is concerned. Such projects, which
the authors classify as “locative investigation,” might be thought of as more
data-intensive and interactive analogues of the automated museum tour.
“Humanities gaming” refers to the use of digital games that can be used in the
classroom and illustrate or explore curricular material. The authors give the
example of Soweto ’76, a game that simulates social unrest in a post-apartheid
South African town, and “deepens empathy and enlivens class discussions of
race, power, and education” (51). While gaming might may not fit well with
our image of rigorous scholarly activity, the authors contend that this could
change as “the narrative complexity, play strategy, and game “feel” … become
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more developed, culturally significant, and even world-enriching” (52). This is
one area that, while not implausible as a site for interesting research and pedagogy, will need to prove itself in order to gain acceptance by the scholarly
community.
“Code, software and platform studies,” are a set of related subfields: “Code
studies, along with the study of software and platforms, bring humanistic
close-reading practices into dialogue with computational methods” (53). The
inclusion of these areas noticeably complicates the picture of the digital humanities as a field, as it implies that the digital humanities extend to the humanistic study of digital tools, as well as the pursuit of humanities scholarship
by digital means. This brings us close to one definition of the digital humanities offered by Kathleen Fitzpatrick, as “a nexus of fields within which scholars use computing technologies to investigate the kinds of questions that are
traditional to the humanities, or, as is more true of my own work, ask traditional kinds of humanities-oriented questions about computing technologies”
(2010). This is also where the digital humanities begin to merge with media
studies, as the interface (or the hermeneutic circle enclosing user and platform) becomes an object for testing, observation, and adjustment. Explorations of this kind can vary along a continuum from hard-headed R&D to a “poetics of code” (54). Experimentation and analysis in this area could lead to
interfaces that improve the way we work with humanities information, as
well as a deeper understanding of our own digital culture.
“Augmented reality” (itself placed under the heading of “ubiquitous scholarship”) is something I’d prefer to let the authors themselves describe, since
their depiction catches them in a characteristic rush of technophilia:
Augmented reality applications allow mobile devices to combine geolocation information and enhanced imagery in a layered, site-specific presentation of events and interpretations. Imagine a time-machine application
that shows your neighborhood in a fast-forward sequence from Jurassic
times to the present; or think of sensors in a natural environment that
expose the geological and industrial processes that formed what is before
your eyes; or consider simultaneous and automatic translation applications that remove linguistic barriers to signage and information in a foreign script; or imagine a “web of things,” in which every physical entity—
from the book in your hands to your hands themselves—is connected to
and part of a deeply recursive information network (59).
In keeping with the networked nature of the digital humanities and this book,
all of these terms are introduced graphically within a constellation of related
ones. Hovering around “Augmented editions and Fluid Textuality,” for instance, we have a cloud that includes “structured mark-up,” “natural language
processing,” “relational rhetoric,” “textual analysis,” “variants and versions,”
and “mutability.” This technique seems appropriate not simply because it
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evokes current metaphors about technology (the “information space,” the
“coud,” etc.), but because a more systematic textbook for the digital humanities is still a way’s off, due to the unsettled nature of the field.
The description of these and other genres is followed by a series of case studies, each of which demonstrates several tools and techniques combined in a
single project. The case studies do not describe actual projects, but ideal types
that highlight how the parts of the toolkit can complement one another in a
given project. They do indicate something of the planning involved in such
projects, from the selection of appropriate source materials, to the best methods and procedures for carrying it out, and the techniques for disseminating
the work and criteria for its evaluation. The lack of actual examples here,
though, is slightly disappointing, as these would have illustrated some of the
practical difficulties collaborators confront, but the case studies do perform
their primary function well—they help the reader understand what really
good digital humanities projects would (and sometimes do) look like.
The case studies are each interesting and innovative in their own ways. In
Case Study 1, inspired by postcolonial theory, tries to reveal the differences in
European and Native American conceptions of land and space by using a variety of European maps and historical documents, together with the indigenous accounts they contain, and the corpus of other period texts that constitute the reception of these accounts, as data. In the language of digital humanities, “techniques of thick mapping are used in combination with text analysis,
data-mining, and large-corpus natural language processing” (62). The goal is
to extract a “list of cartographic fundamentals from indigenous perspectives”
and “create simulations from these perspectives” that can be contrasted with
the known European cartographic principles. The end result would be a “geospatial visualization engine” for displaying these different cartographic
worldviews—an exciting prospect indeed. The case study takes us through the
process of building the project step by step, from the selection of source materials to building the analytical tools, creating the simulations, and presenting
the results.
This chapter introduces one of the book’s more useful graphical conventions,
namely the arrow tabs in the margins that link the techniques and project
types discussed in the case studies back to the overview section in which they
were defined. Case Study 3, for example, entitled “Augmented Objects & Spaces: Jewish Ritual Objects in Diaspora,” describes the creation of a museum
archive of religious artifacts with several layers of information-rich discovery
and classification, including not only their manufacture and use, but also their
geographic displacement as a result of historic events. The tabs in the lefthand margin link us back to concepts developed earlier, including “pervasive
infrastructure,” “distributed knowledge production and performative access,”
“the animated archive,” “visualization and data design,” “augmented editions
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and fluid textuality,” and “enhanced critical curation.” Linking concepts to
instances of their application is an effective way of explaining them, and one
that may well work better in real hypertext, if the amount of page flipping this
reader had to do is any indication.
The third chapter, “The Social Life of the Digital Humanities,” places the digital humanities in relation to broad questions about living and working in the
information age. The authors argue for the renewed importance of the humanities “as new social structures, economic models, cultural forms, value
systems, and forms of selfhood emerge, rendering the “human being” decidedly more motile, diffuse, and even fragile” (82). The notion that increased exposure to technology and media are changing what it means to be human is of
course familiar, and the authors make a persuasive case here for the second
humanistic renaissance, or at least the need for it. The humanities in their
new manifestation will help us to understand and answer vital questions of
our age, such as the consequences of new technologies on the institutional
control of knowledge, the nature of authorial identity, and the role of technology in the system of human values.
To do so the authors engage with a range of themes from critical social theory.
For instance, they give the questioning of the notion of the author initiated by
Barthes and Foucault a digital upgrade when they assert that “The question is
no longer “what is an author?” but what is the author function when reshaped
around the plurality of creative design, open compositional practices, and the
reality of versioning?” (83). It appears that digital media and the reality of
distributed co-creation, have concretized problems of authorship that seemed
considerably less obvious just decades ago. The authors evoke Foucault again,
as well as Althusser, when they describe the collaboration of contemporary
subjects in their own surveillance and regulation, and the role of pervasive
technology in this. They leave the question open, however, as to the precise
shape control and free expression will take in the coming years: “The interpellation of interior life and the restructuring of individual subjectivity in the
face of constant communication exchange may yet produce long-lasting
changes in the concepts of public and private space, security and privacy,
identity and community” (81). These reflections raise the question of whether
the digital humanities will add their momentum to the transformations already being brought about by social media and ubiquitous computing, or
whether they will provide alternatives, and perhaps avenues of resistance.
The authors seem to suggest that even while the humanities take on some of
the characteristics of digital culture at large, like the embracing of multiple,
distributed, and processual authorship, it also falls within their mandate to
understand and evaluate the nature and effects of these changes. Digital humanities will not only adopt the tools of contemporary digital culture; it will
also position itself to respond to the specific ways in which that culture constitutes power and identity.
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The authors strike one of their most inspiring notes when they make it a “core
human value of the digital humanities” to “bring about a public sphere in
which no one was excluded” (94). This, they admit, is a utopian ideal, but it’s
hard not to see the present moment of rapid technological and cultural change
as offering a unique opportunity for its realization. Digital humanists tend to
be motivated by a desire to open lines of communication not only between
different corners of the academy, but also between the academy and a broader non-academic public. Many of them aspire to the role of the public intellectual, a category that’s been sadly absent in certain quarters, particularly the
United States, for many decades. Given the competition for attention that
nearly defines the structure and dynamics of the public internet, the challenge
for the digital humanities is to counter the “echo chamber effect,” and to prevent it coming to pass that all that outpouring of public-facing digital scholarship ends up talking only to itself, in one big academic silo.
One recent example which the authors don’t mention, perhaps because it surfaced after they had gone to press, is Bruno Latour’s project entitled “An Inquiry into the Modes of Existence.” The project is based on an effort to complete a research project, the first phase of which is presented in an “augmented” e-book, by inviting readers to contribute commentary, articles, images,
and other documentation pertaining to the project’s theme of modernization.
Some of these readers will be selected as co-researchers and will be instrumental in producing the second incarnation of the book. While it certainly
presupposes a threshold of intellectual adventurousness that is not, perhaps,
widespread in the public at large, the fact that it exists in a public space, and
offers the possibility of genuine engagement with the work of an esteemed
philosopher and a team of academic researchers, is an encouraging sign.
Placing humanities scholarship on the web in this way, and making inviting
the public to engage with it in a meaningful and productive way, encourages
public involvement in scholarly activities, and builds trust between the academy and its outside.
Another issue the authors address in this chapter is the changing nature of
publishing, and especially the cultural and economic tensions that define the
current debate over open access. Open access publishing is desirable because
it removes barriers to access of the products of scholarly labor, and a widespread shift to open access would free libraries and institutions from the burden of prohibitively expensive journal subscriptions. The movement has already seen considerable success in the sciences with pre-print repositories
like ArXiv and open-access journal collections PLoS becoming standard forums for the dissemination of research. Movement in this direction has been
slower in the humanities, however, largely because publication in established
commercial journals, which occupy an important place in disciplinary networks, remains an important benchmark for peer recognition and departmental review. The digital humanities buck this trend by publishing mainly in
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open-access forums, on sites hosted by digital humanities centers, or on standalone sites. The authors draw attention to one of my own favorite examples of
the new publishing landscape: the journal Vectors which, in place of articles,
presents a handful of new digital humanities projects in each issue, along with
explanatory text to familiarize the user to purpose of the project and orient
them with the interface. Vectors is a well-designed, highly usable, and totally
immersive experience, helping humanists to get up to speed with their colleagues’ work by actually letting them use it.
The fourth and final chapter, “Provocations,” advances a series of prophetic
declarations intended to challenge are inspire. These are headed off with the
startling pronouncement that “the era of digital humanities has just begun,
but it may be coming to an end” (101). By this the authors mean that as the
products and practices of the digital humanities become more commonplace
and familiar, we will reach a point when labeling them as such will no longer
be necessary or helpful. The humanities will simply grow to encompass a full
complement of traditional and digital methods. Future generations of humanists will wonder how it could ever have been otherwise.
The provocations range widely over all aspects of contemporary scholarship.
Some, like this one, point toward fascinating possibilities for future research:
“Building tools around core humanities concepts—subjectivity, ambiguity,
contingency, observer-dependent variables in the production of knowledge—
holds the promise of expanding current models of knowledge” (104). The authors go on to describe the hypothetical example of a “Heraclitean interface …
a hybrid of the very old and the very new, founded on notions of flux and the
non-self-identical nature of experience. Such an interface might mutate and
change, shifting ontologies on the fly, remaking the order of the knowledge
field in response to the user’s queries and reactions to the results.” This
sounds like an idea for a digital humanities project in philosophy, and an experimental one at that, which is exciting because only a handful of specifically
44
philosophical projects have emerged so far, and these have tended to be projects about philosophy, rather than projects that directly explore philosophical
questions. There is something slightly ominous about this idea, too, in that it
comes uncomfortably close how Google might like to function in ten years’
time. As the authors themselves admit, their hypothetical interface could as
easily be a dream or a nightmare.
Another mostly positive speculation involves our “becoming ever more seduced by the macro and micro ends of the perceptual spectrum, by very big
and very small data” (106). What the authors have in mind here is the ability
to “zoom” easily from one scale to another within a large text or corpus.
44

Apart from the long-running Archelogos Projects, the most visible current project is perhaps the
Indiana Philosophy Ontology Project, or InPhO.
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This could provide the basis for a promising new mode of humanities research in which digital and traditional methods mediate and inform one another. Tools built to identify clusters of word use, grammatical constructions,
references and other patterns could help us identify sites in the text that are
worthy of a closer reading. That closer reading could proceed in more or less
the traditional way, but it would be guided by the data model that helped
identify the site, and might yield discoveries and insights that would help researchers refine the model. There’s a dark side to this too, however, namely
that “we may become ever-more inclined to neglect the in-between realm
within which most of human experience has unfolded over the millennia”
(106). The authors speculate that we’ll come to look back on traditional linear
reading as a quaint curiosity, “a horse-and-buggy ride” (106). This prediction
could be supported not just by “zoomability,” but also by the increasing
amount of time we spend with all forms of highly interactive media. We’ve
already accustomed ourselves so completely to reading on the internet that
when we’re confronted with the limitations of print—the inability to link out,
to open additional tabs, and to toggle back and forth between one text and
another, between text and email, or sms, or online videos—registers as a
strong phenomenological disjunct, and there are indications that the cognitive
changes spurred by this familiarity may not be ones that lend themselves well
45
to the type of deliberate work required in the humanities.
Another provocation: “The time of diagrammatic thinking is upon us” (119).
Diagrammatic thinking would be the reverse of narrative thinking, I suppose—a thinking that privileges space over time, and lends itself to the exploration and comparison of possibilities. Reporting on the work of James Flynn,
Nicholas Carr notes that the persistent rise in IQ scores over the last century
seems to be explained in part by improvements in spatial reasoning ability,
disproportionately to other measures of intelligence (144-148). It seems reasonable to speculate that diagrammatic thinking is encouraged by the sorts of
tools we use—think of the mental maps you build in order to keep track of the
location of a given page within the structure of a larger website, tracking the
successive mouse clicks that brought you there. It also seems natural to suppose that diagrammatic thought would be characteristic of a period of great
creativity, in which scholars seek out connections that had been invisible prior to the advent of network technology. But the humanities cannot concern
themselves simply with the mapping of territories; argumentation and storytelling are also essential. Diagrammatic thinking is not an end in itself, but
simply the ascendant thesis in an eventual, more encompassing, resolution.

45

Nicholas Carr summarizes some recent research on this topic in his popular book The Shallows:
What the Internet is Doing to Our Brains. Further discussion of the cognitive effects of digital
media can be found in Hayles (2012).
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We must turn, at some stage, to ask “Which newly meaningful narratives do
these connections allow us to construct?”
Many more prophetic statements are made in the course of this chapter: that
the digital humanities could split into qualitative and quantitative branches,
that more complex and processual concepts of authorship will normalize over
time, that we could end up creating a “vast digital cultural commons” (we
could already be well on our way), that the drive toward open access and the
democratization of knowledge will lead to intensifying confrontations with
the economic interest of publishers and copyright holders, and so on. There
are more issues raised here than could possibly be addressed in this review.
Clearly much provocation is called for in order to fully appreciate the significance of the digital humanities movement.
This final chapter concludes with a “Short Guide to the Digital_Humanities,”
which was circulated online via social media channels prior to the publication
of the physical volume. It combines an FAQ about the field with a series of
“specifications” regarding how the digital humanities can best be embraced
and implemented by scholars and institutions. Many readers will find this to
be the most helpful section of the book, as it clarifies some basic facts about
digital humanities, such as its relationship to the traditional humanities and
its strong tendency toward collaborative, project-based work, and addresses
issues of special concern for would-be practitioners and supporters, such as
how digital humanities projects should be evaluated, how the various collaborators should be credited, what some core competences for practitioners
should be, and how digital humanities should be incorporated into curricula.
The most pressing issue dealt with here is how the digital humanities are to be
counted in the departmental tenure review process. The authors’ guidelines
include certain procedural considerations (such as that a work “must be evaluated in the medium in which it was produced and published”), as well as
discussions about the crediting of collaboration, intellectual rigor, the extent
to which a project contributes to research, teaching and service, peer review,
a number of ways of gauging impact, conditions under which a project might
be considered the equivalent of a book or article, considerations of ethics and
sustainability, and the assignment of some value for a project’s willingness to
experiment and take risks. These guidelines are not uncontroversial, however,
nor do they address the thornier problem of persuading academic departments to adopt guidelines of this kind, and once they do, to ensure that they’re
followed.
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Concluding Remarks
Digital_Humanities depicts a field that, while still in flux, is steadily coalescing,
and is endowed with a special capacity to connect and fortify the various facets of the humanities we’ve inherited from the last century. Its strength as
a manifesto lies in its ability to present the digital humanities as compellingly
relevant, as an incarnation of the humanities that belongs fully to the digital
age, taking the very shape and substance of this age, and addressing itself to
its unique questions. What the authors aim for is a true synthesis, which they
insist upon lexically in the underscore between “Digital” and “Humanities.” As
they explain in the “Short Guide” that closes out the volume, “The Digital Humanities is defined by the opportunities and challenges that arise from the
conjunction of the term digital with the term humanitas to form a new collective singular” (122).
The synthesis they propose is a highly admirable goal. The book’s task as
a manifesto, though, is to sketch out an ideal, not to describe the field as it
currently exists. As such it contributes something significant to the search for
disciplinary identity that has prompted so many attempts to pin the digital
humanities down with a definition. The desire for definition is motivated,
beyond the need to render what digital humanists are up to intelligible to
newcomers, by the eminently pragmatic concern for disciplinary stability.
Digital humanists want to have their work recognized by their peers and tenure review boards. At the same time, departments and institutions must negotiate their own positions within the academy a whole, and they do so sometimes by demonstrating their investment in new forms of scholarly capital, for
which they require the digital humanities to present a strong identity. Funding agencies must have working definitions of the digital humanities, too, and
indeed require significantly richer nomenclatures, in order to sponsor and
evaluate worthy projects. Whether the vocabularies and models presented
here are equally well suited for all or any of these purposes remains to be
seen, but it’s clear that they’ve been assembled with a sharp cognizance of the
need for such maps and guideposts among stakeholders.
In another approach at definition the authors state that “Digital humanities is
less a unified field than an array of convergent practices that explore
a universe in which print is no longer the primary medium in which
knowledge is produced and disseminated” (122). This notion that the digital
humanities achieve unity in practice is one that certainly rings true. The digital humanities as a field is composed of several complementary strands, but
because of each these strands aims at elucidating some aspect of the human
condition, and because of the specific challenges of undertaking new types of
collaborative work, they have given rise to a distinctive disciplinary culture.
Lisa Spiro describes the digital humanities as a community influenced by values drawn from several quarters, including “the humanities; libraries, muse-
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ums and cultural heritage institutions; and networked culture” (2012: 19). She
also recommends codifying this set of values, which includes openness, collaboration, collegiality and connectedness, diversity and experimentation, in
order to promote the interests of the field. It will be a favorable consequence
if in extending its reach to the far corners of the academy the digital humanities are able to further demonstrate and disseminate these values.
Where Digital_Humanities falls short is in its sometimes one-sided presentation of the field. In spite of its espousal of a unified understanding of “digital”
and “humanities,” and notwithstanding its laudable call for scholars to become “hedgefoxes” (hybrids, “capable of ranging wide, but also going deep”
(98)), the emphasis throughout falls too often on the digital, at the expense of
the humanities. The authors risk perpetuating an impression of the digital
humanities as an unrestrainedly technophilic movement, one that favors tools
over research, innovation over scholarship, and mapping and linking over
reading and writing. While it’s likely that this imbalance is to some extent
merely rhetorical—an attempt to promote those aspects of the digital humanities that are necessary now, it obscures the fact that the present extension of
the humanities into new media is not an end in itself, but a critical moment in
the larger unfolding of humanistic inquiry. What’s needed is a pluralist conception of the digital humanities that embraces both sides of the tension. For,
as the authors do clearly recognize, the digital and the human are not ultimately separate, but are wrapped up in each other. We should view this digital revolution, therefore, not as a supersession of traditional scholarship, but
as a balanced expansion of the humanities toolkit.
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David Krish, who examines how
people think (literally) with their
bodies and things, said that
modern technology makes possible thinking about what has been
unthinkable so far. Do you think
that this also concerns art and
our artistic sensibility? Or is our
sensibility more or less the
same?
The latest art, the one that I am
most interested in, does not happen in a vacuum, in an unidentified container known as the world,
as it is described, among others, by
Peter Sloterdijk. Such art is interconnected with research processes,
new science and technology; thus
its aesthetic, intellectual, emotional
and processual parametres change.
I think that we, as recipients, are
equally susceptible to the changing
nature and structure of artworks.
Our sensibility, like art, is unavoidably altered by technological tools that significantly modify our ways of experiencing and knowing the world. I agree
with Kirsh on this matter. In my opinion, research of this type forces us to
redefine artistic practices as well as humanistic discourses.
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I have the impression that your book, Sensorium, might just as well be
“rewritten” in the form of a spectacle that would turn communication
into demonstration. Is this a conscious effort on your part?
I rather see the book as a performative network created by chosen phenomena that largely determine one another and remain intertwined. It should be
remembered that this is a collection of essays that shows the course of my
research directed at linking performative and multimedia arts in heterarchic
courses, including philosophy and theories of human cognition. I opened the
book with a quotation from Bruno Latour who said that scientific ideas circulate as subjects, objects and discourses, hence networks are full of being. The
ANT model has got nothing to do with a spectacle, but it may sometimes involve the performativity of different definitions and actors that create contemporary networks: research disciplines, objects of their research, artworks
and the process of their making, artists themselves, scientists or researchers
who change their traditional roles and take on new ones. When engineer
James Gimzewski, an eminent professor interested in nanoprocesses, and Victoria Vesna, a multimedia artist, show their works described as nanoart, then
they and their works redraw the boundaries separating science and art as
well as those between a researcher and an artist.

It can be seen as one of the hallmarks of your book that you show and
define relations between art, science and philosophy, while avoiding to
create hierarchies that follow the dynamics of scientist=researcher, work
of art=object of inquiry, philosophy=distanced commentary. Which of
these interrelations, in your opinion, renders it impossible to define them
according to the dichotomy of subject-object (though we may, of course,
do so in everyday life)?
I believe that it is connected with the network model that I adopted in the
book. This model seeks not to separate but to include; it is based on the
movement that does not allow for using outdated definitions and divisions.
Stephen Wilson, who has been writing on the relations between science and
art for many years, repeatedly emphasises that artistic activity about contemporary issues is often similar to laboratory work, while the achievements of a
scientist or an engineer are often founded on the creativity and innovation of
their approach. This is extremely important, as the harder we try to separate
art, science and technology, the wider cognitive and cultural cracks we will
have to deal with. If contemporary art, as Wilson suggests, is to engage in civilisational processes, it should keep track of the current changes, it should try
to understand these shifts and deconstruct them.
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Can we say that something has ended, stopped or died in art? Maybe all
the changes are positive and it makes no sense to miss anything? More
than a century ago, Aleksei Gastev, whom you quoted, provoked something that seems to be the starting point of multimedia art.
I don’t think that we can talk about art in general. There is a multitude of excellent and outstanding artists who paint or sculpt. Their topics change, but
the medium they use evolves rather than disappears. From my point of view,
it is important to notice and appreciate a whole galaxy of phenomena incorporated in modern art. If we accepted the assumption, made by many, that art
ended with Modernism, we would exclude such phenomena as installation,
performance art or later bioart and nanoart. We tend to forget that these artistic practices grew out of most contemporary issues connected with technoculture and science. This art is not in plus, just as technology and scientific
research should not be conceptualised in unambiguously positive and superficial terms. I would say that it is one of the transmission circuits and channels
that link key elements of modern dilemmas. Nostalgia and resentment disturb
the optics, make it impossible to be in the present, settle in our surroundings
and deal with what concerns us as artists, humanists and co-creators of culture. I understand that you quoted Gastev, as he predicted a wide-ranging
mechanisation of the body and techno-biopolitical methods of governing it
which, sadly, in many aspects has become our reality. Gastev, however, is not
the forerunner of multimedia art but of a thoughtless and dangerous process
in which a human being is to be made subservient to different technocrats, as
they were dubbed by Lewis Mumford, and to technological processes themselves. Many artists during the Modernist period were fascinated with technology, like Vsevolod Meyerhold whom I mention in my book. Yet the acceleration of civilisational growth showed a face so far unimaginable by putting
technology and science to use during the Second World War, decades of Cold
War and times of terrorism. Many contemporary artists consciously and critically regard the latest technological developments. For instance, the works of
Eduardo Kac, the SymbioticA group or Stelarc cannot be possibly seen as an
attempt to extend and expand technocracy, to dazzle the audience with new
genetic technologies, but rather as a critique of the definitions and possibilities of a contemporary understanding of the phenomenon of life in general,
not only human life. By rejecting resentment, as unnecessary baggage, this art
strives to be a part of the present.

A short literary text, even a tiny haiku, if brilliant, may evoke the forces
of imagination and sensibility without involving anything apart from
a sheet of paper and a thinking mind. Nowadays, we have a lot of excellent and lavish multimedia projects that engage several senses at once
and incorporate interactions with our environment (including ourselves).

217

Language, Literacy, and Media Theory
How these two types of phenomena should be seen? If a good poem has
such an impact, then maybe a multimedia creation has the contrary effect and by giving us so much, it only brings confusion? Or the situation is
different: the play of sensibility inspired by poetry is only a scrap from
the true feast offered by the modern multimedia artistic hybrid?
This is dependent on individual sensibility, place and time of reception.
I guess that one can be stirred by both a haiku and a multimedia performance.
This situation is not new; it has been like that for ages. Theatre is a good example: in ancient Greece its purpose was to move, create the feeling of catharsis and we know that even back then this experience was consciously projected as a primarily physiological sensation of the organism. Many multimedia
installations aim for a similar effect. Today, catharsis is defined differently
with the use of tools and research results supplied by cognitive psychology or
cognitive science. Those who research new media often emphasise that the
image itself, on the technological level, is designed as a renewable matrix of
pixels and changes our perception. What is equally important in contemporary art is that art does not merely want to move, there are certain areas of art
that serve as extensions of scientific laboratories. What does this mean? An
artist, quite often also an engineer (fusing the competences of an artist and
scientist is nothing new, it has been present since the Renaissance), uses the
language of art, its infrastructure to achieve a social implementation of particular issues through the artwork defined as an object, a concept, a process
on the aesthetic, psychosomatic, political, philosophical and cognitive levels.

What type of aesthetic engagement would you describe as typical for
moist media art?
Moist media art is closely linked to the achievements of new science and technology. Aesthetics is less important here than definitions of life and reality. In
Roy Ascott’s understanding of moist media, the network becomes more coherent on the biological level: media and technological tools are not considered in
opposition to humans, but become a part of a moist, that is living, reality. Modernity discovers the level of nanostructures and nanoprocesses and art
builds upon these new developments. Scientists currently point to different
definitions of life, not only carbon-based, but also potential life. The art of
moist media searches for new possibilities of testing, or even projecting, new
channels of distributing these definitions.

Accepting the reality of moist media means that humans ceased to be the
superior figure ordering the world according to the human/non-human
dichotomy. Does this extension of our sensorium correspond with the
transhumanist approach, understood as extending the essentialist self, or
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is it connected to the transhumanist perspective, seen as an evolutionary
development necessary to overcome human frailties and limitations by
technological links with the environment?
That is a very important question, thank you for asking about this matter.
Sensorium helped me understand that, owing to the research I reference in
humanities, arts, science, cognitive psychology, the dichotomy human versus
environmental has no sufficient justification nowadays. You really may have
the impression that in this book I am examining the process of extending the
essentialist self, the boundaries between the self and its surroundings. The
perspective I adopted is truly human, if not subjective. This optics presumes
and emphasises somatics, embodiment and movement as the key elements of
understanding reality, which may also incorporate mapping an individual’s
existence. In my new book, Ecotophies. The Expansion of Technoculture, however, I give even more attention to delineating the historical, cultural and artistic phenomena that unambiguously reposition the human being as a part of
the environment. The perspective of the essentialist self is loosened to underscore the strong relationships between living organisms and their immediate
environment. Extremely complex modern technological tools, tests and laboratory experiments help us understand not only many processes that unfold
between humans and their environment, but also the fact that on the physical
and biological level we are built of the same atoms and structures as the Earth
that we live on. This is not a transhumanist or a transhuman perspective, rather an antropotechnical one. Although it may be seen as such, as in the humanistic tradition humanitas signifies a cognizant being capable of using language, thus different than the surrounding world, since it has the possibility of
meta-cognition. Loosening the category of humanitas makes it possible to reexamine antropos, reassess this cultural construct and face up to the definitions of the human in modernity. This is a fundamental and pressing need not
so much in science and technology, which have already redefined what it
means to be human in our times, but in culture and art that should find the
strength not only to generate critical examination, but also to contribute to
these new definitions from a broader perspective. It can be said that this situation deprives us of metaphysical illusions, which may be difficult, yet it also
allows us to literally get back down to the Earth and project realistic definitions of being. Actually, in Ekotophies, I am interested in a subject simple in
itself, but with profound consequences for culture and its discourses, as the
fact that no organism should be examined in separation from its environment. In this sense, the well-known mistake of attribution may be extended to
include the definition of a human being that should not be seen in separation
of particular surroundings, whether biological, physical or symbolic such as,
for instance, social and cultural. Realising this fact results in new definitions
of anthropo and naturotechniques, as Peter Sloterdijk calls them, showcasing
strong technoscientific determinants which should be investigated by culture,
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humanities and social sciences. The discourse on this subject should be created between traditional disciplines installed in a network of phenomena, data,
facts and not within carefully delineated boundaries of research areas.
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Przedmowa
Drodzy Czytelnicy,
Z przyjemnością przedstawiamy drugi tegoroczny tom naszego czasopisma.
Głównym tematem tego numeru jest umiejscowienie badań nad językiem
i piśmiennością oraz teorii mediów w kontekście kulturowej historii umysłu
rozszerzonego. Za redaktorem prowadzącym tomu, Georgem Theinerem sugerujemy, że sporą część naszej kulturowej historii można ująć jako historię
mediów i technologii komunikacyjnych – będących rozszerzeniami ludzkiego
umysłu. W tym celu zestawiliśmy prace autorów o tak różnych perspektywach i kontekstach badawczych jak Robert Logan i David Kirsh.
Ponieważ niniejszy tom adresowany jest do czytelnika anglojęzycznego, część
polskojęzyczna została ograniczona do wybranych tekstów. Warto przy tym
poinformować, że znaczna większość tych autorów uczestniczyć będzie
w nadchodzącej konferencji Avantu – zatytułowanej „Thinking with Hands,
Eyes and Things” – co naszym zdaniem jeszcze bardziej umocni tezy niniejszego tomu dotyczące umysłu rozszerzonego.
Dział Recenzji stanowi przedłużenie części głównej numeru, podczas gdy Esej
numeru dostarcza ciekawych (i kontrowersyjnych) refleksji Thomasa Metzingera nad statusem naukowca. Natomiast w Badaniach nad praktyką artystyczną Agnieszka Jelewska komentuje antropotechniczne podejście do sztuki
współczesnej.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania profesorowi Robertowi Loganowi, jak również anonimowym autorom inspirujących
nas prac znanych jako Waza Samarra oraz Dysk z Fajstos.

Redakcja
Villanova–Toruń–Warszawa
Jesień 2013
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Przekład: Ewa Bodal

Zgodnie z tezą „umysłu rozszerzonego” znaczna część poznania ludzkiego
zachodzi nie wyłącznie wewnątrz głowy, lecz dosłownie rozszerza się poza
mózg na ciało i na świat wokół nas (Clark i Chalmers 1998; Clark 2003, 2008;
Wilson 1995, 2004; Rowlands 1999, 2010; Menary 2007, 2012; Sutton 2010; Theiner 2011). Jednym ze sposobów na zrozumienie tej tezy jest myśl, że jako istoty ludzkie jesteśmy szczególnie biegli w tworzeniu i pozyskiwaniu środowiskowych rekwizytów i rusztowań (środków przekazu, narzędzi, artefaktów,
systemów symboli) w celu rozwiązywania problemów, które w przeciwnym
razie leżałyby poza naszym zasięgiem poznawczym. Manipulujemy, ustawiamy w rusztowania i projektujemy na nowo nasze środowiska w sposób zmieniający istotę trudnych zadań, które zbijałyby z tropu nasze pozbawione
wspomagania, biologiczne mózgi (takich jak matematyka, logika, rozwiązywanie problemów w sekwencjach), tworząc łatwiejsze rodzaje problemów, do
których rozwiązywania jesteśmy z natury lepiej wyposażeni. Centralnym założeniem tezy „umysłu rozszerzonego” jest zatem to, że „wiele z tego, co jest
istotne dla inteligencji na poziomie ludzkim, ukryte jest nie w mózgu, nie w
technologii, ale w złożonych i powtarzalnych interakcjach i współpracy między nimi” (Clark 2001: 154). W ciągu ostatnich piętnastu lat teza „umysłu rozszerzonego” stała się gorącym hasłem w filozofii umysłu. Jak to bywa z wielkimi konceptami, teza ta nie została stworzona ex nihilo; wykorzystuje ona
i formułuje na nowo wiele wcześniejszych wątków. Niestety, wiele z tych pokrewnych wątków trafiło na margines współczesnej filozofii umysłu i psychologii i nie zwracaj się na nie tyle uwagi, na ile zasługują. Tym, co chcemy częściowo uzyskać w niniejszym tomie, jest odwrócenie tego trendu i rozbudzenie na nowo dialogu między tezą „umysłu rozszerzonego” i jej historycznymi
poprzedniczkami.
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Często przywoływanym dyskutantem jest tutaj białoruski psycholog Lew Wygotski (1896-1934). Rozpoznawał on wyraźnie wagę „budowania rusztowań”
z naszego środowiska jako receptę na sukces rodzaju ludzkiego. Wygotski
uważał, że zarówno fizyczne, jak i psychologiczne narzędzia pośredniczą w
relacji między istotami ludzkimi a ich środowiskiem. Na przykład polowanie
na zwierzę przy użyciu łuku i strzał zamiast nie gołych rąk przemienia bardziej podstawową formę „impulsywnego” zachowania skierowanego bezpośrednio ku przedmiotowi pożądania w działanie „instrumentalne”, zapośredniczone przez świadome kontrolowanie broni. W podobny sposób Wygotski
argumentował, że użycie narzędzi psychologicznych powoduje przejście
z naszego polegania na (jak to określał) podstawowych do tak zwanych wyższych, bardziej zaawansowanych funkcji psychicznych: „Centralną cechą charakterystyczną funkcji elementarnych jest to, że są one całkowicie i wprost
determinowane przez stymulację ze strony środowiska. W przypadku funkcji
wyższych cechą centralną jest autogeniczna stymulacja, czyli tworzenie i wykorzystanie sztucznych bodźców, które stają się bezpośrednim powodem zachowania” (Wygotski 1978: 39). Według Wygotskiego elementem kluczowym
w ewolucji psychologicznej „od człowieka prymitywnego do kulturalnego”,
jak to określa, jest to, że „człowiek kulturalny nie musi wysilać wzroku, aby
dostrzec odległy przedmiot; może zrobić to za pomocą okularów, lornetki lub
teleskopu; nie musi przysłuchiwać się uważnie odległemu źródłu, biec z całych sił, by przenosić nowiny, gdyż realizuje te funkcje za pomocą tych narzędzi i środków komunikacji czy transportu, które wypełniają jego wolę.
Wszystkie sztuczne narzędzia, całe środowisko kulturowe służą temu, by
„rozbudować nasze zmysły” (Wygotski i Luria 1993: 169).
Czerpiąc częściowo z przemyśleń Wygotskiego na temat poznawczego zastosowania narzędzi – włącznie ze sposobami, w jakie narzędzia zmieniają także
struktury relacji społecznych pomiędzy swymi użytkownikami – Donald Norman (1991: 17) wprowadził koncept artefaktu poznawczego w odniesieniu do
„tych sztucznie wytworzonych urządzeń, które utrzymują, pokazują lub operują na informacjach, aby służyć funkcji reprezentacyjnej, i które wpływają
na ludzką aktywność poznawczą”. Przykładami artefaktów poznawczych są
narzędzia, które służą zmniejszeniu obciążenia informacyjnego (na przykład
karteczki z notatkami, listy rzeczy do zrobienia), wytwarzają przydatne informacje (na przykład kompas), umożliwiają zewnętrzne formy transformowania reprezentacji (na przykład formalizmy matematyczne) lub służą jako
aktywne źródła przetwarzania informacji (na przykład programy do obróbki
tekstowej). Wytwarzanie i wykorzystywanie prawidłowo zaprojektowanych
artefaktów poznawczych jest skutecznym sposobem na „podkręcenie” naszych biologicznych mózgów, gdyż umożliwiają nam one rozproszenie poznania w przestrzeni, czasie i między ludźmi (Hutchins 1995; Salomon 1996; Hollan, Hutchins, i Kirsh 2000; Perry 2003; Harnad i Dror 2008).

234

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
Postrzeganie języka jako swego rodzaju „krańcowego” artefaktu poznawczego
doprowadziło wielu filozofów, psychologów i kognitywistów do wskrzeszenia
konstruktywistycznej tezy (której pionierem w latach 30. również był Wygotski), że język jako medium symboliczne nie jest tylko doraźnym narzędziem
wyrażania i komunikowania idei, lecz funkcjonuje on także jako częściowo
zeksternalizowany, materialny nośnik myśli. Do niektórych funkcji poznawczych języka, które niedawno badano z owej neo-konstruktywistycznej perspektywy, zalicza się jego potencjał do (i) wpływania na nasze kategoryzowanie przestrzeni, czasu, wydarzeń i ludzi w sposób specyficzny dla języka, (ii)
przekwalifikowywania percepcyjnie ugruntowanych kategorii w sposoby,
które wspierają odkrywanie bardziej abstrakcyjnych wzorów wyższego porządku, (iii) wykorzystywania nakierowanego na siebie ćwiczenia językowego
jako uzewnętrznionej pętli kontrolnej w celu skierowania naszej uwagi
i umożliwienia bieżącego planowania działań, (iv) zdobywania niedostępnych
w przeciwnym razie form manipulowania danymi i ekspertyzy poznawczej,
takich jak logika formalna lub matematyka, (v) służenia jako poznawczo stałe
i manipulowalne cele meta-poznania, to znaczy umiejętność poddawania
świadomej refleksji, ocenie i kontroli treści naszych własnych myśli, (vi) rozszerzania przestrzeni koordynowanych interakcji społecznych w przestrzeni
i czasie, (vii) kierowania umiejscowieniem w czasie rzeczywistym wspólnej
uwagi w dialogach, oraz (viii) rozwijania i utrzymania współdzielonej świadomości wyższego rzędu w celu wspierania wspólnego działania (Dennett
1993, 2000; Clark 1996; Jackendoff 1996; Clark 1998, 2006; Boroditsky 2006,
Roepstorff 2008, Tylén i in. 2010, Iriki i Taoka 2012, Ansari 2012; Fusaroli,
Gangopadhyay i Tylén 2013).
Pomimo obecnego renesansu podejścia do języka w duchu Wygotskiego, jego
główni orędownicy w dziedzinie filozofii – zwłaszcza Daniel Dennett i Andy
Clark – poczynili zaskakująco niewielkie wysiłki w celu rozróżnieniu pożytków poznawczych płynących z mowy z psychologicznych i konceptualnych
implikacji piśmienności, zwłaszcza zaś piśmiennych praktyk czytania i pisania
przy użyciu pisma alfabetycznego. W sytuacji stanowiącej rzadki wyjątek
Clark (1998: 182) zauważył, że nasze posługiwanie się językiem mówionym
może być tak biologicznie odpowiednie dla istoty ludzkiej jak posługiwanie się
siecią dla pająka, podczas gdy posługiwanie się tekstem pisanym może być
bardziej odpowiednio postrzegane jako autentyczny artefakt poznawczy. Jednak w większości przypadków mowa i pisanie traktowane są mniej więcej
wymiennie jako „odrębne, arbitralne i w zasadzie pozbawione kontekstu”
symboliczne gmachy, których główną wartością obliczeniową jest albo rekonfigurowanie (Dennett), albo uzupełnianie (Clark) biologicznie podstawowych
trybów przetwarzania informacji, które są endemiczne dla naszych mózgów.
Takie niedociągnięcie oddaje to, co Linell (2005) zdiagnozował jako „uprzedzenie na korzyść języka pisanego”, to jest wyraźną tendencję do obstawania
przy teoretycznej wyższości języka mówionego, którego cechy są jednak cha-
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rakteryzowane z punktu widzenia historycznie uwarunkowanego przez nasze
zanurzenie w kulturze piśmiennej (krytyki Clarka z tego punktu widzenia
dokonuje Steffenson 2011).
Jako sympatycy i adwokaci perspektywy języka-jako-narzędzia wierzymy, że
należy zająć się tą białą plamą, jeśli nie chcemy pozwolić na to, by teza „umysłu rozszerzonego” znalazła się w pewnego rodzaju podwójnym zagrożeniu.
Z jednej strony charakteryzowanie dynamicznego potoku mowy poprzez statyczny pryzmat pisma alfabetycznego może przesłaniać poznawczą dynamikę
„językowania” (ang. languaging) (Cowley 2007, 2011) jako działania, które jest
ucieleśnione, usytuowane i dialogiczne. Jednocześnie jednak trudno jest przejaskrawić ogromny wpływ, jaki kulturalna ewolucja pisma i technologii komunikacyjnych w ogóle miała nie tylko na organizację społeczeństw ludzkich,
lecz także na wykorzystanie zdolności umysłowych i językowych przez kompetentnych członków społeczeństw piśmiennych. By dogodzić tym dwóm
przeciwnym, choć wyraźnie nie niezgodnym punktom widzenia, potrzebujemy bardziej zróżnicowanych ujęć języka i piśmienności jako dwóch odmiennych typów artefaktów poznawczych (Menary 2007; Logan 2007; Theiner
2011). W celu uczynienia postępu w tym programie niniejszy tom ma na
względzie sprzymierzenie kognitywistycznej ramy pojęciowej tezy „umysłu
rozszerzonego” z ramą pojęciową „teorii piśmienności”, pochodzącą z teorii
mediów.
Poczynając od lat 60., „hipoteza piśmienności” wyrosła w znacznej mierze
z kanadyjskiej tradycji teoretyzowania medialnego, związanej głównie z Toronto School of Communication. Podobnie jak Wygotski, podkreślano tam
myśl, że technologie komunikacyjne wywołują skutki poznawcze i społeczne,
swoiste dla danego środka przekazu, które są odpowiedzialne za wyłonienie
się wielu zjawisk psychologicznych i kulturowych (Innis 1950; McLuhan 1962,
1964). Bazując na fundamencie prac wcześniejszych teoretyków mediów,
Havelock (1963), a także Goody i Watt (1963) skupiali się szczególnie na wpływie piśmienności. Argumentowali oni, że początek pisma fonetycznego w starożytnej Grecji stworzył warunki do powstania wysoce abstrakcyjnych form
wiedzy i racjonalności kojarzonych z tradycją Zachodu. Jakie zatem dokładnie
były te wyraźnie poznawcze skutki, które teoretycy piśmiennictwa przypisywali medium pisma alfabetycznego, i w jaki sposób różnią się one od skutków
umożliwianych także przez inne formy pisania lub – być może – przez każdą
formę wizualnie trwałej reprezentacji? Niestety, teoretycy piśmienności
„pierwszej fali” nie zawsze do końca dostrzegali te różnice; możliwe jest jednak zestawienie trzech związanych ze sobą i często wspominanych w ich pracach cech.
Po pierwsze, stanowiąc praktykę symboliczną wyższego rzędu, język pisany
jest w sposób inherentny systemem meta-językowym, który kodyfikuje mowę
i wskutek tego czyni ją obiektywną. Podczas gdy osoba mówiąca używa języka
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przede wszystkim po to, aby mówić o ludziach i rzeczach w świecie, osoba
pisząca zajmująca się zapisywaniem mowy nastawiona jest na zamianę samego języka w przedmiot badań umysłowych. Chociaż jest to prawdą w odniesieniu do systemów pisania w ogóle, pismo fonetyczne jest w unikatowy sposób dostosowane do tego, by powiększyć świadomość meta-językową swego
użytkownika z powodu dwóch swych cech: po pierwsze arbitralności związków pomiędzy literami a dźwiękami; po drugie poziomu świadomości fonemicznej koniecznej do zidentyfikowania systematycznych powiązań pomiędzy powracającymi częściami mowy a relatywnie niedużym repertuarem odrębnych, powtarzalnych znaków. Po drugie pismo fonetyczne pozwala na
znacznie większy stopień abstrakcji słownej niż mówienie. W większości
przypadków słowne abstrakcje w kulturach niepiśmiennych mają skłonności
do posiadania ograniczonego zakresu i związku z konkretnymi kontekstami,
w których przywołują kategorie odnoszące się do konkretnych cech rzeczywistości, napędzane praktycznymi potrzebami. Ponieważ jednak pismo sprawia,
że mowa staje się dostępna wzrokowo, te same operacje poznawcze abstrakcji
słownej, których mówiący używają, by klasyfikować rzeczy, mogą teraz oddziaływać bezpośrednio na słowa. I znowu: to arbitralność pisma fonetycznego w zdecydowany sposób przerywa percepcyjne związki pomiędzy symbolem a konkretnym obrazem tego, co ten symbol oznacza. A zatem pismo fonetyczne określa radykalnie nową przestrzeń poszukiwań dla odkrycia kategoryzacji językowych wyższego rzędu, które są całkowicie oderwane od codziennych kontekstów, w których normalnie używa się języka. Wreszcie
wszystko to sprawiło, że pismo fonetyczne dobrze nadaje się do bycia medium, w którym mogły rozwinąć się wysoce zdekontekstualizowane, metajęzykowe formy dyskursu, takie jak grecka metafizyka, epistemologia czy logika sylogistyczna.
Dla wielu krytyków brzmiało nieco zbyt składnie, by być prawdziwe. Po
szczytowym okresie w latach 60. i 70. początkowa popularność hipotezy dotyczącej piśmienności zaczęła słabnąć, gdyż coraz bardziej widoczne było, jak
trudno jest wyróżnić implikacje poznawcze piśmienności z kontekstów społecznych, politycznych i gospodarczych, w których praktyki piśmiennicze są
z konieczności osadzone. Na podstawie serii badań międzykulturowych
Scribner i Cole (1981) argumentowali, że skutki poznawcze, które uprzednio
przypisywano piśmienności, były w istocie raczej spowodowane eurocentrycznymi formami edukacji, zwłaszcza edukacją szkolną, a nie pismem alfabetycznym jako takim. Szczegółowe badania przeprowadzone przez historyków społecznych takich jak Graff (1987) ukazały, że skutki piśmienności są
zapośredniczane przez dużą liczbę czynników politycznych, gospodarczych
i instytucjonalnych, co ostrzega nas przed traktowaniem piśmienności jako
quasi-autonomicznej siły sprawczej w przypadku zmiany kulturalnej i historycznej. Ortodoksyjne wersje tezy dotyczącej piśmienności wciąż są krytykowane za swoje deterministyczne spojrzenie na zmianę kulturową (Brockmeier
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2000) oraz za eurocentryczne zapatrzenie się w triumfy intelektualne cywilizacji Zachodu (Greenfield 1983).
Teoretycy piśmienności „drugiej fali” próbowali odpowiedzieć na tę nasilającą
się krytykę przez rewidowanie lub usprawnianie swoich pierwotnych twierdzeń (Ong 1982; Logan 1986; Goody 1987; Harris 1989; Olson 1994). Niektórzy
z nich (na przykład Ong 1982; Logan 1986; zobacz też poniżej) wciąż przypisywali dość szeroko zakrojone skutki kulturowe, społeczne i poznawcze pojawieniu się pisma alfabetycznego. Inni, jak na przykład Goody (1987), przesunęli środek ciężkości z piśmienności jako medium reprezentacyjnego na pisanie i czytanie jako praktyki przejawiające się społecznie, zwłaszcza zaś na
znaczenie sformalizowanej edukacji, co samo w sobie jest bezpośrednio powiązane z rozprzestrzenianiem się praktyk piśmiennych. Aż do dnia dzisiejszego teoretycy piśmienności kontynuują rewidowanie i zabezpieczanie
swych twierdzeń dotyczących skutków technologii piśmienniczych, które
zwiększają możliwości poznawcze. Na przykład Olson (1994, 1996) skupia się
szczególnie na skutkach pisania jako aktywności nierozerwalnie metajęzykowej. Argumentuje on, że pisanie jest nie tylko biernym zapisem mowy;
poprzez przekształcanie języka z medium, które jest (głównie) w sposób przezroczysty używane, w medium, które należy wskazywać, ma ono aktywnie
zaszczepiać w osobie piszącej nowy model konceptualny mowy. Krótko mówiąc, pisanie jest zawsze sposobem na zacytowanie tego, co ktoś powiedział
(lub powiedziałby). Wywołuje to zwiększone poczucie świadomości metajęzykowej, która – według Olsona zarówno historycznie, jak i rozwojowo –
wymusza ostre rozróżnienie między tym, co zostało powiedziane, a tym, co
osoba mówiąca miała na myśli, co z kolei wpływa na praktyki interpretacyjne
związane z przypisywaniem sobie i innym intencjonalnych stanów psychicznych. Harris (1989) podaje podobny argument, kiedy twierdzi, że pismo służy
jako model języka „bez wsparcia” (unsponsored), w którym to, co jest powiedziane („symbole”), oraz to, co ma się na myśli („znaczenie”), stają się bytami
skostniałymi we własnym zakresie i systematycznie odłączają się od osoby,
która daną kwestię wypowiedziała, oraz kontekstu, w którym tę kwestię wypowiedziano. Medium niewspieranego języka, w którym słowa i ich związki
mogą być pozbawiane kontekstu bez ograniczeń, otwiera przestrzeń dyskursywną, która stała się miejscem narodzin abstrakcyjnej, czysto konceptualnej
myśli. Niech ostatnim przykładem będzie tutaj argument Donalda (1991) dotyczący faktu, że ekologia poznawcza pisania doprowadziła do rozwoju „umysłu teoretycznego”, gdyż wspierała ona historycznie bezprecedensowe formy
pamięci zewnętrznej. Proces uzewnętrzniania pamięci ludzkiej zaczął się powoli wraz z tworzeniem stałych symboli wizualnych, lecz nabrał błyskawicznej szybkości po wynalezieniu pisma. Rozpowszechnienie się strategii pamięciowych opartych na piśmiennictwie spowodowało powstanie nowych form
przechowywania, indeksowania, porządkowania, sumowania i taksonomii
informacji, co z kolei wspierało nowe formy poznawczego rozwiązywania
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problemów. Współczesne technologie komputerowe oferują coraz większe
możliwości przechowywania i przywoływania informacji, a co za tym idzie –
ilości wiedzy, do której piśmienna jednostka ludzka może dotrzeć i przynajmniej potencjalnie ją przyswoić w ciągu swojego życia.
Podsumowując: zwolennicy tezy dotyczącej piśmienności dzielą ze zwolennikami tezy umysłu rozszerzonego punkt widzenia polegający na tym, że systemy komunikacyjne – takie jak język czy pisanie – posiadają implikacje kognitywne wychodzące poza ich czysto społeczne i komunikatywne cele. Postrzeganie mediów jako rozszerzeń umysłu niesie za sobą zatem potencjał łączenia
i poprzez to wzbogacania programów badawczych, które obecnie rozmieszczone są w odległych od siebie kątach strefy badań nad umysłem, językiem
i społeczeństwem. W niniejszym tomie zestawiamy ze sobą autorów reprezentujących różnorodne zainteresowania w celu zidentyfikowania rokujących
nadzieje obszarów nakładania się na siebie wątków, wytyczenia nowych szlaków do zbadania, lecz także podkreślenia dysonansów i wyzwań, do których
trzeba będzie odnieść się w przyszłych badaniach. Pozwolę sobie teraz przedstawić pokrótce teksty następujące po tym wstępie, przygotowane specjalnie
na potrzeby niniejszej publikacji.
Robert Logan, były współpracownik Marshalla McLuhana, który rozwinął
później swoją własną wersję tezy „umysłu rozszerzonego”, pokazuje, że koncepcja McLuhana dotycząca mediów jako „przedłużeń człowieka” zapowiada
wiele nowszych sformułowań Andy’ego Clarka w odniesieniu do umysłu rozszerzonego. Unieśmiertelniona w kulturze popularnej dzięki aforyzmowi:
„środek przekazu sam jest informacją” i stworzeniu określenia „Globalna
Wioska” praca akademicka McLuhana uważana jest za kamień węgielny nowoczesnych badań nad mediami. McLuhan postrzegał wszelkie narzędzia
i technologie jako przedłużenia naszych ciał, traktując jednak technologie
komunikacyjne jako szczególny przypadek, gdyż funkcjonują one jako przedłużenia naszych psychik. Jak zauważa Logan, koncepcja McLuhana dotycząca przedłużenia poznawczego w dwóch ważnych aspektach wykracza poza
sposób, w jaki Clark i Chalmers (1998) rozwinęli tę myśl. Po pierwsze, podczas
gdy podane przez Clarka i Chalmersa kanoniczne przykłady poznania rozszerzonego skupiają się na pojedynczych, choć technologicznie rozszerzonych
czynnościach – takich jak wykonywanie długiego działania mnożenia lub zapisywanie adresów w notesie osobistym – McLuhan dostrzegał w mediach
elektronicznych nieodłączną tendencję sprzyjającą wytwarzaniu się inteligencji („świadomości”) zbiorowej, która objęłaby ostatecznie całą ludzkość. Po
drugie, choć Clark (2008) pozostaje oddany ujęciu poznania rozszerzonego
skupionego na organizmie, w którym jednostka biologiczna (a zwłaszcza
ludzki mózg) zdecydowanie pozostaje na stanowisku „kierowcy”, wątek historii McLuhana przybiera bardziej złowieszczy obrót, czego dowodem mogą być
fragmenty takie jak następujący: „Aby dostrzec, wykorzystać lub uświadomić
sobie którekolwiek z przedłużeń nas samych w formach technologicznej, na-
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leży je uczynić częścią samego siebie. (...) Stapiając się bez przerwy z wynalazkami technicznymi, stajemy się ich mechanizmami wspomagającymi”
(McLuhan 2004: 85). W pozostałej części swojego artykułu, a także w specjalnym wywiadzie, który publikujemy tu razem z jego tekstem, Logan omawia
swoje ostatnie książki o ekologii mediów i ewolucji języka oraz mówi o tym, co
doprowadziło go do rozwinięcia jego własnej koncepcji umysłu rozszerzonego.
Artykuł Marcina Trybulca dotyczy fundamentalnego dylematu w kwestii
nieustannie niepewnego pojęcia mediów, a zwłaszcza tego, jak pojęcie to zdefiniowane zostało przez teoretyków piśmienności z Toronto School. Autor argumentuje, że różne sformułowania tezy o kształtowaniu umysłu ludzkiego
przez piśmienność i inne technologie komunikacyjne oscylują pomiędzy „ekskluzywnym” a „inkluzywnym” rozumieniem mediów. W interpretacji ortodoksyjnie „ekskluzywnej” media postrzegane są wąsko jako materialne przekaźniki umożliwiające wyrażanie i komunikowanie myśli. Twierdzenie, że
media są ważnymi przyczynami zmiany poznawczej i społecznej, przekłada
się zatem na tezę, że zmiany te powodowane są przez historyczne przemiany
ludzkich technologii komunikacyjnych, które też strukturalnie odzwierciedlają. Krytycy Toronto School zakwestionowali reifikację mediów jako wydawałoby się autonomicznych sił sprawczych zmiany, odizolowanych od praktyk
społecznych, które organizują i strukturyzują nasze zaangażowanie w nie. Na
przykład często oskarżano McLuhana i jego zwolenników, że popierają nieprawdopodobną formę determinizmu technologicznego, uproszczony model
komunikacji polegający na „przekazywaniu wiadomości” i bezrefleksyjne
skrzywienie europocentryczne. Członkowie Toronto School z kolei odpowiedzieli na ten zarzut, po części przyjmując rewizjonistyczną, bardziej „inkluzywną” koncepcję mediów, definiowanych jako zestaw społecznie ustrukturyzowanych technik służących wyodrębnianiu, przetwarzaniu, przechowywaniu i rozprowadzaniu informacji. W tym znaczeniu technologia jest już zjawiskiem nieodłącznie społecznym.
Przedstawiwszy ten dylemat, Trybulec argumentuje, że niewskazane jest dla
teoretyków piśmienności, by przyjęli takie rewizjonistyczne, inkluzywne rozumienie mediów. Po pierwsze zagroziłoby to osłabieniem teoretycznej spójności Toronto School wobec alternatywnych podejść do studiów nad mediami,
skupionych na społeczeństwie lub kulturze. Co więcej, musiałoby to zbanalizować wyróżniające ich twierdzenie, że technologie poznawcze są przyczynowo uprzywilejowanymi przekaźnikami zmiany poznawczej i społecznej.
Następnie argumentuje on, że możemy wykorzystać zasoby tezy „umysłu rozszerzonego”, by zmieścić się między „młotem i kowadłem” proponowanego
dylematu – to znaczy ocalić ekskluzywną koncepcję mediów i zarazem uniknąć zarzutu determinizmu technologicznego.
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Manuela Ungureanu czyni wypad w kierunku metafizyki społecznej w celu
uzupełniania pewnych luk konceptualnych w antropologicznym rozwinięciu
tezy piśmienności przez Jacka Goody’ego (Goody 1977, 1986, 1987). W swojej
pracy Goody przypisywał wielką wagę systemom pisma jako głównym napędom zmiany społecznej i intelektualnej na dużą skalę. Łączył on na przykład
rozwój społeczeństw piśmiennych z pojawieniem się konkretnych form praktyk religijnych, instytucji prawnych, transakcji gospodarczych i racjonalności
naukowej. Wiele międzykulturowych uogólnień dotyczących konsekwencji
piśmienności zaproponowanych przez Goody’ego opiera się na kategorii bycia
członkiem społeczeństwa piśmiennego. Ustawione na poziomie makrospołecznym, jego uogólnienia mają w zwyczaju prześlizgiwać się nad wieloma
zależnościami historycznymi, konkretnymi politycznymi i gospodarczymi
ograniczeniami sankcjonującymi, ideologicznymi walkami sił, a także zmiennością praktyk edukacyjnych specyficznych dla danych kultur.
W ciągu ostatnich kilku dekad upodobanie Goody’ego dla teorii makrospołecznych, jak również jego twierdzenia dotyczące rzekomego „wielkiego
rozłamu” pomiędzy społeczeństwami (lub nawet umysłami) oralnymi i piśmiennymi zostały poddane ostrej krytyce na gruncie empirycznym metodologicznym i konceptualnym przez antropologów kulturowych. Ungureanu
dzieli wątpliwości krytyków Goody’ego dotyczące podtekstu ideologicznego
w przypadku oznajmiania „wyższości” kultur piśmiennych oraz związku tegoż z długą historią praktyk dyskryminacyjnych. Twierdzi ona jednak, że wiele z ich bardziej konkretnych zarzutów albo stanowi sofizmat rozszerzenia,
albo przynajmniej zarzuca Goody’emu problemy, które można rozwiązać za
pomocą bardziej elastycznej i zniuansowanej definicji społeczeństwa piśmiennego. W swoim artykule Ungureanu podejmuje trzy takie zarzuty dotyczące
pozycji Goody’ego: po pierwsze, że każda próba zdefiniowania pojęcia społeczeństwa piśmiennego na poziomie makro-społecznym opiera się na błędnym
„esencjalistycznym” koncepcie piśmienności; po drugie, że potoczne, naszpikowane ideologicznie pojęcie piśmienności nie może stać się „naukowo szanowanym” bez „przyjęcia na pokład” również uciążliwych konotacji politycznych tegoż; po trzecie, że odwoływanie się Goody’ego do piśmienności jako do
quasi-autonomicznej siły sprawczej zmian trąci determinizmem technologicznym. Próbując ocalić większy projekt Goody’ego, Ungureanu broni społeczno-konstruktywistycznej definicji społeczeństwa piśmiennego, która odnosi się zarówno do konkretnego zestawu zinstytucjonalizowanych ról i reguł
strzegących produkcji i zastosowania tekstów (w danym społeczeństwie), jak
i do zestawu przekonań konkretnego dla danej kultury, który umożliwia
świadomą bądź nieświadomą identyfikację członków społeczeństw piśmiennych. Do zalet owej definicji zalicza się to, że aktywnie zachęca ona do bardziej szczegółowych, interdyscyplinarnych i politycznie uwrażliwionych analiz twierdzenia Goody’ego, iż piśmienność funkcjonuje jako „technologia umysłu”.
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Jan Sleutels stawia interesujące wyzwanie standardowym sposobom rozumienia ludzkiego umysłu w perspektywie historycznej. Zaczyna on od spostrzeżenia, że nasze codzienne samo-doświadczenie jako istot myślących wyrażane w kategoriach słownictwa współczesnej psychologii popularnej jest
zazwyczaj postrzegane jako uprzywilejowany punkt wyjścia do badania umysłu w ogóle. Umysły istot coraz bardziej od nas odległych, takich jak dzieci,
osób o głębokiej niepełnosprawności umysłowej, wczesnych hominidów lub
zwierząt nie będących ludźmi są następnie porównywane z naszymi „standardowymi” umysłami poprzez odjęcie pewnej liczby brakujących, uszkodzonych lub nierozwiniętych kompetencji. U podstaw tej „rozbudowującej” strategii przypisywania stanów umysłowych leży założenie, że pomiędzy naszymi
a ich umysłami występuję głęboka, zakorzeniona w biologii ciągłość psychologiczna. Za Davidsonem (1999) Sleutels przywołuje problem „umysłów peryferyjnych”, aby zakwestionować to założenie ciągłości; pytając: „w którym momencie docieramy do najdalszych krawędzi, gdzie standardowa psychologia
popularna nie ma już sensu, i wymagana jest rzeczywiście zmiana używanego
słownictwa?”
Jako wymowny przykład nie tak odległego od nas umysłu peryferyjnego Sleutels omawia pomysłową, choć kontrowersyjną pracę Juliana Jaynesa: The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (1976). W książce
tej Jaynes twierdzi, że starożytne ludy Grecji mykeńskiej, Mezopotamii i Egiptu (między innymi) nie posiadały umysłów świadomych w znaczeniu takim,
że nie posiadały celowej, auto-refleksyjnej, racjonalnej jedności, która jest
charakterystycznym elementem współczesnej psychologii potocznej. Według
tego autora umysły stały się świadome dopiero niedawno, bo w drugim tysiącleciu przed naszą erą, po rozpadzie wcześniej powszechnej mentalności „bikameralnej”, głównie za sprawą rozpowszechnienia się pisma i innych technologii związanych z językiem. Wykorzystując teorię Jaynesa jako tło własnych rozważań, Sleutels formułuje dylemat, który staje przed strategiami
rozbudowującymi interpretację umysłów peryferyjnych. Z jednej strony, jeśli
po prostu powiększymy zasób słownictwa psychologii popularnej o pojęcia,
które odnoszą się konkretnie tylko do umysłów peryferyjnych, wówczas orzeczenia, które przypiszemy tym drugim, nie będą rozpoznawalne jako umysłowe z perspektywy standardowej psychologii potocznej. Z drugiej strony, modyfikując zasób słownictwa zakorzeniony w tej psychologii, rozszerzamy nasze pojęcie tego co umysłowe tak bardzo, że stajemy się nierozpoznawalni dla
nas samych jako istoty myślące. Co więcej, zwolennicy strategii rozbudowującej pozostają (być może niechcący) w ciągłym zagrożeniu popełniania błędu
nadmiernej atrybucji poprzez zaludnianie umysłów peryferyjnych atrybutami umysłów współczesnych, których te pierwsze nie posiadają (lub nie posiadały).
Sleutels proponuje wykorzystywanie strategii „zawężających” w celu zrozumienia umysłów historycznie pokrewnych jako bardziej bezstronną alterna-
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tywę „rozszerzania”. Zwolennicy „zawężania” nie próbują „rozwiązać” problemu umysłów peryferyjnych, jak czynią to zwolennicy „rozszerzania”; przeciwnie, są oni gotowi zaakceptować rzeczywiste istnienie znacznego braku
ciągłości psychologicznej w kulturowym wytwarzaniu się współczesnego
umysłu. Lub też, jak zgrabnie ujmuje to Sleutels, „podstawowym celem poszukiwania umysłów peryferyjnych tak blisko nas, jak to możliwe, jest próba
zidentyfikowania tego, co jest wyraźnie ‘współczesne’ w umyśle jako postrzegane przez współczesną zachodnią psychologię potoczną”.
Czerpiąc z aktualnych etnograficznych badań poznawczych dotyczących kreacji tanecznych dokonywanych przez praktyków-ekspertów, programowy
tekst Davida Kirsha ukazuje, w jaki sposób centralne wątki poznania ucieleśnionego mogą zostać owocnie połączone, aby stymulować badania stosowane
w ramach Human-Computer-Interaction (HCI). Jest to przeciwwagą dla ostatniej tendencji filozofów do przestrzegania przeciw stosowaniu ogólnego terminu „poznanie ucieleśnione” do opisu tego, co w rzeczywistości jest heterogenicznym zestawem badawczych ram pojęciowych, które łączy przede
wszystkim to, że stoją one w opozycji do kartezjańskiego wzoru klasycznej
kognitywistyki. Wewnątrz tego trendu stało się modne rozróżnianie czterech
(lub więcej) szprych w kole poznania określanego jako „4e” (ucieleśnione,
osadzone, rozszerzone i enaktywne [embodied, embedded, extended, enactive])
(Menary 2010; Rowlands 2010; Shapiro 2011; Wilson i Foglia 2011). To godne
pochwały docenienie różnorodności jest wyraźnie pozytywnym znakiem tego,
że ruch poznania ucieleśnionego dochodzi do „pełnoletniości”; w obrębie filozofii pozostaje do wykonania wiele pracy w zakresie identyfikowania zgody
i konfliktu między tymi pokrywającymi się wątkami badawczymi.
Jednakże przekonujące zestawienie danych pochodzących z eksperymentu
z uważną analizą dokonaną przez Kirsha ujawnia, że patrząc na drzewa, nie
powinniśmy tracić z oczu lasu. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy pragniemy,
aby kognitywistyka ucieleśniona zajęła się wyznaczaniem kursu i sterowaniem praktyków HCI, gdzie filozoficzna opona musi zetknąć się z drogą projektanta cyfrowego. Jak pisze Kirsh, „(d)obre projekty wymagają dobrych fantazji naukowych, a te z kolei domagają się solidnych nauk kognitywnych” (w
tym numerze). Co istotne, wniosek Kirsha nie jest tu wyłącznie kwestią pragmatyki – jak wyjaśnia, odnosząc się do znanego wszystkim współcześnie skakania po kanałach. W wyobrażonej przez niego „magicznej przyszłości” artefaktów poznawczych wzbogaconych interakcją nasze zanurzenie w bardziej
realistycznych i spersonalizowanych środowiskach cyfrowych doprowadzi do
emergentnych zachowań poznawczych, które z kolei rozszerzą zasięg zjawisk,
a te z kolei będzie musiała wyjaśniać kognitywistyka. Stąd też program poznania ucieleśnionego nie tylko sygnalizuje, lecz jest również sygnalizowany
przez nadchodzące zmiany w HCI.
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Jakie zatem są te wspólne wątki, które uaktualniono w ramach pojęciowych
poznania rozproszonego i ucieleśnionego? Po pierwsze: wzajemne oddziaływanie z narzędziami dosłownie zmienia sposób, w jaki myślimy i postrzegamy, gdyż narzędzia zostają „wchłonięte” przez neuronalną reprezentację naszego schematu ciała. Jest to prawdą nie tylko w raczej niekontrowersyjnym
przypadku, kiedy to laska osoby niewidomej zapewnia – w przeciwnym wypadku niedostępne – doświadczenia dotykowe poprzez rozszerzenie jej aparatu percepcyjnego. Co jednak ważniejsze, budując na fundamencie gibsonowskiego stwierdzenia, że struktura percepcji jest zawsze formowana przez możliwość aktywności osoby postrzegającej, narzędzia umożliwiają nowe zadania
i działania modyfikujące „środowisko enaktywne” - zorientowane na cel –
które istoty ludzkie postrzegają i zamieszkują. Po drugie: polegamy strategicznie na morfologii i ruchach naszych ciał, aby przyjąć istotne przyczynowo
lub konstytutywne role w procesie przetwarzania poznawczego. Na przykład
tancerze ćwiczący nowe ruchy taneczne czerpią obficie z techniki „markowania”, która oznacza częściowe, wybiórcze ćwiczenie pewnych aspektów planowanego ruchu. Jak pokazuje badanie Kirsha, metoda markowania nie tylko
jest lepsza od symulowania całej frazy tanecznej jedynie mentalnie, we własnej głowie, lecz także – co może bardziej zaskakujące – prowadzi do lepszych
efektów niż praca „na ful”, przy pełnym, niezakłóconym ruchu. Kirsh sugeruje, że markowanie wytwarza tymczasowe, ucieleśnione rusztowanie, w którym ciało ponosi część ciężaru poznawczego przez pomoc osobie tańczącej
w zarządzaniu jej uwagą, poprawianiu skupienia i ułatwianiu wewnętrznej
symulacji motorycznej pełnego ruchu.
Jak zauważa Kirsh, korzyści epistemologiczne płynące z markowania lub –
bardziej ogólnie – z podobnych rusztowań gestowych i cielesnych są zupełnie
różne od wspomnianych wcześniej funkcji poznawczych pisania i innych wizualnie trwałych systemów symboli. Kluczowa korzyść z pisania to sięgnąć po
coś, co jest ulotne i tymczasowe, i zamienić to w coś bardziej stałego i trwałego. Kiedy jednak porównujemy to do ćwiczenia fraz tanecznych „na ful”, okazuje się, że markowanie jest strategią opłacalną z przeciwnego powodu. Zamienia ono dynamiczną złożoność pełnego, lecz niepotrzebnie rozdrobnionego ruchu na prostotę postawy cielesnej, która jest dynamicznie zredukowana,
lecz strukturalnie bardziej wydatna.
Po trzecie: w celu osiągnięcia mistrzostwa w ruchach złożonych wykonywanie
ich jest lepsze niż tylko obserwowanie, niezależnie od znanego faktu, że osoby
obserwujące symulują wewnętrznie postrzegane ruchy innych tak, jakby wykonywały je same. Jest tak dlatego, że poprzez jawne wykonywanie (a nie
ukryte symulowanie) złożonego ruchu tancerze potrafią wywołać pełen zakres zwrotnej informacji kinestetycznej, która jest konieczna do dostrojenia
ich kontroli motorycznej upragnionego ruchu, a także poprawić własne rozumienie enaktywne danej frazy w procesie tworzenia tańca. Po czwarte: to,
co jest prawdziwe w odniesieniu do naszych ciał, jest równie prawdziwe
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w odniesieniu do przedmiotów, których używamy do myślenia. Na przykład
kiedy są oni zbyt niepewni tego, jak rozwinie się wewnętrzna symulacja danej
sytuacji, ludzie mają w zwyczaju liczyć „na to, że świat będzie symulował sam
siebie, i w ten sposób (…) stymulują siebie samych” (Kirsh, w tym numerze) –
na przykład poprzez odkręcanie kapsla butelki z piwem, żeby sprawdzić, czy
zejdzie. Jeśli jest prawdą, że spora część myślenia wewnętrznego to symulacja,
strategiczne manipulowanie naszymi ciałami i przedmiotami zewnętrznymi
w celu wykonania symulacji zewnętrznej powinno być uznawane w równym
stopniu za myślenie (por. „zasada równości” u Clarka i Chalmersa 1998).
Finał tej części tomu to swoiste crescendo: Andrzej W. Nowak przywołuje
naszą wyobraźnię ontologiczną w celu zainicjowania nowej ery krytycznych,
zaangażowanych („fronetycznych”) socjo-politycznych nauk społecznych,
utworzonych przez połączenie socjologii krytycznej ze studiami nad nauką
i technologią. Nowak gani współczesne nauki społeczne za ich brak kompetencji i zainteresowania zajmowaniem się istotnymi sprawami społecznymi
i politycznymi, przed którymi dzisiaj stajemy. Wskazując na główne źródło
tego godnego ubolewania stanu braku łączności między akademią i życiem
codziennym, Nowak podąża za Latourem, Beckiem i innymi, którzy obwiniają
za ten stan rzeczy trwające oddanie socjologów przedawnionej wizji ontologii
społecznej. Według tej wizji rzeczywistości społeczne mogą zostać podzielone
na autonomiczne „podsystemy”, takie jak kultura, polityka, ekonomia, nauka
czy religia, które badane są w izolacji od pozostałych. Posłuszne temu „modernistycznemu” założeniu, nauki społeczne okazują się źle wyposażone do
zajmowania się złożonymi problemami, takimi jak zmniejszanie się warstwy
ozonowej, ruchy anty-szczepionkowe czy ruchy odrodzenia religijnego, które
przecinają tradycyjne sfery wpływu.
W celu przezwyciężenia tego impasu ontologicznego Nowak promuje wykorzystanie naszej wyobraźni ontologicznej; jest to pojęcie, które rozwija analogicznie do konceptu wyobraźni socjologicznej Millsa (1959). Dla Nowaka wyobraźnia ontologiczna odnosi się do ludzkiej umiejętności rozpoznawania
społecznego i historycznego usytuowania naszego istnienia i zarazem wyobrażania sobie ruchu, który umożliwia przekraczanie tego usytuowania.
Z punktu widzenia metodologicznego praca z wyobraźnią ontologiczną oznaczałaby, że socjologowie powinni sprawnie posługiwać wieloma ramami odniesienia i skrzętnie dobierać właściwą ramę do danej chwili. Pierwszy z tych
aspektów wymaga zdecydowanie interdyscyplinarnego treningu akademickiego; drugi zaś wymaga mądrości praktycznej (phronesis). Zatem jako sposób
„upolityczniania” wiedzy zwrot Nowaka ku wyobraźni ontologicznej stanowi
ostatecznie próbę pogodzenia poznawczego podejścia myślenia naukowego
z krytycznym podejściem zaangażowania politycznego.
Nowak poddaje refleksji nieomal zupełny brak refleksji krytycznej nad językowymi, konceptualnymi i poznawczymi implikacjami piśmienności w głów-
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nym nurcie analitycznej filozofii języka – jako odpowiedni przykład tego, jak
powtarzający się brak wyobraźni ontologicznej może prowadzić do profesjonalnego zawężenia pola widzenia. Dlaczego dziedzina, której pierwotne raison d'être stanowiła przemiana języka dyskursu filozoficznego w swój główny
przedmiot refleksji, miałaby być tak błogo nieświadoma tego, jak wiele zawdzięcza medium języka pisanego? Zdawałoby się, że przez ignorowanie społecznej i instytucjonalnej rzeczywistości piśmienności filozofowie języka nie
mogą teoretyzować na temat ważnych warunków ich własnego trybu myślenia. „Odpowiedź złośliwa narzuca się sama, narzędzia w sensie Latourowskiego zapośredniczenia były dla nich tak przejrzyste, że niewidoczne” (Nowak, w tym numerze).
Na tym zakończę moją zapowiedź głównej części niniejszego tomu. Wzywa on
do odnowienia dialogu między teorią mediów a pokrewnymi nurtami pozna47
nia określanego jako „4e”. Pisząc w umyśle , mamy nadzieję, że inni podążą
za naszym wezwaniem.
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MT: Według Lance’a Strate’a (2004): razem z Haroldem Innisem, Marshallem McLuhanem, Edmundem Carpenterem i Derrickiem de Kerckhovem
jest Pan jednym z przedstawicieli szkoły komunikacji społecznej z Toron50
to (The Toronto School of Communication ). Czy mógłby Pan określić, co
wyróżnia tę tradycję badawczą spośród innych orientacji w nauce o komunikowaniu?
RL: Szkołę z Toronto odróżnia zainteresowanie medium, a nie przekazem. ST
wykorzystuje metaforę pola sił, ponieważ w badaniach bierze się pod uwagę
nie tylko samo zjawisko, ale również cały kontekst czy też otaczające je środowisko, więc tak naprawdę bada się wszystkie czynniki, które wytwarzają
dany efekt. W innych teoriach komunikacji zazwyczaj nacisk kładzie się na
treść przekazu medialnego, po czym łączy się dany efekt z jego przyczyną. ST
jest teorią środowiskową, zaczyna od badania efektów i stara się znaleźć ich
przyczyny. Ważnym aspektem ST są kategorie figury i tła, czyli środowiskowe
własności mediów. Nie da się zrozumieć figury bez uwzględnienia jej kontekstu, czyli tła, na którym się pojawia. Wzajemne relacje między figurą a tłem
wyjaśniają wiele z aforyzmów McLuhana. Na przykład w sformułowaniu:
51
„medium jest przekazem” , przekaz jest figurą, a medium tłem. Z kolei
48

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie.

49

Autor chciałby podziękować redaktorowi numeru Georgowi Theinerowi za sugestie i komentarze oraz Monice Włudzik za transkrypcję wywiadu i pomoc językową.
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Dla ułatwienia zwana dalej „ST”.

51

the medium is the message, w: McLuhan, M. Zrozumieć Media (2004: 39-40).
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w stwierdzeniu: „użytkownik jest treścią”
tłem.

52

treść jest figurą, a użytkownik

MT: Można powiedzieć, że przeszedł Pan daleką drogę od nauk przyrodniczych do nauk humanistycznych. Czy wiedza z zakresu fizyki pomaga
Panu w prowadzeniu badań w ramach ekologii mediów?
RL: Kiedy zacząłem studiować fizykę w Massachusetts Institute of Technology,
musiałem wybrać specjalizację z humanistyki, zdecydowałem się na filozofię.
Od zawsze interesowały mnie nauki inne niż fizyka. Pierwszy artykuł, który
opublikowałem, był właśnie z tej dziedziny. Napisałem go razem z moim profesorem filozofii, na podstawie eseju zaliczeniowego, który bardzo mu się
spodobał. Później opublikowaliśmy mój esej w formie artykułu akademickiego, bo uznał jego treść za interesującą. Esej był o filozofie Robinie G. Collingwoodzie, który uważał, że założenia nauk ścisłych były twierdzeniami apriorycznymi. Podjąłem polemikę z jego poglądami i wykazałem, że niepodważalne założenia leżące u podstaw teorii Einsteina i Bohra w rzeczywistości zostały oparte na badaniach empirycznych. Poza tym jako fizyk teoretyczny w swojej pracy korzystałem z teorii pola. Dobrze nam się współpracowało, bo
McLuhan też używał teorii pola, ale do badania komunikacji i interakcji międzyludzkich. Zaczęliśmy naszą współpracę, gdy McLuhan dowiedział się, że
prowadzę kurs uniwersytecki pt. „Poezja fizyki i fizyka poezji”, którego celem
było zaznajomienie studentów humanistyki z pojęciami fizycznymi bez użycia
formuł matematycznych, i stwierdził, że chce mnie poznać. Gdy się spotkaliśmy, okazało się, że zgadzamy się w wielu kwestiach. W ten sposób zaczęła się
nasza współpraca badawcza.

MT: Jaki jest Pana pogląd na relacje między naukami przyrodniczymi
a naukami humanistycznymi?
RL To bardzo trudne pytanie. Prawdę mówiąc moje badania nad genezą języka i wpływem mediów na komunikację opierają się na badaniach empirycznych, tak jak robił to McLuhan, więc w jakimś sensie podział między naukami
ścisłymi i humanistycznymi nie wydaje mi się aż tak istotny. Nauka koncentruje się na tym, co obiektywne, i dlatego nie zajmuje się zagadnieniami, które
dotyczą wartości lub celów. Ponieważ nauka chce pozostać czysta i obiektywna, nie radzi sobie z tym, co subiektywne. Z drugiej strony w naukach humanistycznych kładzie się nacisk na zjawiska subiektywne, takie jak na przykład
piękno czy prawda. W miarę rozwoju teorii złożoności czy też teorii chaosu
i emergencji granice między naukami ścisłymi i humanistycznymi zacierają
się i właściwie trudno mi powiedzieć, czy jestem naukowcem, czy humanistą,
52

the user is the content, w: McLuhan, M. Wybór tekstów (2001: 395-402).
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bo pracuję w obu dziedzinach jednocześnie. Niektórym naukowcom nie podoba się to, co robię, tak samo jak niektórym humanistom. To, czym się zajmuję, musi być naprawdę ważne, skoro oba obozy mnie krytykują.

MT: Jakie tematy obecnie Pana fascynują?
RL: Staram się zrozumieć, jak są ze sobą powiązane zagadnienia dotyczące
wartości i celów z punktu widzenia nauk przyrodniczych i humanistycznych,
jak to się stało, że życie wyłoniło się z materii nieożywionej, i jak powstaje
myśl. Niektóre z tych zagadnień poruszyłem w mojej książce The Extended
Mind (2007), w której wysuwam hipotezę, że język pozwolił nam na myślenie
pojęciowe. Przed pojawieniem się języka nasze myśli były nierozerwalnie
związane z poznaniem zmysłowym, więc byliśmy pozbawieni zdolności planowania, nie posiadaliśmy też poczucia sensu życia. Pojawienie się języka
umożliwiło myślenie pojęciowe, ponieważ słowa same w sobie są pojęciami.

MT: Skąd czerpie Pan inspirację? Czyje badania uważa Pan za inspirujące?
RL: Prace biologa Stuarta Kauffmana, zajmującego się złożonością biologiczną,
są dla mnie ważną inspiracją ze świata nauk przyrodniczych. Innym fascynującym badaczem jest Terry Deacon, który napisał książkę Incomplete Nature
(2011), w której stara się zrozumieć genezę życia i elementarnej świadomości
[sentience], czyli inaczej myślenia. Terrence Deacon jest neuronaukowcem
i antropologiem fizycznym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
Wchodzę w skład prowadzonego przez niego zespołu badawczego. Kolejnym
źródłem inspiracji są prace Andy’ego Clarka i grupa badaczy, takich jak między innymi Duncan Pritchard, biorących udział w projekcie zajmującym się
53
tak zwaną wiedzą rozszerzoną (The Extended Knowledge Project ), z którymi
również współpracuję. Poza tym jest jeszcze Robert Ulanowicz, autor książki
A Third Window (2009), opisującej ekologię procesualną. Uważam, że pojęcie
ekologii, którego używa, jest bardzo podobne do wykorzystywanych przez
McLuhana pojęć figury/tła i ekologii mediów. Wszyscy wymienieni badacze są
dla mnie niezwykle inspirujący, a zakres ich badań odpowiada moim obecnym zainteresowaniom naukowym.
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Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu pod adresem: www.extendedknowledge.ppls.ed.ac.uk
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MT: Czy jest może jakiś klasyczny filozof, który Pana inspiruje?
RL: Raczej nie. Wydaje mi się, że filozofowie asymilują pojęcia wypracowane
przez naukowców i humanistów, po czym je reorganizują. Jedyni interesujący
mnie filozofowie to przedstawiciele filozofii presokratejskiej, naukowcy swoich czasów, oraz takie postacie jak Voltaire, Nietzsche i inni krytycy społeczni.
Filozofowie analityczni nie są dla mnie źródłem inspiracji. Szanuję ich pracę,
ale ten rodzaj filozofii mnie nie interesuje.

MT: A co z Andym Clarkiem? Wydaje mi się, że jest on raczej analityczny
w swoim sposobie argumentacji.
RL: Chociaż Andy Clark jest filozofem, uważam, że zajmuje się bardziej przyziemnymi sprawami, takimi jak zagadnienia związane z tym, jak ludzie myślą
i w jakie interakcje wchodzą z wytworzonymi przez siebie narzędziami.

MT: Czyli Pana zdaniem Andy’emu Clarkowi bliżej do kognitywistyki?
RL: Tak uważam. Jego prace są dla mnie źródłem inspiracji, ponieważ dotyczą
problemów codziennego życia. Wiem, że jego prace wyrastają z tradycji filozoficznej, ale jego podejście jest praktyczne. Podobnie jak Duncan Pritchard,
inny badacz z uniwersytetu w Edynburgu, który stara się zrozumieć konsekwencje rozszerzonej wiedzy. Duncan i Andy wspólnie badają rozszerzoną
wiedzę i umysł rozszerzony w ramach projektu, o którym wspomniałem
wcześniej. Działania tego rodzaju można nazwać epistemologią, co rzeczywiście sprowadza się do filozofii, jednak ich badania mają aspekt empiryczny.
Z mojego punktu widzenia najbardziej interesujący filozofowie są też empirykami. Dobrze mi się pracuje z tymi filozofami i ich zespołami badawczymi.

MT: Wróćmy na moment do ST. Z perspektywy europejskiego badacza
w ST można wyróżnić dwa odrębne style myślenia: ekologię mediów reprezentowaną przez Pana i Derricka de Kerckhove oraz teorię piśmienności reprezentowaną przez Briana Stocka, Davida Olsona i Keitha Oatley’a. Jakie są główne różnice i pojęciowe powiązania między tymi teoretycznymi orientacjami?
RL: Powiem tylko, że badacze zajmujący się teorią piśmienności koncentrują
się na sprawach związanych z edukacją, umiejętnościami czytania i pisania,
co i dla mnie jest ciekawe. Prowadzę teraz badania nad powiązaniami między
książką drukowaną i książką cyfrową. Sądzę, że oba rodzaje książek są ważne
i nie należy wybierać tylko jednej bądź drugiej. Należy publikować książki
w obu wersjach, papierowej i elektronicznej. Tej jesieni jedna z moich książek
What is Information? (2013) zostanie wydana jako tradycyjna książka oraz
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jako e-book, a każdy, kto ją kupi, automatycznie otrzyma również książkę cyfrową. Stworzymy specjalną stronę internetową z elektroniczną wersją książki po to, aby czytelnicy mogli komentować jej zawartość, jednocześnie dzieląc
się swoim spostrzeżeniami z innymi. Książka zmieni się w swojego rodzaju
medium społecznościowe, właśnie dzięki stronie internetowej. Bardzo interesują mnie zagadnienia dotyczące, jak to ująłeś, teorii piśmienności, ale zajmują mnie też inne sprawy, takie jak definicja życia, myślenie a informacja.
Znam osobiście Davida Olsona i Keitha Oatleya, obaj mieszkają w Toronto,
mam dużo uznana dla ich pracy, jednak powiedziałbym, że bardziej niż ja
specjalizują się w sprawach edukacyjnych.

MT: Dennis McQuail, czołowy teoretyk komunikacji, stwierdza, że w badaniach empirycznych praktycznie niemożliwe jest wyróżnienie mediów
jako niezależnych czynników zmiany społecznej. Dlatego też, jak dowodzi
McQuail, nie można zweryfikować głównych założeń ST. Jak opisałby Pan
relacje między badaniami empirycznymi a spekulacją w ST?
RL: To łatwe pytanie. Wystarczy czytając McLuhana zwrócić uwagę na jego
prognozy odnoszące się do mediów cyfrowych. W 1965 powiedział dyrektorom IBM, że nastanie taki dzień, kiedy każdy będzie miał w domu komputer.
Wzięli go za wariata, a tu proszę: piętnaście lat później i mamy pierwsze
komputery osobiste. Mówił, że w przyszłości będzie można przez telefon zapytać o coś, a odpowiedź zostanie przesłana do osoby pytającej w formie ksero. Miał na myśli Internet, w ten sposób opisał podstawową zasadę wyszukiwania informacji w erze cyfrowej. Dokładnie czytając McLuhana, można zobaczyć, że jego przewidywania się sprawdziły. Czasami żartuję, że to właśnie
McLuhan wymyślił Twittera. Kiedyś stwierdził, że ludzie już nie mają czasu
na opowiadanie długich historii, więc najlepszym sposobem komunikacji będzie mniej więcej jedno zdanie.

MT: To prawda. Zastanawiam się jednak czy wszystkie, niewątpliwie błyskotliwe, prognozy McLuhana były poparte badaniami empirycznymi?
RL: McLuhan opierał się głównie na tym, co już się wydarzyło. Badał zmiany
społeczne wywołane przez technologie mu współczesne, więc mógł też przewidzieć ich prawdopodobny rozwój. Kiedyś powiedział, że zachodzi odwrotny
związek między przyczyną i skutkiem, czyli że telegraf był przyczyną telefonu, a efektem pierwszego cyfrowego komputera był pierwszy komputer osobisty. Chociaż McLuhan nie dożył ery komputerów typu PC, potrafił dostrzec
je w przyszłości. Stwierdził też kiedyś, że pewnego dnia będziemy używali
komputerów wielkości aparatów słuchowych, w jego czasach aparaty słuchowe były mniej więcej rozmiaru smartfona. Dziś posługujemy się komputerami
mieszczącymi się w dłoni. Wspomniał również o tym, że w przyszłości nie
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tylko cała książka zmieści się w komputerze, ale i wszystkie biblioteki świata.
Dzięki usłudze Google Books jest to możliwe. Podsumowując kwestię empiryczności: McLuhan formułował swoje przewidywania na podstawie obserwacji empirycznych.

MT: A jakie miał zdanie na temat spekulacji teoretycznych?
RL: McLuhan nie spekulował, jedynie obserwował i opisywał efekty oddziaływania mediów.

MT: Czy udało mu się przewidzieć wszystkie tak zwane nowe media?
RL: Tak. Co prawda nie odgadł szczegółów działania Facebooka czy Google’a,
ale udało mu się przewidzieć, jakie funkcje spełniać będą takie aplikacje.
Uważam, że świetnie mu się to udało. Właściwie teraz powinienem zareklamować swoją nową książkę McLuhan Misunderstood: Setting the Record Straight (2013), w której rozprawiam się z poglądem, że McLuhan był technologicznym deterministą, i krótko opisuję jego prognozy odnoszące się do ery
cyfrowej.

MT: Czy determinizm technologiczny McLuhana jest wyzwaniem czy raczej błędem interpretacyjnym?
RL: Niewielu rozumiało McLuhana, innych denerwowały jego poglądy. Mówił,
że ci, którzy skupiają się na treści przekazu, stają się niepotrzebni, ponieważ
nie biorą pod uwagę tła [ground], medium przekazującego dane treści. Uważano go za technologicznego deterministę, ale nie był tego rodzaju zwolennikiem determinizmu, który łączyłby pojedynczą przyczynę z jednym skutkiem.
Jego podejście wywodziło się z teorii pola i ekologii. Takie właśnie ekologiczne
ujęcie problematyki mediów jest przeciwieństwem łączenia pojedynczej przyczyny z pojedynczym skutkiem, czym tak naprawdę jest pejoratywnie rozumiany determinizm technologiczny. W pewnym sensie McLuhan przewidział
również założenia teorii złożoności oraz teorii emergencji z uwagi na typowe
dla siebie ekologiczne ujęcie zagadnień dotyczących badania skutków oddziaływania mediów.

MT: Czy zgodziłby się Pan z twierdzeniem, że krytycy McLuhana przyjmują błędne, indywidualistyczne założenia dotyczące umysłu ludzkiego?
Innymi słowy, wychodzą z założenia, że umysł jest indywidualnym bytem,
oddzielonym od środowiska zewnętrznego, i z tego powodu oskarżają
McLuhana, czy też ogólnie całą ST, o determinizm technologiczny. Jak

255

Language, Literacy, and Media Theory
inaczej można byłoby określić relacje między naszymi umysłami a narzędziami, którymi się posługujemy?
RL: Myślę, że media są przedłużeniem naszych umysłów, tak samo jak fizyczne narzędzia są przedłużeniem naszych ciał. Poglądy McLuhana na tę kwestię
odzwierciedlają przekonania teoretyków rozszerzonego umysłu, takich jak
Clark, Chalmers czy Pritchard. Oni również uważają, że wykorzystywane
przez nas narzędzia są przedłużeniem naszych ciał. Kiedy wiele lat temu poznałem w Toronto Andy’ego Clarka, zaczęliśmy mailować i w jednym z maili
zwróciłem jego uwagę na podobieństwa między jego sposobem myślenia
a poglądami McLuhana. Odpisał, że rzeczywiście można doszukać się wielu
istotnych cech wspólnych między jego twierdzeniami a opiniami McLuhana
na temat związku umysłu z technologią, chociaż nigdy nie czytał jego książek.
Właśnie ta rozmowa z Andym przyczyniła się do tego, że biorę udział w realizacji The Extended Knowledge Project w Edynburgu z Andym Clarkiem i Duncanem Pritchardem.

MT: W artykule z 2010 Kim Sterelny przeciwstawia model umysłu rozszerzonego opracowany przez Clarka i Chalmersa modelom konstrukcji nisz
ekologiczno-kulturowych oraz modelowi rusztowania funkcji poznawczych (Odling-Smee, Laland i in. 2003; Sterelny 2012). Sterelny twierdzi, że
przypadki omówione przez Clarka i Chalmersa nie wyjaśniają procesów
historycznych i ewolucyjnych kształtujących nasze zdolności poznawcze.
Który ze wspomnianych modeli umysłu jest bliższy Pana argumentacji
przedstawionej w The Extended Mind (2007)?
RL: Model umysłu rozszerzonego ma podobne założenia do modelu rusztowania funkcji poznawczych. Obie szkoły doszły do podobnych wniosków, bo
uwzględniły badania empiryczne. Badacze różnymi drogami doszli do tych
samych wniosków, ponieważ obserwowali świat zewnętrzny – i to jest filozofia, jaką lubię. Poglądy filozoficzne Andy’ego Clarka są oparte na obserwacjach empirycznych, dlatego też mają sens. Dla mnie filozofia tego rodzaju jest
jak nauka, bo ma oparcie w realnym świecie.

MT: Jakiego rodzaju metafora pozwala na możliwie najpełniejszą interpretację związku między umysłem a mediami? Moim zdaniem można
mówić o dwóch typach metafor: wzmocnieniach/rozszerzeniach umysłu
lub transformacjach zdolności umysłowych. Która z nich jest bardziej
użyteczna?
RL: Po pierwsze: jeśli mowa jest narzędziem, to poszerza ona również zdolności naszych mózgów. Zanim zaczęliśmy posługiwać się mową, nasze mózgi
przetwarzały doznania zmysłowe, a gdy rozwinęliśmy aparat mowy, stały się
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umysłami zdolnymi do wykonywania pojęciowych operacji myślowych. To
doskonały przykład tego, jak technologia – w tym przypadku technika – rozszerzyła mózg, by stał się umysłem, więc w pewnym sensie obie metafory są
uzasadnione. Technologia, którą posługujemy się, rozszerza nasze umysły
i tym samym je zmienia. W pewnym sensie każda nowa technologia wywołuje
zmiany w strukturze umysłu.

MT: Jakie są przyszłe perspektywy badań mediów z wykorzystaniem modelu umysłu rozszerzonego?
RL: Jest to najlepszy sposób na zrozumienie zjawiska nowych mediów. Mam
na myśli media społecznościowe, smartfony, aplikacje takie jak Facebook czy
LinkedIn. Nowe media tworzą nowy język, nowy sposób myślenia. Właśnie
taki model nowej wiedzy, uwzględniający nowe technologie, starają się opracować między innymi Duncan Prichard, Andy Clark i Orestis Palermos
w Edynburgu. Crowdsourcing jest przykładem zjawiska zachodzącego w rzeczywistości rozszerzonej czy też wirtualnej. Wszystkie wymienione przeze
mnie narzędzia technologiczne zmieniają nasze umysły i sposób myślenia.

MT: Być może byłoby również pouczające przyjrzenie się temu, w jaki
sposób technologie komunikacyjne rozwijały się w przeszłości. W jaki
sposób rozwinęło się pismo z języka mówionego? Ludzie, na długo przed
powstaniem języka pisanego, byli w stanie przekazywać treści symboliczne w sztuce, dlaczego więc wynalezienie pisma fonetycznego zabrało nam
tyle czasu?
RL: Cóż, nie trwało to aż tak długo. Pierwsi ludzie umieli posługiwać się tylko
językiem mówionym, język z rozwiniętą strukturą gramatyczną ma tylko
15 000 do 100 000 lat, a pismo ma tylko 5 000 lat. Rozbieżność czasowa między
rozwojem mowy a wynalezieniem pisma wynika z tego, że w społecznościach
zbieracko-łowieckich po prostu nie było potrzeby zapisywania informacji,
życie toczyło się z dnia na dzień. Pismo wykształciło się, bo zaistniała potrzeba prowadzenia rejestrów, pojawiło się rolnictwo i trzeba było kierować pracami w polu. Protopismo pojawiło się około 10 000 lat temu, kiedy Sumerowie
zaczęli pisemnie potwierdzać, że rolnicy przekazali kapłanom należne im
plony, które z kolei były rozdawane robotnikom pracującym przy pomocy
specjalnych żetonów z gliny, które potem przekształciły się w pismo. Gliniane
żetony odciskano na glinianych tabliczkach i w ten sposób zaczęto przekazywać informacje w wizualnej formie dwuwymiarowej. Umiejętność czytania i
pismo wyłoniły się z mowy jako rozwiązanie praktycznego problemu prowadzenia zapisów transakcji handlowych w społeczeństwie rolniczym.
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MT: W książce The Extended Mind (2007) stwierdził Pan, że wzrastająca
złożoność struktur społecznych wywołała presję w kierunku coraz bardziej złożonej komunikacji i w konsekwencji doprowadziła do powstania
języka. Jak zatem należy interpretować złożoność życia społecznego innych gatunków zwierząt? Dlaczego tylko ludzie, a nie inne gatunki posługują się językiem mówionym?
RL: Powiedziałbym, że w odróżnieniu od zwierząt nauczyliśmy się wytwarzać
narzędzia i rozpalać ogień. Trzeba było zaplanować polowanie na zwierzynę
i zbieranie pożywienia. Te czynności wymagały zaawansowanych form komunikacji, na początku były to gesty wykonywane rękoma, zmiany mimiki
twarzy i tonu głosu, czyli formy komunikacji wykorzystywane również przez
zwierzęta. Jednak gatunek ludzki wykształcił również umiejętność posługiwania się narzędziami, wykorzystując nowy rodzaj zdolności poznawczych.
Posługując się narzędziami, łatwo jest zauważyć związek przyczynowy między narzędziem a jego funkcją, czy też czynnością, do wykonania której służy.
Dlatego można powiedzieć, że dzięki umiejętności posługiwania się narzędziami udało się nam wykształcić język.

MT: W innej publikacji The Sixth Language (2004) napisał Pan, że komputerowe przetwarzanie informacji i Internet są językami. Czy mógłby Pan
wyjaśnić, jak należy rozumieć termin „język” w tym kontekście? Jaką jego
definicją posługuje się Pan w książce?
RL: Naukowcy, którzy badają fonologiczne struktury języka, zajmują się jego
oprzyrządowaniem [hardware], a ja badam system jego działania [software].
Oczywiście, w miarę rozwoju ludzkich zdolności komunikacyjnych, zanim
pojawił się w pełni gramatycznie rozwinięty język, jakieś 50 000 lat temu, posługiwaliśmy się protojęzykiem około miliona lat wcześniej. Bez gramatyki,
ale z werbalnymi znakami, które później się przybrały bardziej złożone formy, ponieważ były konieczne do przetrwania.
Pisanie jest jednym sposobem myślenia, mowa jest drugim, komputerowe
przetwarzanie informacji jeszcze innym, a wszystkie z nich są różnymi sposobami komunikacji i myślenia. Nie powinnyśmy myśleć o języku jedynie jako
o narzędziu do wyrażania myśli. Język sam w sobie jest sposobem naszego
myślenia. Kiedy posługuję się terminem „język” w tym znaczeniu, zakładam,
że mowa, pismo, informatyka, nauka, Internet są sześcioma różnymi formami
myślenia i wyrażania myśli złączonymi łańcuchem ewolucji. Zaczęliśmy od
mowy, potem udało się nam wykształcić umiejętności czytania i pisania, dzięki nim powstały pierwsze szkoły, szkoły rozwinęły się w uniwersytety, skąd
wywodzi się nauka, która z kolei doprowadziła do wynalezienia technologii,
a potem rozwinęła się w informatykę, i później w Internet. Każdy z wymie-

258

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
nionych języków powstał w wyniku przeciążenia informacyjnego, któremu
nie mogły sprostać poprzednie sposoby porozumiewania się. Być może mamy
obecnie do czynienia z siódmym językiem w postaci mediów społecznościowych.

MT: W Understanding New Media (2010) twierdzi Pan, że trudno zbudować jednoznaczną definicję nowych mediów. Czy mógłby Pan przybliżyć
to zagadnienie naszym czytelnikom?
RL: McLuhan nazwał nowymi mediami współczesne sobie media masowego
przekazu, takie jak telefon, telewizja i radio. W czasach mediów cyfrowych
nowymi mediami nazywamy media cyfrowe. Media cyfrowe i elektryczne
wiele różni. McLuhan mówił o erach komunikacji ustnej, pisemnej i elektrycznej. Moim zdaniem można nawet mówić o czwartej erze, którą nazwałem erą komunikacji cyfrowej. Ten rodzaj komunikacji ma wiele cech wspólnych z komunikacją elektryczną, ale są też między nimi istotne różnice. O tym
jest moja książka Understanding New Media, w której opisałem 14 zasad działania nowych mediów. Pierwszych pięć jest związanych z Internetem, chodzi
o dwustronną komunikację, swobodny dostęp do informacji i jej szybkie rozpowszechnianie, ustawiczne kształcenie, tworzenie się i integrację społeczności. Następne zasady dotyczą technologii komórkowych i sieci 2.0. Mówimy
o urządzeniach, które są przenośne, zmieniają poczucie czasu, łączą w sobie
wiele różnych mediów, są interoperatywne, gromadzą różnorodne treści
i oferują wiele możliwości ich wyboru, zacierają różnice między producentami i konsumentami mediów, wpływają na społeczne zachowania zbiorowości
i sposoby współpracy wewnątrz niej, promują kulturę remiksu oraz obrazują
przejście od produktów do usług.

MT: W poprzedniej książce The Sixth Language (2004) starał się Pan pokazać, jak każdy ze wspomnianych sześciu języków, od mowy do Internetu, prowadził do przeciążenia informacyjnego. Nadmiar informacji stawiał przed nami nowe wyzwania, zmuszał nas do przetrwania w nowych
warunkach, na innych zasadach i powodował powstanie nowego języka.
Współcześnie odczuwamy dotkliwe skutki przeciążenia informacyjnego;
czy można już mówić o początkach nowego języka?
RL: McLuhan powiedział, że w erze mediów elektrycznych nieustannie żyliśmy w stanie przeciążenia informacyjnego. Jednak dziś wiemy, że przeciążenie informacyjne w przypadku tych mediów jest stosunkowo niewielkie
w porównaniu do przeciążenia, które doświadczamy w dobie mediów cyfrowych. Wskutek niedoskonałości mediów cyfrowych powstają nowe formy
technologii cyfrowych, które starają się przetworzyć dostępne informacje,
takim narzędziem jest na przykład Internet, sieć i Google. Przez jakiś czas
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wydawało mi się, że Google jest siódmym językiem, ale teraz już wiem, że jest
to po prostu narzędzie systematyzujące szósty język, czyli Internet. Uważam,
że media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna są siódmym
językiem. Do takich wniosków doszedłem w trakcie prowadzenia wykładów
na Tecnologico de Monterrey w Mexico City razem z grupą profesorów, którzy
uczęszczali na moje zajęcia o Marshallu McLuhanie. Prowadziliśmy bardzo
interesujące rozmowy i stwierdziliśmy, że siódmym językiem są media społecznościowe, rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona.

MT: Ma Pan na myśli trzy osobne języki czy jeden?
RL: Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dopiero w zeszłym tygodniu zaczęliśmy się zastanawiać nad tym zjawiskiem. Chcemy
przygotować projekt badania mediów społecznościowych, wykorzystując
możliwości stwarzane przez te media. Bardzo chętnie udzielę drugiego wywiadu za rok i odpowiem na to pytanie.

MT: Rozumiem, cieszę się, że będę miał okazję porozmawiać z Panem
drugi raz. Czy możemy teraz poruszyć kwestię praktycznego zastosowania wyników badań nad mediami i poznaniem prowadzonych w ST?
RL: Dobrym przykładem jest zmiana praktyk edukacyjnych. Dzięki mediom
cyfrowym informacje są ogólnie dostępne, toteż współczesna edukacja nie
może ograniczać się do przekazywania faktów. Uczniowie samodzielnie mogą
dotrzeć do potrzebnych im informacji, korzystając z własnych komputerów,
Internetu czy smartfonów. Szkoły powinny uczyć zadawania pytań, wyboru
kwestii wartych zastanowienia się, powinny też pomóc uczniom wybrać drogę
kariery czy życiową rolę. Dobry nauczyciel to nie mędrzec na podium, ale
przewodnik towarzyszący swoim wychowankom. Innymi słowy nauczyciel
powinien przestać być nauczycielem i zostać trenerem, co jest niezwykle
ważne w badaniach nad mediami i poznaniem. Czekają nas kolejne wyzwania, bo do informacji docieramy samoczynnie, więc musimy porozmawiać
o tym, w jakim sposób korzystamy z informacji, a nie jak je zdobywamy. Nie
musimy już uczyć zdobywania informacji, uczniowie docierają do nich sami.

MT: Jakie nowe technologie pojawiły się po publikacji książki Understanding New Media (2010)? Czy powstały już jakieś nowe technologie, które
uwzględniłby Pan w następnej książce?
RL: Podczas moich wykładów w Mexico City Octavio Islas miał przy sobie kopię tej książki. Spojrzałem na spis treści Understanding New Media i zdałem
sobie sprawę, jak wiele rzeczy zmieniło się od czasu, kiedy ją napisałem.
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Otworzyłem swoją książkę i właśnie patrzę na spis treści. Cały rozdział poświęciłem grupom ogłoszeniowo-dyskusyjnym, systemowi Usenet i czatom.
Usenet nadal istnieje i jest przydatny, tyle że teraz tak nazywamy grupy dyskusyjne Google. Już nie korzystamy z poprzednich grup i systemu Usenet. Pi54
sałem też o IM-ach and SMS-ach, już nawet nie pamiętam, co oznaczają te
55
skróty, bo teraz używamy słowa texting . Na jednej stronie opisałem komunikatory internetowe i SMS-y, dziś pisałbym o textingu.

MT: Nowe technologie rozwijają się szybciej niż nam się wydaje. Co myśli
Pan o burzliwych sporach między techno-entuzjastami i technosceptykami? Czy opowiada się Pan po którejś ze stron?
RL: Cóż, ja jestem entuzjastą homo sapiens, uważam, że ludzie znajdą możliwie najlepszy sposób na wykorzystanie technologii. Każda nowa technologia
służy pewnym celom społecznym, ale może też wyrządzić szkody. Musimy być
świadomi jej wad i zalet. Do tego stopnia zachwycamy się technologią, że często skupiamy się wyłącznie na pozytywach, a ignorujemy negatywy. Jeśli zwolennicy technologii opowiadają się za jej świadomym użytkowaniem, propagowaniem wiedzy o jej dobrych i złych skutkach, to jestem techno-entuzjastą.
McLuhan uważał, że technologie są przedłużeniem naszych ciał i umysłów,
więc – logicznie rzecz – ujmując można też zanadto rozszerzyć swoje pole
działania. Zatem określiłbym siebie jako świadomego techno-entuzjastę.

MT: Jakie – Pana zdaniem – są przyszłe kierunki rozwoju teorii piśmienności i ekologii mediów?
RL: Nie mogę mówić w imieniu wszystkich badaczy ze ST, więc opowiem tylko
o moich planach. Obrałem trzy główne kierunki badań. Pierwszy z nich dotyczy mediów społecznościowych, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Poza tym pracuję z Terrym Deaconem i jego zespołem prowadzącym dalsze badania nad kwestiami poruszonymi w Incomplete Nature (2011). Terry stara się
zbadać procesy, które doprowadziły do przekształcenia się materii nieożywionej w żywe organizmy, a potem do wykształcenia struktur myślowych.
Czerpie inspirację z termodynamiki i morfodynamiki. W morfodynamice
najważniejsze są własności samoorganizujące, na przykład jeśli na dnie rzeki
są skały blokujące przepływ wody, rzeka popłynie spienioną kaskadą. Samoorganizacja tego rodzaju jest tymczasowa, po usunięciu przeszkody taki układ
organizacyjny przestaje istnieć. Życie to taki układ organizacyjny, który jest w
54

Skrót oznacza Instant Messaging, czyli komunikator internetowy.
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Wspomniana zmiana leksykalna nie dotyczy języka polskiego, czasownik „smsować” na dobre
zadomowił w mowie potocznej. W jeżyku angielskim zgodnie z zasadą ekonomii przekazu fraza
send me a text message uległa skróceniu do text me.
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stanie sam się organizować i działać we własnym interesie. Łączenie dorobku
ST i prac Terry’ego Deacona jest dla mnie niezwykle interesujące. Współpraca
z jego zespołem badawczym w Berkley w Californii to prawdziwy zaszczyt.
Uważam, że ekologia mediów wypracowana przez ST może ułatwić pracę Terry’emu i jego zespołowi.
Weźmy na przykład jeden z pomysłów opisanych w jego książce: ograniczenie
jako informacja. Rozwinąłem to twierdzenie razem ze Stuartem Kauffmanem,
biologiem. Opowiem, jak do tego doszło; wspominam o informacji, bo jest
związana z twierdzeniem McLuhana, że medium jest przekazem. Razem ze
Stuartem pojechaliśmy na inauguracyjne spotkanie Kanadyjskiego Towarzystwa Biologii Systemowej. Po spotkaniu siedziałem ze Stuartem przy piwie w
hotelowym barze. Stuart zapytał mnie „Czym jest biologia systemowa?”, a ja
odpowiedziałem: „Stuart, daj spokój, chodzi o sposób przekazywania informacji w biologii”. „No tak” – zgodził się Stuart – „ale czym jest informacja w biologii?”. Problem moim zdaniem polega na tym, że aby ożywiony system mógł
funkcjonować, musi pobierać energię ze środowiska i zamieniać ją w pracę.
Jednak do poboru energii ze środowiska są potrzebne pewne ograniczenia.
Tak jak w silniku samozapłonowym w samochodach opary benzynowe ulegają samozapłonowi i wyzwolona w tym sposób energia, zamknięta w cylindrze,
porusza tłoki w górę i dół, w ten sposób zamieniając energię w pracę. Stuart
zapytał jednak: „Bob, skąd pochodzi energia umożliwiająca stworzenie tych
ograniczeń?”. I tu mamy problem, bo nie wiemy, co było pierwsze, jajko czy
kura. Jeśli pewne ograniczenia są potrzebne do wykonania danej pracy, skąd
pochodzi energia potrzebna do zorganizowania ograniczeń? Nagle przypomniał mi się aforyzm McLuhana, że medium jest przekazem, i stwierdziłem,
że „Nie wiem, skąd pochodzi energia tworząca przeszkody, ale domyślam się,
że ograniczenie jest informacją”. Po czym on odpowiedział: „To świetny pomysł! Musimy go rozwinąć. To odpowiedź na pytanie, nad którym pracuję od
ponad 10 lat”. Napisaliśmy więc artykuł pod tytułem “Propagating Organisation: An Enquiry” (2007), w którym twierdzimy, że istnieje różnica między informacją symboliczną w rozumieniu Shannona a informacją biotyczną zawartą na przykład w łańcuchach DNA i RNA. Różnica polega na tym, że informacji
zawartej w DNA i RNA nie sposób odróżnić od procesów chemicznych katalizujących produkcję białek. DNA nie jest symbolem RNA, RNA nie symbolizuje
białek, ale oba łańcuchy katalizują produkcję białek. Tak właśnie doszliśmy
do wniosku, że ograniczenie jest informacją. Terry Deacon wykorzystał tę ideę
w swojej książce Incomplete Nature (2011). Można więc powiedzieć, że ST właśnie w ten sposób wpływa na rozwój biologii, neuronauki, na badania prowadzone przez Kauffmana i Deacona. Metafora sformułowana przez McLuhana
okazała się użyteczna w badaniach nad teorią informacji. Zamierzam dalej
badać kwestie dotyczące genezy życia i pochodzenia struktur myślowych.
Jednym z głównych założeń pracy Terry’ego Deacona jest twierdzenie, że systemy ożywione działają we własnym interesie i mogą dokonywać samo-
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naprawy, w tym kierunku rozwija się moja współpraca z jego zespołem. Pracuję też razem z Andym Clarkiem, Duncanem Prichardem i Orestisem Palermosem w Edynburgu, gdzie prowadzimy wspólne badania nad strukturą wiedzy rozszerzonej. Nie mogę się doczekać, aż spotkamy się razem z Tobą i Georgiem Theinerem w Toruniu i szczegółowo omówimy wspomniane zagadnienia.

MT: Ja również. Dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło.
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Wszystkie media stanowią przedłużenia jakichś ludzkich zdolności, psychicznych lub fizycznych.
W obecnej epoce elektryczności w coraz większym stopniu sami jesteśmy
transponowani na pewną formę informacji, zmierzającą ku technicznemu
57
przedłużaniu naszej świadomości.
[Marshall McLuhan, autor Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka]

Abstrakt
Rozwijam powiązania pomiędzy McLuhanowską ideą mediów jako „przedłu58
żeń człowieka” w ekologii mediów a Tezą Umysłu Rozszerzonego autorstwa
Andy’ego Clarka.
Słowa kluczowe: Marshall McLuhan; Andy Clark; Teza Umysłu Rozszerzonego; ekologia mediów; pismo alfabetyczne.
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Wszystkie cytaty ze Zrozumieć media za: Marshall McLuhan. 2004. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, tłum. Natalia Szczucka.
58

Oryginalne angielskie brzmienia tytułowych „przedłużeń człowieka” i „umysłu rozszerzonego”
to odpowiednio: extensions of man i extended mind. W dotychczasowych polskich tłumaczeniach
tych terminów podobieństwo nie zostało zachowane. W artykule przyjęta została wersja „przedłużeń” dla wszystkich przypadków, gdy extended czy extensions nie odnoszą się bezpośrednio do
umysłu rozszerzonego lub do hipotez Andy’ego Clarka (przyp. tłum.).
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Wprowadzenie
W wydanej w 1964 roku książce Understanding Media: The Extensions of Man
[Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka – polskie wydanie 2004 (przyp.
tłum.)] Marshall McLuhan rozwinął hipotezę głoszącą, że media i technologie
są przedłużeniami ludzkiego ciała oraz psychiki bądź umysłu. Także Andy
Clark rozwinął do pewnego stopnia podobną hipotezę: nasze narzędzia fizyczne mogą stać się rozszerzeniami naszych umysłów. McLuhan w istocie
pisał o tym, że nasze mózgi znajdują się poza naszymi czaszkami, w następującym fragmencie:
Technika elektromagnetyczna wymaga od nas całkowitej uległości i wyciszenia się – czegoś, co przystoi organizmowi z mózgiem poza czaszką
59
i z systemem nerwowym poza jego zwykłą kryjówką . Człowiek musi służyć tej technice elektrycznej z tą samą wiernością serwomechanizmu, z jaką służył swojej łódce wiklinowej, czółnu, typografii i wszystkim innym
przedłużeniom organów fizycznych. Jest jednak pewna różnica. Otóż wcześniejsze odmiany techniki były częściowe i fragmentaryczne, a elektrotechnika jest całkowita i wszechobejmująca (McLuhan 2004: 102).
Z Tezą Umysłu Rozszerzonego (Extended Mind Thesis – EMT) zapoznałem się
po raz pierwszy, słuchając wykładu Andy’ego Clarka wygłoszonego na Uniwersytecie Toronto w 2004; niemal natychmiast po tym przeczytałem książki
Andy’ego Clarka Being There (1997; dosł. Będąc tam lub Bycie tam) i NaturalBorn Cyborgs (2003; dosł. Urodzone Cyborgi). Po przeczytaniu tych książek
i wymianie adresów z Andym wystukałem do niego następujący email:
Kiedy czytałem ‘Natural-Born Cyborgs’, uderzyło mnie, jak bardzo Pańskie
idee pokrywają się z pomysłami Marshalla McLuhana, z którym pracowałem. Podam dwa przykłady. Napisał Pan:
„Jest to problem rusztowania-umysłu-ciała (ang. ‘mind-body-scaffolding’).
Jest to problem zrozumienia, w jaki sposób ludzka myśl i rozum rodzą się z
zapętlających się interakcji między materialnymi mózgami, materialnymi
ciałami a złożonymi środowiskami kulturalno-technologicznymi. Wytwarzamy te wspomagające środowiska, lecz one również nas wytwarzają”.
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Oryg. its nerves outside its hide należałoby raczej przetłumaczyć jako „system nerwowy na
zewnątrz skóry” (przyp. tłum.).
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To ostatnie zdanie odpowiada słynnemu cytatowi z McLuhana: „Kształtujemy nasze narzędzia, a potem one kształtują nas” (‘Zrozumieć media’,
60
26) .
Inną paralelę można dostrzec w związku z cytatem na stronie 30: „Im dokładniej inteligentny świat zostaje dopasowany do konkretnych potrzeb,
zwyczajów i preferencji jednostki, tym trudniejsze stanie się stwierdzenie,
gdzie kończy się ta osoba, a gdzie zaczyna się ten, uszyty na miarę, współewoluujący inteligentny świat”.
Przypomina to koncepcję McLuhana głoszącą, że narzędzia są rozszerzeniami naszych ciał i medialnymi rozszerzeniami naszych psychik. Podobnie
brzmi cytat ze ‘Zrozumieć Media’ (2004: 102):
„W obecnej epoce elektryczności w coraz większym stopniu sami jesteśmy
transponowani na pewną formę informacji, zmierzającą ku technicznemu
przedłużaniu naszej świadomości. (...) Przez umieszczanie naszych ciał fizycznych wewnątrz naszych przedłużonych układów nerwowych – a to za
pośrednictwem elektrycznych środków przekazu – wyzwalamy dynamikę,
która sprawia, iż wszystkie wcześniejsze osiągnięcia techniczne, będące jedynie przedłużeniem rąk, nóg, zębów oraz systemu kontroli ciepłoty ciała
(a zatem wszystkie przedłużenia naszych ciał, włącznie z miastami), zostaną przetransponowane w systemy informacji”.
W odpowiedzi na mojego maila Andy przyznał ku mojej radości, że takie paralele istnieją, dodając, że wskazywano mu je przy różnych okazjach. Napisał
także, że chociaż sam nigdy nie czytał McLuhana, to jest przekonany, że idee
te wpływały na niego „pośrednio przez wielu innych badaczy”.
Podobieństwo do pracy McLuhana w zakresie Teorii Umysłu Rozszerzonego
pojawia się w mojej własnej pracy. Bezpośredni wpływ na to miała siedmioletnia współpraca z Marshallem McLuhanem. Jak opiszę bardziej szczegółowo
poniżej, na podstawie pracy z McLuhanem rozwinąłem model początków języka ujętego w słowa, który nazwałem Modelem Umysłu Przedłużonego, na
długo zanim natknąłem się na EMT. W istocie, w 1997, na rok przed tym, jak
ukazała się praca Clarka i Chalmersa (1998) zatytułowana „The Extended
Mind”, 1 sierpnia 1997 przedstawiłem referat (Logan 1997) zatytułowany „The
Extended Mind: Understanding Language and Thought in Terms of Complexity and Chaos Theory” [Umysł rozszerzony: Rozumienie języka i myśli w kate60

Przytaczany cytat za Wprowadzeniem Lewisa H. Laphama do Zrozumieć media. Przedłużenia
człowieka. Lapham, podobnie jak autor niniejszego artykułu, przypisuje owo sformułowanie
McLuhanowi, jednak nie sposób znaleźć go w tekście oryginalnego wydania książki McLuhana,
do czego Robert K. Logan odniósł się w zresztą w swoich późniejszych tekstach, por. Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan (2010) (przyp. tłum.).
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goriach złożoności i teorii chaosu] na 7th Annual Conference of The Society for
Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences [7. Dorocznej Konferencji
Stowarzyszenia Teorii Chaosu w Psychologii i Naukach o Życiu] na Uniwersytecie Marquette w Milwaukee w stanie Wisconsin.
W niniejszym tekście zamierzam rozwinąć myśl, iż istnieją powiązania pomiędzy EMT autorstwa Andy’ego Clarka a dorobkiem, który wyłania się z myśli Marshalla McLuhana i jego idei o mediach jako „przedłużeniu człowieka”.
Najpierw przeanalizuję dorobek samego McLuhana, potem zaś moje własne
prace, które także zostały sformułowane wspólnie z McLuhanem (McLuhan
i Logan 1977), aby dojść do mojego dorobku (Logan 1997, 2000, 2004a, 2004b,
2007 i 2010), który powstał już po śmierci McLuhana, ale jest kontynuacją jego
pracy.

Media to „przedłużenia człowieka” - idea McLuhana
Jednym z głównych wątków w pracy Marshalla McLuhana była jego idea dotycząca tego, że nasze technologie i środki przekazu są przedłużeniami naszych ciał i naszych psychik. McLuhan postrzega wszystkie technologie jako
media i jako rozszerzenia naszych ciał, ale traktuje środki komunikacji jako
przypadek specjalny – to jest jako rozszerzenia naszych psychik. Planuję pokazać, że pomysł McLuhana, dotyczący środków przekazu jako „przedłużenia
człowieka”, zapowiadał Teorię Umysłu Rozszerzonego, sformułowaną najpierw przez Andy’ego Clarka i Davida J. Chalmersa (1988) w artykule „The
Extended Mind”, a w pełni rozwiniętą przez Clarka (2003) w książce Naturalborn Cyborgs. Ukażemy, że dalszy rozwój koncepcji środków przekazu jako
przedłużeń człowieka McLuhana dokonany przez autora (Logan 2004a, 2004b,
2007) także odpowiada EMT.
Swoją analizę rozpocznę od zebrania i omówienia wielu przypadków, w których McLuhan pisze o technologiach i środkach komunikacji jako o przedłużeniach człowieka. Najpierw jednak kilka słów na temat słownictwa używanego przez McLuhana. Autor ten nie czyni żadnego rozróżnienia między
technologiami i narzędziami a swoim zastosowaniem terminu „środki przekazu” czy „media” [ang. media, w polskich tłumaczeniach „media” i „środki
przekazu” są często stosowane zamiennie – przyp. tłum.]. Zgodnie z tym,
w jaki sposób McLuhan posługuje się tym terminem, wszystkie technologie,
wszystkie narzędzia, wszystkie formy komunikacji to media. Nasze narzędzia,
technologie i środki komunikacji są mediami w tym sensie, że pośredniczą
w naszych interakcjach ze środowiskiem – tak naturalnym, jak i ludzkim.
McLuhan używa terminu „człowiek” [man – człowiek, mężczyzna] w swoich
często stosowanych wyrażeniach, takich jak „przedłużenie człowieka” czy
„tworzenie człowieka typograficznego”, aby odnieść się do ludzkości. W cza-
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sach, kiedy pisał swoje teksty, użycie słowa „man” zamiast „humans” [ludzie]
nie było jeszcze politycznie niepoprawne.
Słowa: „przedłużać, rozszerzać” [extend], „rozległy, obszerny” [extensive]
i „rozszerzenie, przedłużenie” [extension] pojawiają się dokładnie 93 razy
w Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man i 367 razy w Zrozumieć
Media. Dalej używał tych terminów w wielu książkach, które opublikował po
tych dwóch kanonicznych pozycjach, którym zawdzięczał swoją sławę. Oto
zestawienie cytatów, które obrazują, jak wykorzystywał tę ideę, poczynając od
jednej z tez centralnych dla jego dorobku: „Wszystkie media są przedłużeniami jakiejś ludzkiej umiejętności, psychicznej bądź fizycznej (…) Koło jest przedłużeniem stopy (…) książka jest przedłużeniem oka (…) ubranie przedłużeniem skóry (…) obwody elektryczne przedłużeniami centralnego układu nerwowego (McLuhan i Fiore 1967: 26-40). Koncepcji McLuhana dotyczącej bliskiej relacji między ciałem człowieka a jego technologią odpowiada podobna
koncepcja Clarka (2003: 195), że „Pragnienie biotechnologicznego scalenia
tkwi w nas głęboko – jest bezpośrednim wyrazem tego, co najbardziej charakterystyczne dla rodzaju ludzkiego”.
U McLuhana środki komunikacji są postrzegane jako przedłużenia naszych
psychik lub układów nerwowych. Koncepcja dotycząca tego, że technologie
i media są przedłużeniami ludzi, jest centralna w McLuhanowskim opisie
dramatycznej i radykalnej zmiany, która według niego nastała, gdy technologie elektryczne zaczęły zastępować mechaniczne.
Po trzech tysiącach lat eksplozji, jaka dokonywała się za sprawą fragmentarycznych i mechanicznych odmian techniki, świat przeżywa implozję.
W epoce mechanizacji przedłużyliśmy nasze ciała w przestrzeni. Dzisiaj, po
ponad stu latach działania elektrotechniki, przedłużyliśmy nasz ośrodkowy
układ nerwowy w globalnym uścisku, pokonując zarówno czas, jak i przestrzeń (mam tu na myśli naszą planetę). Gwałtownie docieramy do ostatniego etapu przedłużeń człowieka: technicznej symulacji świadomości, kiedy to twórczy proces poznawania zostanie wspólnie rozszerzony na całą
społeczność, tak jak wcześniej przedłużaliśmy nasze zmysły i nerwy za pomocą różnych środków przekazu. Czy przedłużenie świadomości, o które
od tak dawna zabiegali producenci promujący poszczególne towary, będzie
„dobrą rzeczą”? Wiele jest odpowiedzi na to pytanie. Mało prawdopodobne
jest jednak znalezienie odpowiedzi na takie pytania o przedłużenia człowieka bez rozważenia tych wszystkich przedłużeń razem. Każde z nich bowiem
– czy to przedłużenie skóry, ręki, czy nogi – dotyczy całej naszej psychicznej
i społecznej złożoności (McLuhan 2004: 33).
McLuhan nie tylko zapowiada EMT Andy’ego Clarka z jego stwierdzeniem, że
nasze narzędzia są rozszerzeniami naszych umysłów, lecz nawet wykracza
poza EMT w tym sensie, że stwierdza, iż umysł jest przedłużony w „globalny
uścisk”, w taki sposób, że nasze pojedyncze umysły przedłużone są na całą

270

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
ludzkość, lub – jak sam pisze – „całość społeczności ludzkiej”. Jest to nawet
bardziej radykalne niż EMT. McLuhan sugeruje, że dzięki elektryczności każda indywidualna psychika bądź umysł staje się częścią świadomości zbiorowej w skali globalnej, w przeciwieństwie do świadomości zbiorowej według
definicji Durkheima, czyli podzielanych przekonań i wartości moralnych, które wiążą ze sobą członków społeczeństwa, gdzie społeczeństwo definiowane
jest jako zbiorowość ludzi, którzy wchodzą ze sobą w lokalne interakcje.
Pierwsze takie społeczności były przed-piśmienne i zbierały takich ludzi, którzy mogli porozumieć się ze sobą nawzajem za pomocą mowy stojąc bezpośrednio twarzą w twarz. Wraz z pojawieniem się pisma, rozmiar społeczności
rozszerzył się do wszystkich tych, których można było dosięgnąć za pomocą
słowa pisanego i których łączył wspólny język i dialekt. Wraz z pojawieniem
się prasy drukarskiej, a także gazet rozmiar społeczności rozszerzył się do
rozmiarów państwa narodowego. Później zaś, jak wykazał McLuhan, wraz
z nastaniem komunikacji elektrycznej rozmiar społeczności rozszerza się do
wymiaru globalnego, tworząc to, co nazwał Globalną Wioską. Widać to nawet
bardziej w przypadku Internetu, który pozwala każdemu z dostępem do sieci
być w jednoczesnym kontakcie z każdym punktem globu.
W epoce elektryczności, gdy nasz ośrodkowy układ nerwowy został przedłużony za pomocą techniki tak, żeby wciągnąć nas w sprawy całej ludzkości i związać całą ludzkość z nami, dogłębne zaangażowanie się w konsekwencje każdego naszego czynu staje się niezbędne. Nie da się już dłużej
odgrywać roli powściągliwego i stojącego na uboczu piśmiennego człowieka Zachodu (McLuhan 2004: 34).
Koncepcja środków przekazu jako przedłużeń człowieka odgrywa centralną
rolę w sformułowanym przez McLuhana sławnym jednolinijkowym stwierdzeniu: „środek przekazu sam jest informacją” (ang. the medium is the message), które jest jego znakiem firmowym.
[Ś]rodek przekazu sam jest przekazem (...) Oznacza to po prostu, iż jednostkowe i społeczne konsekwencje działania każdego środka przekazu, czyli któregoś
z „przedłużeń” nas samych, wynikają z nowych proporcji wprowadzonych
w nasze życie przez każde z przedłużeń nas samych lub też przez każdą z nowych odmian techniki (McLuhan 2004: 39).
Zarówno McLuhan, jak i Clark dostrzegają bliskie związki pomiędzy ewolucją
technologii a naturą. McLuhan (2004: 248) ujmuje to po prostu w kategoriach
swojej idei, że technologie są przedłużeniami naszych ciał: „Zmiany zachodzące w technologii mają charakter organicznej ewolucji, ponieważ wszystkie
odmiany techniki są przedłużeniami naszego fizycznego bytu”.
Clark (2003), sugerując, że jesteśmy rozszerzeniami naszych technologii
w znaczeniu, że narzędzia rozszerzają nasze możliwości poznawcze, mówi
o istnieniu tej łączności w następujący sposób:

271

Language, Literacy, and Media Theory
Na początku wystarczająco trudne jest stworzenie produktu, który WYKONA ROBOTĘ, a co dopiero celowanie w produkty, które byłyby ładnie dopasowanie do mózgów takich jak nasze. Jednakże w miarę upływu czasu
sprzedawcy muszą próbować poszerzyć rynek poza entuzjastycznych
wczesnych użytkowników i technofilów. Będą musieli sprzedać [produkt]
przeciętnemu użytkownikowi, który chce po prostu taniego, niezawodnego
i łatwego w użyciu narzędzia. Produkt technologii znajduje się następnie
pod kulturowo-ewolucyjną presją, by zwiększyć jego dopasowanie poprzez
lepsze przystosowanie do fizycznych i poznawczych wad oraz zalet biologicznych ciał i mózgów. W quasi-ewolucyjnym ujęciu produkt jest teraz gotowy do wejścia w pewnego rodzaju symbiotyczną relację ze swymi biologicznymi użytkownikami. Jeśli jego technologiczny rodowód ma być kontynuowany, produkt wymaga szerokiego przyjęcia przez użytkowników; jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest zapewnienie wyraźnych pożytków
przy niskich kosztach poznawczych i ekonomicznych (2003: 39).
Nasz wielki skok lub brak ciągłości w ludzkiej ewolucji poznawczej zdaje
się pociągać za sobą charakterystyczny sposób, w jaki ludzkie mózgi powtarzalnie tworzą i wykorzystują różne gatunki technologii kognitywnej w
celu rozszerzenia i zmiany kształtu ludzkiego rozumu. Bardziej niż jakiekolwiek inne istoty na tej planecie wykorzystujemy elementy nie-biologiczne
(instrumenty, media, zapisy), żeby uzupełnić nasze podstawowe biologiczne
sposoby przetwarzania, tworząc rozbudowane systemy poznawcze, których profile obliczeniowe oraz te zajmujące się rozwiązywaniem problemów są dość odmienne od tych, które posiada nagi mózg. Nasza analiza
ludzkiej kompetencji matematycznej ukazuje ten proces w pewnego rodzaju
mikrokosmosie. Charakterystyczne dla nas umiejętności matematyczne zależą od skomplikowanej sieci czynników biologicznych, kulturalnych i technologicznych (2003: 78).

Ewolucja mediów i technologii: Rozszerzając przedłużenia człowieka
Idea dotycząca tego, że jeden rodzaj technologii czy środek przekazu prowadzi do innego, jest pomysłem, który McLuhan sformułował pierwotnie w Zrozumieć media, i który jest podstawą ekologii mediów.
Z punktu widzenia fizjologii człowiek normalnie korzystający z techniki
(lub swojego przedłużonego na różne sposoby ciała) jest przez nią nieustannie modyfikowany, a sam z kolei wynajduje różne sposoby modyfikowania stworzonej przez siebie techniki. Staje się niejako narządem płciowym świata maszyn – tak jak pszczoła świata roślin, umożliwiając zapylanie i powstawanie coraz to nowszych form. Świat maszyn odwzajemnia miłość człowieka przez spełnianie jego pragnień i marzeń, a mianowicie zapewniając mu bogactwo (McLuhan 2004: 86).
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Clark (1997: 198) rozwinął podobny model ewolucji technologii i mediów. Zasugerował, że choć na brak ciągłości między zdolnościami poznawczymi
u ludzi a innych naczelnych mają wpływ pewne subtelne zmiany w budowie
mózgu, to wynikają one głównie z ludzkiej umiejętności wykorzystania języka
i kultury jako rusztowania poznawczego; jest to termin, z którego Clark korzysta szeroko, ze świetnym skutkiem. Istniejąca technologia stanowi rozszerzenie naszych umiejętności poznawczych, które umożliwia nam rozwinięcie
bardziej zaawansowanej formy tej technologii. Zdefiniował on rusztowanie
w następujący sposób:
Określamy działanie jako „wsparte na rusztowaniu” w zakresie, w jakim
opiera się ono na jakimś rodzaju zewnętrznego wsparcia. Wsparcie to może pochodzić z używania narzędzi lub z wykorzystywania wiedzy i umiejętności innych; rusztowanie oznacza szeroką klasę fizycznych, poznawczych
i społecznych ulepszeń – takich ulepszeń, które umożliwiają nam osiąganie
pewnych celów w innym razie pozostających poza naszym zasięgiem (Clark
1997: 194).
Clarkowskie rusztowanie zawiera fizyczne, poznawcze i społeczne ulepszenia.
To rusztowanie jest właściwie czymś, co McLuhan nazywał „przedłużeniem
człowieka”. Pomysł ten można jednak po McLuhanowsku odwrócić, to znaczy
stwierdzić, że poprzez używanie naszych narzędzi stajemy się w gruncie rzeczy przedłużeniami naszych narzędzi. „Aby dostrzec, wykorzystać lub uświadomić sobie którekolwiek z przedłużeń nas samych w formie techniki, należy
je uczynić częścią samego siebie. (...) Stapiając się bez przerwy z wynalazkami
technicznymi, stajemy się ich serwomechanizmami” (McLuhan 2004: 85).
Technologia służy najpierw jako przedłużenie ludzkości, po czym nagle następuje odwrócenie sytuacji i ludzkość zamienia się w przedłużenie swej technologii. Clark (1997: 214) wyraża podobną myśl. „Mimo wszystko istnieje dość
ogólna trudność w dostrzeżeniu różnicy pomiędzy użytkownikiem a narzędziem”.
Innym podobieństwem do McLuhana jest zbieżność poniższej myśli Clarka
(2003), pochodzącej z jego książki Natural-Born Cyborgs, z często tłumaczonym sformułowaniem McLuhana [1967, Zrozumieć media 2004]: „kształtujemy
nasze narzędzia, a potem one kształtują nas”.
Jest to problem: umysł-ciało-rusztowanie. To problem zrozumienia, w jaki
sposób ludzka myśl i rozum wyłaniają się z zapętlonych interakcji między
materialnymi mózgami, materialnymi ciałami a złożonymi środowiskami
kulturalno-technologicznymi. Wytwarzamy te wspomagające środowiska,
lecz one również nas wytwarzają (Clark 2003: 11).
Zobaczymy, w jaki sposób McLuhan zapowiada koncepcję „urodzonego cyborga” Clarka, porównując czterdziestoletni cytat z McLuhana z Clarkowską
definicją „urodzonego cyborga”. McLuhan (2004: 102) pisał tak:
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W obecnej epoce elektryczności w coraz większym stopniu sami jesteśmy
transponowani na pewną formę informacji, zmierzającą ku technicznemu
przedłużaniu naszej świadomości. (…) Przez umieszczanie naszych ciał fizycznych wewnątrz naszych przedłużonych układów nerwowych – a to za
pośrednictwem elektrycznych środków przekazu – wyzwalamy dynamikę,
która sprawia, iż wszystkie wcześniejsze osiągnięcia techniczne, będące jedynie przedłużeniem rąk, nóg, zębów oraz systemu kontroli ciepłoty ciała
(a zatem wszystkie przedłużenia naszych ciał, włącznie z miastami), zostaną przetransponowane na systemy informacji.
Podczas gdy definicja „urodzonego cyborga” Clarka (2003: 31) brzmi następująco:
Umożliwiające to wszystko innowacje projektu biologicznego obejmują posiadanie (przez nas) niezwykle plastycznej kory mózgowej i (związaną z
tym) obecność niezwykle wydłużonego okresu rozwoju i uczenia (dzieciństwa). Te dwie innowacje (dogłębnie badane przez nowy program badawczy zwany „konstruktywizmem neuronalnym”) umożliwiają ludzkiemu mózgowi, w stopniu niedostępnym żadnemu innemu stworzeniu na ziemi,
uwzględniać i włączać otwarty zbiór pozabiologicznych działań i zasobów
we własne podstawowe tryby działania i funkcjonowania. To właśnie istnienie tej niezwykłej plastyczności czyni ludzi (ale nie psy, koty czy słonie)
urodzonymi cyborgami: przystosowanymi przez Matkę Naturę do przejmowania zewnętrznych elementów i struktur fala za falą jako istotnych
części i parceli ich umysłów rozszerzonych.
Według argumentacji Clarka i McLuhana nie tylko języki, środki przekazu
i technologie stanowią przedłużenia ludzkiego umysłu: należy do nich także
kultura, która działa jako „przedłużenie człowieka” u McLuhana ([1964] 2004)
i jako „rusztowanie (…), szeroka kategoria fizycznych, poznawczych i społecznych ulepszeń” u Clarka (1997 i 2003).
Zwrócimy się teraz ku porównaniu EMT z moim własnym dorobkiem, który
może być postrzegany jako kontynuacja myśli Marshalla McLuhana. W istocie
pierwszy element, który rozważymy, Efekt Alfabetu, rozwinąłem po raz
pierwszy w artykule napisanym wspólnie z McLuhanem w roku 1977, zatytułowanym „Alphabet, Mother of Invention” [Alfabet, matka wynalazku]
(McLuhan & Logan 1977). Inne książki, do których się odnoszę, napisałem
sam, pozostając jednak pod silnym wpływem siedmiu lat, które spędziłem,
współpracując z McLuhanem.

274

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
Efekt Alfabetu (Logan 2004a)
Joseph Needham (1969) twierdził, że wkład Chin w rozwój abstrakcyjnej nauki
na Zachodzie był znaczny. Argumentował, że naukę europejską stymulowało
wiele praktycznych wynalazków przeniesionych z Chin do świata Zachodu.
Jego stwierdzenie w naturalny sposób doprowadziło do pytania: Dlaczego
abstrakcyjna nauka teoretyczna zaczęła się na Zachodzie, a nie w samych
Chinach?
Wyjaśniłem ten paradoks, sugerując, że monoteizm i skodyfikowane prawo,
dwie cechy kultury zachodniej, nieobecne w Chinach, doprowadziły do powstania pojęcia prawa powszechnego, które wpłynęło na rozwój nauki abstrakcyjnej w starożytnej Grecji, gdzie presokratycy opisywali świat w kategoriach jednej zasady; dla Talesa była to woda, dla Anaksymandra apeiron, dla
Anaksymenesa powietrze, dla Heraklita ogień (Logan 2007). Chińczycy również mieli prawo, ale nie było ono skodyfikowane. Ponadto mieli swoje własny system wyjaśniania świata, ale nie zawierał on idei jednego boga, który
stworzył świat. Po raz pierwszy podzieliłem się tą hipotezą z Marshallem
McLuhanem podczas lunchu w 1974. Zgodził się ze mną, ale wskazał, że nie
wziąłem pod uwagę alfabetu fonetycznego, cechy kultury zachodniej, której
nie sposób znaleźć w Chinach. Alfabet – stwierdził McLuhan – także przyczynił się do rozwoju nauki Zachodu. Zdając sobie sprawę, że nasze wyjaśnienia
uzupełniają się i wspierają, zestawiliśmy je w artykuł zatytułowany „Alphabet, Mother of Invention” (McLuhan i Logan 1977), aby rozwinąć następującą
hipotezę:
Wzory myślenia na Zachodzie są wysoce abstrakcyjne w porównaniu ze
Wschodem. Na Zachodzie, i tylko na Zachodzie, rozwinął się zespół innowacji, które stanowią podstawę myśli zachodniej. Składają się na nie (poza
alfabetem): skodyfikowane prawo, monoteizm, abstrakcyjna nauka teoretyczna, logika formalna i indywidualizm. Wszystkie te innowacje, włącznie
z alfabetem, powstały w bardzo wąskiej strefie geograficznej między systemem rzecznym Tygrysu i Eufratu a Morzem Egejskim, i w bardzo wąskim
przedziale czasowym między 2000 rokiem p.n.e. a 500 rokiem p.n.e. Nie
uważamy tego za przypadek. Choć nie sugerujemy bezpośredniego związku
przyczynowego między alfabetem a innymi innowacjami, stwierdzilibyśmy
jednak, że alfabet fonetyczny (lub sylabariusze fonetyczne) odegrały szczególnie dynamiczną rolę w tej konstelacji wydarzeń i zapewniły grunt pod
ramę pojęciową dla wspólnego rozwoju tych innowacji.
Alfabet nie jest wyłącznie narzędziem komunikacji pisemnej; daje on także
lekcję abstrahowania, analizowania, kodowania, dekodowania i klasyfikowania. Alfabet jest zarówno medium komunikacyjnym, jak i narzędziem informacyjnym. Alfabet, monoteizm, skodyfikowane prawo, abstrakcyjna nauka, logika dedukcyjna to media, które współgrały ze sobą nawzajem i razem ewoluowały. Alfabet jest medium propagującym analityczną i abstrak-
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cyjną formę organizacji, która miała wpływ na istotę cywilizacji zachodniej, opartej na nauce i logice (Logan 2004a).
Zbieżność z EMT Clarka polega na tym, że pismo ogólnie, zaś alfabet szczególnie przedłużają pamięć jednostki i przez to jej umysł. Umożliwia ono gwałtowne narastanie pomysłów, jako że autor jest w stanie budować na pisaniu
wcześniejszego autora: w ten sposób, by użyć słownictwa Clarka, pismo staje
się rusztowaniem. Innym skutkiem pisania jest to, że umożliwia ono obiektywne podejście do myśli danej osoby, gdyż może ona powrócić do tego, co
zapisane zostało wcześniej, i ocenić to na świeżo. Pisanie dostarcza także środowiska , w którym można rozwinąć swoje myśli poprzez zapisane słowa czy
narysowane diagramy. W Supersizing the Mind Andy Clark opisuje, jak historyk Charler Weiner uważał notatki fizyka Richarda Feynmana za „zapis” jego
pracy. Feynman jednak nie zgodził się z taką oceną, upierając się, że notatki
były miejscem, gdzie rozwinął on faktycznie swój pomysł; nie były więc zapisem pracy, lecz raczej samą pracą.
Alfabet zapewnia całe rusztowanie pisma, gdyż jest on pewną formą pisma,
lecz umożliwia także znacznie więcej. Pismo alfabetyczne jest najbardziej
abstrakcyjną formą pisania, a to wewnątrz tego medium rozwinęły się nauka
abstrakcyjna i logika dedukcyjna. Sprzyja ono także analizie, gdyż za każdym
razem, gdy chcę pisać przy użyciu alfabetu, muszę przeanalizować słowo,
które chciałbym napisać, rozłożyć je na podstawowe fonemy, a następnie
przedstawić ja za pomocą pozbawionych znaczenia znaków. Pismo jest zatem
formą kodowania, zaś czytanie – formą dekodowania. Alfabet uczy także klasyfikowania, gdyż wszystkie słowa mogą zostać ułożone w kolejności alfabetycznej. Twierdziłbym, że alfabetyczna i fonetyczna forma pisma stały się
rusztowaniem dla monoteizmu, skodyfikowanego prawa, nauki abstrakcyjnej
i logiki dedukcyjnej, a każde z nich z kolei stało się rusztowaniem dla innych
przejawów postępu umysłu alfabetycznego, takich jak komputery i Internet,
które omawiam w dalszej kolejności.

The Sixth Language [Szósty język] (Logan 2004b)
Efekt alfabetu nauczył mnie, że pismo fonetyczne działa zarówno jako medium komunikacji i jako narzędzie informatyczne. Odkryłem, że to samo jest
prawdą w odniesieniu do komputerów, szybko zdałem sobie sprawę z tego, że
język mówiony jest nie tylko medium komunikacji, lecz także medium, poprzez które my, ludzie ujmujemy swoje abstrakcyjne myśli. Doszedłem do
wniosku, że język = komunikacje + informatyka.
Pismo i zapis matematyczny stanowiły produkt organizacji informacji ekonomicznej dokonanej przez księgowych i urzędników Sumeru. Musieli oni
radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym, wynikającym z konieczności
zachowania kontroli nad trybutami składanych przez rolników w formie pło-
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dów rolnych, które należało rozprowadzić między pracownikami zajmującymi się nawadnianiem. Wyłoniły się szkoły mające na celu nauczanie nowych
umiejętności czytania, pisania i arytmetyki. Nauczyciele stali się uczonymi
i doszło do kolejnego przeciążenia informacyjnego. By umożliwić radzenie
sobie z tym przeciążeniem, wyłoniła się nauka, stanowiąca formę zorganizowanej wiedzy. Nauka z kolei doprowadziła do kolejnego przeciążenia pod
względem technologii przemysłowej opartej na nauce. Temu przeciążeniu
zaradziło użycie komputerów, które z kolei spowodowało kolejne przeciążenie, ostatecznie rozładowane przez Internet.
Te zagadnienia przywiodły mnie do postawienia postulatu, że mowa, pismo,
matematyka, nauka, użycie komputerów i Internet stanowią ewolucyjny łańcuch sześciu języków. Każdy z nich posiada własną niepowtarzalną semantykę i składnię. Każdy nowy język wyłonił się w odpowiedzi na chaos przeciążenia informacyjnego, któremu nie potrafiły zaradzić poprzednie języki.
Ewolucja języka, od mowy poprzez pismo, matematykę, naukę aż do stosowania komputerów i Internetu, jest przykładem rusztowania rozwiniętego
w ramie pojęciowej EMT i prowadzi do pytania, w jaki sposób wyłoniła się
podstawa tego rusztowania, czyli mowa.

The Extended Mind: The Origin of Language, the Human Mind and Culture [Umysł rozszerzony: Początki języka, umysł ludzki i kultura] (Logan
2007)
Jeśli pięć wyżej wymienionych form języka pisanego wynikło z mowy, pojawia się pytanie dotyczące źródeł języka mówionego. Postawiłem hipotezę,
zgodnie z którą mowa pojawiła się jako rozwidlenie między postrzeżeniami
i konceptami. Pojawiła się jako odpowiedź na chaos związany z przeciążeniem informacyjnym, które wynikło z rosnącej złożoności życia hominidów,
na które z kolei składało się:
1) Wytwarzanie i używanie narzędzi. 2) Panowanie nad ogniem. 3) Inteligencja społeczna, konieczna dla podtrzymywania wspólnego ogniska. 4) Dzielenie
się jedzeniem. 5) Grupowe zbieranie pożywienia i polowanie. 6) Komunikacja
mimetyczna, obejmująca sygnały ręczne, gesty, język ciała i wokalizację.
Wraz ze wzrostem złożoności życia hominidów narastały trudności w radzeniu sobie mózgu opartego wyłącznie na informacji percepcyjnej. W rezultacie
pojawiły się idee mające formę pierwszych słów mówionych, co z kolei doprowadziło do ludzkiego umysłu opartego na ideach, zdolnego do myślenia
abstrakcyjno-symbolicznego. Mowa reprezentowała bifurkacje między postrzeżeniami a ideami. Nasze pierwsze słowa stały się konceptami funkcjonującymi jako swoiste atraktory spostrzeżeń związanych z tymi słowami. Na
przykład słowo „woda” łączy wszystkie nasze postrzeżenia wody, którą pije-
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my, myjemy się, gotujemy, wodę deszczową, stopionego śniegu, jezior i rzek –
w jednym koncepcie reprezentowanym przez słowo „woda”. Słowa działają
jako medium dla myślenia abstrakcyjnego. Myślenie abstrakcyjne jest w takim
samym stopniu milczącym mówieniem, jak mowa jest wokalizowaną myślą.
Merlin Donald (1991) twierdził, że komunikacja mimetyczna była zarówno
intencjonalna, jak i reprezentacyjna, oraz stanowiła laboratorium poznawcze,
w którym rozwinął się język ujęty w słowa. Jeśli komunikacja mimetyczna
była tak dobra jako system komunikacji, skąd wzięła się potrzeba języka ujętego w słowa? Język mówiony umożliwił następujące narzędzia przetrwania:
1) konceptualizację,
2) symboliczną, abstrakcyjną myśl, a także
3) planowanie poprzez umożliwianie myślenia o obiektach i działaniach, które nie znajdują się w najbliższym polu percepcyjnym.
Przed językiem mózg był w zasadzie układem przetwarzającym percepty.
Dzięki językowi mózg stał się zdolny do konceptualizowania i – co za tym idzie
– bifurkował w ludzki umysł. Wyłonienie się języka ujętego w słowa reprezentuje trzy jednoczesne bifurkacje:
1) bifurkacje z perceptów do konceptów,
2) bifurkacje z mózgu do umysłu,
3) bifurkacje z archaicznych Homo sapiens do w pełni rozwiniętych jednostek
ludzkich.
W skrócie: Umysł = Mózg + Język, a zatem zgodnie z moją pracą na temat
umysłu rozszerzonego język rozszerzył mózg, który określam jako układ przetwarzający percepty, tak by stał się umysłem zdolnym do konceptualizowania,
planowania oraz wszelkich abstrakcyjnych sztuk i rozwoju naukowego. Rozszerzeni zostali również hominidalni przodkowie, stając się w pełni ludzkimi
Homo sapiens sapiens.

Zrozumieć nowe media: przedłużając Marshalla McLuhana
Chciałbym rozwinąć zrozumienie cyfrowych „nowych mediów” i ich wpływu,
korzystając z myśli i metodologii Marshalla McLuhana. „Nowe media” zmieniają nasz świat, podobnie jak starsze media, które McLuhan badał w Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Internet i towarzyszące mu cyfrowe
środki przekazu – takie jak sieć, komputery personalne, smartfony, tablety
i aplikacje – stanowią rusztowanie naszej Epoki Wiedzy Cyfrowej.
W Szóstym języku rozróżniłem pięć cech Internetu, które równie celnie opisują „nowe media” oraz wyjaśniają ich sukces i szybkie zaadaptowanie. Te pięć
cech to:
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1) dwustronna komunikacja;
2) łatwość dostępu i rozpowszechniania informacji;
3) nieustanne uczenie się;
4) dostosowanie i integracja;
5) społeczność.
Oprócz tych pięciu cech rozróżniłem też dziewięć innych cech „nowych mediów”. Są to:
6) przenośność i elastyczność czasowa (przesuwanie czasu), co zapewnia
użytkownikom:
7) konwergencję wielu różnych mediów, tak że mogą wykonywać więcej niż
jedną funkcję naraz, jak w przypadku telefonu komórkowego, który działa
jako telefon, ale może też robić i przesyłać zdjęcia;
8) interoperowalność;
9) gromadzenie treści;
10) różnorodność i dostępność możliwe w stopniu znacznie większym niż to
zapewniały wcześniejsze mass media;
11) zamknięcie luki między producentami a konsumentami mediów (lub ich
konwergencję);
12) społeczną wspólnotowość i współpracę;
13) kulturę remiksu;
14) przejście z produktów do usług.
Jest to 14 przekazów mediów cyfrowych, które stanowią rusztowanie naszych
interakcji z danymi, informacją i wiedzą, a także rozszerzają nasze umysły.

Podsumowanie
Podsumowując: wierzę, że ustanowiłem połączenie między ekologią mediów,
sformułowaną po raz pierwszy przez Marshalla McLuhana, rozbudowaną
przeze mnie i innych ekologów mediów, a Tezą Umysłu Rozszerzonego Andy’ego Clarka. Zarówno ekologia mediów, jak i Teza Umysłu Rozszerzonego
nie tylko zapewniają własną, unikalną perspektywę badawczą na pracę ludzkiego umysłu i psychiki, ale także wzajemnie się uzupełniają.
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Streszczenie
Teoria poznania ucieleśnionego może zaoferować teoretykom oraz praktykom
HCI (Human-Computer-Interaction) nowe ujęcia interakcji oraz wskazówki, jak
projektować lepsze rozwiązania. Na poparcie tej tezy przytaczam [i bronię]
cztery twierdzenia o poznaniu: (1) interakcja z narzędziami zmienia sposób
naszego myślenia oraz percepcji; gdy manipulujemy narzędziami, szybko zostają one wchłonięte w schemat naszego ciała, a to zasadniczo zmienia sposób
postrzegania oraz pojmowania środowiska; (2) myślimy za pomocą naszych
ciał, a nie tylko mózgów; (3) więcej dowiadujemy się, wykonując coś samodzielnie, niż tylko patrząc; chociaż nasz system rezonansu motorycznego jest
silnie pobudzony, gdy obserwujemy innych ludzi wykonujących jakieś czynności, to częstokroć samodzielne wykonywanie tych czynności jest lepszą [metodą nauki] niż obserwacja innych; (4) niekiedy dosłownie myślimy za pomocą
rzeczy. Te cztery idee mają istotne implikacje dla prac projektowych, szczególnie w dziedzinie „namacalnych”, fizycznych oraz wrażliwych na kontekst
interfejsów użytkownika oraz systemów teleobecności.
Słowa kluczowe: interakcja człowiek-komputer; poznanie ucieleśnione; poznanie usytuowane; projektowanie interakcji; „namacalne” interfejsy; obliczanie fizyczne; symulacja mentalna.
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1. Wprowadzenie
Dzięki teorii poznania ucieleśnionego możemy w nowy sposób myśleć o ciałach, umyśle oraz technologii. Za sprawą tego podejścia projektowanie już
nigdy nie będzie takie jak dotąd.
Zapowiedzią zbliżających się zmian jest ucieleśniona koncepcja narzędzia.
Gdy ktoś chwyta narzędzie, neuronalna reprezentacja jego schematu ciała
zmienia się: postrzegana przez agenta przestrzeń okołocielesna ulega rekalibracji, by objąć swym zasięgiem kraniec narzędzia (L`adavas 2002). Wraz ze
wzrostem poziomu biegłości narzędzie zmienia naszą percepcję, sposób widzenia i działania, wreszcie – zmienia pojęcie oraz sposób myślenia o rzeczach. Przywodzi to na myśl znane stwierdzenie Marshalla McLuhana:
„kształtujemy nasze narzędzia, a potem one kształtują nas” (McLuhan 2004:
138). Laska zmienia kontakt niewidomego ze światem oraz pojęcie o nim;
skrzypce zmieniają zakres dźwięków, którymi może posługiwać się muzyk,
rolki zmieniają prędkość fizyczną, ale również odbiór niebezpieczeństwa,
sposobu kroczenia oraz dystansu. Wszystkie te narzędzia wpływają na to, jak
odbieramy, wykorzystujemy i wchodzimy w interakcję ze światem. Zmieniają
nasz sposób myślenia. Technologia cyfrowo wspomaga narzędzia, a my z czasem przejmujemy ich nowe możliwości. Czy istnieje jakaś granica rozwoju
naszych ludzkich mocy poznawczych? Czy istnieją jakieś wytyczne, jak [dzięki
technologii] optymalnie rozwijać i przekształcać własny umysł?
Zastanówmy się dłuższą chwilę nad tym, jak zmienią nas rozwijane obecnie
narzędzia. Zacznijmy od ich wpływu na naszą percepcję: będziemy mogli
ogarnąć naszymi zmysłami ukryte wzorce, zjawiska mikroskopowe oraz te,
które są dla nas zbyt odległe, a także te, które pozostają poza spektrum docierających do nas bodźców, i wszystkie one będą w pomysłowy sposób wizualizowane. Jeżeli chodzi o wpływ przyszłych narzędzi na nasze możliwości działania, to wspomagani przez technologie będziemy mogli posługiwać się mikromilimetrowymi skalpelami, zbyt małymi dla rąk, z którymi się rodzimy,
będziemy w stanie sterować z milisekundową precyzją pojazdami wielkości
boisk futbolowych lub na tyle małymi, że zmieszczą się w tętnicy. Nasza przyszłość to [szeroko pojmowane] protezy: czeka nas świat skomplikowanych
sprzężeń zwrotnych oraz działań poprzez interakcje wspomagane technologicznie. To wszystko jednak jest dość oczywiste.
Mniej oczywiste jest to, jak nowe narzędzia zredefiniują nasz świat przeżywany: jak będziemy pojmowali to, jak i co właściwie robimy. Za sprawa nowych narzędzi możemy podejmować się zupełnie nowych form działania
i osiągać to, co wcześniej było niedostępne. W efekcie przewidywanie przyszłości staje się zadaniem niemal niewykonalnym. Projektanci muszą zrozumieć dynamiczne relacje między wynalazkami, koncepcjami oraz poznaniem.
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Relacje te są nie tylko złożone, lecz również ulegają ciągłym zmianom. Dobre
projekty wymagają dobrych fantazji naukowych, a te z kolei domagają się
solidnych nauk kognitywnych
Przejdźmy do roli, jaką ciało odgrywa w poznaniu. Jest to druga wskazówka
dotycząca czekającej nas przyszłości. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat
formowała się nowa teoria umysłu, zgodnie z którą fizyczne elementy naszego
ciała odznaczają się w naszych myślach. Pełnosprawni ludzie myślą za pomocą ciała w sposób, który jest niedostępny dla osób sparaliżowanych. Jeżeli tak
jest naprawdę, oznacza to, że myśli nie przebiegają wyłącznie w mózgu, lecz
rozciągają się, są rozproszone w ciele oraz korze mózgowej; co sugeruje, że
części naszego ciała, z uwagi na ścisłe powiązanie z nami, mogą funkcjonować
jako składowe systemu poznawczego, częściowo kształtując to, jak myślimy.
Przed nadejściem teorii poznania ucieleśnionego, usytuowanego i rozproszonego „myślenie” uznawano za coś, co zachodzi wyłącznie w głowie. Głos i gest
pojmowano jako sposób uzewnętrzniania myśli, a nie coś, co je współtworzy.
Uznawano, że myśli rodzi się wewnątrz nas i dopiero potem wyrażana jest na
zewnątrz. Wszystko poza mózgiem było traktowane jako elementy poboczne.
Wypowiedzi, gestów i aktywności cielesnej nie uznawano za składowe procesu myślenia; stanowiły ekspresję myśli, były jedynie dowodem, że procesy
myślowe już się rozegrały wewnątrz. Gestykulacja, wypowiedzi i fizyczne
działania nie jawiły się jako coś niezbędnego dla myślenia.
Według nowszych ujęć myślenie to proces rozproszony i interaktywny. Części
ciała mogą być – dosłownie – składowymi procesów myślowych. W przypadku
jakiegoś procesu, gdy zmieniasz jego dowolny kluczowy element w sposób
funkcjonalnie istotny, jednocześnie zmieniasz sposób działania całego systemu. W przypadku procesów myślowych oznacza to, że istotna zmiana ciała
lub głosu może wpłynąć na to, jak myślimy. Być może gdy mówimy szybciej,
przyśpieszamy nasze procesy myślowe. Być może gdy zmienimy nasze ciała w
wystarczającym stopniu, będziemy w stanie pomyśleć o rzeczach obecnie nie
do pomyślenia. Może na przykład jakaś nowa proteza poznawcza pozwoli
nam konceptualizować rzeczy, które dotychczas były poza naszym zasięgiem.
I nie chodzi tu wyłącznie o dwudziestą po przecinku cyfrę liczby pi! Chodzi
raczej o nowe pojmowanie liczby pi; sposób, który byłby zasadniczo różny od
tych, które obecnie znamy i stosujemy. Jeśli współczesne teorie z zakresu kognitywistyki są poprawne, ciała niosą za sobą zdecydowanie większe konsekwencje dla poznania niż przypuszczaliśmy.
Powyższą wizję można uogólnić, stosując ją nie tylko do naszych ciał, ale również do przedmiotów, z którymi wchodzimy w interakcje. Skoro narzędzie
może niekiedy zostać wchłonięte w schemat ciała, to dlaczego mielibyśmy
zawężać to, co poznawcze, wyłącznie do sfery, której granicę wyznacza nasza
skóra? Dlaczego nie mielibyśmy przyznać, że ludzie i być może niektóre inne
wyższe zwierzęta mogą myśleć za pomocą rzeczy, które nie stanowią inte-
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gralnych – w fizycznym lub biologicznym znaczeniu tego słowa– części ich
ciał, oczywiście przy założeniu, że dana istota i rzecz są ze sobą w odpowiedni
sposób sprzęgnięte? A skoro można myśleć za pomocą narzędzi, to dlaczego
nie przyjąć jeszcze silniejszej wersji tej hipotezy: dowolny przedmiot, jeżeli
będzie w odpowiedni sposób uchwycony poznawczo, może zostać włączony w
proces myślowy, nawet jeśli nie został wchłonięty przez struktury neuronalne. Na przykład posługiwanie się przedmiotem może być częścią procesu myślowego, jeśli poruszymy nim w sposób, który pozwala nam rozpatrzyć jakąś
koncepcję z nowego punktu widzenia. Mamy tu do czynienia dosłownie z rozumowaniem w oparciu o modele. Poruszanie przedmiotem i skupianie się na
tym, co ruch ten ujawnia, wprowadza nasz umysł w nowy stan, który byłby
trudny do osiągnięcia bez zewnętrznego bodźca.
Jeżeli rzeczywiście możemy myśleć dosłownie za pomocą przedmiotów fizycznych, nawet jeśli dzieje się tak tylko przez krótkie okresy, w takim razie
otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości w zakresie projektowania
namacalnych, bazujących na fizycznej rzeczywistości i „naturalnych” [urządzeń] obliczeniowych. Każdy przedmiot, z którym sprzęgamy się na poziomie
poznawczym, stwarza sposobności dla [rozwoju] naszych procesów myślowych, zakresu kontroli czy wreszcie wyobraźni. Dyskutowane przedmioty
dostępne poznawczo nie są wyłącznie wspomagaczami myślenia, takimi jak
kalkulatory; są czymś więcej niż zasobami przyśpieszającymi wykonywanie
zadań, które w zasadzie moglibyśmy zrealizować bez ich pomocy. Pozwalają
nam robić rzeczy, które bez nich byłyby nieosiągalne, lub przynajmniej osiągniecie ich okupione byłoby ogromnym wysiłkiem. Teoria myślenia, która
dopuszcza traktowanie pozbawionych życia, materialnych przedmiotów jako
czynników konstytutywnych dla procesów myślenia, niesie ze sobą daleko
idące implikacje. Odsyłają one nas do przyszłości, kiedy to pewnego dnia,
dzięki cyfrowym „wzmocnieniom” i przemyślanym rozwiązaniom projektowym, każdy człowiek będzie w stanie pomyśleć o tym, co dziś jest niepojęte.
Jednakże bez projektantów dysponujących wiedzą z zakresu kognitywistyki
nigdy tego nie osiągniemy.

1.1. Zarys i porządek wywodu
Artykuł podzielony został na sześć części. W drugiej części dokonam przeglądu literatury na temat narzędziowości i włączania narzędzia w schemat ciała
(Maravita i Iriki 2004) oraz powiążę ją z dyskusją na temat teorii percepcji
enaktywnej (O’Regan i Noë 2001; Noë 2005); dzięki temu wyjaśnię, dlaczego
absorbcja narzędzia zmienia sposób postrzegania świata. Skrócona wersja
odpowiedzi brzmi: narzędzie – poza tym, że zmienia nasze poczucie granic
własnego ciała – kształtuje również nasze „środowisko enaktywne” (enactive
landscape) – świat, który postrzegamy i współtworzymy jako agenci. Trzymając w ręce narzędzie, selektywnie postrzegamy te elementy otoczenia, które są
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istotne z uwagi na to właśnie narzędzie; akceptujemy zależne od narzędzia
afordancje środowiskowe; zwiększamy nasze możliwości w zakresie eksploracji środowiska i wypróbowywania różnych jego elementów. Oczywistym
przykładem jest niewidomy, który dzięki białej lasce zwiększa zasięg swojego
ciała i zdobywa namacalną wiedzę na temat niedostrzegalnego dla niego w
inny sposób środowiska mniej więcej metr wokół siebie. Ta nowa, szczegółowa wiedza na temat otoczenia zmienia jego odbiór terenu oraz kształtu rzeczy
zbyt ciężkich, by można je podnieść, lecz na tyle małych, że można je badać
62
laską. Niewidomy koryguje swój odbiór [przestrzeni] peripersonalnej , gdyż
jest w stanie szybciej przeczesywać otoczenie za pomocą laski niż gdyby zdał
się na dotyk rąk, oraz dzięki temu, że zwiększył zasięg swojej przestrzeni okołocielesnej (Iriki i in. 1996; Ladavas 1998). Nieco mniej oczywistym przykładem jest kucharz, który dzięki znajomości sztuki posługiwania się nożem kuchennym lub łopatką postrzega czynności związane z gotowaniem inaczej niż
nowicjusz. Dotychczasowe umiejętności w zakresie posługiwania się nożem
podpowiadają mu, jak patrzeć na kurczaka przed rozebraniem go na części;
mówią mu również, jak postrzegać nieobraną pomarańczę lub kalafior, nakierowując uwagę na tę lub inną cechę przedmiotu, wskazując mu możliwości
działań niewidoczne dla niedoświadczonych kucharzy lub klientów. To samo
dotyczy kuchennej łopatki. Bez znajomości tego narzędzia pozostajemy ślepi
na pewne właściwości pokarmów, które sprawiają, że łopatka jest wyjątkowo
poręcznym i czystym narzędziem; dzięki opanowaniu łopatki lepiej rozumiemy, jak olej pokrywa powierzchnie. Wraz z doświadczeniem przychodzi ekspercka percepcja (Goodwin 1994; Aglioti i in. 2008). Jest to główny wkład teorii
ucieleśnienia: nasze pojęcia i przekonania na temat świata są zakorzenione w
naszym percepcyjno-działaniowym doświadczeniu z rzeczami; im więcej
mamy zapośredniczonych przez narzędzia doświadczeń, tym bardziej nasze
pojmowanie świata osadzone jest w sposobie, w jaki posługujemy się tymi
narzędziami.
W części trzeciej, stanowiącej najdłuższą część artykułu, prezentuję pewne
istotne konkluzje badań poświęconych najwyższej klasy ekspertom w dziedzinie tańca.
Ktoś mógłby uznać, że już teraz wiemy, do czego nasze ciała najlepiej się nadają. W pewnym zakresie rzeczywiście tak jest. Na przykład, zgodnie z uchodzącym już za klasyczne podejściem wpisującym się w nurt poznania ucieleśnionego, im więcej działań opanowałeś, tym więcej afordancji odbierasz (np.
jeśli umiesz żonglować, potrafisz rozpoznawać obiekty jako oferujące możliwość żonglowania nimi) (Gibson 1966). Cielesność przenika sferę poznawczą
również z tego względu, że nasze wczesne sensoryczne doświadczenia rzeczy,
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Przestrzeń peripersonalna to trójwymiarowa przestrzeń rozciągająca się wokół agenta na odległość zasięgu jego rąk i nóg. Bodźce wzrokowe z okolic ręki kodowane są przez neurony w odniesieniu do rąk, a nie oczu czy innej lokalizacji zorientowanej egocentrycznie (Makin i in. 2007).
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nasza indywidualna historia interakcji z nimi odciska się na tym, jak pojmujemy je przez resztę swojego życia. Znaczenie jest modalnie swoiste (Barsalou
2008). Jeśli nabyliśmy wiedzę o danej rzeczy wzrokowo lub zazwyczaj identyfikujemy ją w trybie modalności wizualnej, wówczas – myśląc o tej rzeczy –
stymulujemy te historyczne połączenia neuronowe zlokalizowane w drugorzędowej korze wzrokowej (Barsalou 1999). Te doświadczenia wizualne pobudzają również reprezentacje motoryczne, które zawdzięczamy historii naszych interakcji ruchowych z postrzeganymi przez nas rzeczami. Gdy zatem
myślimy lub mówimy, uzyskujemy dostęp do całych układów powiązań charakterystycznych dla interakcji z daną rzeczą. Nawet samo słuchanie wypowiedzi językowych może wyzwolić te pobudzenia w korze asocjacyjnej. Wypowiedź: „włączył się alarm i Jan zerwał się z łóżka” pobudzi obszary w korze
słuchowej i motorycznej powiązane z alarmami oraz z wyskakiwaniem z łóżek (Kaschak i in. 2006; Winter i Bergen 2012). Jest to szeroko przyjmowany
sposób pojmowania ucieleśnienia.
Powołując się na przytaczane wyniki badań, omawiam inne sposoby, w jakie
ciało może uczestniczyć w przetwarzaniu poznawczym: takie, które zakładają
wykorzystanie samej fizycznej maszynerii ciała, a nie jedynie naszej kory sensorycznej oraz jej sieci powiązań neuronalnych. Oznacza to, że nasze ciała
nadają się do czegoś więcej niż tradycyjnie zakładano. Dokładniej rzecz ujmując, w artykule pokazuję, jak możemy wykorzystać nasze ciała jako urządzenia symulujące, które pozwalają fizycznie modelować rzeczy.
Na przykład podczas naszych badań okazało się, że tancerze lepiej uczą się
i opanowują dość skomplikowane frazy taneczne wtedy, gdy fizycznie ćwiczą
wypaczone lub uproszczone wersje fraz, a nie wówczas, gdy mentalnie symulują je w sposób pełny, niewypaczony. Gdyby wszystko sprowadzałoby się do
procesów zachodzących w naszych mózgach, nie obserwowalibyśmy w procesie uczenia się różnic pomiędzy symulacją w głowie a symulacją za pomocą
ciała. Jednakże w jakiś sposób obserwowani tancerze uczyli się więcej o strukturze ruchów tanecznych poprzez cielesne modelowanie docelowego ruchu,
nawet gdy model był niedoskonały, niż wtedy, gdy symulowali go bez poruszania się. Być może jest to intuicyjne. Naprawdę zaskakujący jest jednak fakt, że
tancerze lepiej opanowywali frazę, gdy pracowali z wypaczonymi modelami,
niż postępując w sposób, który podpowiada nam intuicja, czyli fizycznie wykonując raz za razem całą, niewypaczoną frazę lub krótszą sekwencję ruchów. Innymi słowy, zgłębiając frazę taneczną, nasi tancerze najlepiej uczyli
się podczas wykorzystywania jej modelu fizycznego (fizycznie wykonując
wypaczoną wersję frazy), pomimo że ów wykorzystywany model był niedoskonały. Standardowa praktyka tancerzy nie kojarzy się nam z modelowaniem. Nikt nie przewidział tego odkrycia! Tancerze wykorzystywali swoje
ciała w specjalny sposób, tworząc te niedoskonałe modele.
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Praktyka taneczna nie stanowi wcale wyjątku. Mechanicy usiłujący zrozumieć
maszynę mogą rozrysować na papierze jej nieprecyzyjny lub zniekształcony
model. Może im to pomóc w zgłębieniu konstrukcji podsystemów urządzenia
lub w pojęciu ogólnych zasad jego działania. Architekci mogą naszkicować
zamaszystymi, płynnymi ruchami wczesne koncepcje konstrukcji, aby wyczuć, w jaki sposób będzie wlewało się światło lub zorientować się, jak ludzie
będą przemieszczali się przez daną przestrzeń. Liczy się nie precyzja, lecz
przepływ. Skrzypkowie ćwiczący szczególnie trudny pasaż muzyczny mogą
skupić się głównie na wodzeniu smyczkiem po strunach, ignorując pracę palców. Gdy to robią, nie zależy im na doskonałym wykonaniu utworu; koncentrują się na konkretnych aspektach. Wydaje się, że łatwiej skupić się na wybranych aspektach, gdy pracujemy naszym ciałem lub posługujemy się instrumentem, niż wtedy, gdy próbujemy tylko myśleć o tych aspektach, pracując w głowie, „w oderwaniu” od ciała. Tego typu metody wydają się powszechne i intuicyjne, jeżeli jednak próbujemy się nad tym zastanowić, wydaje się co najmniej dziwne, by ćwiczenie (dosłownie) błędnych rzeczy (fraz,
fragmentów utworów) mogło prowadzić do lepszej realizacji docelowych figur, utworów muzycznych i tak dalej (Kirsh i in. 2012). Sądzę, że technika ta
jest powszechna i jednocześnie odkrywcza. Czy jednak ktoś wie, jak lub dlaczego działa? Odruchowa odpowiedź może być taka, że szkicowanie pozwala
przemienić coś przejściowego i wewnętrznego – myśl lub koncepcję – w coś
trwałego i zewnętrznego – czyli rysunek. To pozwala agentowi wielokrotnie
wracać do analizowanej rzeczy i jednocześnie obchodzić się z nią inaczej niż
jest to możliwe wyłącznie w umyśle (Buxton 2007). Jednak trwałość nie tłumaczy korzyści płynących z wykonywania takich działań fizycznych jak gestykulacja, wodzenie smyczkiem czy taniec – są one czymś zewnętrznym, ale
przemijającym. Jak powinniśmy ująć tego typu przelotne zjawiska?
Część czwarta poświęcona jest próbie wyjaśnienia, dlaczego tego typu efemeryczne strategie bywają tak skuteczne. Odpowiedź, którą proponuję, brzmi:
aktywność naszych ciał może stanowić zewnętrzne struktury pośredniczące
dla myślenia i treningu. Wydaje się, że zaobserwowana przez nas podczas
badań praktyka znana jako markowanie sprawdza się, gdyż pozwala tancerzom modelować tylko te aspekty ruchu, o których chcą myśleć. Jest to lepsze
rozwiązanie od symulacji czysto mentalnej, ponieważ podczas markowania
fizyczne wykonanie pierwszego kroku może torować realizację kroku drugiego silniej, niż gdyby tancerz tylko wyobrażał sobie wykonanie pierwszego.
Kora motoryczna prymuję korę motoryczną. Jak można było się spodziewać:
okazało się, że praktykowanie poprawnego ruchu tanecznego jest lepszą metodą nauki niż pozostawanie w bezruchu i wyobrażanie sobie w głowie tegoż
ruchu. Jeżeli jednak uznalibyśmy motoryczne i proceduralne prymowanie za
najważniejsze powody, dla których uzasadnione jest fizyczne poruszanie ciałem podczas treningu tanecznego, to pozostawałoby zagadką, dlaczego ćwi-
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czenie wypaczonych ruchów przynosi lepsze rezultaty niż ćwiczenie ruchów
poprawnych.
Usiłując wyjaśnić wyższość pracy z niedoskonałymi modelami, rozważam
sposób, w jaki ludzkie ciało, czy ogólnie różnego rodzaju modele pozwalają
ludziom projektować struktury lub koncepcje, którymi są zainteresowani.
Tancerz, markując ruch za pomocą ciała, stwarza strukturę poznawczą, która
wspomaga go w (a) określeniu, co dokładnie czeka go na poszczególnych etapach wykonywania frazy, (b) skupieniu się na najważniejszych cechach czy
właściwościach idei ruchu, oraz (c) skuteczniejszym obliczaniu rezultatów
końcowych i trajektorii ruchu niż to możliwe w toku mentalnej symulacji,
a nawet fizycznego wykonania prawidłowej, pełnej wersji ruchu (czyli na
zasadzie percepcji kinestetycznej). Często praca z czymś prostszym, choć niedoskonałym jest lepsza niż praca z czymś pełnym i doskonałym. Porównywalna skuteczność wykorzystania niedoskonałych modeli jest czymś zmiennym. Niekiedy najlepiej jest unikać wypaczonych modeli i pracować z wykorzystaniem tego, co te miałyby reprezentować, na przykład poprzez odtańczenie całej prawidłowej frazy, zagranie całego pasażu muzycznego lub pracę
z prawdziwymi silnikami. Szczególnie ma to miejsce w przypadku prostych
fraz tanecznych, pasaży muzycznych oraz obiektów mechanicznych. Oczywiście to, czy praca będzie efektywniejsza z modelem, czy bez niego, zależy od
tego, co chcemy osiągnąć. Czasami łatwiej jest manipulować modelami niż
rzeczami przez nie reprezentowanymi. Okazuje się, że w przypadku niektórych zadań praca z modelami ma korzystniejszą strukturę kosztów, zarówno
fizycznych, jak i poznawczych. Wykonanie pełnej frazy może wymuszać na
tancerzu zajmowanie się zbyt dużą liczbą złożonych kwestii naraz. Niedoskonały model może być bardziej elastyczny, prostszy lub łatwiejszy do zaadaptowania do danej sytuacji niż to, co model ten reprezentuje.
Jednakże podobne zalety mogą cechować obrazy mentalne i dlatego właśnie
często warto przepracować pewne rzeczy w głowie zamiast pracować z zewnętrznymi rzeczami i zjawiskami. Podobnie jak gesty i uproszczone ruchy,
obrazy mentalne są szybkie i elastyczne. Dlatego też częstokroć to właśnie one
są najdogodniejszymi rzeczami, za pomocą których możemy myśleć, lepszymi
niż ucieleśnione modele (gesty i widoczne ruchy) czy operacje wykonywane
na tym, do czego te modele się odnoszą. Jednak modele mentalne również
mają swoje ograniczenia. Często w sytuacji, gdy przedmiot ma złożoną strukturę przestrzenną lub wiele drobnych szczegółów, łatwiej jest symulować
rozwój różnych sytuacji poprzez fizyczne manipulacje tym przedmiotem lub
jego odpowiednio uproszczonym modelem fizycznym niż próbować tego poprzez wyobrażanie sobie tego typu manipulacji na modelu mentalnym (Kirsh
i Maglio 1995; Wexler i in. 1998). Wszystko to zależy od struktury wewnętrznych i zewnętrznych kosztów, określanych również jako koszty mentalne
i fizyczne. Określenie właściwych wymiarów umożliwiających pomiar tych
kosztów stanowi dla naukowców duże wyzwanie (Kirsh 2010). Jeśli udałoby
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się nam opracować tego typu skale, moglibyśmy określać, kiedy najlepszym
rozwiązaniem będzie praca z modelem podstawowym; czasami myślenie za
pomocą uproszczonych modeli fizycznych – niekiedy wypaczonych – jest lepsze niż praca z „rzeczywistymi” przedmiotami, bez zapośredniczeń lub wyłącznie w wyobraźni.
Najważniejsza konkluzja jest taka, że w świetle przytoczonego studium przypadku wydaje się, że niekiedy niedoskonałe modele pozwalają nam przekroczyć własne ograniczenia. Choć nie wiemy jeszcze, kiedy te niedoskonałe modele pozwalają nam osiągnąć wyższy poziom wydajności, jestem przekonany,
że wykorzystujemy nasze ciała (w tym dłonie) jako narzędzia modelowania
zdecydowanie częściej niż dotychczas zdawaliśmy sobie sprawę. Konkluzja ta
ma ważne implikacje dla projektantów. Jeśli niedoskonałe modelowanie naprawdę ułatwia w wybranych sytuacjach myślenie i naukę w stopniu większym niż modelowanie mentalne lub praca bezpośrednio z przedmiotem, do
którego odnoszą się modele, to pojawia się pytanie, dlaczego to my mamy ponosić koszty modelowania. Dlaczego nie mielibyśmy przyglądać się innym
osobom wykonującym jawne symulacje lub po prostu oglądać symulacje generowane przez komputer? Być może, „jeżdżąc na plecach” innych lub wykorzystując funkcje komputerów, jesteśmy w stanie przyspieszyć nasze procesy
myślowe, zredukować koszty z nimi związane lub po prostu uczynić je bardziej przenikliwymi.
W części 5 prezentuję dodatkowe wyniki analiz materiałów wideo dotyczące
prac nad nowym układem choreograficznym, by wykazać, że wykorzystanie
własnego ciała w celu zgłębienia danego ruchu tanecznego jest lepszą metodą
jego zrozumienia niż obserwowanie innej osoby wykonującej ten ruch. Może
się to wydać dość oczywiste, jednak kwestią tę należy się zająć ze względu na
toczącą się w obrębie neuronauki dyskusję na temat skuteczności systemu
rezonansu motorycznego (Rizzolati i Sinigaglia 2007; Agnew i in. 2007; Aglioti
i in. 2008).
Istnieją liczne badania neurofizjologiczne potwierdzające istnienie ścisłego
powiązania między obserwowaniem działania a jego realizacją. Ich omówienia znaleźć można w: Viviani (2002), Buccino i in. (2004), Rizzolatti i Craighero
(2004), Wilson i Knoblich (2005). Neuronaukowcy przekonująco argumentują,
że odtwarzamy lub naśladujemy ruchy aktora na takiej zasadzie, że wewnętrznie zachowujemy się tak, jakbyśmy sami wykonywali ruch, a nie jedynie go obserwowali (Sebanz i Shiffrar 2007). Te ukryte działania mogą być
podprogowe. System motoryczny może zostać aktywowany w wyniku „wyobrażania sobie działań, rozpoznawania narzędzi, uczenia się przez obserwację,
a nawet rozumienie zachowania innych ludzi” (Jeannerod 1994, 2001), jak
również przez procesy przygotowawcze do działań motorycznych, które poprzedzają i leżą u podstaw „[zamierzonych] działań, które ostatecznie zostaną
zrealizowane” (Jeannerod 2001). A zatem ukryte działanie jest wewnętrznym
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duplikatem, który może, choć nie musi, zostać powiązany z jakimś działaniem
jawnym. Jak zauważa Jeannerod, który zainicjował tę koncepcję, “Każde zewnętrznie realizowane działanie zakłada istnienie ukrytej, wewnętrznej fazy,
przy czym ukryte działanie niekoniecznie musi przeistoczyć się w działanie
jawne” (Jeannerod 2001). Zaskakujące jest, że działanie tego ukrytego, wewnętrznego systemu może być na tyle silne, że już sama obserwacja działania
wykonywanego przez innych może być równie skutecznym sposobem nauki
co samodzielne wykonywanie tego działania (Cross i in. 2009). To oznaczałoby, że samo patrzenie na to, jak gestykuluje ktoś inny, jak tańczy, manipuluje
urządzeniami lub szkicuje budowlę, powinno wspomagać nasze procesy myślowe równie skutecznie jak gdybyśmy to my sami otwarcie, nie tylko wewnętrznie, gestykulowali, tańczyli i tak dalej. Choć porównanie z sytuacją, gdy
słuchamy kogoś mówiącego, nie jest często stosowane, wydaje się ono dość
trafne. Gdy mówiący i słuchający są zgrani w trakcie rozmowy, wówczas
również ich myślenie zdaje się zsynchronizowane. Aby rozumieć sens toczącej
się rozmowy, ich wnioskowania muszą w dużym stopniu utrzymywać zbliżony rytm intonacyjny. Czy tego typu poznawczy rezonans może dotyczy także
sytuacji, gdy obserwujemy innych wykonujących jakieś działania lub manipulujących przedmiotami?
To odnosi nas do kolejnego twierdzenia teorii ucieleśnionego poznania: by
w pełni zrozumieć znaczenie tego, co widzimy, musimy patrzeć i jednocześnie
wprawić w ruch nasz system motoryczny, by pojąć, jak by to było, gdybyśmy
to my mieli wykonać obserwowaną czynność. To właśnie to cielesne współodczuwanie stwarza grunt, na którym możemy pojąć obserwowane działania w
osobisty sposób. Pobudza ono ideomotoryczną reprezentację, która umożliwia
nam zdobycie pierwszoosobowej wiedzy o działaniach innych (Shin i in.
2010). Skoro widzimy rzeczy tak, jakbyśmy byli podmiotem realizującym działanie, rozumiemy, czemu ma ono służyć oraz które składowe działania są
istotne i dlaczego przebiega ono w ten, a nie inny sposób (Knoblich i Flach
2001). Gdy doświadczamy działania innych jako swojego własnego, potrafimy
zrozumieć, dlaczego wygląda ono właśnie w ten sposób. Wewnętrznie szacujemy układ podcelów działania (Prinz 1997). Opracowanie pełniejszego ujęcia
poznania ucieleśnionego wymaga, byśmy oszacowali zasięg i ograniczenia
powyższego twierdzenia. Krótko odnoszę się do tej kwestii, posiłkując się danymi uzyskanymi podczas badań nad tancerzami, a dokładnie: omawiam dodatkową wiedzę, jaką uzyskał choreograf nowego układu tanecznego, samodzielnie wykonując frazy, zamiast ograniczyć się do ich obserwacji. Jak przypuszczam, nadwyżkowa wiedza, którą mógł uzyskać, jawnie działając, a która
była nieosiągalna w trybie wewnętrznych, ukrytych działań, to wiedza kinestetyczna dotycząca rzeczy, które nie są dostępne w ramach modalności wizualnej; chodzi na przykład o ból, opór czy działanie siły ciążenia.
Przypuszczalnie to, co stosuje się do kreatywności w obszarze choreografii,
można zastosować do kreatywnych działań jako takich. Sądzę, że jawne dzia-
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łania mają ogromne znaczenie poznawcze nie tylko w dziedzinie tańca i powinni je wziąć pod uwagę projektanci. Poszukiwanie nowych, lepszych sposobów wspomagania lub rozszerzania naszych mocy poznawczych wymaga,
byśmy zrozumieli, kiedy i jak możemy efektywnie wykorzystać wysiłki innych
– jak i kiedy możemy uczyć się, tylko patrząc – zamiast uczyć się poprzez samodzielne wykonywanie wszystkich działań jawnie.
W części 6 łączę ze sobą teorię narzędzi oraz teorię myślenia za pomocą ciała
w ramach ujęcia, które ma wyjaśnić to, jak przedmioty – a nie tylko części
naszych ciał – można włączyć w procesy myślowe. To również ma istotne znaczenie dla projektantów, jako że umożliwia powstanie rzeczywistych, fizycznych interfejsów o dużym potencjale. Artykuł zamyka krótka „koda” zawierająca omówienie najważniejszych idei oraz ich implikacji dla prac projektowych.

2. Narzędzia zmieniają nasze ciało, percepcję i koncepcje
2.1. Przestrzeń wokół nas
Badania nad lezjami u ludzi, neurofizjologia małp oraz eksperymenty z wykorzystaniem fMRI i TMS (przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, Transcranial Magnetic Stimulation), dostarczają dowodów na to, że mózgi ssaków,
w tym człowieka, gdy są odpowiednio ucieleśnione, tworzą liczne reprezentacje przestrzeni (Colby 1998; Graziano i Gross 1995). Pewne komórki mózgu
przewodzą impulsy tylko wtedy, gdy przedmiot zbliża się do przestrzeni wokół ciała, na przykład gdy w kierunku naszej twarzy leci owad lub gdy nasze
ręce mają zostać dotknięte. Ten obszar wokół ciała określa się przestrzenią
peripersonalną. Można myśleć o niej jako o przestrzeni otaczającej agenta,
która pozostaje w jego bezpośrednim i natychmiastowym zasięgu (Ladavas
i in. 1998; Brain 1941). Poza reprezentacją przestrzeni peripersonalnej istnieją neurologiczne reprezentacje przestrzeni personalnej (osobistej) i ekstrapersonalnej. Pierwsza z nich odnosi się do przestrzeni zajmowanej przez samo
ciało (Vaishnavi i in. 1999; Coslett 1998; Bisiach i in. 1986), a druga – do przestrzeni znajdującej się poza zasięgiem naszych kończyn (Previc 1998; Brain
1941).

2.2. Narzędzia zmieniają nasz schemat ciała
Narzędzia mają szczególne znaczenie w kontekście przestrzeni peripersonalnej, gdyż kodujemy odległość rzeczy od nas w sposób uwzględniający możliwość manipulacji przedmiotami oraz eksplorowania otoczenia dotykiem (Maravita i in. 2002). Ujmując to nieco inaczej, kodujemy nasze otoczenie, a dokładniej – „pozostające w zasięgu”, w kategoriach tego, jak daleko musimy
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sięgnąć naszymi dłońmi i ramionami, by poruszyć lub dotknąć otaczających
nas rzeczy. Gdy posługujemy się narzędziem, by dosięgnąć odległy przedmiot,
to jakbyśmy zwiększali nasze możliwości motoryczne, a nasze dłonie traktujemy tak, jakby zostały przedłużone aż po sam koniec narzędzia. Wykorzystywane przez chwilę narzędzie zmienia reprezentację naszej przestrzeni
działania, redefiniując to, jakie rzeczy znajdują się w naszym zasięgu. Nic
dziwnego zatem, że ludzie potrafią szybko dopasować swoje reprezentacje
przestrzeni do funkcjonalnie istotnych kwestii, takich jak zasięg uderzenia
packi na muchy, zamach rakiety tenisowej czy pchnięcie szpadą, a nawet wysokość, która można pokonać, skacząc o tyczce. Jak ujęli to Maravita i Iriki
(2004), „badania neurofizjologiczne, psychologiczne i neuropsychologiczne
sugerują, że następstwem tego typu poszerzonej wydolności motorycznej są
zmiany w określonych sieciach neuronowych, które podtrzymują i aktualizują
mapy układu oraz postawy naszych ciał (chodzi o domniemany «schemat ciała»)”. Najwyraźniej modyfikujemy nasz schemat ciała, by ten uwzględnił wymiary narzędzia (lub przynajmniej jego zakończenia). Wchłaniamy narzędzie
63
i włączamy je do naszego poruszającego się ciała . Oryginalne badania Iriki
i in. (1996) wykazały, że gdy makakom japońskim dano do dyspozycji grabki
i pozwolono przez trzy tygodnie trenować wykorzystanie tego narzędzia w
celu zagarniania drobnych porcji jedzenia znajdujących się tuż poza ich zasięgiem, zmienił się wzorzec pracy wybranych neuronów reprezentujących
dłonie i ręce, jak również reprezentacja przestrzeni wokół tych części ciała: jej
zasięg objął również narzędzie oraz przestrzeń wokół niego. Podczas wywiadu Iriki opisał to w następujący sposób:
W ciemieniowym obszarze skojarzeniowym zlokalizowane są neurony,
które porównują doznania cielesne z informacją wzrokową i ulegają pobudzeniu, gdy rozpoznają ciało. U niewytrenowanych małp neurony te są
nieczynne, ponieważ grabki są jedynie obcym przedmiotem. Gdy jednak
już nauczą się nim posługiwać w toku treningu jako narzędziem, neurony
te ulegają pobudzeniom zupełnie tak, jakby grabki stanowiły przedłużenie
ich dłoni (Iriki 2009).

2.3. Rozszerzanie ciała i reorganizacja przestrzeni peripersonalnej
Omawiane wcześniej narzędzia przekształcają naszą przestrzeń peripersonalną, rozciągając ją o kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów. Czy jednak
narzędzia mogą nam umożliwić tego typu rozszerzenie przestrzeni okołocielesnej na odległe geograficznie obszary? Jest to istotny problem z perspektywy
prac projektowych nad interfejsami. Powodem jest to, że projektanci pracują
63

Kolejne pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: czy nasza cielesna reprezentacja sztywności
i siły naszych „wydłużonych” kończyn zmienia się, gdy mamy do czynienia ze sztywnym narzędziem lub też paskiem przy szerokich nartach.
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w oparciu o pewną wizję ludzkiego ciała oraz tego, gdzie ono się kończy,
a zaczyna środowisko. Skoro jednak niektóre narzędzia można wchłonąć,
wobec tego wspomniane granice ciał użytkowników są czymś negocjowalnym
i podatnym na zabiegi projektantów.
Istnieją liczne, choć niesystematyczne sprawozdania sugerujące, że nasze poczucie granic własnego ciała oraz tego, na co możemy bezpośrednio wpływać
w przestrzeni, może ulec zmianie pod wpływem zjawiska tele-obecności
i zdalnej imersji. Za pomocą technologii cyfrowych możemy oddziaływać na
przedmioty dowolnie od nas odległe, a następnie odbierać różnymi zmysłami
efekty własnych interwencji. Na przykład istnieją systemy tele-obecności pozwalające operatorowi siedzącemu w wygodnym pomieszczeniu sterować
z odległości wielu kilometrów pojazdem podwodnym na dnie morza, pojazdem kołowym w strefie wojny lub skalpelem na sali operacyjnej w innym
mieście. Dzięki odpowiedniemu podłączeniu senso-motorycznemu człowiek –
pomimo dzielącej go odległości – czuje, jakby miał styczność z namacalnym,
trwałym „środowiskiem enaktywnym”, w którym może działać, poruszać się
i komunikować tak jakby był tam fizycznie obecny. Osobom niezorientowanym może się wydawać, że kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności tego typu systemów zdalnej obecności jest to, aby agent z nich korzystający
wcześniej już pracował w środowisku enaktywnym o zbliżonych parametrach
bez pośrednictwa podobnych systemów, korzystając z własnych, pozbawionych wspomagania rąk i oczu. Potrzebujesz najpierw umiejętności ręcznego
posługiwania się skalpelem, zanim opanujesz metody zdalnego nim sterowania. Ale tak naprawdę nie jest to konieczne. Pilotów zdalnych pojazdów podwodnych można od samego początku trenować w zdalnych środowiskach
działania, o ile sprzężenie między poleceniami pilota a informacją zwrotną
jest wystarczająco szybkie. Wydaje się, że to, czy coś znajduje się w przestrzeni peripersonalnej danej osoby w tym czy innym momencie, można modyfikować na wczesnym etapie dzięki praktyce z użyciem narzędzi.
Tu pojawia się następne pytanie. Jak bardzo muszą się różnić [potencjalne]
zdalne „części ciała” od naszych biologicznych członków, aby niemożliwe było
ich przyswojenie? Nakładki na ramiona i nogi to jedno. Natomiast co możemy
powiedzieć o zestawie dwóch manipulatorów wyposażonych w dziewięć niezależnych, zginających się palców, pracujących w płynny i ciągły sposób? Korzystając z interfejsu przypominającego klawiaturę pianina, można by sterować analogicznym manipulatorem wyposażonym nawet w dziesięć palców.
Co jednak z manipulatorem wyposażonym w dwanaście zginających się palców albo wymogiem, by mechaniczne palce zginały się i prostowały w sposób
płynny, zbliżony do naturalnego? Przypuszczalnie nie jest to niemożliwe,
niewątpliwie jednak zaprojektowanie interfejsu, który by temu sprostał jest
prawdziwym wyzwaniem. Warto zastanowić się również, jak bardzo sposób
prezentowania sytuacji w środowisku wirtualnym może odbiegać od tego, jak
odbieramy naturalny, niezapośredniczony świat, nim utracimy poczucie, że
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w istocie uchwyciliśmy i manipulujemy daną rzeczą. Czy dalibyśmy sobie
radę w środowisku, w którym czas płynie pięćdziesiąt razy szybciej niż w naturalnej dla nas rzeczywistości? Pierwszy krok w stronę rozstrzygnięcia tych
kwestii na drodze eksperymentu naukowego uczynił Iriki i in. [1998] – sprawdzając, jak zmienił się odbiór wielkości rąk przez małpy, gdy normalne obrazy
ich rąk zastąpiono obrazami powiększonymi. Jak podaje Blakelee [2004]:
Dr Iriki pozwolił małpom obserwować wirtualną rękę na monitorze, podczas gdy ich rzeczywista ręka, pozostająca poza ich widokiem, poruszała
joystickiem. Gdy powiększono wyświetlaną na monitorze rękę wirtualną,
mózg małpy traktował ją jak powiększoną wersję własnej kończyny; reprezentowana w mózgu przestrzeń rozdęła się niczym ręka postaci z kreskówki.
Jak widać, mapy anatomiczne mogą być przepisywane na nowo.
Jak daleko jednak możemy posunąć się w takim re-mapowaniu? Rozdęta ręka
wydaje się niewinna, jeśli porównać ją z pewnymi mutacjami, które przychodzą do głowy. Czy możliwy jest wariant przypominający postać Edwarda Nożycorękiego? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące tego, co mogłoby stać się
dla nas sztuczną „kończyną”? I czy przy założeniu możliwości zachowania
ścisłej kontroli te dziwaczne części ciała – w szczególności te umożliwiające
zdalne interakcje – mogą zostać włączone do naszej przestrzeni peripersonalej? Dla programu badań nad ucieleśnieniem są to wciąż otwarte pytania. Dotykają one najistotniejszych zagadnień, wokół których koncentruje się HCI: co
decyduje o tym, że narzędzie, proteza lub urządzenie cyfrowe działają i są
odbierane przez użytkownika jako coś naturalnego? Co ogranicza możliwości
neuroadaptacji w warunkach imersji?

2.4. Narzędzia zmieniają również naszą percepcję
Percepcja ulega zmianie pod wpływem naszych umiejętności w posługiwaniu
się narzędziami. To kolejna konsekwencja, jaką niesie rozszerzenie ucieleśnionego paradygmatu na narzędziowość. Osobie niosącej ciężki plecak góry
wydają się bardziej strome (Proffitt 2006). Gdy włączymy już narzędzie w
schemat ciała, zmienia się nasze postrzeganie wysokości, odległości i innych
istotnych wielkości. Dodatkowy wysiłek związany z noszeniem ciężarów
wpływa na percepcję. Ale to tylko początek. Nasz odbiór przestrzeni przed
samochodem uzależniony jest od zwrotności, mocy i prędkości pojazdu. Gibbson określił to jako „swego rodzaju wytykanie języka przed siebie na drogę”
(Gibson i Crooks 1938). Przypomina to otaczający nas pęcherz bezpieczeństwa, przestrzeń, w której możemy swobodnie operować, „pole możliwych
ścieżek, które samochód może obrać bez zwalniania” (Gibson i Crooks 1938).
Na zasadzie analogii możemy przypuszczać, że wyposażeni w rolki pracownicy magazynu, mknąc korytarzami w poszukiwaniu określonych przedmiotów,
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będą oceniali półki jako krótsze. Narciarze zjazdowi będą inaczej oceniali
trudność terenu, mając na nogach narty, a inaczej w butach. Surferzy inaczej
patrzą na fale w zależności od tego, czy płyną na krótkich, czy długich deskach. W każdym z przypadków wyposażenie wpływa na postrzeganie rzeczy,
gdyż to, jak oddziałujemy na świat oraz jakie wykonujemy działania, wpływa
na naszą percepcję.
Według proponowanego przez Gibsona (1966) podejścia do percepcji sposób
definiowania świata postrzeganego jest zależny od repertuaru możliwych
działań postrzegającego A{a1, a2, . . .an}. Zmiana tego zbioru prowadzi do
interakcji, które po części konstytuują świat postrzegany. Narzędzie sprawia,
że zbiór ten zostaje poszerzony o działania umożliwiane przez to narzędzie,
a więc powinny pojawić się nowe afordancje dostępne dla podmiotu. Zwróćmy uwagę, że Gibson niemal nic nie napisał o wpływie narzędzi na percepcję
64
czy o relacji między narzędziami a afordancjami . Odnosi nas to do pewnego
wewnętrznego napięcia w obrębie klasycznego ujęcia zaproponowanego
przez Gibsona. Trzymanie w ręce młotka czy zapalonego papierosa nie jest
funkcją nieprzeszkolonego ludzkiego ciała. Zachowania takie nie należą do
wrodzonego, wolnego od wpływów kultury zestawu ludzkich działań. Są one
jednak czymś naturalnym w środowisku wypełnionym artefaktami, a to jest
właśnie naturalne środowisko funkcjonowania człowieka. Zachowania te niosą konsekwencje, których znaczenie z pewnością uznałby Gibson. Na przykład
większość z nas miała niestety styczność z osobami palącymi papierosy; osoba
taka postrzega swoje otoczenie jako wypełnione obiektami, które mogą posłużyć jako pojemniki na popiół, czyli potencjalne popielniczki. Osoby niepalące
pozostają ślepe na te oferty środowiska. Osoba budująca mur z kamieni, patrząc na budulec, będzie szukała takiej powierzchni, na którą najlepiej nałożyć cement; przyglądając się kamieniowi o nieregularnym kształcie, „dojrzy”
konkretny kształt, jaki jest jej potrzebny do uzupełnienia wznoszonej konstrukcji. Osoba umiejętnie posługująca się narzędziem dostrzeże afordancje,
które powstały w wyniku zastosowania przez nią narzędzi, nawet jeżeli aktualnie nie trzyma tych narzędzi w rękach!
Istotnym czynnikiem są również umiejętności. Poziom umiejętności danej
osoby w posługiwaniu się narzędziem częściowo określa warunki, w jakich
można je z powodzeniem zastosować. Mistrz stolarstwa potrafi skutecznie
wykorzystać przecinak w większej liczbie sytuacji niż nowicjusz. Podobnie
umiejętności wpływają na to, co agent będzie w stanie dostrzec w danej sytuacji; doświadczeni użytkownicy rozpoznają więcej powiązanych z konkretnym
narzędziem cech środowiska oraz afordancji niż osoby mniej wprawne.

64

Zob. Jones (2003): w tym omówieniu kolejnych wersji koncepcji afordancji autorstwa Gibsona
słowo „narzędzie” nie pojawia się ani razu.
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2.5. Cele sprawiają, że percepcja staje się enaktywna
W percepcji ważną rolę odgrywają również cele. Stwierdzenie to sprawia, że
musimy wyjść poza egzegezę prac Gibsona i sięgnąć do paradygmatu enaktywizmu (Varela i in. 1991). Enaktywistyczne ujęcie percepcji (Myin i O’Regan
2008; Noë 2005) wychodzi od spostrzeżenia Gibsona, że percepcja jest czymś
aktywnym, opiera się na możliwościach wchodzenia w interakcje, rozwija je
jednak je o trzy elementy: interesy, uwagę i fenomenologię. Prowadzi to do
koncepcji środowiska, które jest czymś mniej i jednocześnie czymś więcej niż
zakładał Gibson.
Gdy coś przykuje naszą uwagę, zdarza się nam nie dostrzec rzeczy, które są
ewidentnie widoczne. Zjawisko to nazywa się ślepotą uwagową (Simons
2000). Znanym przykładem jest test, podczas którego widzowie są tak skoncentrowani na tym, czy koszykarze podają sobie piłki zgodnie z regułami, że
nie dostrzegają osoby przebranej za goryla, która przechodzi między graczami, bezpośrednio przez pole widzenia obserwatora. Tak bardzo skupiamy się
na piłce, że ignorujemy włochate ręce i nogi oraz maskę. Ponadto przeoczamy
pewne elementy pełnego obrazu, gdy jesteśmy rozproszeni przez poważniejszą zmianę, szczególnie gdy zachodzi ona równocześnie z innymi zmianami.
Zjawisko to znane jest jako ślepota na zmianę (Rensink 2002). Połączony efekt
obu tych zjawisk jest taki, że doświadczamy tylko małego ułamka bodźców,
które moglibyśmy odebrać. Wyolbrzymiamy znaczenie elementów, które nas
interesują, i pozostajemy nieświadomi istnienia tych, które nie są dla nas interesujące, jak ma to miejsce w przypadku wizualizacji hiperbolicznych. Z uwagi na to, że narzędzia, którymi się posługujemy, związane są zazwyczaj z naszymi celami i działaniami, pośrednio kształtują one naszą uwagę oraz zainteresowanie. Rozszerzają lub zawężają nasz świat postrzeżeniowy w sposób
hiperboliczny.
Jednocześnie należy pamiętać, że kiedy coś widzimy, nie widzimy po prostu
tego, co zarejestrowały nasze oczy; widzenie bierze pod uwagę nasze przewidywania dotyczące tego, co możemy dostrzec, gdy będziemy dalej się rozglądać. Fenomenologicznie rzecz ujmując, mamy wrażenie, że doświadczamy
więcej niż naprawdę do nas dociera. Na przykład gdy ludzie oglądają serię
portretów Marilyn Monroe autorstwa Andy’ego Warhola, ruchy sakadyczne
ich gałek ocznych nie eksplorują wszystkich odbitek twarzy aktorki (Noë
2005). Ludzie patrzą tylko na kilka z nich, czasami niektóre dość gruntownie
studiują, ale całą resztę rejestrują za pomocą widzenia peryferyjnego. Jednak
ostatecznie doświadczają całego obrazu złożonego z licznych portretów.
W jakiś sposób ich doświadczenie percepcyjne zakłada alternatywne przewi-
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dywania dotyczące tego, co by zobaczyli, gdyby przyjrzeli się uważnie każde65
mu portretowi z osobna .

2.6. Środowisko enaktywne
Wprowadźmy koncepcję środowiska enaktywnego dla oznaczenia struktur,
które agent współtworzy ze światem, gdy działa w sposób zorientowany na
cel. Kategoria ta ma oddawać zależną od celów lub działań naturę postrzeżeniowego świata. Na środowisko enaktywne składają się: (1) środowisko zadaniowe oznaczające stany i działania powiązane z osiąganiem przez agenta
celów i realizowaniem interesów, (2) szerszy zestaw zewnętrznych względem
agenta rzeczy i właściwości, na które agent może oddziaływać, (3) pełne spektrum cech, które agent potrafi wyróżniać. Idea środowiska enaktywnego
przydatna jest dla projektantów tworzących nowe narzędzia lub systemy; gdy
ktoś ma w ręku narzędzie, przekształca ono jego środowisko enaktywne: podczas pracy z narzędziem widzi on więcej rzeczy i właściwości niż wtedy, gdy
pracuje bez niego. W pewnym sensie projektanci poprzez projektowanie narzędzi powołują do istnienia nowe środowiska enaktywne.
Rozważmy przykład instrumentu muzycznego. Z wyjątkiem klaskania i śpiewu muzyka powstaje dzięki wykorzystywanym przez muzyków instrumen65

Warto przeanalizować tę strategię w kategoriach obliczeniowych. By wyrazić koncepcję, zgodnie z którą nasze alternatywne przewidywania są jednym
z czynników kształtujących doświadczenie, ujmijmy doświadczenie percepcyjne jako bieżący stan systemu predyktywnego, rodzaj szeroko rozgałęzionego łańcucha Markowa lub reprezentację stanu predyktywnego. Każda gałęź
lub ścieżka drzewa reprezentuje możliwe do podjęcia działanie, na przykład
ruch sakkadyczny w kierunku odległego obrazu, krok w prawo i bliższe przyjrzenie się, i tak dalej. Z każdym działaniem związane jest określone prawdopodobieństwo tego, co byśmy uzyskali – zobaczyli lub poczuli – w jego wyniku. Ponadto na model ten należy narzucić dodatkowe ograniczenia w postaci
tendencji modyfikujących prawdopodobieństwa podjęcia działań będących
funkcją celów i interesów agenta. Z uwagi na specyficzne zainteresowania jest
bardziej prawdopodobne, że to historyk sztuki, a nie przypadkowy obserwator będzie studiował kwasoryt pod kątem techniki druku. Wróćmy na moment do przykładu palaczy: z uwagi na to, że ich zainteresowania związane
z paleniem są jeszcze bardziej pobudzone podczas samego palenia, jest jeszcze
bardziej prawdopodobne, że palacz będzie wówczas rozglądał się za potencjalnymi popielniczkami. Bieżący stan postrzegającego i jego doznania określane są przez tę wytworzoną alternatywną przestrzeń, którą charakteryzuje
pewien rozkład prawdopodobieństw zachowania się danej osoby w taki czy
inny sposób.
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66

tom. Bez muzyków i instrumentów nie ma muzyki . Instrumentarium stanowi podstawowe środowisko fizyczne, z którym styka się muzyk. Jednak im
większe umiejętności muzyka, tym większe jest środowisko enaktywne,
w którym funkcjonuje, gdyż umiejętności w połączeniu z instrumentami dają
większe uniwersum możliwości. Muzyka pojmowana jako większy świat możliwości dostępnych dzięki zastosowaniu instrumentów muzycznych stanowi
skrajny przykład środowiska enaktywnego. Z perspektywy muzyków jest to
zbiór możliwości, które mogą zrealizować dzięki swoim instrumentom. A zatem środowisko enaktywne można określić jako zbiór możliwości, które mogą
zostać zrealizowane, gdy agent wchodzi w interakcję z jakimś podstawowym
środowiskiem, usiłując osiągnąć cel lub zrealizować zadanie.
Dla dopełnienia obrazu należy dodać, że większa część naszego środowiska
definiowana jest przez zasady i ograniczenia kulturowe. Szachy, sporty oraz
innego rodzaju gry zależą w większym stopniu od rządzących nimi reguł niż
fizycznych przedmiotów niezbędnych do ich rozgrywania, takich jak szachownica, boisko, pionki czy sprzęt sportowy. Zasady i wpływy kulturowe
sprawiają, że jedna i ta sama kuchnia – w fizycznym tego słowa znaczeniu –
może stwarzać wiele kuchennych środowisk. Enaktywne środowisko kucharzy wyłania się w wyniku interakcji zamierzeń konkretnego kucharza oraz
kulturowych zasobów – przepisów, zwyczajów żywieniowych, preferencji
smakowych – z fizycznymi rzeczami składającymi się na warunki procesu
gotowania: produktami spożywczymi, garnkami i patelniami, metodami podgrzewania czy samym planem kuchni. Percepcja wzrokowa każdego kucharza
jest torowana w taki sposób, by ułatwić dostrzeganie elementów środowiska
fizycznego powiązanych z aktualnie realizowanym przepisem lub stylem gotowania (Almeida i in. 2008). Właściwie – jeżeli przyjrzeć się bliżej – to, co
widzi kucharz jest poniekąd prymowane przez narzędzia, które trzyma
w rękach. Gdy trzyma w ręku nóż, dostrzega rzeczy nadające się do pocięcia,
gdy trzyma brudną łopatkę, dostrzega miejsce, na które mógłby ją odłożyć,
i tym podobne. Z tego samego rodzaju widzeniem tunelowym mamy do czynienia w przypadku zabiegów chirurgicznych. Zawsze jesteśmy prymowani,
by dostrzec te elementy, których dostrzeżenia oczekujemy w trakcie realizacji
bieżącego zadania lub czynności (Endsley 1995). Oznacza to, że gdy agent
podczas realizacji zadania przełącza się między celami lub subcelami, dynamicznym zmianom ulega rozkład prawdopodobieństwa, który określa możliwości dostępne w obrębie środowiska enaktywnego.
Jednak musimy pamiętać o tym, że w praktyce realizujemy wiele zadań równolegle, a zatem faktyczne środowisko naszego funkcjonowania musi składać
się z nałożonych na siebie dziesiątek środowisk enaktywnych, z których każde
66

Pomijam tu platońską wizję, zgodnie z którą muzyka, podobnie jak liczby czy inne przedmioty
matematyczne istnieją w świecie idei niezależnie od ich stworzenia.
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posiada właściwy sobie zestaw elementów wywołujących przewidywania
i ukierunkowujących uwagę, zmieniający się wraz z przesuwaniem się naszego punktu zainteresowania (Kirsh 2005). W związku z tym sztuka projektowania miejsc pracy polega na tym, by połączyć w całość liczne środowiska
enaktywne przypuszczalnych użytkowników tak, by ograniczyć błędy, podnieć efektywność, zmniejszyć zmęczenie, jednocześnie godząc to z poczuciem
estetyki. Pierwszym krokiem w kształtowaniu tego typu środowisk enaktywnych jest zrozumienie roli narzędzi. Drugi krok polega na zrozumieniu ewolucji procesu wzajemnego stwarzania. Koncepcja poznania ucieleśnionego
oferuje nam narzędzia umożliwiające analizę interakcji agenta i środowiska.

2.7. Narzędzia zmieniają nasze pojmowanie
Ostatnim sposobem, w jaki narzędzia zmieniają nasz kontakt ze światem, jest
przekształcanie również naszego pojęcia o tym, co obecne, oraz o tym, co możliwe, a nie tylko naszej percepcji. Stan „zanurzenia” agenta w środowisku
enaktywnym prowadzi do formowania się nowych koncepcji. Jesteśmy uczącymi się maszynami. Większość pojęć, których się uczymy, ma charakter silnie usytuowany i ad hoc (Barsalou 1983). Powstają one jako elementy obdarzone znaczeniem w toku działań współtworzących środowisko enaktywne,
mogą jednak dla nich nie istnieć naturalne uogólnienia. Na przykład sposób,
w jaki postrzegamy butelkę piwa podczas prób jej otwarcia, zazwyczaj doprowadzi do sformowania ogólnej koncepcji prób odkapslowania. Zjawisko
(proces prób) i pojęcie (idea tego, co chcemy osiągnąć) zakorzenione są
w konkretnej czynności otwierania kapsla. Z czasem idea odkręcania kapsla
z butelki piwa może zostać uogólniona na inne dziedziny i zadania, tracąc
swój status ad hoc. Jednak wywodzi się ona z bardzo konkretnej sytuacji
67
i związana jest ze specyfiką butelek z piwem . Podczas korzystania z narzędzi
mnożymy nasze pojęcia ad hoc, ponieważ mnożą one nasze środowiska enaktywne.
Otwieranie butelki piwa to typowe, prozaiczne zadanie. Każde zadanie ma
swoje koncepcje ad hoc: mycie rąk – idiosynkratyczny sposób, w jaki każdy
z nas posługuje się mydłem; zakładanie skarpet – to, jak układamy każdą ze
skarpet, nim wsuniemy w nie stopy; siadanie – sposób, w jaki się wypinamy
i zginamy kolana. W przypadku każdego z zadań można wskazać związane
z nim rzeczy, które stanowią „kamienie milowe” procesu uczenia się oraz
wskaźniki biegłości. Cechą charakteryzującą koncepcję ad hoc jest to, że istnieje coś, na czym możemy się skupić, potencjalnie znaczący atrybut, który można rozpoznać, odnieść się do niego (przynajmniej w myślach), który ujawnia
67

Powiedzieć moglibyśmy wręcz „amerykańskich butelek z piwem”, gdyż w rodzimym kontekście
odkręcane metalowe kapsle nie przyjęły się i są u nas obecnie rzadkością [przyp. tłum].
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się w trakcie realizacji danego zadania. Nie wszyscy mają wspólne pojęcia ad
hoc, ale w przypadku dowolnego zadania istnieje wiele rzeczy, na które możemy zwracać uwagę, które mogą stać się obiektami naszych myśli. Część
z nich to afordancje oferowane przez otoczenie, inne – to wykonywane przez
nas działania lub specjalne sposoby, w jakie je wykonujemy.
Jednak jakie znaczenie dla projektantów ma ta niekończąca się, potencjalnie
idiosynkratyczna produkcja koncepcji ad hoc? Mówi nam ona, że projekt nigdy nie jest w pełni ukończony ani uniwersalny. Gdy agenci posiadają koncepcje ad hoc, mogą podjąć otwartą analizę własnej sytuacji. Na przykład telewidzowie często przełączają programy. „Skakanie po kanałach” jest emergentnym zachowaniem, które gdy już zostanie rozpoznane, może wywołać
potrzebę zmian. Jednak bez samego pojęcia jest mało prawdopodobne, by
udało się zidentyfikować główne problemy związane z tym zjawiskiem. Na
przykład kto z nas nie irytował się, gdy zmienił kanał z powodu przerwy na
reklamę, lecz nie zdążył przełączyć z powrotem, gdy wznawiano emisję programu? Wspomniany problem, to znaczy trudność z wyczuciem, kiedy kończy
się reklama, stanowi świetną okazję dla projektantów. W niektórych telewizorach potrzeba telewidzów została zaspokojona dzięki funkcji PiP (Picture-inPicture), która pozwala w trakcie skakania po kanałach śledzić w pomniejszonym oknie wybrany, interesujący nas kanał i wrócić do niego natychmiast po
zakończeniu bloku reklamowego. Skakanie po kanałach jest typowym przykładem cyklicznego procesu, który polega na tym, że projektanci przyczyniają
się do wyłonienia się jakichś zachowań, które z kolei prowadzą do nowych
rozwiązań projektowych. Ukazuje to, że procesy uczenia się zachodzące
w obrębie tworzonego przez nas świata mają charakter ciągły, a enaktywne
środowiska zarazem są osobiste i wciąż ewoluują. Tegoroczna struktura kosztów nie oddaje tego, jak będą przebiegały interakcje w przyszłym roku, gdyż
w wyniku uczenia się zmieniają się nasze zachowania oraz stosunek kosztów
i zysków (Kirsh 2010).

3. Rekonceptualizacja roli naszych ciał w procesach poznawczych
Dotąd dyskutowaliśmy o tym, jak osiągać cele pragmatyczne, wykorzystując
nasze ciała oraz narzędzia. Jednak mogą one służyć również osiąganiu celów
68
niepragmatycznych . W trakcie nauki nowych figur i fraz profesjonalni tancerze wykorzystują swoje ciała nie po to, by osiągnąć pewien rezultat praktyczny, lecz ze względu na pewne cele poznawcze; najczęściej wykorzystują
swoje ciała, by fizycznie modelować różne rzeczy. To samo często można po68

Kirsh nawiązuje tu do rozróżnienia na działania poznawcze (epistemic actions) oraz działania
pragmatyczne (pragmatic actions), jakie wprowadził wraz z Paulem Maglio w tekstach prezentujących wyniki ich badań eksperymentalnych nad sposobami gry w Tetris (zob. np. Kirsh i Maglio
1994) [przyp. tłum.].
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wiedzieć o gestach (Goldin-Meadow 2005; Goldin-Meadow Beilock 2010) oraz
różnego rodzaju przedmiotach materialnych, którymi się posługujemy. Myślimy za ich pomocą. Manipulacja przedmiotem może niekiedy okazać się
skuteczna jako sposób popchnięcia naszych myśli do przodu [lub na nowe
tory]. W części tej przytaczam wyniki pewnych badań empirycznych dla poparcia tych twierdzeń oraz zastanawiam się, dlaczego tak właśnie jest.

3.1. Eksperyment z udziałem ekspertów tanecznych
Przytaczane dane pochodzą z pojedynczego stadium eksperymentalnego zrealizowanego w 2010 roku w celu sprawdzenia skuteczności różnych metod
uczenia się nowej frazy tanecznej. Badanie to było częścią szerzej zakrojonego
studium etnograficznego poświęconego zagadnieniu poznania ucieleśnionego
i rozproszonego w dziedzinie choreografii i opracowywania nowego tańca.
Opis tego przedsięwzięcia badawczego można znaleźć w: Kirsh i in. 2009,
Kirsh 2012a, 2012b oraz Kirsh i in. 2012. Podczas eksperymentu okazało się, że
częściowe modelowanie frazy poprzez markowanie, jak zwykło się określać tę
technikę w świecie tańca, jest lepszą metodą nauki niż praca z kompletną frazą, czyli wykonywanie jej w pełni, od początku do końca. Odkryliśmy również,
że zarówno markowanie, jak i wykonywanie pełnych fraz są lepszymi metodami opanowywania tańca niż wielokrotne wewnętrzne, mentalne symulacje
frazy, które to podejście sprawdza się w innych dziedzinach (zob. Kossylyn
i Moulton 2009). Ostatni z wniosków wydaje się intuicyjny: lepiej coś przećwiczyć fizycznie niż tylko w głowie. Inaczej jest w przypadku pierwszego ustalenia: to, że częściowe, niedoskonałe modelowanie tańca – forma praktyki polegająca na uczeniu się frazy aspekt po aspekcie – bywa skuteczniejsze niż próba dokładnego powtórzenia pełnej frazy, jest zastanawiające. Wyjaśnienie tej
obserwacji pomoże nam w zrozumieniu tego, jak aktywność fizyczna – ruch
naszych ciał lub posługiwanie się narzędziami – może „napędzać” nasze myślenie. Wyniki eksperymentu sugerują również, że dotychczasowe badania
nad uczeniem się poprzez obserwację oraz poprzez mentalne symulacje mogą
nie dać się uogólnić na naukę skomplikowanych ruchów. Eksternalizacja procesów myślowych podnosi skuteczność lub przekształca wewnętrzne procesy.
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Ilustracja 1. (a) Tancerka wykonująca step irlandzki uchwycona w ruchu; (b) ten sam
ruch markowany za pomocą rąk. Taniec ten to odmiana stepu, w której ramiona trzymane są nieruchomo wzdłuż ciała. Tancerze zazwyczaj markują kroki i figury stepu
irlandzkiego, posługując się jedną ręką dla [oznaczenia] ruchu, a drugą – podłogi.
W większości przypadków markowanie zakłada modelowanie fraz tanecznych za pomocą całego ciała, a nie tylko rąk.

3.2. Czym jest markowanie?
Jak wspomniałem we Wprowadzeniu, markowanie odnosi się do wykonania
frazy tanecznej w sposób niepełny. Ilustracja 1 prezentuje przykład markowania frazy za pomocą rąk, która to forma jest bardziej zredukowana niż powszechnie spotykane markowanie zakładające odwzorowanie frazy za pomocą całego ciała. Markowanie stanowi [istotną] część praktyki tancerzy i wykorzystywane jest na wszystkich jej etapach: projektowania nowego tańca, jego
nauki, prób przed występem oraz odtwarzania. Niemal wszyscy anglojęzyczni
tancerze znają ten termin, choć istnieje niewiele artykułów naukowych, które
69
opisywałyby ten proces lub zawierały instrukcję jego wykonywania .
Kiedy tancerze markują frazę, używają kształtu i ruchu swojego ciała jako
struktury wspomagającej wyobrażanie pewnych rzeczy realnych lub jako
nośnika reprezentacji odsyłającego do jakiegoś rzeczywistego obiektu lub jego
wybranego aspektu. Kluczową cechą markowania jest to, że nie odtwarza ono
całej frazy, którą wykonuje się w normalnych warunkach, lecz jedynie tworzy
jej uproszczoną lub wyabstrahowaną wersję: model czy też trójwymiarowy
szkic. Zgodnie z powszechnym przekonaniem tancerze markują, aby oszczędzać energię, unikać uciążliwych forsownych ruchów, takich jak skoki, i by
podczas treningu unikać wyczerpania emocjonalnego. Jednak tancerze
69

Jak dotąd, poszukiwania profesjonalnych bibliotekarzy Wielkiej Brytanii i USA zajmujących się
problematyką tańca nie pozwoliły na odnalezienie naukowych artykułów dotyczących praktyki
markowania.
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w trakcie markowania często stwierdzają, że pracują w tej chwili w sposób
szczególny, na przykład przyglądają się lub badają określone aspekty frazy, jej
tempo, sekwencję ruchów, kryjące się za nią intencje, a markowanie pozwala
im na dokonanie tego bez konieczności skomplikowanych operacji mental70
nych koniecznych do wykonania pełnej wersji frazy .
Z markowaniem, czy też szerzej: praktyką wytwarzania uproszczonej wersji
procesu – osobistego modelu, z którym można pracować i za jego pomocą myśleć – można spotkać się poza światem tańca, w niezliczonych innych dziedzinach ludzkiej aktywności. Dorośli grający w tenisa, golfa czy koszykówkę często „trenują”, wykonując próbne zamachy lub strzały pod nieobecność innych
graczy, tak jakby przygotowywali się do właściwej gry. Niekiedy nawet robią
to bez rakiety, kija czy piłki. Wiolonczeliści niekiedy trenują pasaże na własnych rękach, wykonując kolejne układy palców na własnym „prawym przedramieniu trzymanym pionowo naprzeciwko klatki piersiowej, niczym substytut szyjki wiolonczeli” (Potter 1980: 109), w sposób przywodzący na myśl tancerza trenującego step irlandzki, który za pomocą dłoni markuje jeden z kroków. Nie towarzyszy temu żaden dźwięk. Aktorzy teatralni również często
powtarzają po cichu swoje kwestie lub wykonują ruchy „na próbę”, nim
wkroczą na scenę. W teatrze powszechną praktyką jest „włoska próba generalna” – jak określa się próbę teatralną polegającą na wyrecytowaniu kwestii i
poruszaniu się po scenie w przyśpieszonym tempie, co ma pomóc w lepszym
wyczuciu czasu oraz rozpoznaniu wzajemnych pozycji aktorów w przestrzeni.
Wszystkie przytoczone przykłady łączy to, że ludzie zdają się preferować pracę z procedurami w uproszczonej postaci raczej niż z ich wiernymi, pełnymi
wersjami. Ujmując to nieco inaczej, markowanie przypomina grę w tenisa lub
ping-ponga na konsoli Wii za pomocą pilota.

3.3. Co z tego wynika dla projektowania?
Często nauka i trening bazują na wykonywaniu pełnych procedur. Czy jest to
najskuteczniejszy sposób uczenia wszystkiego? Gdyby udało się uogólnić przytoczone tu wnioski, mogłoby się okazać, że procedury i umiejętności można
skuteczniej trenować, stosując podejście przypominające markowanie, zakładające tworzenie prostych modeli rzeczy lub wykorzystanie ciał w sposób
zbliżony do pantomimy, by zademonstrować docelowe działanie w przerysowany, nienaturalny sposób. To bardzo ogólna idea, która może sterować pracami projektowymi nad urządzeniami kładącymi nacisk na procesy uczenia
się. Co więcej, przywołane tu badania ukazują stosunkowo słabo znane sposoby ludzkiego myślenia, co otwiera możliwość zaprojektowania tak różnych

70

Przytaczane relacje zostały zebrane przez autora w trakcie wywiadów z członkami zespołu
tanecznego Random Dance w trakcie badań nad markowaniem.
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rzeczy jak nowe narzędzia rozwiazywania problemów, przepisy kulinarne czy
narzędzia służące efektywniejszej współpracy. Wkrótce do tego wrócimy.

3.4. Jakie ma to znaczenie w szerszym kontekście?
Odkrycie, że markowanie jest najlepszą metodą nauki, podważa zarówno
zdroworozsądkowe przekonania, jak i dotychczasowe badania nad uczeniem
się czynności o dużej złożoności motorycznej. Wydaje się oczywiste, że trenowanie ruchów w pełnej postaci, tak jak docelowo należy je wykonywać, powinno być skuteczniejsze niż ćwiczenie ich intencjonalnie zniekształconej lub
w istotny sposób wybrakowanej wersji. Pójdźmy dalej tym tropem: gdyby
było inaczej niż podpowiada nam zdrowy rozsądek, to wielokrotne rysowanie
karykatur ludzkiej twarzy (lub jakiejś innej wypaczonej jej wersji), zamiast
prób stworzenia realistycznego portretu, powinno ostatecznie doprowadzić
do powstania szkicu bardziej realistycznego od tego, jaki można uzyskać
w wyniku wielokrotnych próby prawidłowego uchwycenia twarzy. Podobnie
ćwiczenie uderzeń tenisowych bez piłki lub ignorowanie pozycji ciała podczas
uderzenia powinno zaowocować lepszymi uderzeniami niż trening z prawdziwą piłką zakładający nieustanne zachowanie prawidłowej postawy. Być
może przyszłe badania eksperymentalne wykażą, że wbrew zdrowemu rozsądkowi obie wspomniane metody przypominające markowanie w tańcu są
lepszą formą treningu niż każdorazowe ćwiczenie ruchów pełnych, a nie
zniekształconych w jakichkolwiek sposób. Istnieją już dobrze znane precedensy. W przypadku muzyki instrumentalnej przerysowane wykonanie utworu lub jego części uznaje się za dobrą metodę ćwiczeniową, której efekty końcowe są zdecydowanie lepsze niż efekty prób zakładających ciągłe wykonywanie poprawnych wersji (Hinz 2008). Muzycy często trenują tylko jeden
aspekt danego pasażu – układ palców, rytm, wodzenie smyczkiem – ignorując
intonację i tonalność (Stern i Patok 2001). Najwyraźniej markowanie już jest
71
doceniane jako jedna z technik treningu . Jednakże uznanie metody zakładającej ćwiczenie wyłącznie wypaczonych wersji docelowych działań lub wersji,
które pozbawione są pewnych kluczowych elementów jako naczelnej metody
treningu wydaje się kontrintuicyjne. Ku naszemu własnemu zaskoczeniu,
badania wykazały, że takie właśnie podejście może być skuteczne. Podważają
one również niedawne badania nad nauką tańca. Kilka badań eksperymentalnych (Cross i in. 2009) pokazuje, że wielokrotna ekspozycja badanych na
określoną frazę taneczną, czyli „ćwiczenie” na zasadzie mentalnej symulacji
w systemie rezonansu motorycznego, prowadzi do rezultatów porównywalnych z tymi, które mają miejsce w przypadku fizycznego praktykowania peł71

Markowania nie doceniono należycie jako praktyki tanecznej mimo jego uniwersalności. Choreografowie i tancerze rozumieją, że nie mogą za każdym razem wykonywać pełnych wersji
ruchów. A jednak markowanie traktowane jest jako metoda drugorzędna (rozmowy z Waynem
McGregorem i tancerzami zawodowymi).
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nych fraz. Ta zaskakująca obserwacja jest zasadna w przypadku nauki rytmu
i kroków utworów w przypadku gier typu Dance Dance Revolution (DDR),
które polegają na tym, że gracz ma nadeptywać lewą lub prawą nogą na panele umieszczone na macie w rytm muzyki. Badani wielokrotnie oglądali nagrania wideo prezentujące osoby tańczące na DDR i – przypuszczalnie – wewnętrznie odtwarzali ich działania. W naszym eksperymencie trenowane
frazy taneczne były zdecydowanie bardziej złożone niż w DDR, wymagały
dynamicznego ruchu całego ciała i wczucia się. Jak ustaliliśmy, gdy tancerze
mają do czynienia z tego typu złożonymi frazami, odnoszą większą korzyść,
stosując markowanie i wykonując pełne frazy niż symulując je w głowach.
Sugeruje to, że poruszanie ciałem w sposób kontrolowany, nawet jeżeli w takiej formie ruch ten nie jest nawet zbliżony do docelowej frazy, może ułatwić
naukę i ćwiczenie.
Jeżeli nasze ustalenia są trafne, o markowaniu nie należy myśleć jak o przejawie zmęczenia czy lenistwa, co jest dość często spotykane w studiach nad
tańcem. Jest ono raczej strategiczną metodą selektywnego treningu. Obserwacja ta otwiera przed nami możliwość opracowania skuteczniejszych metod
selektywnej pracy nad pewnymi „aspektami” fraz tanecznych. Wydaje się
również, że technika markowania mówi nam coś ważnego o tym, jak można
wykorzystać samo ciało, by lepiej zarządzać uwagą, poprawić skupienie,
a nawet selektywnie ułatwić symulację. Gdy stosujemy technikę szybkiego
czytania, ręka kieruje okiem, by ułatwić czytanie; podobnie ciało może przekierowywać uwagę na rzeczy istotne w realizacji konkretnego działania.

3.5. Przypuszczenia i metoda
Podczas projektowania eksperymentu przypuszczaliśmy, że:
(1) trenowanie pełnych fraz tanecznych będzie skuteczniejsze niż mentalne
symulacje,
(2) markowanie pod względem skuteczności będzie lokowało się gdzieś pomiędzy: będzie lepsze niż symulacja, lecz gorsze od ćwiczenia pełnych fraz.
Pamiętając o możliwościach systemu rezonansu motorycznego, pragnęliśmy
przekonać się, jaka korzyść wynika z uzupełniania wewnętrznej symulacji
o aktywność ciała, i przyjmowaliśmy, że mentalne projektowanie zachodzi
również podczas markowania. Byliśmy przekonani, że tancerze dzięki markowaniu uczą się czegoś, jednak nie tak dużo jak wtedy, gdy trenują pełne
frazy. Aby sprawdzić nasze hipotezy, przeprowadziliśmy badanie na zespole
tanecznym Random Dance, nad którym prowadziliśmy wcześniejsze badania
(Kirsh i in. 2009). Wszyscy członkowie grupy należą do najwyższej klasy ekspertów, zostali wyselekcjonowani spośród 800 profesjonalnych tancerzy
z Europy i Stanów Zjednoczonych.
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3.6. Procedura
Projekt eksperymentu zakładał rozdzielenie 10 tancerzy tworzących Random
Dance na trzy grupy: A, B, C. Wszystkie grupy zaproszono do studia i uczono
frazy tanecznej trwającej około 55 sekund. Etap nauki frazy trwał 10 minut.
Po upływie czasu grupy opuszczały studio i tancerze wracali pojedynczo do
studia, gdzie wykonywali ćwiczoną frazę przed nauczycielem, który ich oceniał, wyznaczając tym samym linie bazowe stanowiące punkt odniesienia dla
dalszych pomiarów. Po dokonaniu pomiaru kontrolnego każda z grup trenowała frazę w inny sposób, co pokazuje ilustracja 2: A – fizyczne wykonywanie
pełnej frazy; B – markowanie; C – mentalne symulowanie frazy podczas leżenia na plecach. Następnie każdy tancerz był oceniany indywidualnie. Po
pierwszej rundzie eksperymentu uczono tancerzy drugiej [i trzeciej] frazy
o zbliżonej długości i złożoności co pierwsza, ale zmieniano metody treningu.
Występy tancerzy oceniano w następujących kategoriach: (1) poziom techniczny, (2) pamięć, (3) koordynacja czasowa, (4) dynamika. Najpierw oceniał
ich w czasie rzeczywistym sam nauczyciel, a później – dwóch niezależnych
ekspertów analizujących nagrania występów klatka po klatce. Gdy wystawiono oceny wszystkim, grupa wróciła do wspólnego studia i ćwiczyła taniec
przez 10 minut. Polecono im, by podczas treningu byli zwróceni w różnych
kierunkach i nie patrzyli na siebie nawzajem. Po upływie wyznaczonego czasu ponownie opuścili studio, by wrócić pojedynczo w celu poddania się ocenie
według tych samych kryteriów. Zob. ilustracja 3.

Ilustracja 2. Warunki eksperymentalne. Badani doskonalili frazy na jeden z trzech
sposobów: markowali ją, wykonywali pełną wersję lub symulowali ją mentalnie, leżąc
nieruchomo na plecach. Gdy już ich oceniono, mieli pięć minut na odpoczynek, po
czym przystępowali do nauki kolejnej frazy, jednak za każdym razem zmieniali sposób
treningu. W ten sposób każdy z badanych ćwiczył na wszystkie trzy sposoby.
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Ilustracja 3. (a) Schemat prezentujący czasową strukturę eksperymentu. Po 10 minutach nauki badani byli oceniani, następni trenowali frazę [na jeden z trzech sposobów:
Full – Pełne wykonanie, Mark – Markowanie, Sim – Symulacja mentalna] i byli ponownie oceniani. Proces uczenia został tu zdefiniowany jako zmiana ocen uzyskanych po
10 minutach treningu. (b) plan eksperymentu oparty na kwadracie łacińskim o wielkości 3 x 3.

3.7. Miary
Poziom techniczny. Oznacza poziom precyzji ułożenia ciała mierzony w skali
pięciostopniowej, w odstępach co .5. W jakim stopniu postawa tancerza jest
strukturalnie poprawna? Gdy przedmiotem zainteresowania jest dane przejście, jego strukturalne aspekty można oceniać także zgodnie z wymiarem
technicznym. Inne elementy związane z precyzją, takie jak wierne odwzorowanie dynamiki frazy, ujęte zostały za pomocą miary „dynamika”.
Pamięć. Inaczej: poziom szczegółowości, odnosi się do stopnia kompletności
ruchu. Czy ruch ujawnia wszystkie elementy właściwe dla poszczególnych
poziomów hierarchii szczegółowości?
Koordynacja czasowa. Odnosi się do poziomu precyzji czasu trwania poszczególnych kroków oraz czasu trwania przejść. W celu uzyskania najwyższego
poziomu precyzji podczas kodowania czasowych parametrów analizowano
nagrania klatka po klatce, porównując oceniane wykonanie z wystąpieniem
wzorcowym.
Dynamika. Odnosi się do siły, szybkości i przyśpieszenia ruchów. Kategoria
dynamiki obejmuje również inne właściwości ruchu tanecznego, takie jak
opór, soczystość, gładkość, emocjonalność i intencjonalność.
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Zestawienie II:

3.8. Wyniki
Analiza uzyskanych wyników ujawniła, że:
(1) Markowanie jest najskuteczniejszą metodą ćwiczenia, nieco bardziej wydajną od wykonywania pełnych fraz pod względem miar pamięci, poziomu
technicznego i koordynacji czasowej (średnia różnica = .31; p = .0189). Jednakże pod względem miary dynamiki górowało uczenie się poprzez odtwarzanie
pełnych fraz.
(2) Zarówno markowanie, jak i wykonywanie pełnych fraz dawało zdecydowanie lepsze rezultaty nauki pod względem wszystkich czterech miar niż
mentalne symulacje (średnia różnica = 1.19; p = .0001).
(3) Symulacje mentalne nie stanowią skutecznej formy treningu; efekty nauki
w tym trybie były znikome, a w wielu przypadkach nauka tą metodą prowadziła do spadku poziomu wykonania frazy.
Zestawienie II prezentuje średnie postępy wynikające z treningu (delta uczenia się) mierzone za pomocą skali pięciostopniowej. Największa poprawa następowała w wypadku markowania, nieco mniejsza – w wypadku wykonywania pełnych fraz, a w przypadku symulacji wewnętrznych nastąpił spadek
poziomu. Bezwzględna różnica w delcie między markowaniem a pełnym wykonaniem to 0.31, co jest istotne, gdy pomiaru dokonujemy przy wyniku z dla
Poziomu technicznego, Pamięci i Koordynacji czasowej (p = .0189). Wykonywanie pełnych fraz jest lepsze, jeśli chodzi o dynamikę, ale nie w sposób znaczący statystycznie (p = .145). Wszystkie wartości p wyliczono ponad wyniki z
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w celu zredukowania szumu wynikającego ze zróżnicowania tancerzy, typów
skal i oceniających.
Zestawienie III pokazuje, że markowanie jest znacząco lepsze niż pełne frazy
w zakresie nauki tych aspektów, które związane są ze stroną techniczną i pamięcią. Nie zaskakuje to, że markowanie jest mniej skuteczne podczas uczenia
się dynamiki fraz, gdyż ta jest stosunkowo rzadko trenowana za pomocą tej
metody. Symulacje wewnętrzne były najskuteczniejsze, jeśli chodzi o myślenie na temat elementów technicznych (precyzji w poruszaniu się). Jednak w
przypadku przyswajania sobie szczegółów ruchów metoda ta prowadziła do
pogorszenia wyników badanych, czyli do uczenia się negatywnego.
Aby wyliczyć te wartości, przeprowadziliśmy jednokierunkowy test ANOVA
dla wszystkich miar we wszystkich przypadkach i ustaliliśmy występującą
wszędzie istotną statystycznie różnicę. Następnie przeprowadziliśmy porównania post hoc (HSD – Honestly Significant Difference Tukeya) oraz wyliczyliśmy wartość p, jak widać to w tabeli IV.

4. Pomysły teoretyczne, które mogłyby wyjaśnić, dlaczego markowanie
jest tak skuteczne
Czym można tłumaczyć to, że markowanie ułatwia symulację mentalną? Dlaczego jest ono lepsze od ćwiczenia pełnych fraz? Proponowane tu wyjaśnienie
skupia się na pewnych ogólnych procesach, które – jak sądzę – odnoszą się nie
tylko do tańca, ale również szerzej do procesu rozwoju umiejętności oraz myślenia za pomocą ciała. Proponowana przeze mnie zasada wyjaśniająca stosuje się również do procesu myślenia za pomocą narzędzi oraz przedmiotów
codziennego użytku. Markowanie to po prostu aktywność, w przypadku której
myślenie za pomocą ciała jest szczególnie wyraźne.
Gdy tancerze markują, rzutują poza konkretne figury, przejścia i tym podobne, które aktualnie wykonują, i odnoszą się do ruchu zbliżonego do idealnego.
Potwierdzają dane jakościowe uzyskane podczas wywiadów z tancerzami.
Zapytani o to, co myślą w trakcie markowania, stwierdzili, że mają na myśli
pełną, niewypaczoną frazę, choć pozbawioną części dynamiki. Nie „widzą”
siebie samych wykonujących niepełny, zniekształcony ruch, jak gdyby patrzyli na siebie w lustrze podczas markowania, ale raczej „widzą” się kinestetycznie od środka, wczuwając w kluczowe aspekty ruchu. Zdają się projektować
kinestetycznie, a także do pewnego stopnia wizualnie, od ruchu markowanego w kierunku ruchu „prawidłowego” lub oczekiwanego. To właśnie poprawna fraza stoi przed oczami ich umysłów. Markowanie to zewnętrzne wsparcie
lub rusztowanie, które pomaga im w utrzymaniu w umyśle prawidłowego
wyobrażenia.
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Zestawienie III:

Zestawienie IV. P-wartości pokazujące znaczenie wyników
Mierzone
Pamięć
Technika
Czasowość
Dynamika
Pam., Tech., Czas.

Mark. >Peł. wyk.
.7334
.0029
.0194
.0189

Peł. wyk.>Mark.

.145
-

Mark.>Sym.
<.0001
<.0001
<.0001
.0003
<.0001

Peł. wyk.>Sym.
<.0001
.0005
<.0001
<.0001
<.0001

Chcąc wyjaśnić, w jaki sposób niedoskonały model ruchu – bo tym dosłownie
jest markowanie – może pełnić funkcje fizycznego wsparcia, powinniśmy
wprowadzić kilka koncepcji. Zacznijmy od pojęć projekcji i zakotwiczenia.
Projekcja to umysłowy proces przypominający przyporządkowanie obrazu
mentalnego do struktury fizycznej. Gdy projektujemy mentalny obraz na
przedmiot – bez względu na to, czy chodzi o projekcję kinestetyczną, czy wizualną – mamy wrażanie, jakbyśmy intencjonalnie wzbogacali go o pewne
właściwości. Przedmiot ten zakotwicza nasze umysłowe wyobrażanie, przy
czym skuteczne rzutowanie wymaga przestrzennego lub czasowego „zazębienia się” projektowanego obrazu i struktury pełniącej funkcję kotwicy.
W przypadku projekcji wizualnych najprostszym przykładem formy projekcji
zrozumiałej dla osób widzących jest przypisanie do obiektu obrazu o prawi-
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dłowym rozmiarze, powiązanego z określoną powierzchnią zewnętrznej
struktury.
Gdy wyobrażamy sobie przedmiot, również mamy do czynienia z obrazami
mentalnymi, jednak nie przypinamy ich do żadnej struktury zewnętrznego
świata. Wyobrażenia nie mają swoich fizycznych kotwic, a wyobrażane obrazy nie muszą mieć określonych rozmiarów lub położenia w przestrzeni.
Dla odmiany, gdy widzimy przedmiot, niczego sobie nie wyobrażamy ani nie
projektujemy. Doświadczamy zewnętrznego przedmiotu lub sytuacji, o których sądzimy, że są rzeczywiste. Oczywiście dotyczy to wiarygodnych postrzeżeń. W wyniku percepcji powstają doświadczenia o wysokiej rozdzielczości, które różnią widzących w zdecydowanie mniejszym stopniu niż wyobrażenia czy projekcje.

Ilustracja 4. Różnicę między percepcją, projekcją a wyobraźnią można pojmować podobnie do różnicy między (a) widzeniem znaków X i O wpisanych w kratki, (b) projektowaniu tych znaków na puste kratki oraz (c) wyobrażeniem sobie tych znaków podczas patrzenia na pustą kartkę papieru lub formowaniem mentalnych obrazów kratki
i znaków przy zasłoniętych oczach. Badani uczestniczący w opisanym eksperymencie
byli sprawdzani tylko pod kątem projektowania i wyobrażania. Grali w kółko i krzyżyk, nazywając głośno swoje ruchy i posługując się zaprezentowanym systemem numerowania kratek planszy.

Ilustracja 4 prezentuje różnice między projekcją, wyobraźnią a percepcją na
przykładzie trzech różnych sposobów grania w kółko i krzyżyk; eksperymentalne obserwacje osób grających na te trzy różne sposoby były pomocne w
lepszym zrozumieniu idei projekcji oraz wyobraźni.
Percepcja. Gracze widzą zapisane na planszy znaki X i O. Gra toczy się w tradycyjny sposób, poprzez nanoszenie oznaczeń na planszę. Aktualny stan gry
jest wyraźnie reprezentowany przez rozmieszczenie X i O w kratkach; układ
ten zmienia się wizualnie wraz z rozwojem sytuacji. Nie ma konieczności zapamiętywania wcześniejszych ruchów, gdyż są one widoczne.
Projekcja. Gracze widzą jedynie pustą planszę do gry i wraz z kolejnymi ruchami muszą ją mentalnie wzbogacać. Kratki nigdy się nie zmienią, bez

311

Language, Literacy, and Media Theory
względu na liczbę wykonanych ruchów. Gracze muszą wszystko zapamiętać,
jednak same kratki mogą pomóc w strukturyzowaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do pamięci wzrokowej. Projektowanie przypomina zatem technologię rzeczywistości rozszerzonej.
Wyobraźnia. Badani widzą pustą kartkę papieru. Grając, muszą wyobrażać
sobie wszystkie ruchy. Nie ma kratek, które mogłyby wesprzeć pracę pamięci
wzrokowej. W takich warunkach nie ma znaczenia, czy gramy z zamkniętymi
oczami, czy patrzymy na pustą kartkę. Wyobraźnia przypomina co najwyżej
tworzenie wirtualnej rzeczywistości.
Tekst Kirsh 2009b prezentuje rezultaty obserwacji 24 osób grających w kółko i
krzyżyk w trybie projekcji oraz wyobraźni. Pominęliśmy sytuację, gdy gracze
mogliby wpisywać w kratki znaki, gdyż wtedy rezultaty wszystkich badanych
byłyby maksymalnie wysokie [co skutkowałoby brakiem jakiegokolwiek
zróżnicowania wśród uczestników doświadczenia]. Przed przystąpieniem do
gry wszyscy uczestnicy nauczyli się nazywać okna, posługując się liczbami od
1 do 9 w przypadku planszy 3 x 3 (zobacz: Ilustracja 4) oraz liczbami od 1 do
16 w przypadku planszy 4 x 4. Gracze mieli werbalnie sygnalizować swoje
ruchy po usłyszeniu ruchu przeciwnika. Na początku badania posłużyliśmy
się standardowym testem na wyrazistość wyobrażeń wzrokowych (Vividness
of Visual Imagery Questionnaire II), aby sprawdzić wydolność wyobraźni
wzrokowej uczestników.
Wyniki doświadczenia nie były oczywiste. Jeżeli chodzi o plansze 3 x 3, nie
stwierdzono różnicy w poziomie precyzji czy szybkości między grą w trybie
projektowania a wyobrażania. Nie tego się spodziewaliśmy. Przypuszczalnie
wzrokowy dostęp do planszy zakotwiczającej projekcje nie powodował różnicy w grze na planszy 3 x 3, gdyż w takich warunkach gracze rzadko muszą
zapamiętywać więcej niż pięć lub sześciu ruchów.
Zestawienie IV:

W wypadku gry na planszy 3 x 3 nie stwierdzono większych różnic między obiema
sytuacjami eksperymentalnymi. W wypadku planszy 4 x 4 uśredniona skuteczność
graczy była w istotne statystycznie sposób wyższa w przypadku gry z pustą planszą niż
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z białą kartką papieru (średnia różnica = 1.6s, p = .002). Gdy badanych podzielono na
osoby o niskich i wysokich umiejętnościach wizualizowania, okazało się, że należący
do drugiej grupy odnosili mniejsze korzyści [z dostępu do] pustej kratki, na którą mogli
projektować. Biegle wizualizujący: kratka > pusto = .8s, p = .625; słabo wizualizujący:
kratka > pusto = 3.7s, p = .014.

Aby podnieść poziom trudności, nauczyliśmy badanych grać w wariant gry
w kółko i krzyżyk z użyciem planszy 4 x 4. W takim wypadku obciążenie pamięci wzrokowej jest dużo wyższe i wówczas – zgodnie z naszymi ustaleniami
– dostęp wzrokowy do planszy stanowił ułatwienie dla wszystkich graczy,
przy czym efekt był silniejszy u osób o niższych umiejętnościach wizualnych.
Jak przewidywaliśmy, w tych warunkach kratki służyły za fundament lub
rusztowanie dla projektowania. Jednak efekt był zróżnicowany. U osób słabszych pod względem umiejętności wizualizowania kratki znacząco poprawiły
ich wyniki. Jednak u osób o dużych kompetencjach w zakresie wizualizowania odkryto jedynie tendencję do uzyskiwania lepszych wyników podczas gry
z planszą. Jak pokazuje zestawienie IV, w rozgrywkach na planszy 4 x 4 zachodzi interakcja pomiędzy poziomem umiejętności wyobrażania sobie
a przydatnością planszy. Najwyraźniej jeżeli ktoś potrafi grać w kółko i krzyżyk w wyobraźni, odnosi niewielkie korzyści projektując treści na puste kratki. Nasz eksperyment należy traktować jako badanie pilotażowe (n = 24, spośród czego sześć osób zaklasyfikowano jako osoby o wysokich, a drugie sześć –
jako osoby o niskich umiejętnościach w zakresie wizualizacji), jednak wydaje
się płynąć z niego wniosek, że po przekroczeniu pewnego poziomu trudności
zadań na pamięć przestrzenną każdy z nas odnosi korzyści z wykorzystania
struktur zewnętrznych. Przewidujemy zatem, że w przypadku planszy wielkości 5 x 5 nawet osoby o wysokich kompetencjach wizualnych znacznie skorzystałyby na wykorzystaniu pustej planszy.
Znaczenie przytoczonych wyników dla praktyki markowania jest takie, że
jeśli ruch jest łatwy do nauczenia, markowanie nie pozwoli tancerzom „zwizualizować” sobie ruchu precyzyjniej niż gdyby tylko symulowali go w umyśle. Przewidujemy, że gdy ruch jest trudny do nauczenia, wtedy markowanie
ułatwia projektowanie na takiej zasadzie, że pozwala tancerzom myśleć
o ruchach wymagających większej precyzji lub obejmujących więcej szczegółów niż te, które da się symulować w umyśle, leżąc bez ruchu. Wniosek ten
jest spójny z ustaleniami Crossa i in. (2009) oraz Williamsa i Gribble’a (2012).
W obu przypadkach stwierdzono, że badani, którzy obserwowali innych ludzi
wykonujących ruchy taneczne, uczyli się ich równie skutecznie co osoby wykonujące osobiście docelowe ruchy. Co jednak istotne, ruchy, których uczyli
się badani, były prostymi krokami przed siebie czy na boki i nijak nie przypominały fraz tanecznych analizowanych przez nas; ponadto nauka ruchów
odbywała się w oparciu o wyświetlany na ekranie instruktaż. Można z tego
wnioskować, że uczenie się ich było prostym zadaniem, a obciążenie pamięci
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zdecydowanie niższe niż podczas gry w kółko i krzyżyk czy uczenia się pełnych fraz tanecznych.

4.1. Markowanie jako mechanizm wspomagający projektowanie
Przypuszczamy, że markowanie stanowi dla tancerzy lepszą metodę nauki niż
symulacje, gdyż sam akt wyprowadzania rzeczywistego ruchu stwarza fizyczną kotwicę, na którą można rzutować pełną, niewypaczoną wersję frazy. Kotwica ta częściowo odciąża wyobraźnię tancerzy i pozwala im skuteczniej
myśleć o aspektach ruchu, który chcą dopracować, odświeżyć sobie lub przećwiczyć. Markując, tancerze szkicują ruch w sposób schematyczny, jednak
myślą o pełnym ruchu – powielanym lub planowanym. Udaje im się to dzięki
projektowaniu na markowany ruch lub poprzez wykorzystywanie markowania jako struktury usprawniającej mentalne symulacje w jakiś niewyjaśniony
jeszcze sposób.
W chwili obecnej nie można przytoczyć zbyt wielu twardych dowodów potwierdzających, że markowanie wspomaga projekcję. Można przywołać analogię do procesów zaobserwowanych w trakcie eksperymentu z grą w kółko
i krzyżyk. W naturalnych warunkach można zaobserwować wiele podobnych
sytuacji, które świadczą o powszechności tego typu zjawisk. W muzyce uderzanie stopą w celu utrzymania rytmu jest dobrą analogią do wykorzystania
pustej kratki podczas gry w kółko i krzyżyk. Stukanie nogą przez muzyków
podczas tworzenia i odtwarzania muzyki przypuszczalnie służy zakotwiczeniu projekcji rytmu muzycznego, który ma zostać wykonany. Jak twierdzą
sami muzycy, wystukiwanie nogą zapewnia im stabilny, równy takt, który
ułatwia skupienie, gdy myślą o rytmie, który mają zagrać. Stukanie nogą pełni
funkcję struktury wspomagającej, gdyż – jak się przypuszcza – wywoływane
jest przez wewnętrzny oscylator (Eck i in. 2000); jest on na tyle autonomiczny
względem innych systemów neuronalnych, że umożliwia centrom odpowiedzialnym za planowanie motoryczne wyższego rzędu niezależną pracę nad
innymi, choć powiązanymi rodzajami działań: bardziej złożonymi rytmami
muzycznymi, które wykonywane są na bazie owego taktu. Dzięki swojej autonomii oscylator działa tak jak zewnętrzne zasoby, na których możemy polegać, takie jak kratki w grze w kółko i krzyżyk. Podczas grania bardziej złożonych rytmów stukanie nogą ułatwia wykonawcy koordynację czasową. Stukanie nogą w dziedzinie dźwięku można uznać za dynamiczny odpowiednik
wzrokowej projekcji w zakresie widzenia.
Funkcjonowanie orkiestr oferuje inny przykład dynamicznej projekcji, tym
razem bardziej zbliżony do praktyki markowania. Dyrygent, gestykulując
przed swoim zespołem, utrzymując takt za pomocą dynamiki swoich rąk
i batuty, robi coś więcej niż tylko ucieleśnia czy prezentuje ów takt. Markuje
wykonywany utwór muzyczny. Jego ramiona oraz dynamika gestów nakie-
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rowują uwagę członków zespołu na określone elementy utworu: fragmenty
grane crescendo, kontrapunkty, momenty wejścia i tym podobne. Ruchy dyrygenta bodźcują wykonawców. Z pewnością nie są one tym samym co pełne
wersje czynności wykonywanych przez każdego z muzyków. Dyrygent nie
wygrywa żadnych nut, nie wodzi smyczkiem, nie dmie [w instrumenty dęte]
ani nie bije w bębny. Cała informacja zakodowana w jego gestach jest skąpa,
[niedookreślona; aspectival]. Jednak dzięki jego markowaniu utworu muzycy
zyskują coś, na czym mogą oprzeć się i co mogą dopracować. Ruchy dyrygenta
zakotwiczają projekcje, a przy okazji samą czynność grania. Dyrygowanie jest
czymś tak naturalnym i przydatnym, że z łatwością przychodzi nam uwierzyć,
że muzycy mogli sami przepracować swoje własne partie w sposób zbliżony
do dyrygowania, podkreślając pewne aspekty utworu, posługując się głosem
i gestem – zamiast wykonywać docelowy utwór na instrumencie.
Ostatni przykład gestów zakotwiczających rzutowane obrazy mentalne dotyczący projekcji czysto umysłowej pochodzi z badań nad techniką arytmetyczną znaną jako umysłowe liczydło (mental abacus). Frank i Barner (2012) przebadali grupę uczniów szkół podstawowych w Gudżarat w Indiach. Uczono ich,
jak dodawać i mnożyć na liczydle, a gdy uzyskali już biegłość, poproszono ich
o wykonywanie obliczeń bez pomocy tego przyrządu. Owa technika obliczeń
arytmetycznych zawdzięcza swą nazwę faktowi, że uczniowie wciąż posługują się liczydłem, choć jest ono jedynie wyobrażane, podobnie jak czynności,
które na nim się wykonuje. Zauważmy, że niemal wszyscy uczniowie pracujący na wyobrażonych liczydłach układają palce tak, jakby fizycznie przesuwali
koraliki, co przypomina czynność markowania. Gdy zabrania się im korzystania z rąk, ich wyniki pogarszają się (Frank and Barner 2012, Hatano i in.
1977). Sugeruje to, że gestykulowanie nie jest zwykłym epifenomenem, czyli
nadwyżkową czynnością jedynie towarzyszącą procesom umysłowym, która
nie odgrywa żadnej roli w obliczeniach. Poruszanie dłońmi wydaje się podnosić skuteczność symulacji mentalnych. Mechanizm może być zbliżony do
markowania przez tancerzy. Niedokładnie symulując czynność przesuwania
koralików liczydła, uczniowie ułatwiają sobie tworzenie i przekształcanie
struktur umysłowych. Projektują na bazie własnych gestów.

4.2. Markowanie jako technika przekierowująca uwagę na wybrane
aspekty ruchu
Naszą główna hipoteza głosi, że markowanie wspomaga projektowanie, jak
również może pełnić inne funkcje: pomagać trenującym w zarządzaniu własną uwagą. Markowanie sprawia, że „tancerze pozostają wierni” [tańcowi].
72
Pozwala im skupić się po kolei na różnych aspektach wykonywanego ruchu,
72

Tancerz może skupić się na dowolnej części lub atrybucie ruchu. Za pomocą systemu analizy
Labana można ująć te aspekty w cztery główne kategorie: (1) ciało – określa ona, które części ciała
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systematycznie przećwiczyć te spośród nich, które można łatwo zapomnieć
podczas mentalnych symulacji ruchu.
Na przykład – jak odkryliśmy – tancerzom poproszonym o trenowanie frazy w
trybie symulacji szczególnie trudno przychodziło zapamiętywanie szczegółów
ruchu, czyli tego, co należy zrobić na poszczególnych etapach z palcami, głową i nogami. Markowanie pomaga być może dlatego, że skoro działa jak interaktywne szkicowanie za pomocą ciała, to za każdym zarazem, gdy tancerze
szkicują, muszą utrzymywać w pamięci szkicowaną część lub części ciała.
Skupiając się na określonych częściach, łatwiej jest pamiętać o szczegółach.
Tą skłonnością do skupiania uwagi na szczegółach ruchu można również tłumaczyć wyższość markowania nad wykonywaniem pełnych fraz. Gdy tancerze ćwiczą pełne frazy, muszą realizować wszystkie aspekty ruchu jednocześnie. Trenując w ten sposób, nie można skupić się na koordynacji czasowej
przy ignorowaniu kształtu ruchu, czy dopracowywać rozciągnięcie w przestrzeni, zapominając o dynamice, chyba że te pozostałe składowe tańca mogą
być wykonywane niczym na autopilocie, podczas gdy tancerz skupia się na
innych aspektach. Taki sposób treningu musiałby być bardzo trudny ze
względu na interakcje między aspektami, które sprawiają, że trudno zignorować jednocześnie kilka aspektów w trakcie tańca. Tymczasem gdy tancerze
markują, mogą ćwiczyć krok po kroku, skupiając się na tym lub innym aspekcie, określonej części ciała, mając pewność, że nie dojdzie do interakcji między
różnymi elementami dlatego, że elementy tańca stanowiące źródło potencjalnych zakłóceń po prostu nie są w danej chwili fizycznie wykonywane.
Idea, że fizyczna realizacja pewnych działań może być strategią poznawczą
ułatwiającą zarządzanie uwagą, była już wcześniej dyskutowana. W tekstach:
Kirsh 1995 oraz Carlson i in. 2007 omówiono eksperymenty, podczas których
proszono badanych o liczenie obrazów przedmiotów widocznych na kartce.
Podczas eksperymentu omawianego w pierwszym z tekstów były to pięcio-,
dziesięciocentówki oraz ćwierćdolarówki, a zadanie polegało na podaniu sumy wartości monet przedstawionych na kartce papieru; w eksperymencie
z drugiego tekstu zadanie polegało na liczeniu drobnych gwiazdek. Oba badania wykazały, że wskazywanie palcem obiektów podczas liczenia daje lepsze
rezultaty. Dodatkowo podczas drugiego eksperymentu zaobserwowano, że

się poruszają, w powiązaniu lub pod wpływem jakichś innych części; organizacja całego ciała; (2)
wysiłek – to między innymi dynamika, jakościowe wykorzystanie energii, tekstura, kolor, emocje,
nastawienia wewnętrzne; kategoria ta często sprowadzana jest do unoszenia się, wyrzucania
części ciała, ślizgania się, cięć, muśnięć, skrętów i naciskania; (3) kształt – ciało w tańcu może
przyjmować kształty statyczne (na przykład kształt przypominający szpilkę, piłkę, ścianę, piramidę, śrubę itp.) lub formy płynne, zmieniające się w toku ruchu; kategoria ta obejmuje również
właściwości kształtu, który może być wznoszący/tonący, rozszerzający/skupiający, postępujący/wycofujący; (4) przestrzeń – rozpatruje ruch w powiązaniu z otoczeniem oraz wzorcami przestrzennymi, ścieżkami oraz liniami napięcia przestrzennego. Opis ruchu na poziomie makro
obejmuje już frazowanie i relacje. Zob. Konie 2011. Wszystko to może stać się punktem skupienia
uwagi i myśli.
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liczeniu towarzyszy kiwanie głową, które też przyczynia się do uzyskiwania
lepszych wyników. Jeden z powodów, dla którego wskazywanie jest pomocne,
to mogące pomóc w śledzeniu wskazanie obiektu, który został policzony jako
ostatni. Nasze palce – w odróżnieniu od oczu – pozostają w jednym miejscu,
chyba że celowo je przesuniemy. Tymczasem oczy nieustannie wykonują ruchy sakkadowe. Ponadto możemy wykorzystać kilka palców do wskazywania
kilku różnych rzeczy naraz, na przykład ostatnio policzonej pięcio-, dziesięciocentówki oraz ćwierćdolarówki. Znaczenie badań tego typu polega na tym,
że przypominają nam, że ciała mają inne właściwości niż umysły. Ciała działają w odmienny sposób, rządzi nimi inny rodzaj inercji, a zatem stanowią zasób, który można spożytkować podczas rozwiązywania skomplikowanych
problemów. W przypadku tańca oraz wskazywania właściwości te są pomocne w zarządzaniu uwagą.

5. Dlaczego interakcja jest lepsza od obserwacji
Jeszcze kilka lat temu pytanie o to, czy praktyka jest niezbędna, by stać się
w czymś mistrzem, jawiłoby się jako bezzasadne: kto mógłby przypuszczać, że
ćwiczenie można zastąpić obserwacją? Jeżeli jednak powiążemy ze sobą trzy
nowe koncepcje, problem ten okazuje się jak najbardziej aktualny: (a) teoria
wspólnego kodowania (Prinz 1997) głosząca, że percepcja motoryczna i wzrokowa posiadają wspólny, zorientowany na środowisko kod; (b) teoria rezonansu motorycznego (Agnew i in. 2007), zgodnie z którą w trakcie obserwacji
pobudzony zostaje lustrzany system motoryczny, który w ukryty sposób odtwarza widziane przez nas czynności; wreszcie (c) teoria enaktywnej percepcji
(O’Regan i Noe 2001), czyli idea, że współtworzymy postrzegane przez nas
środowiska, a zatem percepcja sama w sobie stanowi rodzaj działania. Dziś
powinniśmy postawić sobie następujące pytania: Kiedy obserwowanie czegoś
jest równie dobre co robienie tego? Czy leń kanapowy może nauczyć się z telewizji równie dużo o danym rodzaju aktywności, co wtedy, gdyby sam się jej
oddawał?
Ustalenie tego, czy pierwszoosobowe zaangażowanie motoryczne jest tak
ważne, jak się powszechnie uważa, jest niezwykle istotne dla projektantów.
Gdyby okazało się, że możemy – przykładowo – równie dobrze nauczyć się
gotować przez oglądanie programów kulinarnych, co samodzielnie ćwicząc w
kuchni, wówczas projektanci interaktywnych kuchni przyszłości mogliby wykorzystać filmy instruktażowe zamiast interaktywnego systemu informacji
rozmieszczanych bezpośrednio na narzędziach i blatach kuchennych. Ewentualnie, skoro praca z niedoskonałymi modelami okazuje się często lepszą
metodą nauki złożonego działania niż standardowe, wytrwałe ćwiczenie czy
obserwacja, zatem wbudowywanie przepisów w namacalne przedmioty, dostarczanie użytkownikowi wskazówek dotyczących krojenia za pośrednictwem samych noży czy innych podpowiedzi poprzez kuchenne łopatki może
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stać się metodą projektowania z wyboru: w ten sposób narzędzia będą mogły
na bieżąco ukierunkowywać uwagę użytkownika na wybrane aspekty przepisów. Może okazać się nawet, że opłaca się ucieleśnić przepisy kuchenne w
postaci zabawkowych modeli garnków, patelni czy bakłażanów, co pozwalałoby uczącym się szybko przerobić ważniejsze elementy przepisu, jeszcze zanim przystąpią do właściwego gotowania. To, co sprawdza się w przypadku
kuchni, odnosi się również do setek innych środowisk, w których standardem
stają się wszechobecne, wrażliwe na kontekst technologie obliczeniowe.
Analizowane w tekście zjawiska, które podważają twierdzenie, że „obserwowanie jest równie dobre co samodzielne wykonywanie”, odnoszą nas do dość
oczywistej kwestii, że każdy z naszych zmysłów generuje informacje w inny
sposób. Nawet jeśli istnieje jakiś wspólny kod i dochodzi do rezonansu motorycznego, nie oznacza to, że percepcja wzrokowa wywołuje równie silną ukrytą symulację motoryczną co faktyczny ruch ciała połączony z percepcją kinestetyczną. Planowanie motoryczne może być bardziej czułe na czynniki kinestetyczne. Wzrok dostarcza tylko niewielką porcję informacji niezbędnej dla
efektywnego dostosowania się do szybko zmieniających się, interaktywnych
sił wpływających na nasze otoczenia i ciała. Czynniki te musimy rejestrować
kinestetycznie.
Chcąc lepiej to zrozumieć, przeprowadziliśmy empiryczną analizę zarejestrowanych za pomocą kamer prób, podczas których choreograf pracował z tancerzami nad nowymi ruchami. Jedną z jego ulubionych metod było obserwowanie, jak tancerze samodzielnie próbują uporać się z problemem choreograficznym; następnie – gdy coś go zaintrygowało – fizycznie szkicował za pomocą swojego ciała ich ruchy taneczne. Nie tylko patrzył, również naśladował.
Następnie kilkakrotnie poprawiał cielesny szkic i ostatecznie oferował tancerzom swoją wersję ruchu. Wywiązywał się w ten sposób fizyczny dialog. Chociaż nie zawsze. Wiadomo, że choreograf może objaśnić swoją koncepcję za
pomocą słów, gestów lub dźwięku, zamiast demonstracji. Przypuszczalnie
zatem, kiedy ucieka się do imitowania ruchu, robi tak dlatego, że umożliwia
mu to wgląd w taniec, jakiego nie uzyskałby dzięki samemu wzrokowi.
73
W tekście: Kirsh 2012b omawiam zjawisko riffing-off-of-others .
Intuicyjnie zrozumiałe jest, dlaczego choreograf fizycznie naśladuje ruchy
tancerzy. Wykonując je, może lepiej docenić tkwiący w nich potencjał moto73

Pozwalam sobie nie tłumaczyć tego terminu. Czasownik to riff-off jest określeniem wywodzącym się z jazzu i nawiązuje do podobnie brzmiącego terminu to ripp off, który oznacza „zdzieranie” lub „zżynanie” z innych muzyków. Riffing off oznacza podchwytywanie i udoskonalanie
pomysłów innych muzyków. W języku polskim, w szczególności w kontekście muzyki gitarowej,
funkcjonuje termin „rifowanie” lub „riffowanie”; oznacza on odtwarzanie pewnego relatywnie
prostego motywu muzycznego (niekoniecznie własnego pomysłu) przewijającego się przez utwór.
Nie oddaje on jednak pierwotnego, jazzowego znaczenia kładącego nacisk na nieustanne udoskonalanie lub przynajmniej twórcze modyfikowanie „riffów” innych wykonawców [przyp. tłum].

318

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
ryczny. Struktura tego, w jaki sposób ruch taneczny może zostać rozwinięty
i poprowadzony dalej – w których punktach można go twórczo rozwinąć –
będzie różna w zależności od tego, czy choreograf będzie wykonawcą, czy
jedynie obserwatorem ruchu. I nie bez powodu.
W przypadku tańca pewne atrybuty fenomenologiczne pojawiają się jedynie
wtedy, gdy ciało jest autentycznie zaangażowane. Rozważmy chociażby sposób doświadczania wewnętrznych sił, oporu, rozciągania ciała aż do progu
bólu, obracania się z taką prędkością, że niemal traci się kontrolę nad własnym ciałem. Wszystkie te fenomenologicznie istotne zjawiska zachodzą dopiero wtedy, gdy wchodzimy w interakcje z rzeczami lub fizycznie pracujemy
naszym ciałem. Są one jednak niedostępne wzrokowo. Czujemy więcej niż to
widać na zewnątrz. Ograniczając się do obserwacji, możemy dostrzec jakiś
subtelny szczegół, który nas zwiedzie. Ludzie są zróżnicowani pod względem
siły, giętkości oraz progu bólu. Rozciąganie lub chwyty łatwe dla tancerza dla
mnie mogą okazać się bolesne. Zatem gdy widzę coś, co „wygląda” na bolesne
rozciągnięcie, niekoniecznie mogę polegać na swoim współodczuwaniu, czyli
efekcie pracy systemu lustrzanego odpowiedzialnego za ból. Ponadto pewne
odczucia cielesne są całkowicie niewidoczne. Przykładowo wrażenie, które
towarzyszy nam tuż przed upadkiem lub utratą równowagi, jak i opór, jaki
74
odczuwamy w ramieniu podczas ruchu , mają charakter ewidentnie kinestetyczny i są behawioralnie niewidoczne.
Jak sądzę, to właśnie ta różnica w reprezentacji sensorycznej pomiędzy patrzeniem a tańczeniem jest głównym powodem, dla którego choreograf odtwarza ruchy swoich tancerzy za pomocą własnego ciała. Pomimo intensywnie pracującego systemu rezonansowego i niezwykle rozwiniętej percepcji
eksperckiej choreograf może niewiele dowiedzieć się o ruchu na podstawie
obrazu. Ograniczenie to spotykane jest dość powszechnie. Rozpatrzmy przykład garncarza formującego miskę na kole garncarskim: część atrybutów sensorycznych dostępna jest wyłącznie za pomocą dotyku; chodzi między innymi
o wyczucie momentu, kiedy glina jest na granicy pęknięcia, oraz odbiór jej
tekstury. Opierając się na dotyku, garncarz jest w stanie lepiej wyczuć, w jakim kierunku może ukształtować formowany garnek, czyli lepiej odnaleźć się
w tym konkretnym środowisku enaktywnym; pracując w takim trybie, łatwiej
może wybrnąć z sytuacji, kiedy glina ma za chwilę pęknąć. Ręce wiedzą rzeczy, o których nie wiedzą oczy (Malafouris 2008; O’Connor 2006).
Na poziomie bardziej podstawowym każdy z systemów sensorycznych posiada odmienną ścieżkę sensorycznych oczekiwań. Wydarzenia, które jawią się
jako „naturalne” i oczywiste w obrębie jednego systemu sensorycznego, mogą
być nienaturalne i całkowicie nieoczywiste dla innego systemu. Co można
74

Opór to techniczny termin dotyczący mięśni funkcjonujących na zasadzie antagonizmu, gdy
ciągną one w przeciwnych kierunkach. Gimnastyka izometryczna stanowi skrajny przykład tego
zjawiska.
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przewidzieć w obrębie jednego zmysłu – na przykład: „jeśli przesunę rękę
dalej zrobię sobie krzywdę” – tego nie można przewidzieć dla innego. Różne
zmysły czynią różne atrybuty bardzo określonymi, oczywistymi, jak w przypadku: „boli mnie”.
Jest to uniwersalna właściwość systemów reprezentacyjnych: niektóre właściwości kodowane są całkiem jawnie; inne są ukryte w kodzie i dopiero trzeba je wydobyć obliczeniowo. Na przykład kwestia, czy liczba 30 163 jest podzielna przez 7, wymaga pewnych obliczeń. Cecha bycia podzielnym przez 7
nie jest tak oczywista jak podzielność przez 10 czy nieparzystość: nie da się jej
wywnioskować na podstawie ostatniej cyfry. Bez zastanowienia możemy powiedzieć, że liczba 30 163 jest nieparzysta i niepodzielna przez 10.
Na podstawie 7 jednak 30 163 reprezentowane jest jako 153 6407, i to jasne, że
jest podzielne przez 7. Jest to przejrzyste i jednoznaczne. Mniej oczywista jest
niezwykłość tego. Gdzie indziej (Kirsh 1992, 2009d) analizuję szerzej reprezentacje implicytne i eksplicytne. Każdy system sensoryczny posiada właściwy
sobie język kodowania, który wyraża pewne cechy w sposób ewidentny,
a inne pomija lub spycha na dalszy plan.
Wróćmy do tańca. Dzięki swojemu systemowi cielesno-sensorycznemu tancerz może natychmiast rozpoznać, jaki poziom kontroli konieczny jest do wykonania danego złożonego ruchu. Gdyby opierać się na informacji wzrokowej,
nie byłoby to wcale jasne. W skrajnych przypadkach ruchy, które „na oko”
wydają się wykonalne, z perspektywy systemu motorycznego są niemożliwe.
Płynie z tego wniosek, że gdy choreograf rozważa, jak można by rozwinąć
dany ruch, jego koncepcje wyprowadzane na gruncie patrzenia mogą się różnić od tych tworzonych w trybie fizycznego naśladowania i dopracowywania
ruchów tancerzy. Choreograf, podchwytując i udoskonalając ruch wykonywany przez innych, przyswaja go sobie fizycznie, a tym samym pobudza zespół intuicji motorycznych, które są różne od tych generowanych przez system wizualny.
Szczególnie dobrym przykładem jest jedno z dzieł Wayne’a McGregora, a dokładniej proces jego przygotowywania. W przedstawieniu zatytułowanym
„Ataxia” wykorzystał pewne elementy nawiązujące do ataksji, czyli zaburzeń
koordynacji ruchowej. Fenomenologia kinestetyki ludzi z ataksją jest bardzo
różna od fenomenologii kinestetyki osób normalnych. Tancerze i sam choreograf pracowali z taką grupą po to, by zrozumieć, na czym polega funkcjonowanie z ataksją. Nie ograniczono się wyłącznie do obserwacji. Kluczowa była
nauka poruszania się w sposób charakterystyczny dla osób z ataksją; zajęło to
sporo czasu. Jednak dzięki symulowaniu zaburzonych ruchów tancerze i choreograf uzyskali dostęp do zupełnie innej sfery bodźców i doznań estetycznych. Narrację tańca – czyli zasób ruchów, z których taniec konstruowany –
oparto na doświadczeniu kinestetyki właściwej ataksji. Po raz kolejny samo
patrzenie okazało się niewystarczające. W istocie jest całkiem możliwe, że
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znaczna część tańca na potrzeby dzieła została „napisana” w języku odczuć
motorycznych, nie zaś form postrzeganych wzrokowo. Poczucie ciała oferuje
zupełnie inną podstawę dla doznań estetycznych.
Jedną z konsekwencji badań nad tańcem jest obserwacja, że ciała zaangażowane są w procesy poznawcze na więcej sposobów niż powszechne kodowanie czy rezonans motoryczny. W szczególności praktyka podpatrywania, odtwarzania i udoskonalania pokazuje, że praca na pograniczu modalności może zmienić nasze pojęcie na temat jakiejś rzeczy (na przykład frazy tanecznej),
wykraczając daleko poza pierwotną modalność wzrokową. Pokazuje to, jak
ciało może przyczynić się do rozszerzenia zakresu lub pogłębienia naszych
myśli, jak nasze ciała mogą prowadzić nas ku nowym ideom, odległym od
sensorycznie specyficznych sposobów, które umożliwiły nam pierwotne zetknięcie się z tymi ideami.
To przypomina o cesze powszechnie przypisywanej procesom myślowym,
mianowicie takiej, że gdy ludzie wchodzą w interakcje z zewnętrznymi artefaktami – reprezentacjami, instrumentami, zabawkami – są w stanie nauczyć
się nowych rzeczy lub lepiej je zrozumieć. Fizyczny akt szkicowania znajomego przedmiotu pomaga nam uświadomić sobie pewne jego aspekty, których
dotychczas nie dostrzegaliśmy lub o których nie myśleliśmy. Zabawa fizycznym modelem czegoś, co wcześniej widzieliśmy tylko na filmie (może to być
na przykład zabawka typu transformer), może uświadomić nam pewne jej
głębsze cechy. To wciąż ten sam przedmiot, a my wciąż posiadamy podobne,
podstawowe pojęcie o nim, jednak wiemy o nim więcej lub postrzegamy go w
nowy sposób. Fizyczny kontakt z tą rzeczą sprawia, że nauczymy się więcej,
niż gdybyśmy tylko przyglądali się innym osobom bawiącym się tym przedmiotem. Tworzenie i pracowanie z modelami jest dobrą metodą wspomagania
poznania.

6. Ucieleśnione poznanie uzupełnione o koncepcję myślenia za pomocą
rzeczy
We wcześniejszych częściach omówiłem to, jak narzędzia mogą stać się częścią ciała, jak można wykorzystywać ciało, by modelować i symulować, i jak
wykonywanie za pomocą ciała rzeczy, z którymi mieliśmy styczność jedynie
wzrokowo, pozwala dostrzec potencjał ukryty przed percepcją wzrokową
i systemami neuronów lustrzanych. Kolejnym moim krokiem jest próba pokazania, w jaki sposób inne rzeczy – a nie tylko nasze ciała i narzędzia – mogą
zostać wykorzystane i włączone w proces myślowy. Temu poświęcona jest
niniejsza sekcja. Główny nacisk kładę na próbę rozwinięcia koncepcji myślenia za pomocą rzeczy poza jej standardową interpretację jako przerzucania
ciężaru obliczeniowego na struktury zewnętrzne, której poświęcono bardzo
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dużo uwagi w obrębie nurtów poznania usytuowanego (Clark 1997; Kirsh
2009a) i rozszerzonego (Clark 2008; Scaife i Rogers 1996).
Puntem wyjścia jest stwierdzenie, że myślenie pojmowane jako wyciąganie
wniosków może być realizowane w systemie percepcyjno-motorycznym i częściowo poprzez manipulowanie zewnętrznymi elementami w sposób, który
jest ściśle sprzęgnięty z procesami wewnętrznymi. Manipulacja zewnętrznymi
elementami, nawet gdy sobie tego nie uświadamiamy, jest formą symulacji.
Nasze interakcje z obiektem wprowadzają nasz system percepcyjnomotoryczny w stan oczekiwań i milcząco przypisujemy przewidywanym sytuacjom prawdopodobieństwa różnego rodzaju w oparciu o to, co sami moglibyśmy zrobić. Rozważmy najprostszy przypadek: ktoś miał przewrócić jakiś
obiekt na bok; w wyniku jego działań odsłaniają się dotychczas niewidoczne
części przedmiotu; zaczyna on wnioskować, co znajduje się na spodniej części
lub jaki ma ona kształt, formułuje pewne oczekiwania dotyczące tej spodniej
części, zanim faktycznie ją zobaczy. Tylko kilka teorii uznałoby tego typu formułowanie oczekiwań i stopniowe uzupełnianie wzorca za formę rozumowania. Jednak formalnie rzecz ujmując, ekstrapolacja jest odmianą wnioskowania indukcyjnego, a uzupełnianie wzorca uznać należy za ekstra- lub interpolację.
Załóżmy teraz, że nasz osobnik zamierza wykonać jakąś bardziej interesującą
czynność zakładającą manipulację. Przykładowo może uderzyć przedmiotem
o krawędź blatu lub oblać go wodą. Jeszcze przed chwilą działania te były
mało prawdopodobne, a wywołana przez nie informacja zmysłowa wywrze
znaczący wpływ na drzewo kontynuacji, czyli kratownicę reprezentującą
możliwe sytuacje, które ów osobnik brał pod uwagę w swoich przewidywaniach przyszłych wydarzeń. Z uwagi na charakter niektórych działań oczekiwania te mogą mieć więcej do czynienia z przyczynową mechaniką przedmiotu niż z jego kształtem. Przykładem mechaniki przyczynowej jest efekt odkręcania zakrętki z butelki. Zgodnie z proponowanym przeze mnie ujęciem podmiot, przystępując do tej czynności, symuluje nie tylko odkręcenie zakrętki,
lecz także cały proces odkręcania. W toku odkręcania jego system percepcyjno-motoryczny przewiduje przyszłe stany, spośród których wiele przedstawia
świat, w którym zakrętka całkowicie spada z butelki. Moja hipoteza jest taka,
że gdy ludzie myślą za pomocą rzeczy, liczą na to, że świat będzie symulował
sam siebie, i w ten sposób ludzie stymulują siebie samych. Pośrednio kontrolują swoje własne stany poznawcze. Świat wykonuje za nich część procesu
rozumowania, wprowadzając ich kolejne stany, istotne z perspektywy rozumowania. A zatem gdy rzeczy poddawane manipulacji ulegają zmianom, ludzie wprowadzają poprawki do swojego systemu kontynuacji (oraz środowisk
enaktywnych). Tego typu rewizja przestrzeni potencjalnych kontynuacji równoznaczna jest zmianie ich enaktywnej percepcji tego, co się dzieje. Jednak
z matematycznego punktu widzenia operacja ta jest formalnie tożsama z indukcją, a zatem może być uznana za przejaw uczenia się i rozumowania. Pod-
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sumowując: jeżeli zadalibyśmy komuś odkręcającemu zakrętkę pytanie, czy
jeżeli będzie on kontynuował tę czynność, to czy uda mu się usunąć zamknięcie – wówczas jego odpowiedź („Tak, uda się”) wyda nam się efektem procesu
myślowego. I rzeczywiście nim będzie, jednak nie stanowi to myślenia propozycjonalnego w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Zgodnie z tradycyjnym ujęciem (Harman 1986), za każdym razem, gdy próbujemy otworzyć butelkę, eksperymentujemy, a pewna porcja informacji jest
przyswajana w toku indukcji, dedukcji lub abdukcji. Formułujemy wewnętrzną hipotezę na temat tego, jaki jest świat i jaki będzie wpływ kręcenia na zakrętkę. Sprawdzamy ją, przeprowadzając doświadczenie na fizycznym
przedmiocie. Nasze przekonania są rewidowane, formułowane są nowe opinie. Cały ten proces nie zakłada żadnych zmian w sposobie postrzegania,
pojmowania czy w naszych umiejętnościach. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem
percepcja nie jest niczym innym niż pasem transmisyjnym stanów świata.
Efektem takiego ujęcia jest to, że propozycjonalne reprezentacje świata uznane zostają za wystarczające, a rozumienie sprowadzone zostaje do starej, do75
brze znanej idei operacji na reprezentacjach propozycjonalnych , którym
blisko do koncepcji języka myśli (Fodor 1975).
Dla odmiany, gdy nasz myślący osobnik wnioskuje cokolwiek, często będzie
zdawał relację ze swoich oczekiwań kodowanych przez jego system kontynuowania. Kratownica kontynuacji nie jest jednak reprezentacją propozycjonalną. Wewnętrzne symulacje mogą wywołać zmiany w obrębie tego systemu. Gdy nasz osobnik nie będzie w stanie skutecznie zasymulować wewnętrznie rozwoju sytuacji lub po prostu ma zbyt mało pewności co do możliwych kierunków tego rozwoju, może po prostu sięgnąć i zacząć odkręcać
nakrętkę, czyli wykonać operację zewnętrznej symulacji. W przeciwieństwie
do Harmana (1986) nie traktuję tego jako ekwiwalentu wykonywania eksperymentu. Osobnik robi to, by zrewidować zbiór możliwych kontynuacji. Nowa
informacja przebudowuje współtworzone przez niego środowisko enaktywne.
Dochodzimy do tego, że myślenie ciałem jest zewnętrzną wersją idei poznania
ucieleśnionego, zgodnie z którą znaczna część naszego poznania zależy od
wewnętrznych symulacji rzeczy. W literaturze z zakresu poznania ucieleśnionego symulacja jest wewnętrzna. W tym oraz innych tekstach starałem się
rozszerzyć zakres tej kategorii. Skoro symulacje wewnętrzne mieszczą się
w kategorii myślenia, to dlaczego nie zaliczyć do niej również symulacji zewnętrznych (Kirsh 2010). Jeśli wydaje się to zbyt radykalne, powinniśmy
przynajmniej uznać koordynację procesów wewnętrznych i zewnętrznych za
myślenie. Jest to jedynie kwestia kosztów: tego, czy korzystniej jest symulować
75

Odsyłam jednak do tekstu Johnson-Laird (1989) i zaprezentowanego tam bazującego na modelach podejścia do rozumowań propozycjonalnych opartych na elementach strukturalnych, które
same w sobie nie muszą stanowić składowych zdań.
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wewnątrz, za pomocą obrazów i koncepcji, czy na zewnątrz za pomocą obiektów fizycznych, lecz w sposób kontrolowany.
Wierzę, że rozwój perspektywy, zgodnie z którą dosłownie myślimy za pomocą rzeczy, wywrze ogromny wpływ na sposób, w jaki projektanci rozumieją
interaktywne przedmioty i systemy.

7. Podsumowanie
Nurt HCI jest na rozdrożu. Wkraczamy w nową rzeczywistość fizycznych, naturalnych, namacalnych interfejsów. Możemy wchodzić w interakcje z obiektami cyfrowymi, gestykulując lub wykonując ruchy ciałem, manipulując
przedmiotami codziennego użytku, a nawet modulując aktywność własnego
mózgu, by sterować jakimś urządzeniem. By zrozumieć naczelne zasady rządzące tą nową rzeczywistością, musimy zapoznać się z ustaleniami aktualnie
prowadzonych badań nad poznaniem ucieleśnionym, rozproszonym i usytuowanym oraz wejść w bliższe relacje z tymi nurtami.
W niniejszym tekście zgłębiono koncepcję absorbcji narzędzia oraz procesu
dopasowania reprezentacji wewnętrznych przestrzeni personalnej i peripersonalnej do przedmiotów, którymi manipulujemy za pomocą naszych rąk lub
które nosimy na swoim ciele. Wciąż pozostają otwarte pytania o to, jak dalece
możemy rozwinąć repertuar naszych działań w ramach systemów teleobecności oraz zdalnego sterowania oraz jak dalece możemy rozwinąć nasze funkcje poznawcze poza ich normalną semantykę. Czy możliwe jest sterowanie
wysięgnikami wyposażonymi w tuziny palców pracujących niezależnie
w sposób całkowicie naturalny, czyli poprzez włączenie ich w nasz system
cielesny? Jaka jest funkcja mapowania między naszym własnym repertuarem
działań a repertuarami tworzonymi dzięki „narzędziom”? Wprowadziłem
kategorię środowiska enaktywnego, by zdefiniować – podobnie jak czynił to
Gibson – współtworzone środowisko działania w kategoriach tego, co jesteśmy
w stanie zrobić. Jednak w odróżnieniu od Gibsona uwzględniłem czynności
wspomagane przez narzędzia jako część dostępnego nam repertuaru działań
będących jednocześnie sposobami przekształcania naszego środowiska enaktywnego. Dla agenta świat jest konstelacją krzyżujących się, nachodzących na
siebie środowisk enaktywnych, powstałych za sprawą wykorzystywanych
narzędzi oraz otaczających nas zasobów. Gdy chwytamy lub odkładamy narzędzie, zmienia się zakres naszych możliwości działania, która prowadzi do
zmiany środowisk enaktywnych, w których aktualnie przebywamy. Z uwagi
na to, że narzędzia zmieniają nasz repertuar działań, kształtują również nasze
postrzeganie oraz pojęcie o rzeczach, które można wykorzystać i na nie oddziaływać. Idea ta, o ile będzie dalej rozwijana, może okazać się przydatna
w zrozumieniu, jak interakcja z [technologiami] cyfrowymi zmieni nasze poczucie tego, co jesteśmy w stanie robić.
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Sądzę, że uprawnione jest stwierdzenie, że przedstawiciele nurtu HCI już jakiś
czas temu przyjęli w taki czy inny sposób, że narzędzia modyfikują naszą percepcję, koncepcje, a nawet nasze ciała, choć uczynili to bez odpowiedniego
wsparcia empirycznego i teoretycznego. Dopiero teraz zaczynają pojawiać się
badania popierające tę koncepcję. Obecnie potrzebujemy również teoretycznego i empirycznego uzasadnienia dla nowszej wizji naszych ciał oraz tego, do
czego są zdolne. Przytaczane tu badania nad tańcem dowodzą, że ludzkie ciało może być wykorzystywane do realizacji przeróżnych czynności poznawczych. W szczególności ludzie wykorzystują swoje ciała nie tylko po to, by
oddziaływać na świat, urzeczywistniać lub współtworzyć swoje środowiska
działania, ale także po to, by reprezentować, modelować i wreszcie wspomagać procesy uczenia się. Wykorzystują ciała jak systemy symulujące lub modelujące, które umożliwiają tworzenie projekcji odnoszących nas do rzeczy niewidocznych i trudnodostępnych w innym trybie. Tymi niewidocznymi rzeczami mogą być frazy taneczne, których podejmujemy się nauczyć, lub wybrane ich aspekty, na których musimy się skupić by opanować daną frazę
w stopniu mistrzowskim. Tancerze wykorzystują swoje ciała również jako
analogowe urządzenia obliczeniowe, gdyż mogą polegać na mechanicznych
właściwościach swoich ciał, by fizycznie wykonać trajektorie, które w innym
wypadku musiałyby zostać zaplanowane i wyliczone.
Ponadto dowiedzieliśmy się, że tancerze robią dobry użytek z różnych swoich
zmysłów. Na przykład percepcja kinestetyczna ujawnia inne właściwości niż
zmysł wzroku, przy czym ze względu na sposób ich kodowania właściwości te
ułatwiają to rozpoznanie poprawności pewnych wnioskowań, co byłoby niemal niemożliwe, gdyby posługiwać się wyłącznie wzrokiem bez poruszania
ciałem. Obserwowany przez nas choreograf, wykorzystując swój zmysł kinestetyczny, był w stanie „zobaczyć” właściwości estetyczne i narracyjne tańca,
niedostępne w ramach modalności wzrokowej. Wykorzystuje wzrok, by obserwować, jak jego tancerze pracują nad frazami, jednak same frazy analizuje
z wykorzystaniem własnego ciała, by móc je stosować i wydobyć ich potencjał
choreograficzny.
Skoro wiemy już, że narzędzia i ciała mogą wspomagać nasze myśli, naturalny
wydaje się ostateczny krok, czyli potraktowanie również innych przedmiotów
materialnych jako rzeczy, za pomocą których możemy myśleć. Prezentowana
tu hipoteza utrzymuje, że znaczna część procesów myślowych człowieka
przebiega w obrębie systemu percepcyjno-motorycznego lub w jego przedłużeniach. Wchodzimy w interakcje ze światem i tym samym fizycznie symulujemy pewne przewidywane sytuacje, lub też symulujemy pewne procesy, które kształtują nasze wewnętrzne przewidywania dotyczące kierunków rozwoju
sytuacji. Rewizja oczekiwań percepcyjno-motorycznych nie dokonuje się ani
w sposób propozycjonalny, ani świadomy. Jest to forma poznania implicytnego i głęboko osadzonego w naszym systemie percepcyjnym. Jednak prowadzi
ono do zmian sposobu, w jaki mentalnie symulujemy przyszłość. A zatem
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gdyby kogoś zapytać, czy siedzenie na krześle prowadzi do rozkładu nacisku
na nogi krzesła, osoba ta mogłaby przeprowadzić w umyśle symulację siadania na krześle lub sięgania w dół, pod nogi krzesła, oraz sprawdzania jego
wagi. Alternatywnie osoba ta, rozpoczynając swoje rozumowanie, mogłaby
fizycznie usiąść na krześle i wykorzystać wywołane tym aktem zmiany w swoim systemie kontynuowania, by uczynić symulacje mentalne intuicyjnymi.
Kiedy już zrozumiemy złożoną relację między symulacjami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, między wewnętrznym realizowaniem czynności a wykonywaniem ich na zewnątrz, będziemy w stanie osiągnąć zupełnie nowy poziom
w dziedzinie projektowania i stworzyć lepszy pod względem poznawczym
świat koordynacji fizyczno-cyfrowej.

Podziękowania
Badania empiryczne, których wyniki przytaczam w artykule, realizowane
były na przestrzeni trzech lat przez studentów uczęszczających na pięć z moich kursów oraz studentów pracujących w moim laboratorium. Chciałbym w
szczególności podziękować Shannon Cuykendale, Richardowi Caballero, Ethanowi Souter-Rao, Davidowi Mazurowi oraz dr Dafne Muntanyola. Jestem
wyjątkowo wdzięczny za możliwość zrealizowania badań etnograficznych
poświęconych pracom choreograficznym Wayne’a McGreogora | Random
Dance, w tym za możliwość rejestrowania prób za pomocą kamer wideo,
przeprowadzania wywiadów oraz możliwość poznania świata profesjonalnego tańca.
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Prezentowany w niniejszym numerze Avantu artykuł Davida Kirsha to świetny przykład tego, jak dużo może wnieść do nauk kognitywnych kilka relatywnie prostych badań, zrealizowanych bez wykorzystania zaawansowanych
technologicznie metod typu neuroobrazowanie, poświęconych banalnym na
pierwszy rzut oka kwestiom. Wybrane wyniki badań Kirsha nad tańcem oraz
techniką markowania zaprezentowano polskiemu czytelnikowi w tekście
„Myślenie za pomocą ciała” (Avant T/2012). Zamieszczony w tym numerze
tekst to zdecydowanie obszerniejsze omówienie wyników wywiadów, obserwacji oraz eksperymentów z udziałem 10 tancerzy oraz choreografa tworzących zespół Random Dance. Nie jest to jedynie raport z badań: wychodząc od
analiz tańca, Kirsh omawia szereg kwestii zarówno natury teoretycznej, jak
i praktycznej.
Wyniki przytaczanych badań stanowią podstawę do rewizji pewnych rozpowszechnionych w obrębie neurokognitywistyki przekonań na temat poznania
motorycznego, systemów lustrzanych oraz skuteczności symulacji wewnętrznych jako metody uczenia się. W trakcie badań zadano sobie pytanie, co będzie najskuteczniejszą techniką treningu nowej frazy tanecznej: symulacja
mentalna, fizyczne ćwiczenie, czy może ćwiczenie frazy w niepełnej, wypaczonej postaci. Neuronauka poznawcza przekonuje, że symulacja mentalna
może być równie skuteczna jak samodzielne, fizyczne ćwiczenie obserwowanego ruchu. Ponadto obserwowanie innych daje niekiedy równie dobre rezultaty co samodzielne ćwiczenie czynności. Dzieje się tak, gdyż – jak to wynika
z teorii poznania motorycznego – podczas symulacji wewnętrznej wyspecjalizowane ośrodki w naszym mózgu „wykonują” wszystkie czynności neuronalne, które wykonałby podczas faktycznej „zewnętrznej” realizacji ruchu. Wyniki uzyskane przez Kirsha pokazują jednak, że symulacja i obserwacja innych mogą być skutecznymi technikami uczenia się i treningu w przypadku
prostych czynności motorycznych, jednak w przypadku złożonych zadań
(choćby fraz tanecznych wykonywanych przez wysokiej klasy tancerzy) po-
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dejście takie zawodzi. Podczas eksperymentu przeprowadzonego przez Kirsha
i jego współpracowników proszono, by część badanych tancerzy ćwiczyło
frazy wyłącznie „w głowie”, podczas gdy inni mieli wykonywać je fizycznie
lub jedynie markować. Wynik treningu był taki, że ćwiczący „w głowach” wykonywali z czasem ruch gorzej niż na początku. Prawdziwym zaskoczeniem
było jednak to, że nauka frazy poprzez pracę nad uproszczonym modelem
oddającym wyłącznie wybrane jej aspekty była zdecydowanie skuteczniejsza
niż powtarzanie całej frazy z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów. Stoi to
w sprzeczności nie tylko z potocznymi przekonaniami na temat procesu uczenia się (często zakładającymi wizję relacji między mistrzem a skrupulatnie
naśladującym go uczniem), ale także z naszym dość „romantycznym” wyobrażeniem tańca (rzadko rozważamy tę czynność jako coś, co możemy rozłożyć
na przysłowiowe czynniki pierwsze, a potem złożyć w całość, osiągając w ten
sposób „na wyjściu” coś doskonalszego niż „na wejściu”). W omawianym artykule przytoczono przykłady, które pokazują, że uczenie się złożonych czynności poprzez pracę z uproszczonymi, wypaczonymi modelami lub wyizolowanymi aspektami działania sprawdza się nie tylko w przypadku tańca, ale
także gry na instrumentach muzycznych czy projektowania przestrzeni architektonicznych. Sugeruje to, że zaobserwowane zjawisko wzrostu skuteczności
nauki motorycznie złożonych czynności poprzez pracę z uproszczonymi modelami może być powszechniejsze niż ktokolwiek przypuszczał.
Kirsh nie tylko wykorzystuje swoje badania, by podjąć dyskusję z neurokognitywistyką, ale także wnosi istotny wkład do badań nad narzędziowością oraz
do poznawczej teorii narzędzi. We wcześniejszych publikacjach badacz ten
zawsze wykraczał poza proste wyobrażenia tego, jak technologie i fizyczne
artefakty „wspomagają” procesy poznawcze. W wielu dziedzinach nauki za
sukces można by uznać już samo przekonujące wykazanie, że zewnętrzne
względem nas rzeczy, nieożywione przedmioty fizyczne, narzędzia, czynniki
architektoniczne, szeroko pojmowane wytwory technologii i tym podobne
pełnią jakieś funkcje poznawcze lub społeczne – i zwrotnie w jakiś sposób
wpływają na tworzących je ludzi. W obrębie nauk społecznych pracę polegającą na uwrażliwianiu w tej kwestii wykonywali między innymi Marshall
McLuhan, Edward T, Hall i Bruno Latour. Z kolei w obrębie nauk kognitywnych wskazać można wiele badań, które poświęcają uwagę wykorzystaniu
narzędzi. Nie wydaje się jednak, by nauki kognitywne oferowały jakąś zunifikowaną teorię wiążącą przedmioty fizyczne z procesami poznawczymi. Mamy
raczej do czynienia z rozpowszechnioną opinią, że artefakty czy ogólnie biorąc obiekty fizyczne są istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę,
wyjaśniając ludzki umysł. Ponadto dysponujemy pewnym katalogiem ujęć
rozmaitych funkcji poznawczych pełnionych przez zewnętrzne względem nas
rzeczy. Przykładem jest neuronalna koncepcja narzędzi i ich wpływu na przestrzeń peripersonalną, koncepcja reprezentacji zewnętrznych, jak również
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dokonane przez samego Kirsha omówienie rozmaitych funkcji poznawczych
76
przestrzeni .
Kirsh nie poprzestaje na uwrażliwieniu nas na fakt, że obiekty fizyczne, w tym
części naszego ciała, pełnią istotne funkcje poznawcze. Zapytuje, co dokładnie
robią te rzeczy. Być może prezentowany tekst nie jest przyczynkiem do jednolitej kognitywnej teorii materialnych obiektów, niewątpliwie jednak stanowi
obiecujący krok w kierunku wzbogacenia poznania usytuowanego/ucieleśnionego/rozproszonego (niepotrzebne skreślić) o koncepcję myślenia za pomocą
rzeczy.
Zdecydowanie ważniejsze od teoretycznych wydają się praktyczne czy też
inżynieryjne implikacje tekstu. Kirsh nie tylko pyta się o to, co robią przedmioty fizyczne lub części naszego ciała, ale zastanawia się również, w jaki
sposób odpowiedzi na te pytania przekładają się na budowanie interfejsów
czy projektowanie form interakcji człowiek-komputer w informatycznych
środowiskach bliskiej przyszłości. Zastanawia się także nad tym, jak przeprojektować proces uczenia się, aby go maksymalnie skrócić lub pozwolić osobie
uczącej się uzyskać dostęp do zupełnie nowego zestawu wiedzy, umiejętności
lub konceptualizacji. Wraca tu po raz kolejny pytanie, które przewija się w
innych jego pracach: Jak sprawić, byśmy byli w stanie pomyśleć czy wykonać
rzeczy obecnie nie-do-pomyślenia lub niewykonalne?
Warto w tym miejscu przytoczyć pewną ideę, którą Kirsh wprowadza w jednym z wcześniejszych tekstów dla opisania rozwoju procesów poznawczych,
zarówno w wymiarze onto-, jak i filogenetycznym, a mianowicie bootstrap.
Termin ten dosłownie oznacza pętlę przy cholewie buta, która ułatwia jego
wciąganie. Spotykany jest w wielu dziedzinach nauki dla oznaczenia samopodtrzymujących się procesów rozwoju zachodzących bez zewnętrznej interwencji. Na przykład w informatyce bootstraping (lub po prostu booting) to
(samo)rozruch komputera: po włączeniu maszyny uruchomiona zostaje sekwencja instrukcji, przy czym początkowe proste polecenia uruchamiają kolejne, bardziej złożone, w wyniku czego system operacyjny zostaje załadowany do pamięci urządzenia. Jak ma się to jednak do rozwoju poznania w wymiarze poszczególnych osobników czy człowieka jako gatunku? W wymiarze
indywidualnym różnego rodzaju urządzenia i reprezentacje zewnętrzne pozwalają osobnikowi na opanowanie nowych umiejętności, w tym obsługi nowych artefaktów, które pozwolą mu wejść na jeszcze wyższy poziom, przy
czym pewne umiejętności opanowujemy z czasem w takim stopniu, że do ich
realizacji nie potrzebujemy już zewnętrznego wsparcia w postaci artefaktu.
Świetnym przykładem tego typu internalizacji zewnętrznej rzeczy prowadzącym do osiągniecia nowych umiejętności jest technika umysłowego liczydła
76

Osobną kwestią jest to, czy nauki kognitywne potrzebują jednej, spójnej teorii wyjaśniającej
rolę przedmiotów materialnych, czy też mogą poprzestać na wykorzystaniu pewnej eklektycznej
„skrzynki narzędziowej” zawierającej kilka osobnych pomysłów.
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przywoływana przez Kirsha. W wymiarze całego gatunku również dostrzec
można podobny proces; polega on na tym, że w wyniku poszczególnych innowacji oraz ich kumulacji powstaje baza, która zapewnia kolejnym pokoleniom
„lepszy start” lub szybszy rozwój umiejętności oraz możliwości poznawczych.
Nie chodzi tylko o osiągnięcia przeszłych pokoleń zmaterializowane w postaci
przedmiotów fizycznych, ale także o nieustannie rozwijane techniki celowego
uczenia się. Zawdzięczamy temu fakt, że dziś opanowanie arytmetyki zajmuje
nam kilka lat nauki szkolnej, podczas gdy w czasach Rogera Bacona – przynajmniej według jego oceny – wymagało to lat kilkudziesięciu. Podobnie dzisiejsi muzycy bardzo szybko dorównują lub przerastają pod względem technicznego wykonania utworów legendarnych wirtuozów przeszłości.
Zaprezentowana przez Kirsha analiza nauki złożonego motorycznie tańca
pokazuje, jak możliwe jest tego typu przyśpieszenie poznawcze. Okazuje się,
że nie ma w nim niczego magicznego, choć nie obywa się to bez swoistych
sztuczek, takich chociażby jak markowanie. Mogą się one wydać banalne –
być może dlatego nie poświęca się im uwagi w literaturze fachowej – jednak
pozwalają nam one przekraczać własne ograniczenia poznawcze (związane
między innymi z wydolnością wyobraźni czy pojemnością biologicznej pamięci roboczej) i wykraczać poza samych siebie.
Traktując analizy Kirsha jako inspirację, możemy we własnym zakresie zastanowić się nad tym, jak przyspieszyć procesy transmisji i rozwoju wiedzy czy
umiejętności. Przykład badań Kirsha pokazuje, że warto posługiwać się (pozornie) banalnymi przykładami, jeżeli potrafimy potraktować je jako modele
procesów bardziej złożonych, podobnie jak markowanie, czyli wykonywanie
wypaczonych wersji fraz tanecznych pozwala lepiej opanować i „zrozumieć”
taniec. Biorąc to pod uwagę, każdy z nas może wykorzystać swoją znajomość
przyziemnych czynności, gier lub łamigłówek, by zrozumieć, jak skuteczniej
uczyć się od innych, samodzielnie doskonalić się oraz przekazywać wiedzę
innym.
Rozważmy problem, jak można nauczyć kogoś w maksymalnie krótkim czasie
i przekazując minimalną porcję informacji sprawnego posługiwania się nożem szefa kuchni. Aby doprecyzować to zadanie, przyjmijmy, że mamy przygotować krótki film instruktażowy, w związku z czym nie będziemy mieli
możliwości, by pozwolić adeptowi kroić produkty i na bieżąco nagradzać go
lub karcić go za popełniane błędy, jednak osoba instruowana będzie mogła
przewijać film, zatrzymywać go i obejrzeć kilkakrotnie. Na jakie elementy
konstrukcji narzędzia warto zwrócić uwagę? Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, w jakim celu nóż szefa kuchni ma tak zwany „brzuch” lub tak szeroki
„płaz” i czy to jest istotne dla nowicjusza? Jak najlepiej (czyli w sposób łatwy
do zrozumienia i zapamiętania) wyjaśnić ułożenie palców dłoni podającej
produkt: (a) po prostu je zademonstrować, (b) wskazać na schemacie, zdjęciu
lub animacji stawy lub paliczki środkowe stanowiące punkty styku ręki z pła-
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zem pracującego noża, (c) wyjaśnić, jak nie należy trzymać ręki podającej,
pokazując czy sugerując konsekwencje błędnego chwytu, a dopiero po tym
proponując chwyt z podkurczonymi placami na kształt szponów (claw grip)
podczas krojenia? Być może część czytelników uzna to za przysłowiowe „dzielenie włosa na czworo” lub rozwodzenie się nad banalną czynnością, bo cóż
77
interesującego jest w krojeniu . Jednak to, jak większość z nas używa noży
kuchennych (a także nasza niezdolność do przypisywania funkcji różnym
rodzajom noży czy poszczególnym ich częściom oraz nieumiejętna ich konserwacja), świadczy o tym, że korzystanie z tych narzędzi nie jest czymś
oczywistym, co przychodzi samo z siebie. Czy jednak najlepszym sposobem
nie jest obserwacja ekspertów przy pracy? Można próbować podpatrzeć pracę
profesjonalnego kucharza, zastanówmy się jednak, jak wiele istotnych szczegółów umknie nam za pierwszym razem. Ile razy będziemy zmuszeni wracać
pamięcią do obserwacji lub prosić o ponowną demonstrację, zanim oddzielimy kwestie istotne od pobocznych? Jak długo będziemy musieli sami ćwiczyć,
nim zrozumiemy, dlaczego pewne rzeczy opłaca się robić tak, a nie inaczej.
Ponadto ucząc się samemu, czyli bez instruktażu eksperta, ryzykujemy, że
utrwalą nam się pewne złe nawyki (dołączymy sobie do nich odpowiednią
racjonalizację), których trudno będzie się oduczyć.
Aby zrozumieć zawodność obserwacji jako metody nauki, warto przytoczyć
przykład z dziedziny boksu. Jest dość prawdopodobne, że niepoinstruowany
laik skupi wzrok na torsie, rękach i pięściach boksera wykonującego cios lewy
prosty i zignoruje biodra oraz nogi. Prawidłowe wyprowadzenie tego ciosu
zakłada odpowiedni obrót bioder oraz wyrzucenie całego ciała do przodu
przez ruch nogi tuż przed momentem uderzenia w cel. Sama informacja trenera, że ciosowi musi towarzyszyć skręt bioder i krok, może być niewystarczająca, gdyż kluczowe jest to, że czynności te muszą nastąpić w ostatniej fazie
ciosu, a gdy skupiamy się na demonstrującym to bokserze, łatwo ten fakt
przegapić. Podobne problemy rodzi próba zrozumienia ciosów na drodze obserwacji, gdyż przysłowiowa „praca nóg” w boksie służy nie tylko temu, by
zawodnik był trudno uchwytny na ringu i uzyskał przewagę taktyczną nad
przeciwnikiem. Tymczasem jest to dla wielu osób niemal odruchowa interpretacja tej frazy. Takie zrozumienie znaczenia pracy nóg przesłania nam fakt
przypuszczanie ważniejszy, a mianowicie to, że w boksie siła ciosów bierze się
z dynamiki nóg i bioder. W kontekście rozważań Kirsha warto również zwrócić uwagę na to, jak trenerzy demonstrują ciosy bokserskie: podobnie jak pro77

Oczywiście można również stwierdzić, że jest to wiedza całkowicie dla nas zbyteczna, gdyż nie
jesteśmy zawodowymi kucharzami, którzy muszą przerabiać ogromne ilości produktów spożywczych, a jeżeli już kroimy, to tylko po to, by przygotować posiłki dla siebie lub małej grupy osób.
Ile jednak godzin naszego życia zaoszczędzilibyśmy, gdyby w młodości ktoś w ciągu zaledwie
kilku chwil objaśnił nam i zademonstrował prawidłowe techniki. Przede wszystkim jednak otworzyłoby to przed nami całe spektrum możliwości kulinarnych. Jest to zrozumiałe w szczególności
dla osób, które wiedzą, na czym polega różnica między krojeniem w plastry (slicing), siekaniem w
dużą, niekoniecznie nieregularną kostkę (chopping), kostkę regularną (dicing) oraz kostkę tak
drobną, jak tylko się da (minecing).
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fesjonalni tancerze markują je i omawiają aspekt po aspekcie, gdyż – przypuszczalnie – w ten sposób uczącemu się łatwiej jest je opanować. Wyprowadzając cios, musimy jednocześnie brać pod uwagę pozycję kilkunastu części
ciała, co ma znaczenie w kontekście siły, precyzji i szybkości ciosu, ale również – osłonę wrażliwych części ciała przed kontratakiem. Trudno jednak, by
początkujący bokser opanował te wszystkie rzeczy naraz, jednocześnie pamiętając o bardziej szczegółowych kwestiach, choćby o oddechu czy o tym, że jest
to zaledwie jeden z elementów kombinacji ciosów.
Rozważania tego typu można by ciągnąć dalej. Jak w przeciągu godziny można przećwiczyć laika w rozwiązywaniu popularnych łamigłówek typu Sudoku, by był w stanie pominąć etap samodzielnego odkrywania heurystyk i niemal natychmiast osiągnął poziom eksperta rozwiązującego trudne zadania w
przeciągu minut (i czy to w ogóle możliwe)? Jak daleko można doprowadzić
osobę ćwiczącą jakiś system lub sztukę walki, trenując ją zdalnie za pomocą
filmu instruktażowego i manekina treningowego lub szkoląc ją bezpośrednio,
jednak bez sparingów lub choćby ćwiczenia ciosów na żywym przeciwniku?
Czy można nauczyć kogoś karate „metodą”, która została zaprezentowana
78
w filmie Karate Kid ? Jak bardzo można pomóc dzieciom w rozwoju umiejętności matematycznych, grając z nimi w odpowiednio dobrane gry planszowe
lub karciane, i w jakim stopniu podejście takie może zastąpić tradycyjną edukację matematyczną? Pytania te mogą wydać się absurdalne, jednak po zapoznaniu się z przytaczanymi wynikami eksperymentów oraz analizami autorstwa Davida Kirsha zaczynamy inaczej myśleć o naszym umyśle, o tym, jak się
uczy i do czego możemy go zmusić.

78

Wyjaśnienie dla tej części czytelników, którzy nie widzieli tego filmu z 1984 roku: na początku
mistrz szkoli swojego młodego ucznia w technikach karate, polecając mu między innymi mycie
samochodu gąbką kolistymi ruchami raz prawą, raz lewą ręką; potem przychodzi kolej na woskowanie karoserii, po czym uczeń ćwiczy ruchy nadgarstków w górę i w dół, malując sztachety
drewnianego płotu i polerując podłogę; w ten sposób uczeń ten nieświadomie opanowuje podstawowe dla sztuki karate ruchy rąk.
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Streszczenie
Niniejszy tekst wprowadza pojęcie wyobraźni ontologicznej. Stanowi on próbę scalenia dwóch tradycji: socjologii krytycznej ze studiami nad nauką
i technologią – STS (wraz z Teorią Aktora-Sieci – ANT). Przez przeciwstawienie
obu tych tradycji intelektualnych staram się pogodzić humanistyczną wrażliwość etyczno-polityczną z posthumanistyczną przenikliwością ontologiczną.
Wychodzę z założenia, że współczesny świat potrzebuje nowej ontologii społecznej i opartej na niej nowej teorii krytycznej w celu przezwyciężenia
przyjmowanej nieświadomie, modernistycznej „plasterkowej” wizja ontologii
społecznej. Jestem przekonany, że potrzebujemy nowych ujęć ontologii tego,
co społeczne, oraz dyspozycji badawczej, którą nazywam wyobraźnią ontologiczną.
Słowa kluczowe: wyobraźnia ontologiczna; ontological turn; solipsyzm metodologiczny; interdyscyplinarność; fronesis.

Wstęp
Pojęcie wyobraźni ontologicznej, które proponuję w poniższym tekście, to
próba połączenia dwóch tradycji: socjologii krytycznej oraz społecznych studiów nad nauką – STS (wraz z teorią aktora-sieci – ANT). Można skrótowo na79
zwać ten projekt fuzją Millsa z Latourem. Cóż to znaczy? Pierwszy z autorów
to symbol socjologii krytycznej (por. Mucha 1986), drugi wraz z Donną Hara80
way stał się znakiem rozpoznawczym refleksji posthumanistycznej . Zderze-

79

Chodzi oczywiście o książkę Wyobraźnia socjologiczna (Mills 2007).

80

Zakwalifikowanie B. Latoura jako autora posthumanistycznego może być częściowo mylące.
Teoria aktora-sieci w swej późnej postaci jest „realistycznym realizmem”, Latour stanowczo odci-
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nie tych dwóch postaci to próba pogodzenia ognia z wodą: humanistycznej
wrażliwości etyczno-politycznej z posthumanistyczną przenikliwością ontologiczną. Dlaczego potrzebujemy takiej syntezy? Wychodzę z założenia, że jednym z problemów trapiących współczesną humanistykę i nauki społeczne jest
ich izolacja od problemów społecznych (Flyvbjerg 2001: 166). Dlatego potrzebujemy odnowienia potencjału myśli krytycznej (socjologii i filozofii publicznej). Jednym z powodów tego, że nauki społeczne nie potrafią adekwatnie
uczestniczyć w debatach na temat trosk i problemów naszych zbiorowości,
jest podzielana w przez te nauki ontologia społeczna. Jest nią przyjmowana
nieświadomie modernistyczna „plasterkowa” wizja ontologii społecznej
(w szerszym sensie tego słowa), w której wydziela się podsystem społeczny (w
sensie węższym) oraz podsystemy kultury, polityki, ekonomii, nauki, religii
81
itd. Dziś wiemy, że nie da się utrzymać tych fikcyjnie zakreślonych granic
nowoczesności (por. Beck 1992, Feenberg 2010: 181). Dziura ozonowa, ruchy
antyszczepionkowe, bezpieczeństwo energetyczne, terroryzm, przebudzenie
religijne nie mieszczą się w prostych modernistycznych ramach (por. Latour
2011). Łatwo dostrzec, że wszystkie te zjawiska są połączone i jak wiele tracimy, gdy analizujemy je odrębnie. Jestem przekonany, że potrzebujemy nowych ujęć ontologii tego, co społeczne, oraz dyspozycji badawczej, którą nazywam wyobraźnią ontologiczną.
Jaka jest geneza tego konceptu? Punktem wyjścia jest następująca diagnoza.
Otóż jestem przekonany, że myśl krytyczna jest w poważnym kryzysie, częściowo dzieje się tak dlatego, że podczas swej ewolucji zerwała z myśleniem
ontologicznym. To wiąże się ze zbytnim przywiązaniem do analiz epistemologicznych, częściowo wynika to z dziedzictwa kantowskiego i neokantowskiego
oraz z krytyki postmodernistycznej. Kolejnym problemem jest „bezzębność”
socjologii krytycznej w sporach dotyczących problemów i kontrowersji naukowo-społecznych. Wymownym przykładem jest Habermas, który stworzył
rozbudowaną teorię nowoczesności i modernizacji bez analizowania kwestii
związanych z techniką (Feenberg 2010: 129–156). Jest to także związane z tendencjami neoluddycznymi, które narastały od okresu rewolucji kontrkulturowej 1968 (Nowak 2013a). Częściowego ratunku mogą dostarczyć społeczne
studia nad nauką oraz teoria aktora-sieci, które zaowocowały inspirującymi
rozwiązaniami dotyczącymi ontologii. Pozwoliły one ponadto przekroczyć
teoriocentryzm w ujmowaniu nauki i techniki dzięki „obniżeniu tonu” (Shapin 2010: 1–14) w opowieściach o nauce i technice, dokonanemu przez etnograficzne studia nad technonauką i jej realnym, praktycznym funkcjonowaniem. Jest nadzieja, że tego typu badania zmniejszą stopniowo alienację, którą
na się od postmodernizmu. Lokowanie go w obrębie posthumanizmu może być niefortunne, gdyż
wielu autorów tego nurtu jest dość mocno zależnych od postmodernistycznego dziedzictwa.
81

Kognitywiści i myśliciele systemowi dodają zwykle jeszcze jeden „plasterek” – podsystem osobowości.
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w badaczach nauk społecznych wytwarza gwałtowny rozwój technonauki,
i że przełoży się to na wzrost refleksyjności większej liczby uczestników sfery
publicznej i zmniejszy wyobcowanie i future shock we współczesnych społeczeństwach. Aby było to możliwe, musimy jednak dokonać pewnej korekty
tych badań. STS i ANT zagubiły bowiem gdzieś możliwość skonstruowania
w ich obrębie pełnokrwistej instancji krytycznej, dlatego konieczne ich uzupełnienie. Szczególnie dotyczy to teorii aktora-sieci, którą można oskarżyć o
konformizm i tendencję do sprzyjania zwycięzcom (Feenberg 2010: 144). Feenberg proponuje, aby odnowić potencjał krytyczny w przemyśleniu dziedzictwa teorii krytycznej (Marcuse) oraz tradycyjnych ujęć filozoficznych (Heidegger). Tworzy on ciekawą syntezę teorii krytycznej, filozofii techniki oraz społecznych studiów nad nauką. Uważam jednak, że warto pójść inną, alternatywną drogą, która omija filozoficzny kanon. Jestem przekonany, że „opłata za
wejście” wymagana przy lekturze Heideggera i Marcusego jest zbyt wysoka.
Osoby socjalizowane w filozofii są w stanie ją ponieść z pożytkiem, jestem
jednak pewny, że dla osób bez wykształcenia filozoficznego koszt ten jest zbyt
wysoki i nie wynagradzają go uzyskane rezultaty. Dlatego proponuję inną
drogę. Pojęcie wyobraźni ontologicznej wpisuje się w poszukiwania podejmowane w krytycznej teorii techniki (Feenberg 2002) w odróżnieniu jednak
od tej ostatniej większy akcent położony jest na STS i ANT, a nie filozofię i teorię krytyczną.
Moja propozycja przybiera następującą postać: po pierwsze, C.W. Mills i jego
koncepcja wyobraźni socjologicznej stanowi ciekawy sposób „upolitycznienia”
wiedzy, tzn. uwrażliwienia nas na powinności i uwikłania aksjologiczne, towarzyszące uprawianiu nauk(i), a osiągnięcia w ramach STS i ANT, tzw. zwrot
ontologiczny (Heur, Leydesedorff, Wyatt 2013: 341–362), umożliwiają prześledzenie, w jaki sposób następuje krążenie naszych działań i jakie mają one
skutki dla zbiorowości.
Pojęcie wyobraźni ontologicznej jest wieloaspektowe, jak Mills w wypadku
wyobraźni socjologicznej można wymienić co najmniej trzy jego główne
aspekty: metodologiczny, socjologiczno-historyczny i moralno-polityczny.
Scharakteryzujmy każdy z nich. Aspekt metodologiczny wyobraźni ontologicznej to przede wszystkim porzucenie ideału nauki jako teorii oraz pozbycie
się złudzeń związanych z fundamentalizmem humanistycznym (Abriszewski
2010: 143–157). Posługiwanie się wyobraźnią ontologiczną wymaga dostrzeżenia złożonej sieci aktorów wytwarzających naszą zbiorowość, zgodnie
z postulatem symetrii podnoszonym przez Bruno Latoura (Latour 2011).
Aspekt drugi to odpowiedź na wyzwania ze strony tak zwanej nowoczesności
refleksyjnej i na lęki wywoływane przez technonaukę (Nowak 2012). To nadzieja, że upowszechnianie tego typu wrażliwości i dyspozycji poznawczej
pomoże upodmiotowić grupy i jednostki w świecie technonauki. Głównej inspiracji dostarczają mi ruchy pacjentów odwołujące się do dowodów (Rabeharisoa, Moreira, Akrich 2013). Wreszcie trzeci aspekt to zobowiązania moralno-
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polityczne, nie wystarczy rozpoznać kłączowej natury rzeczywistości, należy
ponadto zaproponować, jak wśród jej powikłanych węzłów się poruszać
i przekształcać jego sploty. Wyobraźnia ontologiczna to świadomość, iż ciążą
na nas zobowiązania zarówno poznawcze, jak i aksjologiczne. Nie da się odseparować jednych od drugich.
Zadanie, które wyznaczyłem dla wyobraźni ontologicznej, jest dość dramatyczne. Nie dość, że musimy pogodzić się z upadkiem modernistycznej „ontologicznej higieny” (Bakke 2010: 17), to powinniśmy ćwiczyć się w tym, jak
przekraczać linie i podziały dawniej zakreślone. Tu jednak następuje moment
trudniejszy, praca wyobraźni ma dwa wymiary: socjologiczny (całościowy)
i konstruktorski (Wesołowski 1975). Samo podważenie dawnych podziałów
dyscyplinarnych to dopiero pierwsza część zadania. Jest nią radykalna, odważna praca wyobraźni, polegająca na przepracowywaniu ograniczeń wynikających z uwarunkowań historycznych, instytucjonalnych, bezwładności
instytucjonalnej, czyli tego, co nazywam solipsyzmem metodologicznym. Do
dopełnienia obrazu kluczowy jest jednak drugi aspekt pracy wyobraźni – konstruktorski. Ten jest trudniejszy, wymaga podjęcia ryzyka, wyznaczenia perspektyw, wzięcia odpowiedzialności. Pierwszy z aspektów wyobraźni ma charakter bardziej ontologiczny, drugi ma silniejszy komponent polityczny. Praca
wyobraźni socjologiczno-całościowej odpowiada pytaniu zadanemu przez
Latoura: „Ilu nas jest?”, praca wyobraźni polityczno-konstruktorskiej natomiast odpowiada pytaniu: „Czy możemy być razem?” (Latour 2009). Pierwsze
zadanie odpowiada tradycyjnej pracy akademickiej (naukowej), to mrówcza
praca odtwarzająca kształt naszej zbiorowości, zamieniająca ją w słowa, pojęcia i inskrypcje. Pierwsza z funkcji wyobraźni to dobrze wypełniona rola naukowca-akademika. Drugi aspekt wyobraźni to wypełnienie obietnicy i powołania zaangażowanego intelektualisty. Jest to zajęcie ryzykowne, domagające
się powtarzania gestu Leninowskiego, który tak dobrze został określony w
Przedwiośniu:
Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare
i wszcząć nowe. Umiecie tylko wymyślać, szkalować, plotkować. Macież wy
w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi – virtus niezłomną, która może być
omylną, jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą naprawy ludzkości? (Żeromski 2013).
Na płaszczyźnie bardziej praktycznej koncept wyobraźni ontologicznej to tak82
że próba pogodzenia dwóch „greckich” wynalazków: demokracji i nauki,
próba pogodzenia ze sobą Racji, Siły i Reprezentacji Wielości (Latour 1999).
Jest ona częściowym powtórzeniem gestu Laclaua i Mouffe (Bobako 2010: 79–
82), którzy chcieli ocalić polityczno-emancypacyjną zawartość oświecenia,
82

Oczywiście należy pamiętać o tym, że obraz starożytnej Grecji został w dużej mierze sfabrykowany w XIX stuleciu (Bernal 1987).
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a zarazem przekroczyć jego ograniczenia epistemologiczne. W wypadku wyobraźni ontologicznej próba taka wyraża się jako chęć ocalenia modernistycznej, emancypacyjnej nadziei politycznej oraz odrzucenie Modernistycznej Konstytucji (Latour 2011). Jestem przekonany, że rozwiązanie zaproponowane przez Bruno Latoura (Latour 2009) jest niewystarczające. Porzucenie
modernistycznych złudzeń jest ważnym zabiegiem na płaszczyźnie ontologicznej. Pokazanie złożoności uwarunkowań ontologicznych, uwrażliwienie
na wielość perspektyw, które powinny być przykładane do analizy zjawisk, to
moment „akademicki”. Wbrew Latourowi uważam, że nie ma łatwego przejścia od analizy ontologicznej („Ilu nas jest?”) do artykulacji politycznoetycznej („Czy możemy być razem?”). Zgadzam się z przywoływanym wyżej
Andrew Feenbergiem oraz ze Steve’em Fullerem, że teoria aktora-sieci może
być szkodliwa dla misji i obietnicy nauk społecznych, nie daje bowiem wystarczających narzędzi do mobilizacji politycznej (Fuller 2006: 52). Jako radykalizacja etnologii ANT dostarcza nam dobrych, gęstych opisów rzeczywistości. Taka płaska ontologia wystarcza, gdy chcemy dokonywać analiz ontologicznych, podążając za aktorami. Jednak takie analizy to tylko część tego,
czym jest działalność na polu nauk społecznych (i jej kulturowe funkcje). Millsowski postulat „wyobraźni socjologicznej”, obietnica nauk społecznych to nie
tylko działalność akademicka, musi być ona uzupełniona, jego zdaniem,
o działalność charakteryzującą tak zwanych intelektualistów, czyli o świadome uczestnictwo w sporach, konfliktach, troskach i zmartwieniach naszej
zbiorowości. Latour jest świadom tej roli nauk społecznych, wydaje się jednak, że nie jest świadom, iż ANT jest tutaj dwuznacznym sojusznikiem. Pozostanie na gruncie ANT grozi uwięzieniem w „światopoglądzie karmicznym”
(Fuller 2006: 146). Światopogląd karmiczny, charakterystyczny, zdaniem Fullera, dla kultury neoliberalnego kapitalizmu, a także dla tzw. lewicy darwinowskiej (Dawkins, Singer), to powrót tendencji do postrzegania świata jako
miejsca, w którym nie ma gry wolnej woli i deterministycznych praw.
Przejdźmy do wstępnego zdefiniowania interesującego nas konceptu: poprzez
wyobraźnię ontologiczną rozumiem pewną umiejętność, zdolność, dyspozycję
badawczą. Oznacza ona z jednej strony umiejętność rozpoznania uwarunkowań własnego usytuowania, a z drugiej ruch pozwalający na ich przekroczenie. Wyobraźnia ontologiczna, ujmując rzecz możliwie syntetycznie, to radykalne mnożenie ram odniesienia, które mogą być zastosowane w danym badaniu (Latour 2010: 99) i jednocześnie zdolność wybrania ramy właściwej
w danym momencie i miejscu. Pierwsza z dyspozycji wymaga od nas treningu
interdyscyplinarnego. Potrzebna jest socjalizacja w wielu reżimach pracy inte83
lektualnej, wielorakich zespołach badawczych , dopiero to może dać umie83

W tym miejscu warto przytoczyć anegdotę dotyczą różnych reżimów pracy. Autor niniejszego
artykułu miał niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w seminariach prowadzonych przez śp.
prof. Kozyra-Kowalskiego, które polegały na bardzo wnikliwym omawianiu i opracowywaniu
wybranych, klasycznych lektur socjologicznych. Na przykład O podziale pracy społecznej Durkhe-
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jętność używania wielu ram odniesienia, która jest niezbędna w procesie
„otwierania nauk społecznych” i tworzenia jednej, szerokiej przestrzeni badań społecznych (por. Wallerstein, Flis 1999). Pytanie o to, kiedy i gdzie użyć
ramy właściwej, jest trudniejsze. Odsyła nas do kwestii roztropności, mądrości
praktycznej – fronesis. Wyczucie właściwego czasu i miejsca, użycie odpowiedniej ramy to zarazem konieczność zatrzymania gry wielością ram odniesienia, wymaga to od nas użycia przemocy (Zybertowicz 1995: 367). Po zwrocie ontologicznym (Heur, Leydesedorff, Wyatt 2013: 341–362) w odróżnieniu
od Andrzeja Zybertowicza łączyłbym jednak kategorię przemocy z ontologią,
a nie z poznaniem, co wiąże się też z ewolucją samego konstruktywizmu. Zgadzam się jednak z Zybertowiczem, że stanowienie nowych pól kulturowych
(i destrukcja starych) oraz fundowanie (i niszczenie) struktur społecznych jest
kluczowym zadaniem dla filozofii i nauk społecznych. Moim zdaniem zadanie
takie wymaga od badacza zarówno analiz ontologicznych, jak i tego, aby wyobraźnia ontologiczna była także działalnością etyczną i polityczną. Przemoc,
która jest związana z wyborem ramy odniesienia w danym momencie i miejscu, wiąże się jednoznacznie z odpowiedzialnością za ów wybór. Ten moment
to powrót do nowoczesnej obietnicy zawartej w naszych badaniach, która
polega nie tylko na badaniu, ale także na współuczestniczeniu w zmianie spo84
łecznej (a nawet zapoczątkowywanie jej) . Przykładowo, analiza ruchów antyszczepionkowych jest fascynująca, ANT pomaga nam w zrozumieniu złożoności tego fenomenu. Jesteśmy jednak także uczestnikami naszej zbiorowości,
bywa, że jesteśmy w sytuacji, kiedy trzeba wypowiedzieć się jako ekspert, zająć stanowisko. Z jednej strony możemy solidaryzować się z ruchami zatrwożonych, wyalienowanych pacjentów. Warto krytykować, demaskować nadużycia ze strony technokratycznej strony nauki, sprzężonej z władzą kapitału
i bioliberalną przemocą państwa. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że
krytyka państwa i sprzężonej z nim nauki (medycyny opartej na faktach)
przyczynia się dzisiaj do przyspieszenia rozkładu tych dziedzin. Czy sprzymierzeni z antyszczepionkowcami pomożemy w upodmiotowieniu pacjentów,
czy wprost przeciwnie oddamy ich grze chorób i kapitału. Decyzja taka nie
może być tylko akademicka, wymaga ona od nas roztropnych decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym, w toczącym się tu i teraz życiu publicznym
(Nowak 2012).
Użycie kategorii roztropności (fronesis) nie jest przypadkowe, poprzez wprowadzenie pojęcia wyobraźni ontologicznej świadomie pragnę wpisać się w
ima było analizowane przez cały semestr w trybie cotygodniowych spotkań. Każdy referent opracowywał przeciętnie ok. 10 stron tekstu lektury na spotkanie, a gdy padła moja kolej, opracowałem 20 stron. Spotkało się to z reprymendą ze strony profesora, który stwierdził, iż musimy wybaczyć taką pochopność, gdyż Pan Andrzej jest z filozofii.
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Paradoksalnie w społeczeństwie ryzyka i w obrębie szerokiego spektrum kontrowersji związanych z funkcjonowaniem technonauki zmienianie społeczeństwa może polegać na spowalnianiu
zmian powodowanych przez innowacje.
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ruch zwany przez jego twórcę fronetycznymi naukami społecznymi (Flyvbjerg
2001). Tery Eagleton zauważył, że „dla Arystotelesa etyka i polityka są ze sobą
ściśle powiązane. Etyka zajmuje się dążeniem człowieka do doskonałości, a
nikt nie może jej osiągnąć w odosobnieniu” (Eagleton 2012: 137). Eagleton
zauważył, że Marks był moralistą, „Arystotelesem epoki nowoczesnej”. Wydaje się, że Mills i jego koncepcja wyobraźni socjologicznej także była bezpośrednią kontynuacją Arystotelesowsko-Marksowskiego dziedzictwa. Wprowadzenie kategorii roztropności (fronesis) nie dość, że spina klamrą różne stanowiska, to ponadto pozwala na wyjście z impasu, w który po „wojnach o naukę” popadły nauki społeczne (Flyvbjerg 2001: 1–5). Jest to potrzebne, ponieważ rozwój technonauki (Bińczyk 2012, Beck 1992) spowodował, że ich tradycyjne koncepcje, kładące nacisk na pojęcie społeczeństwa i naturę ludzką stały
się niewystarczające. Dziś potrzebujemy platformy badawczej, która połączy
wrażliwość moralną Arystotelesa i Marksa i odpowie na wyzwanie ontolo85
giczne ze strony posthumanizmu . Eagleton stwierdził, że „Cnota oznacza dla
Arystotelesa coś w rodzaju techniki czy też know-how bycia człowiekiem” (Eagleton 2012: 121). W pojęciu wyobraźni ontologicznej (uzupełnionej o uwspółcześnioną koncepcję fronesis) chcę zapytać o to know-how bycia człowiekiem
(i badaczem) w naszej technonaukowej zbiorowości.
Warto zapytać, kto będzie uczył tego know-how. Odwołanie do STS i ANT sugeruje, że pierwsza część pracy – ontologiczna – może być wykonana przez
badaczy z tych dyscyplin. Zradykalizowana etnografia laboratorium, badanie
społecznych uwarunkowań nauki i techniki dostarczają nam dobrych narządzi. Od STS i ANT możemy się nauczyć, jak żonglować ramami odniesienia.
Trudniejsze jest pytanie o to, kto ma uczyć tego, którą ramę wybrać. Odwołanie do kategorii roztropności, mądrości praktycznej (fronesis) sugeruje, że
uczyć mogą tego filozofowie, że stać się to może jedną z kulturowych funkcji
filozofii (Abriszewski 2010: 107–142). Tylko czy filozofowie są w stanie podołać temu zadaniu?

Rozliczenie z solipsyzmem metodologicznym

86

Pojęcie wyobraźni ontologicznej powstało jako antidotum na konsekwencje
wynikające z naszego historyczno-społecznego uwikłania w strukturach wiedzy. Podchodząc do tej kwestii analitycznie, proponuję za Wallersteinem, aby85

Dotyczy to także kognitywistki, szczególnie badań poznania rozproszonego i ucieleśnionego.
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Nie chcę w tym miejscu wchodzić w szczegółową polemikę ze stanowiskiem „metodologicznego
solipsyzmu” Jerry’ego Fodora (Fodor 1980). Ujmując rzecz dosadnie, uważam jego stanowisko za
przykład podejścia wyjątkowo szkodliwego i niszczącego możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Chciałbym jednak zauważyć, że nie da się różnicy pomiędzy stanowiskiem moim
a Fodora sprowadzić do różnicy pomiędzy internalizmem a eksternalizmem z pewnego prostego
powodu, mianowicie nie uznaję samej tej dystynkcji za wartościową poznawczo.
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śmy wyróżnili dyscypliny, czyli pewne formy wytwarzania rygorów poprawności, sposoby dyscyplinowania intelektu; instytucje, czyli pewne ramy organizacyjne; oraz kultury, czyli pewne wspólnoty interpretacyjne, które są podzielane przez uczonych (Wallerstein 2004: 262–297). Wszyscy musimy wpisywać swe własne badania w istniejące już instytucje, podlegamy czynnikom
dyscyplinującym oraz jako uczestnicy kolektywów badawczych (Fleck 2006)
podzielamy pewne style myślowe, czyli Wallersteinowskie kultury badawcze.
Każdy z tych obszarów ma swoje uwarunkowania historyczne, swoją genealogię, warstwy, które dopiero żmudna praca archeologa wiedzy może odsłonić. Każde z tych pól podlega procesom samoorganizacji, konieczność przetrwania wymaga mechanizmów samowytwarzania i samoregulacji. Wynika
to z pewnych bardziej ogólnych właściwości systemowych, które mają zarówno organizmy żywe (zob. Maturana, Varela 1980), jak i złożone systemy społeczne (zob. Luhmann 2007). Procesy te mają także swoje konsekwencje polityczne i związane z władzą, każde z tych pól ma swoje stawki i gry o władze
(zob. Bourdieu 2006). Podlegamy naciskom instytucjonalnym i organizacyjnym, musimy badania wpisywać w gorset konkretnych dyscyplin, wreszcie
musimy przynależeć do konkretnych kultur badaczy i badaczek. Analiza własnych uwarunkowań, która tradycyjnie przynależała do socjologii wiedzy, po
zwrocie ontologicznym staje się ogólną teorią społeczeństwa (por. Sojak 2004).
Możemy śmiało stwierdzić, że socjologia wiedzy staje się z konieczności ontologią. Proponuję, aby za solipsyzm metodologiczny uznawać awersję do
przemyślenia własnego usytuowania. Spowodowane jest to, moim zdaniem,
przez zbytnie przywiązanie do analiz na poziomie epistemologicznym. Po
okresie dominacji postmodernizmu wciąż dziedziczymy jego niechęć do podjęcia analiz ontologicznych. Ucieczka w epistemologię powoduje, że skupiamy
się na rezultatach czynności wiedzotwórczych (Abriszewski 2010: 51–63).
W ten sposób tracimy możliwość śledzenia całej sieci wiedzotwórczej. Analiza
na poziomie epistemologicznym uniemożliwia nam ujrzenie własnego usytuowania. Widzimy jedynie, podobnie jak moderniści, połowę rzeczywistości
(por. Latour 2010). Ma to poważne konsekwencje polityczne, analiza skupiona
na poziomie epistemologicznym („policja epistemologiczna”), abstrahująca od
własnego uwarunkowania, ma tendencję do zamiany uwarunkowań przygodnych w konieczność. Przykładem takiej tendencji jest bioliberalizm (Fuller
2006), jedno z kluczowych, zdaniem tego autora, zagrożeń, którym poddane są
dziś nauki społeczne. Termin ten oznacza pewną formę ideologii powstałej ze
sprzężenia neoliberalnej niewiary w społeczeństwo z promowaniem indywidualistycznych wyjaśnień natury ludzkiej (często biologistycznych lub quasi87
biologistycznych). Bioliberalizm to wyparcie (analogiczne do mechanizmu
psychoanalitycznego) własnego usytuowania. Jego konsekwencją jest upadek
„nauk społecznych”, upadek praktyk społecznych odwołujących się do pozio87

Do pojęcia „bioliberalizm” wrócę w późniejszej partii tekstu.
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mu tego, co społeczne. Fuller wskazuje, że projekt nauk społecznych, którego
wzorcem jest socjologia, jest nierozerwalnie związany z misją polityczną.
Przez odwołanie się do tradycji durkheimowskiej pokazał on, że człon „socjo-”
w pojęciach socjalizm i socjologia nie jest przypadkowy. Misja nauk społecznych była u ich genezy ściśle związana z ich funkcją przemiany społeczeństw,
w których i dla których są uprawiane. Kluczowe pytanie brzmi, jak wypełnić
obietnicę nauki społecznej (Wallerstein 2004: 262–297) bez równoczesnego
porzucania narzędzi wypracowanych przez STS i ANT. Feenberg także wskazuje na konieczność wypracowania krytycznych nauk społecznych, które będą ekonomią polityczną, czyli krytyką urynkowienia, krytyką biurokracji i
systemów społecznych, oraz ekologią polityczną, czyli krytyką technonauki
(Feenberg 2010: 159). Dopiero połączenie krytyki tych trzech głównych aspektów nowoczesności pozwoli na rozwijanie projektów i teorii modernizacji.
Będzie to trudne, ponieważ dziś wiemy, że nie ma postępu, w tym technicznego, który byłby podtrzymywany przez transcendentalne ramy historiozofii
nowoczesności. Dziś wyzwaniem jest uprawianie krytycznych, emancypacyjnych nauk społecznych mimo wiedzy, że przyszłość to enigma i nie istnieje
zewnętrzne pojęcie postępu, umieszczone gdzieś pośród praw historii.
Jak wskazałem wyżej, traktuję wyobraźnię ontologiczną jako próbę pogodzenia poznawczej funkcji nauki z charakterystyczną dla intelektualistów postawą zaangażowania politycznego (Fuller 2009). Zwrotny namysł nad naszym
usytuowaniem, uwikłaniem w struktury wiedzy powinien być pierwszym
krokiem, który rozpoczyna pracę intelektualną. Dlaczego? Wychodzę z podobnego założenia jak Immanuel Wallerstein i uważam, że przede wszystkim
powinniśmy „odmyśleć” odziedziczone struktury wiedzy (Wallerstein 19991).
Jestem przekonany, że to nie „ontologia świata”, ale generowane przez struktury wiedzy przesądzenia poznawcze wpływają w większym stopniu na naszą
tegoż świata wizję. To jest główna przeszkoda w badaniach, które skupiają się
na problemach, a nie na dyscyplinarnie produkowanych fetyszach. Jak zauważa B. Latour, to podążanie „za aktorami” dyktowane „przez problemy
i troski” (w tym postulacie Latour zgadza się z Millsem) powinno kierować
naszymi badaniami. Inaczej grozi nam wspomniany już solipsyzm metodologiczny, czyli specyficzny rodzaj niewrażliwości, brak umiejętności refleksji na
poziomie radykalnie pomyślanej, zontologizowanej socjologii wiedzy. To brak
pewnej dyspozycji, która pozwala ciągle na nowo pytać o własne usytuowanie
i wpływ, jaki wywiera on na naszą refleksję, w tym refleksję nad własnym
88
usytuowaniem (i refleksją nad nim) . Solipsyzm metodologiczny to nieświadome reifikowanie historycznie przygodnych uwarunkowań. Jak wspomniałem wyżej, jesteśmy w nie historycznie wrzuceni ze względu na nasze zdeterminowanie przez dyscypliny, instytucje i kultury badawcze. Podam proste
88

To dziwne, barokowe zdanie nie jest przypadkiem; w diagnozie solipsyzmu metodologicznego
zadłużam się u Pierre’a Bourdieu.

346

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
przykłady. Problem psychofizyczny, podejmowany z ferworem w filozofii
analitycznej, ignoruje wiedzę dostępną na przykład studentowi etnologii
pierwszego roku, który napotyka prace Marcela Maussa, w których jedność
psychofizyczna i postulat podkreślający ważność ciała i jego rolę w poznaniu
są traktowane jako oczywisty i zgoła zdroworozsądkowy punkt wyjścia. Analogicznie student socjologii, po lekturze Bourdieu traktuje jako oczywiste założenie, iż ciało lub umysł są jedynie pochodnymi wobec szerszej kategorii habitusu. Innym przykładem jest socjologia, która zmaga się z wytworzoną we
własnej instytucjonalizacji dystynkcją: działanie – system. Zawieszenie socjologii pomiędzy naukami nomotetycznymi a idiograficznymi doprowadziło
w konsekwencji do pęknięć i napięć w obrębie dyscypliny. Teorie preferujące
idiografizm akcentowały biegun działania i skupiły się w tradycji interakcjonistycznej, ujęcia bardziej nomotetyczne zaowocowały teoriami systemowymi
i ekonomizacją dyskursu socjologicznego. Próby przekraczania dystynkcji
podmiot/działanie – system, dokonywane przez Sztompkę i Giddensa, wyważały drzwi otwarte już na oścież przez Foucaulta, tradycję oralności i piśmienności i dużo wcześniej przez szkołę historyczną Annales.
Przykładem solipsyzmu jest także używanie wykształconych we własnej dziedzinie narzędzi, które zostały skompromitowane przez inne dziedziny.
W Polsce dobitnym przykładem braku wyobraźni socjologicznej jest opieranie
swej wiedzy o cywilizacjach pozaeuropejskich tylko na sądach Hegla, Webera
lub Feliksa Konecznego. Utrzymywanie się takich skompromitowanych poglądów wynika z tego, że w XIX-wiecznej Akademii badania filozoficzne i socjologiczne oddzieliły się od etnograficznych i orientalistycznych. Służyło to
legitymizacji imperializmu i podziału kolonialnego. Narzędzia do badania
społeczeństw zachodnich nie mogły być przecież używane w stosunku do
„dzikich”, nienowoczesnych mieszkańców reszty globu. Wynaleziono inne
badania i innych badaczy. Do Afryki, części Ameryk, Polinezji i Australii nie
pojechali socjolodzy, aby badać społeczeństwa, pojechali antropolodzy, aby
badać Innych, „dzikich”. Wyjątek zrobiono dla Japonii, Chin i Indii, dla których z racji rozbudowanych organizmów społeczno-politycznych nie wypadało prowadzić badań tylko etnologicznych i dlatego powołano studia orientalne. Aby sprawdzić zależność naszej wiedzy od uwarunkowań XIX w., proponuję mały test. O jakiej dziedzinie wiedzy pomyślicie, drodzy czytelnicy, kiedy
chcecie się dowiedzieć na temat funkcjonowania współczesnej, wielopokoleniowej rodziny marokańskiej w Casablance? Czy będzie to socjologia rodziny
czy etnologia? A gdy przyjdzie nam chęć poznać obyczaje świąteczne i rodzinne w Kansas albo Cleveland, udamy się w pierwszej kolejności do socjologów czy etnologów? Ostatnim przykładem jest asocjologiczność koncepcji
„państwa” rozwijana na wydziałach politologii. Wycieczka na inny wydział,
do innej bliblioteki spowodowałaby, że większość problemów by zniknęła. To,
że do dziś utrzymuje się „państwocentryzm” lub inaczej rzecz ujmując, metodologiczny nacjonalizm, jest zadziwiającym przykładem metodologicznego
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solipsyzmu, wynikającym z XIX-wiecznego trójpodziału na politologię, socjologię i ekonomię. Już od szkoły Annales, reprezentowanej przez F. Braudela, a
w Polsce przez Witolda Kulę i Mariana Małowista, wiemy, że podział ten jest
metodologicznie pozbawiony większego sensu.
Dlaczego warto przezwyciężać metodologiczny solipsyzm, widać po efektach,
które przyniosło częściowe wychodzenie z niego w niektórych dyscyplinach.
Mam na myśli proces, który można nazwać antropologizacją humanistyki
(por. Piasek, Kowalewski 2009). Pojawił się on w okresie wyzwalania się z
kolonializmu i nasilił po geokulturowej rewolcie 1968 roku. Załamanie się
porządku kolonialnego spowodowało, że dalsze trwanie XIX-wiecznego porządku struktur wiedzy nie mogło być kontynuowane. Bezrobotni antropolodzy musieli wrócić do domu.
Antropolodzy zajęli się badaniem tych społeczeństw, które dotychczas delegowały ich do badania Innych. Proces ten okazał się bardziej radykalny
w skutkach, niż można się było spodziewać. Jedną z takich nieoczekiwanych
rewolucji w strukturach wiedzy były etnograficzne badania nad nauką i techniką. Nastąpiło wspomniane już „obniżenie tonu” w badaniach nad nauką
(Shapin 2010: 1–14). Innym obiecującym przykładem wychodzenia poza solipsyzm metodologiczny są próby połączenia badań z zakresu poznania ucieleśnionego i rozproszonego ze społecznymi studiami nad nauką (Afeltowicz
2012, Bińczyk 2011, Derra 2013).
Solipsyzm metodologiczny to jedna z poważniejszych przeszkód, uniemożliwiających naukom społecznym (oraz wspomagającej je filozofii) osiągnięcie
etapu, który biologia miała na progu powstawania syntezy neodarwinowskiej.
Aby to było możliwe, musi zajść podwójny proces, najpierw wypracowanie
teorii (zespołu teorii), które będą platformą umożliwiającą stworzenie jednej
nauki społecznej (lub lepiej zespołu nauk społecznych). W takiej nauce społecznej może dopiero wtórnie nastąpić funkcjonalizacja naukowców, powodowana przez wyzwania, troski i potrzeby naszej zbiorowości. W pewnej mierze w swym poszukiwaniu nauki społecznej (Wallerstein 2004: 262–297) jestem dłużnikiem Immanuela Wallersteina i kierowanej przez niego Komisji
Gulbenkiana do restrukturyzacji nauk społecznych (Wallerstein, Flis 1999).
Niestety jak dotychczas wąskie, zreifikowane perspektywy badawcze, podniesione do rangi prawd o strukturze świata, przesłaniają możliwość badania
zarówno struktury świata, jak i struktury wiedzy.
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Wyobraźnia ontologiczna w działaniu: czego uczy nas determinizm technologiczny i teoria oralności i piśmienności
Poniżej przedstawię wyobraźnię ontologiczną w działaniu, skrótowo pokażę,
dlaczego brak takiej dyspozycji przyczynił się do niewystarczającego wchłonięcia tradycji determinizmu technologicznego oraz wielkiej teorii oralności
i piśmienności (Godlewski 2008: 151–198). Zamknięcie kultur badawczych
dyscyplinujące praktyki, które stabilizuje dane pola badawcze, oraz społeczna
bezwładność instytucji spowodowały, że w filozoficznej refleksji postacie takie, jak Jack Goody, Elisabeth Eisenstein i Eric A. Havelock, są właściwie nieznane. Ciekawe, że także Bruno Latour, który wędruje pomiędzy polami dyscyplin i często nawiązuje do filozofii, mimo iż sam zawdzięcza tej tradycji
bardzo wiele (Latour 2012), w późniejszych pracach pozacierał, dość zręcznie,
ślady swej zależności.

Czego nie zauważyli filozofowie
Przyjrzyjmy się przypadkowi solipsyzmu metodologicznego, który dotkliwie
89
trapi filozofię (a szczególnie filozofię języka i filozofię analityczną ). Filozofowie od czasów Fregego i Wittgensteina szczególnym obiektem własnej refleksji uczynili analizę języka, szczególnie często ograniczali się do analiz tzw.
potocznego języka angielskiego. Nie ma w tym nic dziwnego, że uczynili z tego
tworzywa myśli tak ważny obiekt refleksji. To naturalna po Kancie tendencja,
by pytać o warunki własnego myślenia. Analiza języka wpisuje się więc gładko w dynamikę myśli postkantowskiej. Intrygujące jest jednak coś innego,
mianowicie to, jak bardzo filozofowie nie troszczyli się o pytania dotyczące
mechaniki powstawania i funkcjonowania języka. Procesy uczenia się, technologii słowa i intelektu (Marody 1987), ekonomiczne aspekty powstawania
wiedzy nie były problemem refleksji. Intrygujące jest to, że w poszukiwaniach
sensu filozofowie wędrowali na inne (nieistniejące!) globy w poszukiwaniu
wody, która nie jest H2O. Starali się też pojąć świat z perspektywy nietoperzy
lub zombie, a nie zadali sobie trud, aby zauważyć, iż rozwój i charakter swej
refleksji zawdzięczają rozwojowi rewolucji piśmienności, druku, edukacji
masowej i elektryczności (McLuhan 1975). Ta niemożność zauważenia tego, co
89

Autor niniejszego tekstu, był świadkiem panelu dotyczącego społeczeństwa informatycznego na
konferencji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu, zorganizowanej przez Austriackie
Towarzystwo Ludwika Wittgensteina (ALWS, Kirchberg 2007), na którym kwiat anglosaskiej
filozofii analitycznej nie był w stanie przywołać żadnej, choćby szkolnej teorii socjologicznej (w
tym dotyczących społeczeństwa informacyjnego). Dyskusja podczas panelu przebiegała w myśl
dobrze znanych w obrębie filozofii analitycznej reguł gry: dyskutowano o prawdzie, znaczeniu,
informacji itd. Nikt nie poruszył kwestii związanych z technologią, ekonomią, kognitywistyką,
socjologią ani kulturą. Ontologia świata była niczym w porównaniu z bogactwem światów, które
można wyczarować podczas analiz zdań w języku angielskim. To wydarzenie było jednym
z impulsów rozwoju koncepcji solipsyzmu metodologicznego i wyobraźni ontologicznej.
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bliskie, konstytutywne dla doświadczenia, jest frapująca (Nowak 2001). Jest to
szczególnie ciekawe, gdy pamiętamy, że przynajmniej dwaj filozofowie, gdy
chcieli pokazać rzeczywistość poza własnym umysłem, użyli tego samego
przykładu, użyli tej samej sentencji: „widzę tę, tu o, białą kartkę papieru”.
Jednak zarówno Kartezjusz, jak i Husserl nie byli wystarczająco obdarzeni
wyobraźnią ontologiczną, by samą kartkę, jako narzędzie myśli, uczynić
przedmiotem refleksji. Odpowiedź złośliwa narzuca się sama, narzędzia w
sensie Latourowskiego zapośredniczenia były dla nich tak przejrzyste, że
niewidoczne. Filozofowie nie mieli dość wyobraźni, by zapytać o warunki
możliwości własnego filozofowania.
Zadajmy w związku z tym kilka pytań. Czy metoda filozoficzna, która ontologię świata wyprowadza z czegoś tak partykularnego jak język pisany i jego
własności, może rościć sobie pretensje do uniwersalności? W napisanej oryginalnie w 1982 roku książce Ong pisał: „Wiemy, że logika formalna jest wynalazkiem kultury greckiej, dokonanym po interioryzacji pisma alfabetycznego,
a więc po utrwaleniu zasobów noetycznych będących pochodną sposobu myślenia, jaki zapewniło pismo alfabetyczne (…). Krótko, badani niepiśmienni
zdają się w ogóle nie korzystać z formalnej dedukcji (…)” (Ong 1992: 81). Czy
gdy opisujemy świat, tworzymy nasze opisy ontologiczne, mamy wybrać opisy
wyprowadzane z języka piśmiennego czy oralnego, a może zaczerpnąć
z wtórnie oralnej rzeczywistości (Nowak 2013b)? Czy raczej powinniśmy dysponować teoriami ontologicznymi, które potrafią wyjaśnić także dynamikę
oralności, piśmienności i postpiśmienności jako warunków naszego myślenia?
To, co dziś dzięki badaczom z tradycji poznania rozproszonego jest coraz bardziej dostępne refleksji filozoficznej, było już od dawna obecne w naszych
zasobach wiedzy. Chciałbym spytać w trybie filozoficznym, jak to jest możliwe, że filozofia języka nie potrafiła dostrzec i uczynić obiektem swojej refleksji tego, co odkrywano w ramach teorii oralności i piśmienności. Dlaczego tacy
badacze, jak Elisabeth Eisenstein, Jack Goody, Walter Ong i Marshall McLuhan, nie byli na bieżąco włączani w obieg refleksji filozoficznej. To przeoczenie, jest powodem takiego stanu rzeczy, że filozofowie, teoretycznie najlepiej
predystynowani do pełnienia funkcji pośredników, posłańców, którzy mediują pomiędzy różnymi obszarami kultury, nie są w stanie sprostać temu wyzwaniu. Wydaje mi się, że wynika to w dużej mierze z ograniczeń instytucjonalnych, kultury pracy (jednostkowa, a nie zespołowa), braku kontaktu z zapleczem materialnym i laboratoryjnym podczas procesu badawczego. Mówiąc
krótko, w ramach tej dyscypliny brakuje warunków do wykształcenia wyobraźni ontologicznej. Przyjrzyjmy się kilku cytatom i zastanówmy się, dlaczego
nie zostały one powszechnymi punktami ciężkości, wokół których koncentrują się praktyki badawcze filozofów.
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Zacznijmy od dość złośliwego cytatu pokazującego konsekwencje pracy filozoficznej:
Od filozofów najbardziej odpycha mnie ich wypróżniający proces myślenia.
Im częściej i zręczniej stosują swoje podstawowe pojęcia, tym mniej świata
pozostaje wokół nich. Są jak barbarzyńcy w przestronnym, wysokim domu,
pełnym cudownych dzieł. Stają tam z zakasanymi rękawami i metodycznie
i pewnie wyrzucają wszystko przez okna, fotele, obrazy, talerze, zwierzęta
i dzieci, aż pozostaną tylko puste ściany. Czasem nawet wylatują na koniec
także drzwi i okna. Zostaje nagi dom. Filozofowie wyobrażają sobie, że
z takimi spustoszeniami jest lepiej (Canetti 1996: 141).
Canetti w celny sposób pokazuje, że używanie jednego z najważniejszych narzędzi współczesnego filozofowania – metody abstrakcji – oraz posługiwanie
się narzędziami analizy logicznej mogą zaowocować utratą tego, co Mills nazywał socjologiczną wyobraźnią. Filozofowie zyskują pewność sądu, tracą
jednak przy tym świat, o którym można by sądy jakieś wypowiadać. Zauważa
on dalej, że „Ci oxfordzcy filozofowie skrobią i skrobią, aż w końcu nic nie
zostaje. Wiele się od nich nauczyłem: wiem teraz, że lepiej w ogóle nie zaczynać skrobania” (Canetti 1996: 195). Cytat ten dość wyraźnie pokazuje, że warto
dokonywać archeologicznej pracy, odkrywać miejsca rozwidleń w historii
naszych struktur wiedzy, warto odmyśleć ich następstwa, cofnąć się „przed
rozwidlenie” i rozpocząć pracę „na nowo”. Procedury abstrakcji, posługiwanie
się schematami logicznymi, praca dedukcyjna nie są czymś negatywnym. Potrafią być użytecznym narzędziem, zwiększającym nasze możliwości poznawcze. Problem pojawia się wtedy, gdy nie rozumiemy, że: „Jednak ani Hume,
ani Kant nie dostrzegli, że ukrytą przyczyną zachodniej tendencji do utożsamiania następstwa z »logiką« jest technika alfabetu przenikająca absolutnie
wszystkie dziedziny życia” (McLuhan 1975: 89). Tyle słynny trikster, sztukmistrz z Toronto. Teza jest jak zwykle w jego wypadku postawiona odważnie,
śmiało, przesadnie. Ale cóż mówi nam ten cytat, łączy on refleksję filozoficzną
Zachodu z pismem alfabetycznym. Cytat jest krótki, wyrwany z większej całości, z której dowiedzielibyśmy się, że ważne jest także odwołanie do techniki
drukarskiej. Dlaczego, mimo obecności nazwisk Hume’a i Kanta, nie znajdziemy wielu filozofów, których aparat teoretyczny poradziłby sobie z ontologią proponowaną przez ten niepozorny cytat? A przecież nie uruchomiliśmy
jeszcze wielu innych ram odniesienia, nie spytaliśmy o kapitalizm (Zybertowicz 1995), o przemiany dotyczące nauk przyrodniczych, o związek pomiędzy
powstaniem narodów i druku (Anderson 1997). Druk i sprzężona z nim wizualność to kluczowe determinanty umożliwiające powstanie racjonalności naukowej. Stabilizacja wiedzy, powstanie centrów kalkulacyjnych, umożliwia
opanowanie świata, zmniejszanie go do inskrypcji, dzięki czemu można nad
światem tym panować (Latour 2012). Zadanie to nie byłoby tak trudne, gdyby
w historii filozofii nie odbywała się radosna kastracja wyobraźni ontologicznej. Co gorsza, miała ona często niezbyt ciekawe efekty polityczne, gdy filozo-
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fowie zaczynali dociekać źródeł racjonalności. Zamiast, jak już wspomniałem,
przyjrzeć się swemu pobliżu – kartce papieru, istoty „europejskiej racjonalności” szukali w wyimaginowanych przymiotach Europejczyków, mitycznej historii Grecji lub we własnościach protestantyzmu (Nowak 2011).

Ile ram odniesienia możemy przywołać?
Dziś teoria oralności i piśmienności ma szansę niejako tylnymi drzwiami
wejść do filozofii. Jest to możliwe dzięki współczesnej kognitywistyce (zob.
Hutchins 1995). Zwrot ku poznaniu rozproszonemu jest konsekwencją ewolucji, która zachodzi we współczesnej kognitywistyce, i ma wpływ na obraz
praktyk naukowych (Bińczyk 2011: 119–137). Procesy te można metaforycznie
określić jako kres uzurpacji „skóry i czaszki” (Clark, Chalmers 2008: 342–357).
Poznanie rozproszone (distributed cognition) to kolejny konsekwentny krok w
opuszczaniu soliptycznej ślepej drogi, w którą zabrnęła filozofia zachodnia,
szczególnie w swej analitycznej odmianie. Brak odmyślenia swego uwikłania
i usytuowania, brak refleksji poprowadzonej w ramach ontologicznie zradykalizowanej socjologii wiedzy powoduje, że nasze wysiłki poznawcze niewspółmiernie bronią stanowisk, które warto porzucić. Przykładem takiej ślepej drogi były obliczeniowe ujęcia świadomości (traktowanej „kartezjańsko”),
których niektórzy jeszcze bronią (Miłkowski 2010). Jeśli wyjść od tradycji ucieleśnionego i rozproszonego poznania, problem ten musiałby być przedstawiony zupełnie inaczej. Po pierwsze, sama obliczeniowość poddana jest refleksji jako efekt sprzężenia środowiska, artefaktów, umysłów, inskrypcji itd.
(Latour 2012), po drugie, świadomość i obliczeniowość jako sprzężone musiałyby być każdorazowo relatywizowane do danego środowiska. Tu dochodzimy
do możliwości pokazania obu składników wyobraźni ontologicznej: socjologiczno-całościowego i konstruktorsko-politycznego. Pierwsze w dyskusji
o obliczeniowości i świadomości wymaga od nas radykalnego przedefiniowania naszego myślenia o jednostce analizy. Jeżeli poznanie realizuje się poprzez
środowisko (w tym narzędzia i artefakty) oraz sprzężone z nim ciało, to – jak
pamiętamy – ingerencja w środowisko (i ciało) ma wymiar moralny (Clark,
Chalmers 2008: 342–357). W tym momencie nasze dyskusje przestają być akademickie, pojawia się rola dla intelektualisty. Jeżeli jakieś urządzenie, artefakt
powoduje zmianę możliwości poznawczych, to znaczy, że zmieniamy też całą
społeczność, jej uczestników. Dobrym przykładem może być kwestia piśmienności i komunikacyjnych warunków istnienia pewnych form demokratycznej
polityki (Nowak 2010).
Nim wrócimy do tej kwestii, spójrzmy jeszcze na złożoność zagadnień wiążących się z teorią oralności i piśmienności. To dobry trening, gdy chcemy ćwiczyć się w „żonglowaniu” ramami odniesienia. Prześledźmy obszary naszych
struktur wiedzy, które ulegną rewizji, gdy uwzględnimy konsekwencje pojęciowe i poznawcze pisania i czytania (Olson 2010). W tym momencie pominę
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dokładniejsze przedstawianie psychodynamiki oralności (Ong 1992) oraz następstwa piśmienności (Latour 2012, Eisenstein 2004).
Pierwsze zagadnienie oralności i piśmienności jest wiązane z tzw. wielkim
podziałem (Godlewski 2008: 151), czyli z podziałem na nowoczesnych i nienowoczesnych, Nas i Innych, czy wreszcie na Zachód i resztę. Podział ten w
dyskusji Lévi-Straussa z Goodym przyjął postać dystynkcji: umysł nieoswojony versus umysł oswojony (savage versus domesticated mind) (por. Goody
20011). Dyskusja nad zagadnieniem kultur oralnych i piśmiennych szybko
opuściła bezpieczne ramy odniesień etnologicznych i stała się dyskusją polityczną uwikłaną w problematykę postkolonialną. Wystarczy uzmysłowić sobie, na ile różne środowiska poznawcze (piśmienne i oralne) były odpowiedzialne za to, że nauka zachodnia tak długo postrzegała Innych jako „ludy bez
historii” (zob. Wolff 2009). Co pozwoliło w konsekwencji na napisanie takich
wersji historii, które legitymizowały podbój świata przez Zachód i pokazywały
go jako historyczną i cywilizacyjną konieczność (por. Goody 2009). Cechy wynikające z innej dynamiki środowisk poznawczych i sprzężonych z nimi artefaktów były i są pojmowane jako cechy kultur. Następnie dokonuje się esencjalizacji tych kultur i wtórnie ocenia się ich przedstawicieli. Cechy komunikacyjne oralności wymagają głębszego zanurzenia w kontekst wspólnotowy,
ściślej wiążą komunikat z odbiorcą i nadawcą, komunikacja jest synchroniczna, „orkiestralna” (zob. Winkin 2007). Ucieleśnienie komunikacji jest cechą
rzucającą się w oczy. Oralność pierwotna nie wytwarza ścisłego podziału na
mowę, śpiew i taniec. Oralność pierwotna nie posiada też stabilnego pojęcia
„znaku” i „znaczenia”. Dopiero pismo, szczególnie drukowane, umożliwia
powstanie środowiska, które na tyle stabilizuje praktyki językowe (piśmienne), że pozwala na stworzenie języków abstrakcyjnych. Dopiero pismo, język
alfabetyczny i jego rozpowszechnienie poprzez masową edukację, pozwala na
szerokie stosowanie metod dedukcyjnych jako narzędzi myślowych: „Krótko,
badani niepiśmienni zdają się w ogóle nie korzystać z formalnej dedukcji”
(Ong 1992: 181). Nie oznacza to jednak, że kultury oralne są niższe, pewne
możliwości poznawcze są na ich gruncie trudne do uzyskania (np. logika formalna), ale inne cechy są z kolei trudniej dostępne podmiotom z kultur wysoko piśmiennych.
W ostatnich latach dokonano demitologizacji piśmienności (Olson 2010: 35–
59). Za Olsonem wymienię kilka mitów dotyczących rzekomej wyższości piśmienności nad oralnością. Zacznijmy od banalnego założenia, że pismo jest
transkrypcją mowy. To dobry przykład braku wyobraźni ontologicznej. Różnica pomiędzy piśmiennością i oralnością nie jest tylko „językowa”. Oralność i
piśmienność wymagają zupełnie odrębnych instytucji społecznych, środowisk,
sprzężonych „rozproszonych” systemów poznawczych. Oralność domaga się
innych, „żywych” uczestników komunikacji, środków mnemotechnicznych
(śpiew, różańce modlitewne, rytuały, rymowanie itd.). Pismo uruchamia globalne sieci artefaktów (tabliczka, papirus, laptopów, długopis), domaga się
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systemów szkolnych i długiego treningu edukacyjnego. Oba systemy wiążą się
z odrębnymi sposobami wytwarzania władzy społecznej. Wystarczy w tym
miejscu przywołać rozważania Havelocka o władzy i oralności w starożytnej
Grecji (Havelock 2007: 150–169) oraz Foucaulta o biopolityce i systemach klasyfikacji możliwych dzięki pismu (Foucault 2012). W tym momencie możemy
przejść do drugiego mitu – wyższości pisma nad mową. Pismo i mowa to różne „rozproszone systemy poznawcze”, każdy z nich wiąże się z określonymi
stratami i zyskami. Mit trzeci jest wariantem poprzedniego, dotyczy wyższości
alfabetu nad innymi systemami pisma. Mit czwarty głosi, że pismo jest instrumentem rozwoju społecznego (Olson 2010: 45). Często podkreśla się korelację pomiędzy rozwojem piśmienności a nowoczesnymi demokracjami. Rzadziej podnosi się fakt, że pismo umożliwiło powstanie dużych, hierarchicznych społeczności, pozwoliło wytworzyć posłusznych żołnierzy, wydajnych
pracowników – zestandaryzowane podmioty biowładzy (Olson 2010: 45).
Przywołany przez Olsona Lévi-Strauss nie zawahał się powiedzieć, że „Jeżeli
moja hipoteza jest słuszna, trzeba przyjąć, że pierwszą funkcją pisma było
ułatwienie wprowadzenia niewolnictwa” (za: Olson 2010: 45). Kolejnym mitem jest wiązanie piśmienności z rozwojem kulturowym. Zachwyty Latoura
nad inskrypcjami (Latour 2012) mogą nas zmylić, spowodować, że ulegniemy
pismocentrycznemu i etnocentrycznemu stereotypowi. Badania kognitywne
(Hutchins 1977) pokazują, że wysoko rozwinięte systemy nawigacji funkcjonują także w kulturach niepiśmiennych. Możemy płynnie przejść w tym momencie do ostatniego z mitów – pismo jest związane z rozwojem poznawczym.
Przytaczany wyżej przykład nawigacji Mikronezyjczyków jest w tej kwestii
pouczający. Hutchins zauważył, że jedną z charakterystycznych cech ich systemu nawigacji było inne usytuowanie „podmiotu poznającego”. Zachodni
nawigatorzy traktują siebie jako ruchomy obiekt, poruszający się po globie.
Analogicznie jak palec (ołówek, rysik) poruszający się po mapie (inskrypcji).
Nawigatorzy mikronezyjscy traktowali siebie jako miejsce stałe, a morze jako
zmienną. To może napływało i odpływało, sama łódź traktowana była jako
nieruchomy punkt odniesienia.
W ciekawy sposób współgra to z dwiema anegdotami przytoczonymi przez
Olsona. W pierwszej zastanawia się on nad paradoksalnym doświadczeniem,
jakim jest obserwowanie mapy ewakuacyjnej budynku. Oto stoimy przed mapą z narysowaną na niej kropką i napisem „tu jesteś”, odcieleśnienie założone
w kulturze pisma (i drukowanej inskrypcji) jest dla nas tak oczywiste, że niezauważalne. Druga anegdota dotyczy Inuitów i wędrujących z nimi towarzyszy z miasta. Po kilku godzinach bezowocnych poszukiwań zapasów mieszkańcy miasta wyposażeni w mapy stwierdzili: „zgubiliśmy się”, Innuici odpowiedzieli, że „wcale nie, to zapasy się zgubiły”. Zważywszy na dzisiejsze odkrycia czynione w kognitywistyce (szczególnie mam na myśli enaktywizm),
wydaje się, że usytuowany, ucieleśniony sposób pojmowania siebie przez niepiśmiennych był dużo bardziej adekwatny poznawczo niż odcieleśniona, „kar-
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tezjańska” perspektywa piśmiennych. Wskazałem wyżej, że dyskusja w obrębie teorii oralności i piśmienności może mieć implikacje dla rewizji historiografii, zmiany zapatrywań na tzw. różnice kulturowe. Warto jednak zauważyć, że dzięki odkryciom dokonanym w tej tradycji możemy odrzucić dość
kontrowersyjną kwestię powiązania struktury klasowej, etnicznej i rasowej
z inteligencją (Murray 1994). Autor książki The Bell Curve połączył sukces społeczny i edukacyjny z ilorazem inteligencji (mierzonym przy pomocy testów).
Dodatkowo związał on iloraz inteligencji z genetycznie rozumianym podłożem rasowym. Ten zabieg jest nieuzasadniony nie tylko dlatego, że jest politycznie niepoprawny, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma uzasadnienia
we współczesnej genetyce. Dzisiejsze ustalenia nie potwierdzają istnienia subpopulacji kontynentalnych, zwanych tradycyjnie rasami (Strzałko 2010).
Dyskusja wokół książki była gorąca, jednym z ciekawszych głosów była wypowiedź paleontologa, biologa ewolucyjnego J. Goulda (Gould 1996). W tym
miejscu chciałbym uniknąć dyskusji na polu biologii i genetyki. Użycie bowiem tej ramy analizy może być bardzo nieroztropne. Nie dlatego, że brakuje
mi kompetencji do przekroczenia granic dyscyplinarnych, ale dlatego, że nie
chciałbym legitymizować samej praktyki, czyli używania genetycznoewolucyjno-biologistycznej ramy odniesienia. Zanim nie zostaną przedstawione inne, należy unikać zbyt śmiałych translacji, skoków argumentacyjnych. Jeżeli jakieś zjawisko, np. sukces zawodowy lub edukacyjny, chcemy
wyjaśnić przy pomocy genetyki lub odniesień ewolucyjnych, warto zapytać,
czy zastosowaliśmy wcześniej inne, mniej ryzykowne ramy odniesienia. Przykładowo Murray nie musi się uciekać do genetyki ani ewolucji, aby wyjaśnić
różnice inteligencji i ich korelacje z osiąganiem sukcesu.
O wiele bardziej dostępne wyjaśnienie jest oczywiste, gdy spojrzymy na to
zagadnienie z perspektywy poznania rozproszonego uzupełnionego przez
teorię oralności i piśmienności. Inteligencja mierzona testami jest przede
wszystkim nastawiona na typ wiedzy skorelowany z piśmiennością i myśleniem numerycznym (Hacking 2006, Carson 2004). Takie cechy myślenia, jak
zdolność abstrahowania, idea ciągu i zdolność posługiwania się sylogizmem,
są prawie nieobecne w myśleniu pierwotnie oralnym, wskazywał na to w
swych badaniach choćby Łuria (Ong 1992). Warto dodać, iż komunikacja
oralna w większym stopniu opiera się na kodzie ograniczonym (restricted),
zależnym od kontekstu, z kolei kultura piśmienna preferuje bardziej wyabstrahowane kody rozbudowane (elaborated) (Bernstein 1990). Różnice pomiędzy obu kodami wbrew nazwom nie mają charakteru wartościującego, oznaczają jedynie dwa skrajne bieguny na skali. Bernstein zauważył, że odtwarzanie stosunków klasowych w edukacji może zostać opisane właśnie przy pomocy wspomnianych wyżej kodów. Dla potrzeb tego tekstu wystarczy zauważyć, że dzieci z klas niższych, o mniejszym dostępie do lektur, gazet, a także do
piśmienności i edukacji szkolnej zinternalizowanej w habitusach rodziców
(znajomych, rodziny), mają utrudnioną karierę szkolną. Dla dzieci silnie oral-
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nych (posługujących się chętniej kodami ograniczonymi) wiedza szkolna może jawić się jako nieoczywista i dziwaczna. Dynamika języka oralnego, nierozerwalnie związanego ze wspólnotami komunikacyjnymi, wspomagana gestem, motoryką ciała powoduje, że komunikaty są nacechowane addytywnością (zamiast nadrzędnością/podrzędnością), wysoką redundancją, noetyczną
(mityczną) dziwnością itd. Zderzenie z piśmienną kulturą szkoły (a także testów) IQ powoduje to zderzenie międzykulturowe. Gdy tak jak w wypadku
badań Murraya w USA dodamy nakładanie się podziałów społecznych, klasowych i rasowych (w sensie społecznego postrzegania rasy) różnica kulturowa
się pogłębia. Dzieci z klas niższych (w USA w znacznej mierze będące Afroamerykanami) będą mieć gorsze wyniki w testach inteligencji tylko dlatego, że
nie były socjalizowane do tego typu środowiska, „rozproszonego systemu poznawczego”, jakim jest kultura wysoce piśmienna. Pamiętać musimy, że piśmienność i oralność to nie cechy jednostek, ale przede wszystkim charakterystyka całych społeczeństw. Nie zauważyli tego Scribner i Cole w swej krytyce Jacka Goody’ego. Argumentowali oni, że rozwój myślenia dedukcyjnego,
zdolność posługiwania się sylogizmami nie jest, jak chciał tego Goody, cechą
piśmienności. Zdaniem tych badaczy jest to funkcja edukacji szkolnej (Olson
2010: 87). To świetny przykład braku zarówno wyobraźni socjologicznej, jak i
jej radykalniejszej wersji – wyobraźni ontologicznej. Obaj psychologowie
przyjęli jako podstawową jednostkę analizy pojedynczego człowieka i jego
kompetencje intelektualne. Nie zauważyli, że piśmienność to nie cecha jednostek, ale całej sieci aktorów: artefaktów, uczniów, szkoły itd. Teza Goody’ego
akcentująca rolę piśmienności implicite zawierała już w sobie przeświadczenie o wadze systemu edukacji szkolnej.
Wydaje mi się, że zaprezentowane powyżej bardzo skrótowe wyjaśnienie korelacji pomiędzy IQ a położeniem klasowym (i „rasowym”) jest bardziej przekonujące niż to oparte na kryterium genetycznym. Nie trzeba dokonywać
żadnych ryzykowanych translacji i „przeskoków” ontologicznych. Co więcej,
moje wyjaśnienie pozwala na podjęcie konkretnych kroków politycznych.
Jeżeli chcemy mierzyć sukces testami IQ, to znaczy, że poza skrajnymi przypadkami (ciężki niedorozwój) mierzymy stopień sprzężenia danej osoby
z kulturą wysokiej piśmienności. Jeżeli uważamy wysokie IQ za godne pożądania, musimy zatem rozszerzyć dostęp do kultury wysokiej piśmienności.
Rozwiązanie Murraya miało politycznie przeciwny skutek, ponieważ odwołanie do genetyki zamyka debatę polityczną, wprowadza język karmiczny: urodziłeś się z takim a nie innym zestawem genów, a więc masz taki a nie inny
los. Przykład Murraya wybrałem celowo, jest on bowiem przedstawicielem
tendencji zwanej bioliberalizmem. Jest pewna forma ideologii powstałej ze
sprzężenia neoliberalnej „niewiary” w społeczeństwo wraz z promowaniem
biologistycznych lub quasi-biologistycznych wyjaśnień natury ludzkiej (Fuller
2006: 12). Bioliberalizm może objawiać się na przykład poprzez faworyzowanie kategorii talentu lub geniuszu. Najlepszym przykładem tego typu braku
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wyobraźni socjologicznej i ontologicznej są rozważania Satoshiego Kanazawy
na temat relacji pomiędzy geniuszami i kryminalistami (Kanazawa 2003: 257–
90
272). Dowiemy się z jego analiz, jaki poziom testosteronu mieli naukowcy ,
czy mieli żony i dzieci. Nie dowiemy się nic na temat organizacji i instytucjonalizacji nauki, nie dowiemy się także nic na temat dziedziczenia pozycji społecznej. Oczywiście zgodnie z dobrze zakorzenioną mizoginią nie istnieją
w tych badaniach geniusze-kobiety.

Podsumowanie
Co robić? Jak pogodzić skrupulatność naukowca z żarliwością intelektualisty?
Tekst poniższy to częściowo manifest. Zrodził się on z oczywistego przekonania o konieczności reformy nauk społecznych (i/lub) filozofii. Jestem przekonany, że powinna ona przebiegać w dwóch aspektach: ściśle akademickim
i związanym z działalnością publiczną. W pierwszym wypadku obiecujące są
dla mnie wyniki osiągane w ramach społecznych studiów nad nauką i nurtów
kognitywistyki spod znaku poznania rozproszonego i ucieleśnionego. Ponadto
obiecujące są monumentalne prace socjologiczno-historyczne pisane w paradygmacie historyczno-systemowym (inspirowane Braudelem i Wallersteinem). Wymienione stanowiska, choć są od siebie odległe, gdy myślimy w wąskich kategoriach dyscyplin i instytucji, są sobie bliskie ze względu na podzielaną „kulturę”. Wymieńmy kilka cech tej kultury: zerwanie z historycznie
ukształtowanymi podziałami: ciało – umysł, Zachód – reszta świata, teoria –
praktyka itd. Każde z wymienionych obszarów badawczych przyciąga badaczy z wielu różnorakich, tradycyjnie zdefiniowanych pól. Jestem przekonany,
90

O neuroseksizmie i wątpliwościach związanych z przypisywaniem cechy mózgów (a później
odpowiednio osobowości) ekspozycji na testosteron w okresie płodowym pisała Cordelia Fine
(Fine 2010: 78–89). Neuroseksizm będący pochodną bioliberalizmu jest rozpowszechnioną i popularną postawą. Przykładowo, znany polski kognitywista w publicystycznym wywiadzie stwierdził:
A dlaczego większość pianistów to mężczyźni? Bo lewa i prawa ręka grają niezależnie, a to łatwiejsze dla mężczyzn. Być może ma to także ewolucyjne podstawy: kiedyś trzeba było dawać sobie znaki, a jednocześnie obserwować zwierzynę. A dlaczego w orkiestrach jest tyle skrzypaczek? (…) Bo to
wymaga świetnej koordynacji pracy obu rąk i to lepiej wychodzi kobietom. Ich półkule mózgowe
lepiej się ze sobą komunikują dzięki lepiej rozwiniętemu spoiwu wielkiemu. U mężczyzn współpraca
lewej i prawej półkuli jest słabsza i to właśnie im ułatwia jednoczesne wykonywanie różnych czynności, bo jedna drugiej tak nie przeszkadza (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,98083,13772221,Dlaczego_kobiety_sa_skrzypaczkami__a_mezczyzni_mysla.html). Gdyby
zadał on sobie trud posłużenia się wyobraźnią socjologiczną (nawet nie ontologiczną), dokonał
minimalnej analizy socjologicznej i historycznej, zauważyłby wzrastającą liczbę pianistek. Co
więcej, gdyby miał on chęć zajrzeć do badań etnomuzykologicznych, zauważyłby, że tradycyjnie
skrzypkami byli głównie mężczyźni (przynajmniej w naszym regionie). Ciekawe, że bardzo łatwo
można byłoby wykazać, iż w orkiestrach grających muzykę klasyczną w USA była znikoma liczba
muzyków Afroamerykańskich w odróżnieniu od orkiestr jazzowych. Czy i w tym wypadku tak
łatwo można bez ryzyka politycznego skandalu użyć biologicznego argumentu?

357

Language, Literacy, and Media Theory
że nauki społeczne (i filozofia) nie mogą, o ile chcą przetrwać, wycofać się do
tekstocentrycznej i teoriocentrycznej wieży z kości słoniowej. To wiąże się
ściśle z drugim aspektem naszych badań – zaangażowaniem w zmianę społeczną. To przedsięwzięcie ryzykowane. Nawoływanie do zmiany wymaga
odpowiedzi na przywoływane już pytanie Lenina/Czernyszewskiego: Co robić? Zaangażowanie badacza w zmianę społeczną, pełnienie funkcji intelektualisty zawsze jest obarczone ryzkiem „Syrakuz”, czyli pochopnym i szkodliwym uwikłaniem w kwestie polityczne. Obojętność nie jest jednak rozwiązaniem. Przedstawiony powyżej szkic koncepcji „wyobraźni politycznej” to próba połączenia obu wymienionych zadań. Pierwsze z nich to ontologia nas samych, zradykalizowana wersja historycznej ontologii, którą proponował Michel Foucault (Foucault 2000) oraz Ian Hacking (Hacking 2004). Historyczna
ontologia nas samych ma w sobie potencjał polityczny. Jest on jednak często
nieoczywisty, Foucault był autorem wielu przenikliwych analiz mechanizmów władzy, nie był jednak dobrym filozofem polityki, a jego wybory intelektualne bywały zarówno roztropne, gdy poparł polską „Solidarność”, jak
i mniej roztropne, jak jego fascynacja rewolucją Chomeiniego w Iranie. Dlatego oprócz zradykalizowanej dzięki kognitywistyce i STS historycznej ontologii
nas samych potrzebujemy analiz etyczno-politycznych. Tu pokładam największe nadzieje w odnowieniu potencjału zawartego w pojęciu roztropności, mądrości praktycznej – fronesis. Podsumowując, ontologiczne analizy bez roztropnej polityki są tylko ezoteryczną zabawą, z drugiej strony polityka, namysł krytyczny bez posthumanistycznej, historycznej ontologii jest ślepy.
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Prezentowany poniżej tekst niemieckiego filozofa i kognitywisty Thomasa
Metzingera można potraktować jak kolejny głos w dyskusji, którą swoim artykułem opublikowanym w poprzednim numerze pisma Avant rozpoczęła Natalie Depraz (2013). Dyskusji dotyczącej duchowości, pierwszoosobowego poznania i prawdziwej samowiedzy. Depraz (2013) stara się – od strony fenomenologicznej autoanalizy – rozwikłać zagadkę pierwszoosobowego poznania
własnej świadomości. Opisuje kolejne spotkania grup badawczych, kolejne
próby kolektywnego oraz indywidualnego zrozumienia tego, co dzieje się
w jej świadomości. Natomiast Metzinger sięga do historii filozofii i współczesnej kognitywistyki, stara się wskazać słabości i ograniczenia naszej samowiedzy, wskazuje błędne tropy i mylne ścieżki naszego samopoznania. Prace
tych autorów, choć radykalnie się różnią, krążą wokół tych samych dziedzin
problemowych.
Jednak ambicje Metzingera (2013) są dużo większe niż Depraz. W swoim bardzo kontrowersyjnym i napisanym z rozmachem eseju szkicuje on aktualną
sytuację całej ludzkości, przyczyny tej sytuacji, jak i jej spodziewane skutki
(poznawcze zagadnienie związane z groźbą globalnego ocieplenia). Zastanawia się, czym jest duchowość, czy możliwa jest jej zsekularyzowana forma,
a szczególnie czy istnieje związek pomiędzy duchowością a uczciwością intelektualną. Jednej i drugiej poświęca w swojej pracy wiele miejsca. Dodatkowo
– w duchu tej drugiej – stara się odpowiedzieć na takie pytania jak: czy Bóg
istnieje, czy istnieje życie po śmierci oraz czym jest oświecenie. Metzinger nie
rozstrzyga – a dlaczego, zaraz do tego wrócimy – ale sugeruje możliwe, choć
kontrowersyjne odpowiedzi, a także drogi do ich uzyskania.
Jednak, jak sądzę, sednem Metzingerowskiego eseju jest próba ukazania odpowiedzi na pytanie, czym jest, czy też czym powinna być uczciwość intelektualna. Jako że dotyczy tego cały esej, wskażmy tu jedynie jej kilka głównych
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cech – dla uzyskania pełnego obrazu czytelnik musi sięgnąć do tekstu Metzingera – a jeżeli się uda, to i ograniczeń.
Uczciwość intelektualna to przede wszystkim bezwarunkowa uczciwość
względem siebie samego. To rodzaj uczciwości – zdaniem Metzingera – wymagający nie tylko powstrzymywania się od samookłamywania, ale również obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania, których wolelibyśmy unikać.
Oznacza ciągłe i nieustanne poszukiwanie prawdy, nawet kosztem własnego
samopoczucia. Dopiero taka uczciwość może stanowić oparcie dla poważnych
poszukiwań duchowych oraz – jak się okazuje – badań naukowych. Uczciwość
intelektualna to także zobowiązanie do przyjmowania tych tez, za którymi
stoją albo dobre argumenty, albo dowody empiryczne – choćby tezy te głosiły
coś, na co nie chcemy się zgodzić, coś, co nas rani. I tu widoczna jest szczególnie kontrowersyjna teza tego eseju, czyli twierdzenie, że uczciwość intelektualna jest całkowicie obca wszelkim zorganizowanym religiom. Religie jego
zdaniem są ze swej natury dogmatyczne, nieuczciwe intelektualnie, oparte na
samooszustwie, a ich podstawowym celem jest zapewnienie komfortu psychicznego swoim wyznawcom. Czytelnikowi pozostawiamy zmierzenie się
z tezami i argumentami Metzingera oraz próbę sprawdzenia, na ile są poprawne. Warto jednak zauważyć, że autor ten sam stara się unikać jednoznacznych rozstrzygnięć, próbując tym samym uczynić swój tekst zgodnym
z zawartymi w nim rygorystycznymi zasadami wspomnianej uczciwości.
Kończąc ten króciutki wstęp, zauważmy, że newralgicznym punktem dociekań Metzingera jest kwestia naszej ludzkiej skończoności i ograniczoności
poznawczej. Metzinger pisze, że skoro jesteśmy istotami o ograniczonych
możliwościach poznawczych, to powinniśmy cały czas powątpiewać i negować wszystko, czego nie dowiedliśmy. A jednak czy nie uczciwszym jest – właśnie ze względu na naszą skończoność – pozostawienie możliwości istnienia
91
wszystkiego, czego nieistnienia nie dowiedliśmy? Wszystko zależy od tego,
jak będziemy rozumieć konsekwencje własnej skończoności.

Biogram:
Thomas Metzinger – filozof i kognitywista pochodzenia niemieckiego (ur.
12.03.1958 we Frankfurcie nad Menem), kierownik grupy zajmującej się filozofią teoretyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Gutenberga
w Mogunkcji, a także adiunkt we Frankfurckim Instytucie Zaawansowanych
Badań. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii umysłu, kognitywistyki, a ostatnio również (neuro)etyki.
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Znajdujący się w tekście króliczka wielkanocnego, wydaje się być jedynie silnym retorycznie.
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Od początku swoich badań Metzinger koncentrował się na problemie świadomości. Jest współzałożycielem organizacji Association for the Scientific Study
of Consciousness (ASSC), której prezesem był w latach 1994-2007. W latach
2005-2007 był prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Kognitywistycznego.
Ponadto jest dyrektorem interdyscyplinarnej grupy badawczej MIND group
(www: http://fias.uni-frankfurt.de/mindgroup/).
Wśród licznych publikacji Metzingera można wymienić następujące książki:
Conscious Experience (1995), Neural correlates of consciousness: empirical and
conceptual issues (2000), Being No One [monografia] (2003) oraz The ego tunnel
(2009)92, a także dziesiątki artykułów (np. B. Lenggenhager, T. Tadi, T. Metzinger i O. Blanke. Video ergo sum: manipulating bodily self-consciousness,
Science, 317(5841): 1096-9, 2007).

Strona internetowa Thomasa Metzingera:
http://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophieengl/thmetzinger/
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Znajdujemy się na początku historycznego okresu, który będzie miał na
wielu poziomach silny wpływ na nasz obraz samych siebie. Ten coraz
szybszy rozwój stanowi dla nas poważne wyzwanie. Kluczowe pytanie
brzmi: Czy „zsekularyzowana duchowość” jest możliwa (lub choćby pojmowalna), czy nowoczesna i duchowa koncepcja siebie oddaje sprawiedliwość tej historycznej zmianie w naszym obrazie samych siebie i jednocześnie pragnieniu (ważnej nie tylko dla profesjonalnych filozofów) intelektualnej uczciwości?
Słowa kluczowe: duchowość; uczciwość; uczciwość intelektualna; religia; nauka.

Uwagi wstępne
Znajdujemy się na początku historycznego okresu, który będzie miał na wielu
poziomach silny wpływ na nasz obraz samych siebie. Ten coraz szybszy rozwój stanowi dla nas poważne wyzwanie. Kluczowe pytanie brzmi: Czy „zsekularyzowana duchowość” jest możliwa (lub choćby pojmowalna), czy nowoczesna i duchowa koncepcja siebie oddaje sprawiedliwość tej historycznej zmianie w naszym obrazie samych siebie i jednocześnie pragnieniu (ważnej nie
tylko dla profesjonalnych filozofów) intelektualnej uczciwości?
W świecie zewnętrznym zmiany klimatu stanowią nowe i historycznie wyjątkowe zagrożenie dla całej ludzkości. Kiedy piszę te słowa, to zagrożenie jest
niemal dostrzegalne. Jednakże już dziś wiemy, że w najlepszym wypadku bę93

Przekład wersji anglojęzycznej pt. „Spirituality and Intellectual Honesty. An Essay” (2013, DOI:
10.978.300/0415395, źródło: http://www.blogs.uni-mainz.de). Publikacja przekładu za zgodą Autora.
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dzie to trwało kilka wieków. Ujmowane jako intelektualne wyzwanie dla
ludzkości, zwiększające się zagrożenie wynikające z wywoływanego przez nas
globalnego ocieplenia wydaje się wyraźnie przekraczać obecne umiejętności
naszego gatunku, zarówno poznawcze, jak i emocjonalne. Jest to pierwszy,
prawdziwie globalny kryzys, doświadczany przez wszystkie istoty ludzkie
w tym samym czasie w jednej przestrzeni medialnej. Widzimy, jak się rozwija
i stopniowo zmienia nasz obraz samych siebie, koncepcja, którą ludzkość ma
o sobie samej jako całości. Przewiduję, że w trakcie następnej dekady będziemy coraz bardziej doświadczać samych siebie jako istot w stanie upadku (failing beings). Doświadczymy samych siebie jako istot, które wspólnie, uparcie
działają przeciwko polepszeniu własnej wiedzy, które nawet pod presją czasu
nie są zdolne, z powodów psychologicznych, współdziałać i efektywnie wprowadzać koniecznych przekształceń woli politycznej w życie. Zbiorowy obraz
własny gatunku homo sapiens będzie się coraz bardziej zakleszczał w powstałym w toku ewolucji mechanizmie samooszukiwania, aż do chwili, kiedy staniemy się ofiarami własnych działań. Będzie to obraz klasy naturalnie rozwiniętych systemów poznawczych, które z powodu własnych struktur poznawczych są niezdolne do adekwatnego reagowania na pewne wyzwania – nawet
jeżeli zdolnych do intelektualnego uchwycenia spodziewanych konsekwencji,
a nawet wtedy, kiedy świadomie, jasno i wyraźnie doświadczają tego, dotyczącego ich samych, faktu.
W tym samym czasie nasz filozoficzno-naukowy obraz samych siebie podlega
głębokim wstrząsom. Zmieniają się teorie, które dotyczą nas, a w szczególności naszych umysłów. W innym miejscu nazywam to drugim i aktualnie trwa94
jącym procesem „naturalistycznego zwrotu w obrazie ludzkości” : genetyka,
neurokognitywistyka, psychologia ewolucyjna i współczesna filozofia umysłu
z powodzeniem dostarczają nam nowego obrazu nas samych, coraz bardziej
szczegółowego, teoretycznego zrozumienia naszych głębokich struktur poznawczych, ich neuronalnej podstawy i historii biologicznej. Czy nam się to
podoba, czy nie, zaczynamy widzieć nasze zdolności poznawcze jako własności naturalne, z własną historią biologiczną, jako własności, które mogą być
wyjaśnione za pomocą metod naukowych, zasadniczo kontrolowalne technologicznie, a prawdopodobnie implementowalne w nośnikach niebędących
systemami biologicznymi. Jasne jest, że ten rozwój jest równocześnie intelektualnym wyzwaniem dla całej ludzkości. Wielu subiektywnie doświadcza go
jako groźbę, jako potencjalną zniewagę, nowe zagrożenie dla spójności naszego świata wewnętrznego, jako to, co Freud by nazwał raną narcystyczną. Nadal nie jest jasne, czy te nowe intuicje naukowe przedstawiają prawdziwą
sposobność, która pomoże nam w niedługim czasie zmniejszyć liczbę obiektywnych problemów świata zewnętrznego. Jednak ze względu na swoją globalną skalę wyzwanie to wydaje się nieprawdopodobne. Dodatkowo nie jest
94

Patrz: The Ego Tunnel (2009. New York: Basic Books, rozdział 8).
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jasne, czy istnieje swoiste połączenie, wewnętrzny związek pomiędzy tymi
dwoma wielkimi intelektualnymi wyzwaniami dla ludzkości. Na przykład pod
postacią jedynej spójnej strategii poszukiwania właściwych odpowiedzi, na
poziomie działań kolektywnych lub przynajmniej w poczuciu osobistej postawy etycznej, która mogłaby dostarczyć wsparcia na poziomie jednostkowym, nawet jeśli ludzkość jako całość zawiedzie.
Pod koniec mojej monografii The Ego Tunnel, napisanej dla szerszego grona
odbiorców, stwierdziłem, że w historycznym przejściu, które właśnie się zaczyna, największym wyzwaniem teoretycznym może być kwestia: „czy i jak,
ze względu na naszą nową sytuację, można kiedykolwiek pogodzić intelektu95
alną uczciwość i duchowość” . Idea ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Niniejszy esej można odczytywać jako epilog do The Ego Tunnel, jako
wyjaśniające posłowie, a może także jako początek całkowicie nowego kierunku myślenia. Jednocześnie jest on pierwszym spisanym podsumowaniem
najważniejszych myśli wykładów otwartych, które wygłosiłem w Berlinie 27
listopada 2010 roku na zakończenie interdyscyplinarnej konferencji zatytułowanej „Medytacja i nauka”. Transkrypcja i dokumentacja wideo z tego wy96
kładu krąży po internecie już od pewnego czasu .
W pierwszym paragrafie tego eseju skrótowo badam, co dzisiaj może znaczyć
„duchowość”. W kolejnym kieruję uwagę czytelników na pojęcie „uczciwości
intelektualnej”. Po tym rozjaśnieniu pojęciowym, trzeci paragraf podnosi
kwestię istnienia wewnętrznego, pojęciowego związku pomiędzy postawą
duchową i ściśle racjonalistycznym ujęciem naukowym. Ponieważ te pytania
niepokoją nas wszystkich, zdecydowałem, że następujące refleksje sformułuję
tak prosto i dostępnie, jak tylko potrafię. Jednak od razu na początku pragnę
zaznaczyć, że prostota ma swoją cenę; refleksje te są poniżej poziomu filozofii
akademickiej, zarówno jeżeli chodzi o ujęcie historyczne, jak i systemowe.
Pojęcie „duchowości”, dla przykładu, ma wielowiekową historię w filozofii i
teologii, a moje wstępne uwagi o wymarzonej „uczciwości intelektualnej” nie
tylko pomijają jej głęboki wymiar historyczny, ale również pojęciowo są dużo
bardziej gruboziarniste niż w analizach obecnych we współczesnej filozofii
umysłu i epistemologii. Dla czytelników, którzy chcieliby głębiej wejść w
szczegóły techniczne, załączam w przypisach odnośniki [pointers] do literatury akademickiej jako punktu wyjścia. Jednak pisząc ten esej, miałem nadzieję,
że nawet słabsze i mniej precyzyjne narzędzia, których tu użyłem, wystarczą
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Zob. The Ego Tunnel: 240.
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Jestem bardzo wdzięczny dr Jennifer Windt i dr. Michaelowi Madary’emu za pomoc przy angielskiej wersji tego tekstu. Dr. Ulrichowi Schnabelowi zawdzięczam komentarze i pomocną krytykę dotyczącą wcześniejszej, niemieckiej wersji tej pracy, pragnę podziękować Christinie Winkler, Sophie Burkhardt, Yannowi Wilhelmowi i Julii Pliushch za techniczną i edytorską pomoc
przy przygotowywaniu tego manuskryptu. Zapis wideo oryginalnego wystąpienia można znaleźć
tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=N1MBG7FaZKM
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do wyróżniania dokładnie tych punktów, które mogą na końcu okazać się
naprawdę istotne.
W kontekście historycznego okresu przejścia naszkicowanego powyżej następujące pytanie wydaje się szczególnie ważne: Czy istnieje coś takiego jak całkowicie zsekularyzowana forma duchowości? A może ta idea jest niekoherentna – jest czymś, co przy drugim spojrzeniu nie może być spójnie i opisane
bez gubienia się w oczywistych sprzecznościach. Ten filozoficzny problem –
pytanie dotyczące wewnętrznej struktury, warunków możliwości dla zsekularyzowanych form duchowości – jest tak interesujący i dla wielu stał się tak
istotny, że powinniśmy ujmować go bardzo ostrożnie. Z tych powodów chciałbym zadać trzy bardzo proste pytania, w trzech następujących paragrafach:
Czym jest „duchowość”?, Co dokładnie rozumiemy przez pojęcie „intelektualnej uczciwości”? oraz Czy istnieje jakikolwiek wewnętrzny związek pomiędzy
tymi dwoma postawami zarówno w świecie, jak i naszych umysłach?

Czym jest „duchowość”?
Nawet jeśli nie jest to techniczny tekst filozoficzny, to i tak będę próbował tu
bronić trzech następujących tez:
[1] Przeciwieństwem religii nie jest nauka, lecz duchowość.
[2] Etyczna zasada intelektualnej uczciwości może być analizowana jako specjalny przypadek postawy duchowej.
[3] W najczystszej formie postawy naukowa i duchowa wyłaniają się
z tych samych podstawowych idei normatywnych.
W eseju tym stopniowo będą rozwijane argument za każdą z tych trzech tez,
tak jak i wstępne odpowiedzi na nasze początkowe pytania, a także – jak mamy nadzieję – nowa perspektywa na problemy leżące u ich podstaw.
Przejdźmy teraz do pojęcia „duchowości”. Czy istnieje coś takiego jak logiczny
rdzeń, istota perspektywy duchowej? W historii filozofii zachodniej łaciński
97
termin spiritualitas ma trzy główne znaczenia . Po pierwsze, ma pewne
prawne i kulturowe znaczenie, odnoszące się do całości spiritualia, które są
przeciwieństwem instytucji czasowych, czyli temporalia; zgodnie z tym spiritualia to urzędy kościelne [clerical offices], sprawowanie sakramentów, jurysdykcja, miejsca czci i przedmioty kultu, osoby wyświęcone, jak duchowni,
i osoby należące do porządku religijnego. Drugie znaczenie jest wczesnym
pojęciem duchowości religijnej, które odnosi się do różnych aspektów życia
97

Dobry początek, odsyłający do obszernej literatury dotyczącej tego pojęcia, stanowi: Solignac,
A. 1995. Spiritualität. J. Ritter i K. Gründer. Historisches Wörterbuch der Philosophie (Bd. 9): 1415–
1422. Basel: Schwabe. Aktualną, zwięzłą historię duchowości chrześcijańskiej w języku angielskim daje Sheldrake, P. 2013. A Brief History of Spirituality. Malden: Blackwell.
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religijnego i jest przeciwieństwem carnalitas lub cielesności [carnality]. Trzecie to filozoficzne znaczenie duchowości, które od wieków odnosi się do istnienia i sposobów poznawania istot niematerialnych. Tu przeciwieństwem
[duchowości PN] są corporalitas i materialitas. Jednak nie chcę się bardziej
zagłębić w historię, ale raczej na początku zadać pytania o to, które z tych ujęć
duchowości może być podzielane przez wielu z tych ludzi w świecie zachodnim, którzy sami dzisiaj opisują się jako duchowi. Co ciekawe, po II wojnie
światowej pewien rodzaj duchowej kontrkultury zaczął się rozwijać w krajach
Zachodu, wspierany przez ludzi, którzy uprawiali duchową praktykę z dala od
kościołów i zorganizowanych religii. Dzisiaj najpowszechniejszą formą jest
uważność lub medytacja „wglądu” w klasycznej buddyjskiej tradycji Vipassanā. Ta forma medytacji jest początkowo, niemal całkowicie neutralna ideologicznie, lecz istnieją również całkowicie zsekularyzowane wersje [medytacji
PN], takie jak tak zwana MBSR (mindfulness-based stress reduction [oparta na
98
uważności redukcja poziomu stresu]) . Ponadto istnieją inne, niezliczone formy medytacji, z których wiele wymaga ruchu, takie jak joga, która wywodzi
się z tradycji hinduistycznej, duchowe sztuki walki, jak chińska walka z cieniem [shadow-boxing], Tai-Chi Chuan lub Kinhin – medytacja w trakcie chodzenia praktykowana w pewnych szkołach zen. Istnieją również nowsze formy ćwiczeń duchowych w chrześcijaństwie, przykładowo w tradycji św. Ignacego. Wiele z tych praktyk jest charakteryzowanych przez ideę regularnej
i rygorystycznej praktyki formalnej jako podstawy do stopniowej transformacji życia codziennego. Mamy już więc pierwsze cechy główne: najbardziej
współczesne, żywe formy duchowości są pierwotnie skoncentrowane na praktyce, a nie na teorii, na szczególnej formie wewnętrznego działania, a nie pobożności lub dogmatycznym popieraniu specyficznych przekonań.
Właśnie dlatego „duchowość” wydaje się szczególnym działaniem wewnętrznym. Ale co jest nośnikiem tej własności? Przykładowo, ktoś może powiedzieć,
że duchowość jest własnością klasy świadomych stanów [mentalnych PN],
pewnych medytacyjnych stanów świadomości. Jednak doświadczenie duchowe ma na celu nie tylko samą świadomość, ale również jej cielesne zakotwiczenie po subiektywnej, wewnętrznej stronie tego, co we współczesnej filozo99
fii kognitywistyki nazywa się ucieleśnieniem lub osadzeniem . Celem zawsze
jest osoba jako całość. Z tego powodu duchowość pragnę skonceptualizować
jako własność osoby jako całości, jako specyficzną postawę epistemiczną. Co
98

Redukcję poziomu stresu opartą na uważności (MBSR) rozwinął biolog molekularny Jon KabatZinn w USA jako system do radzenia sobie ze stresem dzięki świadomej kontroli uwagi oraz rozwojowi, praktyce i stabilizacji rozległej uważności. Elementy tego programu są również używane
przez różne metody terapii behawioralnej i psychoterapii.
99

Dobre wprowadzenie stanowią: The Routledge Handbook of Embodied Cognition (2014. London:
Routledge), zredagowany przez Lawrence’a Shapiro oraz The Cambridge Handbook of Situated
Cognition (2009. Cambridge: Cambridge University Press), zredagowany i zebrany przez Philipa
Robbinsa i Murata Aydede.
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to znaczy? Episteme (ἐπιστήμη) jest greckim określeniem wiedzy, nauki lub
wglądu; epistemologia jest jedną z najważniejszych dziedzin filozofii akademickiej, mianowicie, teorią wiedzy, nabywania prawdziwych przekonań
i zdobywania wiarygodnych form wglądu (które byłoby najbardziej dosłownym przekładem niemieckiego Erkenntnistheorie, dosłownie oznaczającego
teorię wglądu). Postawa to coś, co przyjmuje osoba z racji bycia skierowaną
na coś, przykładowo w pragnieniu osiągnięcia określonego celu. Można powiedzieć, że przyjęcie postawy epistemicznej wymaga bycia skierowanym na
cel specjalnego rodzaju, mianowicie, cel epistemiczny, i wiąże się z pragnieniem nabywania wiedzy. Natomiast postawa duchowa wymaga pragnienia
specjalnego rodzaju wiedzy.
Duchowość to w swej istocie postawa epistemiczna. Osoby duchowe nie chcą
wierzyć, ale wiedzieć. Duchowość jest wyraźnie nakierowana na formy wglądu, oparte na doświadczeniu, powiązane z uwagą wewnętrzną, doświadczeniem cielesnym i systematycznym kultywowaniem pewnych odmiennych
stanów świadomości, jednak kolejny krok jest już dużo trudniejszy. Kiedy
rozmawiasz z osobami, które uprawiają praktyki duchowe, przykładowo osoby od dawna uprawiające medytację w tradycji Vipassanā lub zen, to szybko
staje się jasne, że ta dziedzina wiedzy, powiązane z nią kwestie [objectives]
i cele epistemiczne oraz poszukiwane formy wglądu nie mogą być nazwane
jasnymi i wyraźnymi terminami. Te kwestie częściowo nakładają się z tymi,
które były poszukiwane przez religie i tradycyjną metafizykę, a w szczególności przez mistyków. Często wymagają one czegoś w rodzaju ideału zbawienia;
niektórzy nazywają to „wyzwoleniem”, inni „oświeceniem”. Zazwyczaj poszukiwane formy wiedzy są opisywane jako bardzo specyficzne formy samowiedzy, sugerują, że jest ona nie tylko wyzwalająca, lecz także refleksyjnie skierowana na własną świadomość praktykującego. Z grubsza rzecz biorąc, celem
jest sama świadomość osiągana przez zanikanie struktury podmiotowoprzedmiotowej i wykroczenie poza indywidualną perspektywę pierwszooso100
bową . Cel ten jest zazwyczaj połączony z systematycznym kultywowaniem
szczególnych, odmiennych stanów świadomości. Dla każdego, kto czyta odnośną literaturę, szybko staje się jasne, że nie tylko przedstawiciele różnych tradycji duchowych od wieków debatowali o tym, czy istnieje coś takiego jak
możliwe do nauczenia formy, metody i techniki praktyki duchowej, to znaczy,
systematycznej drogi ku osiągnięciu istotnych form wiedzy. Te same, klasyczne pytania zadawane są do dzisiaj. Czy medytacja jest przykładem praktyki
duchowej, metodą, czy też wymaga zaniechania wszystkich metod i celów?
Czy wymaga wysiłku, czy z konieczności nie wymaga żadnego wysiłku? Na
czym polega prawdziwy postęp, jak można go wykryć i czy istnieją jakiekol100

Krótkie i doskonałe analizy zawiera: Fasching, W. 2008. Consciousness, self-consciousness, and
meditation. Phenomenology and the Cognitive Sciences 7: 463–83. Aktualnym zbiorem prac filozoficznych na temat fenomenologicznie niesubiektywnych stanów jest: Thompson, E., Siderits, M.
i Zahavi, D., red. 2011. Self, No Self? Oxford: Oxford University Press.
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wiek kryteria służące do odróżnienia iluzji, urojeń i samooszukiwania od
prawdziwego wglądu? Istnieje klasyczna odpowiedź nieustannie pojawiająca
się w różnych kontekstach: kryterium tym jest etyczna integralność szczere
dążenie ku prospołecznemu, etycznie spójnemu sposobowi życia, który można
zaobserwować w ludzkich działaniach. Jednocześnie prawie nic nie może być
powiedziane o tych istotnych formach samej wiedzy; nie może być zakomunikowane językowo lub polemicznie [argumentatively] uzasadnione, a także
brak powszechnie akceptowanej doktryny.
To bardzo mało. Podsumujmy: duchowość jest postawą epistemiczną osób,
które poszukują nieteoretycznych form wiedzy. Oznacza to, że celem nie jest
prawda w sensie posiadania poprawnej teorii, lecz pewna forma praktyki,
praktyki duchowej. Weźmy przykład klasycznej praktyki medytacyjnej, jest to
systematyczna forma wewnętrznego działania, która przy kolejnym spojrzeniu okazuje się pewną formą uważnego nie-działania. Poszukiwana forma
wiedzy nie ma formy sądów, nie wymaga prawdziwych zdań. Ponieważ również nie wymaga wglądu intelektualnego, poszukiwana forma wglądu nie jest
komunikowalna językowo, ale co najwyżej może być sugerowana i wskazywana. Z drugiej strony zawsze pozostanie jasne, że duchowość nie dotyczy
jedynie terapii lub wyrafinowanej formy dobrego samopoczucia [wellness], ale
w głębokim sensie dotyczy etycznej integralności przez samowiedzę, radykalnej, egzystencjalnej formy wyzwolenia przez wgląd w samego siebie; jest
również jasne, że w wielu tradycjach wymaga to pewnego rodzaj treningu
mentalnego i praktykowania wewnętrznej formy cnoty lub samodoskonalenia. Następnie, od samego początku, istnieje tu pewna postać wiedzy jak i
aspekt normatywny, oznacza to, w bardzo specjalnym sensie, że przyjęcie
duchowej postawy względem świata wymaga zarówno wglądu, jak i etyki.
Postawa duchowa jest etyką działania wewnętrznego ze względu na samowiedzę.
Kolejny aspekt, ważny dla oświeconej, zsekularyzowanej formy duchowości,
został zobrazowany przez Jiddu Krishnamutriego, jednego z największych
nieakademickich filozofów ostatniego wieku. Krishnamutri radykalnie odrzucił nie tylko ideę poszczególnych dróg lub metod praktyki, ale wszelką tradycję, organizację duchową, a także ideę relacji mistrz–uczeń. Jednak jeśli istnieje jakaś dyscyplina zwana „teorią medytacji”, to z pewnością on byłby jednym
101
z klasycznych źródeł, jednym z najważniejszych autorów tej dyscypliny .
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Następujący fragment z piątej mowy w Madras z 1 lutego 1956 roku może dać pierwsze wrażenie. Z pewnością to, co jest duchowe, musi być ponadczasowe. Ale umysł jest wynikiem czasu, niezliczonych wpływów, idei, nakazów, jest wytworem przeszłości, którą stanowi czas. Czy taki umysł
może kiedykolwiek dostrzec coś, co jest ponadczasowe? Oczywiście, że nie. Może spekulować, może
na próżno, po omacku szukać lub powtarzać pewne doświadczenia, które mogli mieć inni, ale będące wynikiem przeszłości, umysł nie może odnaleźć tego, co jest poza czasem. Więc wszystko, co
może zrobić umysł, to stanie się zupełnie spokojnym, bez przepływu myśli i tylko wtedy ma możliwość znalezienia się w stanie, który byłby ponadczasowy; wtedy umysł sam byłby ponadczasowy.

374

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
Kiedy rozwiązywał Zakon Gwiazdy na Wschodzie (ufundowany dla niego jako
oczekiwanego, nadchodzącego „Nauczyciela Świata”) 3 sierpnia 1929 roku
powiedział: „twierdzę bowiem, że jedyna duchowość to nieskazitelność jaź102
ni” , i to jest dokładnie ten element znaczenia „duchowości”, na którym się
tu koncentruję. „Nieskazitelność” jest semantycznym rdzeniem prawdziwie
filozoficznego pojęcia duchowości. Jeśli naszym celem jest badanie zsekularyzowanej, lecz nadal istotnej formy duchowości, to musimy [poszukiwać PN]
nieskazitelności w kilku różnych kierunkach: u reprezentantów metafizycznych systemów przekonań, którzy próbują scalić praktyki medytacyjne z
pewnym typem teorii, czymkolwiek może ona być, ale również w dogmatycznych formach racjonalistycznego redukcjonizmu, który dąży do zdyskredytowania wszelkich pozanaukowych form zdobywania wiedzy z powodów czysto
ideologicznych. Jednak w największym stopniu mamy do czynienia z odkrywaniem nieskazitelności skierowanej na siebie samego, niezależnie od wszelkiej teorii lub poczucia ideologicznych zobowiązań.
Jednak na czym ta nieskazitelność polega? Co oznacza bycie nieskazitelnym,
szczególnie względem samego siebie? Czy istnieje forma duchowości, która
nie jest schlebianiem samemu sobie, samozadowoleniem lub kiczem, która
nie wiąże się z popełnieniem intelektualnego samobójstwa i utratą własnej
godności jako krytycznego, racjonalnego podmiotu w mniej lub bardziej subtelny sposób? Czy istnieje coś takiego jak „wewnętrzna przyzwoitość”, którą
można by wyraźnie określić jako intelektualną uczciwość, czy zawsze na koniec musimy wracać do klasycznego napomnienia Ludwiga Wittgensteina: „co
się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć; o czym zaś nie można
103
mówić, o tym trzeba milczeć” (Wittgenstein 2000, 3) ?

Uczciwość intelektualna
Uczciwość intelektualna oznacza po prostu nie bycie skłonnym do okłamywania samego siebie. Jest blisko powiązana z takimi staromodnymi wartościami,
jak poprawność, uczciwość i szczerość, z pewną formą „wewnętrznej przyWięc ani obrzędy, ani dogmaty, ani przekonania, ani nawet praktykowanie szczególnego systemu
medytacji nie są duchowe, wszystkie te rzeczy są wynikiem umysłu, który poszukuje bezpieczeństwa. Stanu duchowości może doświadczyć tylko umysł, który nie ma motywu, umysł, który już nie
poszukuje, bo wszelkie poszukiwanie wymaga motywu. Umysł, który jest w stanie nie pytać, nie
poszukiwać, być kompletnie niczym – tylko taki umysł może zrozumieć to, co ponadczasowe. Zob.
Collected Works. 1991. Vol. 9, 1955–1956: Conversation 532: 218. Dubuque: Kendall/Hunt.
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Z: „Appendix A: The Dissolution of the Order of the Star”. 1971. Luis S.R. Vas, red. The Mind of J.
Krishnamurti. Bombay: Jaico Publishing House: 293 i 296f. [Przytaczamy tłumaczenie Wojciecha
Sadego, cytat ten pochodzie z czwartej strony niedatowanego manuskryptu tłumaczenia tekstu
Krishnamutriego - PN]
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Cytat w tekście pochodzi z przedmowy do Tractatus logico-philosophicus (1922. London: Routledge & Kegan Paul, Ogden trans.), paragraf 6.52. (wydanie polskie: 2000 Warszawa: PWN])
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zwoitości”. Można powiedzieć, że jest to bardzo konserwatywny sposób na
bycie prawdziwie wywrotowym. Jednak uczciwość intelektualna może być
równocześnie tym, czego właśnie nie mogą posiadać reprezentanci zorganizowanych religii i wszelkiego typu teolodzy, nawet jeśli chcieliby twierdzić coś
zupełnie innego. Intelektualna uczciwość oznacza nieudawanie, że się wie,
a nawet że jest się zdolnym, by poznać niepoznawalne, przy jednoczesnym,
ciągłym posiadaniu bezwarunkowego pragnienia prawdy i wiedzy. Nawet
jeżeli wymagałoby to samowiedzy i to takiej, której nie towarzyszą miłe uczucia lub jest niezgodna z przyjmowaną doktryną.
Niektórzy filozofowie konceptualizują intelektualną uczciwość jako cnotę,
„cnotę intelektualną” dotyczącą własnych myśli i wewnętrznych działań, po104
stawę etyczną względem własnych myśli i przekonań . Ponownie, to wymaga etycznej integralności. Oznacza to, że najczęściej jak to możliwe nasze działania powinny być zgodne z wartościami, które przyjmujemy jako własne –
dotyczy to tego, w co powinniśmy wierzyć przede wszystkim. Akceptowanie
przekonania jako własnego jest wewnętrznym działaniem, od którego można
się powstrzymać. Spontaniczne pojawienie się przekonania to jedno, aktywne
aprobowanie przekonania przez utrzymywanie go to drugie. Oprócz samoregulacji emocjonalnej, czyli zdolności do celowego wpływu na własne stany
emocjonalne, i zdolności do kontrolowanego koncentrowania uwagi, wewnętrzna samoregulacja występuje również w odniesieniu do tego, w co wierzymy. Co ciekawe, dzieci tylko stopniowo uczą się kontrolować swoje stany
emocjonalne i koncentrować uwagę. Ale nawet dorośli nie są biegli w pewnym rodzaju istotnej samoregulacji uczestniczącej w przyjmowaniu przekonań jako własnych i nie osiągają jej w pełni. Czy możliwe jest wzmocnienie
własnej autonomii, wolności wewnętrznej, przez praktykowanie i udoskonalanie tego szczególnego rodzaju samokontroli? To właśnie wiąże się z uczciwością intelektualną. Oraz, co interesujące i warte wspomnienia, celem medytacji jest zwiększenie autonomii mentalnej tego samego rodzaju – mianowicie
przez kultywowanie specyficznej i pozbawionej wysiłku formy świadomości
wewnętrznej. Medytacja kultywuje mentalne warunki możliwości dla racjonalności. Wiąże się z wewnętrzną zdolnością do powstrzymania się od działania, delikatną, ale jednak dokładną optymalizacją kontroli odruchów [impulse
control] i stopniowym rozwojem świadomości mechanizmu automatycznej
identyfikacji na poziomie świadomej myśli. Myślenie nie dotyczy [tu - PN]
przyjemnych uczuć. Dotyczy równowagi, najlepszej z możliwych, pomiędzy
wiedzą i opinią; dotyczy posiadania jedynie przekonań opartych na świadectwach [evidence-based] i służącego czemuś więcej niż tylko potrzebom emocjonalnym. Dwa ostatnie punkty sugerują, że to wszystko wymaga wstrze104

Dobre wprowadzenie stanowi: Greco, J. i Turr, E. 2011. Virtue Epistemology. N. Zalta, red. The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition):
http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-virtue/
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mięźliwości, specjalnej formy ascezy mentalnej. A to ujawnia pierwszy punkt
wspólny z postawą duchową. Główna intuicja jednak jest taka, że szczere dążenie do uczciwości intelektualnej jest ważnym, specjalnym przypadkiem uczciwości moralnej. Więcej napiszemy o tym poniżej.
Ktokolwiek pragnie stać się całością – integralną osobą – powinien stopniowo
rozwiązywać konflikty pomiędzy swoimi działaniami – także działaniami
wewnętrznymi – i wartościami. To wymaganie jest szczególnie prawdziwe
w odniesieniu do ich „działań epistemicznych”, ich działań w imię wiedzy.
Działamy „epistemicznie”, gdyż dążymy do wglądu, wiedzy, prawdziwych
przekonań, szczerej jak również autentycznej samowiedzy. Jak wiedzą wszyscy medytujący, istnieje więcej niż jedna forma wiedzy wewnętrznej i wewnętrzne działania epistemiczne nie mogą być po prostu zredukowane do
intelektu lub myśli. Wydaje się to pierwszym mostem pomiędzy praktyką duchową i ideałem rozsądnej, racjonalnej myśli. Obydwie wymagają etyki wewnętrznych działań w imię wiedzy. Ponadto, w obydwu wypadkach celem jest
systematyczne wzmacnianie autonomii mentalnej. Co ciekawe, zauważmy, że
praktyka duchowa jest dużo głębsza, bardziej wyrafinowana i lepiej rozwinięta w Azji niż na Zachodzie. Zachodnie kultury w duchu oświecenia coraz bardziej się rozwijały i koncentrowały na ideale uczciwości intelektualnej.
Spójrzmy na cztery etapy w zachodniej historii idei po to, by wyraźniej zobaczyć ten wewnętrzny związek.
Dla brytyjskiego filozofa Johna Locke’a samo pragnienie wiedzy było obowiązkiem religijnym względem Boga:
Kto wierzy, nie mając żadnej racji, by wierzyć, ten jest rozmiłowany
w swych własnych tworach fantazji, lecz ani nie szuka prawdy tak jak
powinien, ani nie okazuje należnego posłuszeństwa swojemu Stwórcy,
który chciałby, aby człowiek danych mu zdolności poznawczych używał
105
na to, by unikać błędu i złudzenia .
Jeśli Bóg rzeczywiście jest osobą z tak specyficznie ludzkimi własnościami jak
„intencje”, to nie powinien chcieć, byśmy po prostu wierzyli w jego istnienie.
Musi pragnąć, byśmy próbowali poznać jego istnienie. To ładnie ilustruje filozoficzną ideę, że na samym początku uczciwość intelektualna i samo dążenie
do wiedzy nadal są religijnymi obowiązkami względem Boga. Z drugiej strony,
według Locke’a wymaga to zawsze rozpoznania wyraźnej świadomości ograniczeń naszej wiedzy – próby wyjścia poza te ograniczenia (przykładowo próby odpowiedzi na pytania dotyczące nieśmiertelności duszy) przekraczają
ofiarowane nam przez Boga moce intelektualne. Na samym początku uczciwość filozoficzna wymaga skromności. To jest tego, co Immanuel Kant na105

Patrz: Locke, J. 1996. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, red. K. Winkler, księga IV, rozdział XVII, § 24. Indianapolis: Hackett Publishing. Oryginalnie opublikowany w 1690 (wydanie
polskie: 1955 Warszawa: PWN).
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zwałby uczciwością w ogóle: rygorystycznym obowiązkiem uczciwego zachowania jest „rozum przełożony na praktyki społeczne”, ponieważ on pierwszy
wytwarza warunki wstępne dla wzajemnego zaufania pomiędzy członkami
społeczeństwa, a tym samym kształtuje podstawy porządku publicznego. Myślę, że to samo może być prawdą dla etapu wewnętrznego, dla protagonistów
mojego życia wewnętrznego (które, jak dobrze wiemy, często przypomina
wojnę domową, a czasami nawet kompletnie dziki stan naturalny, wojnę
wszystkich przeciwko wszystkim). Czy to barbarzyństwo mojej własnej świadomości można zakończyć pokojowo? Co właściwie jest wymagane dla osiągnięcia spokoju mentalnego – „stanu wewnętrznego ucywilizowania”? Chyba
możemy powiedzieć, że wymaga ono „zobowiązania względem samego siebie” – podstawy wewnętrznego porządku własnego umysłu. W roku 1793 w
Religii w obrębie samego rozumu Immanuel Kant przedstawił to w całkowicie
odmienny, ale szczególnie piękny sposób. Powiedział, że tym, czego potrzebu106
jemy, jest „szczery zamiar bycia uczciwym względem samego siebie” .
„Szczerość” lub „czystość” pragnienia uczciwości względem samego siebie jest,
jak sądzę, najważniejsza. Ponadto dostarcza kolejnego pomostu do duchowości. To jest moment, w którym już powinniśmy zacząć odczuwać, że ta rygorystyczna i jednocześnie staromodna forma racjonalizmu może mieć wiele
wspólnego z duchowością.
Kant mówi nam nawet, że ta forma uczciwości intelektualnej jest najgłębszym
rdzeniem moralności w ogóle. Jest to, jak gdyby, istota pragnienia etycznej
spójności. Tak przedstawił to w roku 1793: to jest ide[a] moralnego dobra
w jego pełnej czystości. W Metafizyce moralności (1797) przedstawił to jasno
i zwięźle, [pisząc, że:] obowiązk[iem] człowieka wobec siebie samego rozpatrywanego tylko jako istota moralna jest… prawdomówność” (Metafizyka moralności: 547). W tym miejscu Kant wyjaśnia również, czym jest intelektualna
nieuczciwość, mianowicie, rodzajem „wewnętrznego kłamstwa”. Dla Kanta
nieuczciwość jest po prostu utratą sumienności. Utrata sumienności w sensie
etycznym, działań wewnętrznych, jest niczym innym jak tylko formą nieświa106

Kant czyni ten punkt ex negativo, mówiąc o „nieuczciwości (impuritas, improbitas) ludzkiego
serca” (cf. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 1793. Band II, 1. Stück: 30; angielski przekład, patrz: 6:30 w: Religion Within the Boundaries of Mere Reason: And Other Writings.
1998. A. Wood i George Di Giovanni, red. Cambridge University Press: 53, (polskie wydanie: 2011
Toruń: Wydawnictwo UMK: 33)). Pogląd, że szczególny rodzaj „szczerości” omawiany w głównym
tekście może nam pomóc zdać sobie sprawę z „ide[i] moralnego dobra w jego pełnej czystości” i
przeciwdziałać „zepsuci[u], które znajduje się we wszystkich ludziach”, można odnaleźć w 6:83 (s.
98 (polskie wydanie: 2011 Toruń: Wydawnictwo UMK: 83). Kolejna myśl – że każdy człowiek jest
zobowiązany do prawdomówności względem samego siebie – znajduje się w Metaphysik der
Sitten (1797. II. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Zweites Hauptstück, § 9: Die
Pflicht des Menschen gegen sich selbst, bloß als einem moralischen Wesen; cf. Przekład angielski:
The Metaphysics of Morals. 1991. Część 2, Rozdział II, § 9: Man’s Duty to Himself Merely as a Moral
Being. M. Gregor, red. Cambridge University Press, s. 225). Można tam również odnaleźć pojęcie
„wewnętrznego kłamstwa”.
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domości, utratą świadomości – a następnie, interesującym połączeniem nie
tylko z postawą duchową, ale również z historią pojęcia „świadomość” w tra107
dycji zachodniej .

107

Ponieważ wyraźnym celem medytacji i praktyki duchowej jest właściwa forma świadomości
i ponieważ wyraźnym celem uczciwości intelektualnej jest specjalna forma sumienności, pragnę
zwrócić uwagę czytelników na dwa punkty, które nawet we współczesnej filozofii akademickiej
zostały całkowicie zapomniane. Angielskie słowo „sumienie” (conscience) zostało wyprowadzone
z łacińskiego conscientia, które oznacza zarówno wiedzę, współświadomość, jak również świadomość i sumienie. Pierwszym interesującym punktem jest to, że przez większość historii filozofii
świadomość ma wiele wspólnego z sumieniem (Descartes był pierwszym, który oddzielił sumienie
i świadomość, i ustanowił nowoczesne pojęcie świadomości w XIV wieku). Przed nowożytnością
bycie nieświadomym oznaczało również utratę sumienia. Łaciński termin conscientia z kolei jest
przekładem greckiego terminu syneidesis, odnoszącego się do „sumienia moralnego”, „współświadomości własnych złych uczynków”, „wewnętrznej świadomości”, „świadomości towarzyszącej” lub „wspólnej wiedzy”, „niepokojącej wewnętrznej świadomości” – wcześni myśliciele byli
zawsze również skoncentrowani na czystości świadomości, z przyjmowaniem postawy normatywnej, a szczególnie z istnieniem wewnętrznego świadka. Demokryt i Epikur już filozofowali na
temat nieczystego sumienia, a Cyceron uformował niezrównany termin morderi conscientiae –
wyrzuty (dosłownie: skurcze) sumienia, czy jak mówimy w Niemczech – Gewissensbisse, ukąszenia sumienia. Nawet przed filozofią chrześcijańską istniała idea, że sumienie jest formą przemocy
wewnętrznej, sposobem trwałego ranienia siebie. Wydaje się interesujące, że wszystkie te pojęcia
brzmią zupełnie inaczej, kiedy nie są odczytywane z perspektywy późniejszych dodatków chrześcijańskiej metafizyki winy, a odczytuje się je raczej w świeży i niewypaczony sposób, przykładowo, z perspektywy zsekularyzowanej duchowości lub azjatyckiej tradycji formalnej praktyki
medytacyjnej. Przykładowo, „świadomość świadcząca” [witness consciousness] może również
oznaczać coś całkowicie innego niż wewnętrzne oskarżenia, zażenowanie i samopotępianie jako
mechanizmy wewnętrznego samokarania wyuczonego w trakcie edukacji chrześcijańskiej. Może
nawet mieć coś wspólnego z altruizmem, z delikatnością i precyzją, z nieosądzającą formą współczucia dla siebie samego, a nie z wytwarzaniem wewnętrznych konfliktów. Inną interesującą ideą
odnalezioną u wielu wczesnych filozofów jest to, że działające podmioty podzielają swoją wiedzę
z idealnymi obserwatorami. Nigdy jednak nie było przekonywających argumentów, by mówić, że
ta idealna obserwacja jest koniecznie prowadzona przez osobę lub też takie czy inne Ja. Podsumowując, następujące tezy mogą być wyprowadzone z wielu wczesnych pism zachodniej filozofii:
świadomość, conscientia, jest częścią świadomej osoby, wewnętrzną przestrzenią, której nie może
spenetrować percepcja zmysłowa, jest wewnętrznym sanktuarium, gdzie każdy może być razem z
Bogiem przed śmiercią, które zawiera ukrytą wiedzę o naszych działaniach i prywatną wiedzę o
treściach naszego umysłu; jest również punktem kontaktowym pomiędzy idealną i rzeczywistą
osobą, a w filozofii chrześcijańskiej ten kontakt jest ustanawiany przez wyznanie lub świadczenie
o własnych grzechach. Ponownie warto zauważyć, że „świadczenie” (lub Bezeugen po niemiecku)
może oznaczać coś całkowicie innego, jeśli jest rozumiane jako proces przeprowadzany przez
osobę lub Ja, które scharakteryzujemy właśnie wspominaną własnością nieosądzającego współczucia. Świadomość w tym sensie jest wyraźnie czymś, co posiadamy jedynie od czasu do czasu,
jest czymś, co zawsze możemy utracić. Dla filozofa Christiana Wolffa, który jako pierwszy użył
terminu świadomość lub Bewusstsein w języku niemieckim (po przełożeniu z łaciny), jest to pewna zdolność, która nie ma nic wspólnego z myśleniem, ale z wewnętrzną uwagą, angażującą zdolność do postrzegania następujących Veränderungen der Seele (zmian duszy), jednak przede
wszystkim zdawał sobie sprawę, że nie jest żadnym myśleniem. W 1719 roku Wolff sformułował
następującą ideę: Solchergestalt setzen wir das Bewust seyn, als ein Merckmahl, daraus wir erkennen, dass wir gedencken (Będziemy stosować termin „być świadomym” i „świadomość” do oznaczenia właściwości, że wiemy, że myślimy). Czym więc jest świadomość? Jest tym dokładnie, co pozwala zdać sobie sprawę z tego, że teraz myślimy i – co ciekawe – brzmi to całkowicie inaczej, gdy
odczytamy to z innej perspektywy niż współczesne badania kognitywistyczne nad zjawiskiem
nieświadomego błądzenia umysłu. Ponadto każdy, kto medytuje, wie dokładnie, co oznacza myślenie bez zdawania sobie sprawy, że się myśli.
Drugim istotnym punktem w kontekście tego eseju jest to, że nawet w tradycyjnej filozofii zachodniej nie były obecne nie tylko wieloaspektowe i głębokie związki pomiędzy sumieniem
a świadomością, lecz także pomiędzy pojęciami przedrefleksyjnej uważności i samej świadomości. Nie tyle wymaga to szczególnej zdolności poznawczej, pewnej formy myśli wyższego rzędu,
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Dla Fryderyka Nietzschego uczciwość intelektualna jest sumieniem ponad
sumieniem. W roku 1838 napisał w Zaratustrze: Gdzie ma rzetelność się kończy, tam ślepy jestem, też ślepym być pragnę. Gdzie zaś wiedzieć chcę, pragnę
być też i rzetelnym, a mianowicie twardym, surowym, ciasnym, okrutnym i nielitościwym. Nietzsche był jednym z pierwszych filozofów rzeczywiście piszących o uczciwości intelektualnej, o „sumienności umysłu”, węziej postrzeganej
108
jako etyka działań poznawczych . Co ciekawe, zauważmy ponownie, że wymaga to pewnej formy ascetyzmu, zaniechania. Dla Nietzschego uczciwość
intelektualna jest „kulminacją i cnotą ostateczną” greko-chrześcijańskiej historii idei, ponieważ prowadzi do samounicestwienia religijno-moralnej interpretacji woli prawdy. Co to właściwie znaczy? W swojej najdoskonalszej
formie pragnienie prawdomówności pozwala dopuścić do siebie, że nie ma
żadnych empirycznych świadectw istnienia Boga i że w ponadczterotysiącletniej historii filozofii nie pojawiły się przekonujące argumenty za jego istnieniem. Pozwala to nam porzucić nasze poszukiwanie emocjonalnego bezpieczeństwa i przyjemnych uczuć, które w trakcie ewolucji zostały trwale wbudowane w nasze ciała i umysły, i przyznać, że jesteśmy skrajnie śmiertelnymi
istotami o tendencjach do systematycznych form samooszustwa. Prawdomówność względem samych siebie pozwala nam odkryć systematyczne, urojeniowe pomijanie skończoności, wyrażone w naszym modelu siebie (selfmodel). Niebawem więcej na ten temat.
Filozoficzna debata w kulturze anglosaskiej była głębsza, bardziej istotna
i jasna analitycznie. Spójrzmy na czwarty przykład z historii pojęcia „uczciwości intelektualnej”. Dziś ta techniczna debata jest prowadzona pod hasłem
„etyki przekonań” i to już ujawnia jeden z jej najistotniejszych aspektów: Kiedy jest dozwolone, z etycznej i moralnej perspektywy, by wierzyć w coś szczególnego lub przyjmować pewne przekonania „jako własne”?

pojęciowo zapośredniczonej formy metapoznania, ile czegoś znacznie bardziej subtelnego, mianowicie Achthaben auf die Veränderungen der Seele (uważnej koncentracji na zmianach duszy) –
pewnej formy wewnętrznej uwagi, która również pośrednio łączy nas ze światem. Ponownie
punkt ten został już jasno wyartykułowany przez Wolffa: Ich habe schon oben erinnert, was das
erste ist, so wir von unserer Seele wahrnehmen, wenn wir auf sie acht haben, nehmlich, dass wir uns
vieler Dinge als ausser uns bewust sind („Wspomniałem już wcześniej, co jako pierwsze widzimy
w swojej duszy, gdy na nią kierujemy uwagę, mianowicie, że jesteśmy świadomi wielu rzeczy
względem niej zewnętrznych”). Patrz: § 195 i § 194 w pracy Wolffa z Halle z roku 1720:
Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt.
Dobrym wprowadzeniem do nowoczesnych badań nad błądzącym umysłem (to znaczy nad utratą
wewnętrznej autonomii przez utratę świadomości, tak jak to zostało powyżej opisane) jest praca
Schooler'a J. i współpracownicków. 2012. Meta-awareness, perceptual decoupling and the wandering mind, Trends in Cognitive Sciences 15 (7): 319–326.
108

Fryderyk Nietzsche pisał również o „intelektualnej czystości” (intellektuelle Sauberkeit) i na
temat „sumienia intelektualnego” (intellektuelles Gewissen). Po dalsze wskazówki bibliograficzne
można sięgnąć do: Grau, G.G. 1992. Redlichkeit. J. Ritter i K. Gründer (Hrsg.). Historisches Wörterbuch der Philosophie (Bd. 8): 365–369. Basel: Schwabe. [polskie wydanie 1995 Poznań: Zysk i s-ka:
227]
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Brytyjski filozof i matematyk William Kingdon Clifford był jednym z pierwszych myślicieli, którzy zadali to pytanie, i który następnie stał się ojcem założycielem dyskusji, kluczowej dla odróżnienia religii od duchowości. Jego dwie
główne zasady brzmią:
zawsze, wszędzie i dla każdego błędnym jest wierzenie w cokolwiek, co
oparto na niewystarczającym świadectwie;
zawsze, wszędzie i dla każdego błędnym jest ignorowanie lub nieroz109
ważne odrzucanie istotnych świadectw za własnymi przekonaniami .
W filozofii akademickiej stanowisko to nazywane jest ewidencjalizmem.
Oznacza ono, że wierzyć możemy w rzeczy, na których poparcie rzeczywiście
mamy argumenty i świadectwa. Filozoficznym przeciwieństwem jest coś, co
dobrze znamy, mianowicie dogmatyzm i fideizm. Dogmatyzm to teza, że „uzasadnionym jest utrzymywanie przekonań tylko dlatego, że już je mamy”.
W filozofii fideizm to teza, że jest całkowicie uzasadnione, by utrzymywać
przekonania również wtedy, gdy nie ma na ich korzyść ani dobrej racji, ani
dowodu, a nawet gdy staje się w obliczu przekonujących kontrargumentów.
Fideizm jest punktem widzenia czystej wiary. Dla fideisty uzasadnione jest
utrzymywanie przekonań, które nie tylko są pozbawione wszelkich pozytywnych argumentów i dowodów na ich korzyść, ale nawet w obliczu silnych
kontrargumentów oraz silnych, sprzecznych z nimi świadectw empirycznych.
Otóż, co ciekawe, fideizm może być opisany jako odrzucenie przyjmowania
postawy etycznej względem wszelkich działań wewnętrznych. Wymaga utraty
przyzwoitości wewnętrznej. I jest to klasyczne stanowisko zorganizowanej
religii jako przeciwnej duchowości. Jeśli ktoś chciałby interpretować te dwie
pozycje epistemologiczne z czysto psychologicznej perspektywy, może powiedzieć, że fideizm wymaga rozmyślnego samooszukiwania się, systematycznego myślenia życzeniowego, a nawet paranoi, podczas gdy psychologiczny cel
etyki przekonań polega na pewnych formach zdrowia psychicznego. Nazy110
wam tę formę zdrowia psychicznego „intelektualną uczciwością” .

109

Cf. Clifford, W.K. 1999 (1877). The ethics of belief. T. Madigan, red. The ethics of belief and other
essays: 70–96. Amherst, MA: Prometheus. Dobrym wstępem do dalszych badań jest: Chignell, A.
2010. The Ethics of Belief. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), E.N. Zalta,
red.: http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/ethics-belief.
110

Oczywiście tu także mamy do czynienia z debatą techniczną. Jako wprowadzenie dla zainteresowanych czytelników rekomenduję: Cox, D., La Caze, M. i Levine, M. 2012. Integrity. The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition), E.N. Zalta, red. http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/integrity/. Co ciekawe, Bertrand Russell jawnie przeciwstawiał
spójność intelektualną zorganizowanym religiom, szczególnie chrześcijaństwu. Dla Russella
wszelkie religie są z istoty dogmatyczne; tym, co odróżnia chrześcijan (ale również, przykładowo,
komunistów) od naukowców, nie jest sama doktryna, ale wewnętrzna postawa przyjmowana
względem tej doktryny, sposób, w jaki ta doktryna jest utrzymywana. Zdaniem Russella, wyznawcy religii traktują doktrynę tak, jakby była niewątpliwa, niezależna od dowodów empirycznych.
Otóż, ponownie, problemem jest spójność intelektualna jako postawa wewnętrzna. Ale czy bezdy-
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Jeżeli odpuścisz sobie i pozwolisz na utrzymywanie przez siebie pewnego
przekonania przy całkowitej nieobecności wszelkich pozytywnych teoretycznych i praktycznych świadectw, to wtedy jednocześnie zrezygnujesz z całej
idei etyki działań wewnętrznych. W ten sposób odrzucasz projekt uczciwości
intelektualnej, a na poziomie własnego umysłu odrzucasz nie tylko racjonalność, ale również moralność. To nie tylko zmienia twoje opinie i przekonania,
ale zmusza cię, osobę jako całość, do utraty spójności. I właśnie to miałem na
myśli na początku, kiedy mówiłem, że uczciwość intelektualna jest tym, czego
po prostu nie mogą posiadać teologowie i przedstawiciele wszelkiego rodzaju
zorganizowanych religii. To zdanie może brzmieć jak tania polemika lub
świadoma prowokacja dla samej prowokacji. Jednak dotyczy ona rzeczywiście
prostej, jasnej i obiektywnej kwestii, mianowicie „zasady poszanowania siebie”, dotyczącej tego, jak nie utracić swojej godności i psychicznej autonomii.
Co ważne, stwierdzenie to dotyczy nie tylko tradycyjnych kościołów, lecz także dużej części tak zwanej alternatywnej kultury duchowej. Wiele ruchów,
które rozwinęły się w ostatnich dekadach w Europie i Stanach Zjednoczonych,
dawno utraciło swój pęd do rozwoju. Dzisiaj jedynie stabilizują lub utrwalają
status quo i są charakteryzowane przez infantylne samozadowolenie i prymitywne formy nieuczciwości intelektualnej. Każdy, kto jest poważnie zainteresowany naszym pytaniem dotyczącym możliwości zsekularyzowanej duchowości, musi przyjąć wszelkie istotne empiryczne dane i wszelkie możliwe
kontrargumenty. W roku 1877 filozof William Clifford twierdził o każdym, kto
nie chce tak czynić, „celowo unikając czytania książek i towarzystwa ludzi,
którzy podali w wątpliwość lub dyskutowali” jego założenia, co następuje:
„życie takiego człowieka jest jednym, wielkim grzechem przeciwko ludzkości”.

Trzy konkretne przykłady: Bóg, życie po śmierci i oświecenie
Czy Bóg istnieje?
Aby zobaczyć jasno, na czym może polegać związek pomiędzy duchowością
a uczciwością intelektualną, będziemy musieli być bardziej konkretni. Przyjrzyjmy się trzem przykładom tego, co na początku XXI wieku może oznaczać
skusyjne przestrzeganie doktryny chrześcijańskiej może aktualnie być użyteczne, na przykład
wspierać cnotliwe zachowanie? Dla Russella odpowiedź jest jasna: Sam sądzę, że zależność moralności od religii nie jest tak bliska, jak sądzą osoby religijne. Myślę nawet, że niektóre bardzo istotne
cnoty można częściej odnaleźć wśród tych, którzy odrzucili dogmaty religijne, niż wśród tych, którzy
je akceptują. Myślę, że w szczególności odnosi się to do cnoty prawdomówności i intelektualnej
spójności. Przez spójność intelektualną rozumiem nawyk rozwiązywania dręczących pytań w zgodzie z dowodami lub pozostawianie ich bez odpowiedzi, jeżeli dowody są niekonkluzywne. Cnota ta,
choć niedoceniana przez prawie wszystkich zwolenników wszelkich systemów dogmatycznych, ma
moim zdaniem najwyższą doniosłość społeczną i jest korzystniejsza dla świata niż chrześcijaństwo
lub jakikolwiek zorganizowany system przekonań. Cytat został zaczerpnięty z eseju Russella: Can
Religion Cure our Troubles?, przedrukowanego w: Egner, R.E. i Denonn, L.E. red. 2010. The Basic
Writings of Bertrand Russell: 579f. London & New York: Routledge.
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niechęć do okłamywania samego siebie. Rozpocznijmy od pytania o istnienie
Boga. Pojęciowo nie ma ani jednego przekonywającego argumentu za istnie111
niem Boga w dwuipółtysiącletniej historii zachodniej filozofii . Powszechnie
znane dowody na istnienie Boga zawodzą. Wycofywanie się ku agnostycyzmowi – jak czyni wielu z nas – i mówienie „nic nie powiem na ten temat,
wstrzymuję sąd” nie jest dokładnie tak prostym rozwiązaniem, jak na początku może się wydawać. Pozycja ta jest problematyczna, ponieważ cały ciężar
dowodu spoczywa po stronie teistów, tych, którzy wysuwają pozytywne wnioski bez zdolności do wsparcia ich świadectwami empirycznymi i racjonalnymi
argumentami. Przykładowo, jeżeli nasze najlepsze teorie i wszelkie dostępne
dowody sugerują, że zajączek wielkanocny nie istnieje, to również nie będzie
intelektualnie uczciwe mówienie: „Jestem agnostykiem w kwestii zajączka
wielkanocnego, uważam tę kwestię za otwartą”. Klasycznym błędem w tym
kontekście jest argumentum ad ignorantiam, argument z niewiedzy, znany od
stuleci. Błąd logiczny polegający na założeniu, że coś, czego fałszywości nie
udowodniono, jest automatycznie prawdziwe. Wracając do naszego przykładu, klasyczny błąd w rozumowaniu byłby następujący: „Tak długo jak istnienie króliczka wielkanocnego nie zostało ponad wszelką wątpliwość odrzucone, można uznawać je za powszechnie akceptowany fakt”. Wszyscy jesteśmy
podatni na ten błąd z powodów psychologicznych, ponieważ pozwala nam
poddać się tradycji kulturowej, napędzany jest ukrytym motywem, pragnieniem, by mimo wszystko wyciągać silne wnioski z własnej niewiedzy. Jednak
niemal nic prawdziwie interesującego nie wynika z faktu, że czegoś się nie
wie.
Z perspektywy racjonalnej argumentacji, równie dobrze może się okazać, że
agnostycyzm nie jest żadną opcją, ponieważ ciężar dowodu jest tak nierówno
rozłożony i po prostu nie ma przekonywających, pozytywnych argumentów
za istnieniem Boga. Jednak istnieje wiele różnych form agnostycyzmu. Dwie
z nich mogą być interesujące dla tych, którzy przyjmują omawianą powyżej
postawę duchową. Pierwszą jest krystalicznie czysty wgląd teoretyczny, że
wszystkie pytania dotyczące istnienia i nieistnienia Boga są bez znaczenia tak
długo, jak nie ma spójnej definicji pojęcia „Boga”; notabene, punkt ten intere111

Oczywiście nadal trwają techniczne debaty w filozofii religii i metafizyce analitycznej i oczywiście są pierwszorzędni filozofowie, którzy utrzymują całkowicie odmienne spojrzenia. Jednak to,
co nie istnieje, to konsensus pomiędzy ekspertami z tej dziedziny, który wskazałby kierunek, na co
wielu nadal liczy. Ostatni niereprezentatywny sondaż o silnym odchyleniu ku analitycznej lub
anglocentrycznej filozofii badał postawę 1972 profesjonalnych filozofów, wszystkich etatowych
wykładowców z 99 najlepszych wydziałów filozofii. Odkryto, że 72,8% z nich uważa się za ateistów (zob. Bourget i Chalmers, w druku). Dobrym początkiem dla czytelników, którzy chcieliby
wejść głębiej w profesjonalne, akademickie badania na ten temat, jest: Michael M., red. 2007. The
Cambridge Companion to Atheism. Cambridge: Cambridge University Press i Sobel, J.H. 2004. Logic
and Theism. Arguments for and against Beliefs in God. Cambridge: Cambridge University Press.
Doskonale dobraną bibliografię można odnaleźć w: Bromand, J. i Kreis, G. red. 2011. Gottesbeweise von Anselm bis Gödel: 671. Berlin: Suhrkamp.
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suje również wszystkich, którzy lubią uważać samych siebie za ateistów i preferują jednoznacznie negatywną odpowiedź na pytanie, czy znaczące, wewnętrznie spójne i niesprzeczne pojęcie Boga istnieje. Duchowy agnostyk
pierwszego typu powiedziałby: „Nawet nie wiem, co rozumiesz przez pojęcie
»Boga« i dlatego nie mogę wyciągać żadnych wniosków dotyczących jego istnienia lub nieistnienia. Nawet uczestniczenie w takiej dyskusji byłoby intelektualnie nieuczciwe”. Agnostyk drugiego typu mógłby po prostu wskazać, że
pytania dotyczące istnienia bądź nieistnienia Boga są nieinteresujące i w tym
sensie bez znaczenia, bo nie odgrywają żadnej roli w praktyce duchowej. Poza
tym ta praktyka nie dotyczy posiadania właściwej teorii, ale zakończenia naszego nieustannego poszukiwania emocjonalnego bezpieczeństwa i pewności
poprzez zrozumienie wewnętrznej, podstawowej struktury tych poszukiwań
na głębszym poziomie.
Pojęciowo wydaje się, że nie ma przekonujących argumentów za istnieniem
Boga. Wydaje się też, że bardzo łatwo popaść w błędne rozumowania lub zagubić się w nieistotnej dyskusji. Jednak co ze świadectwami empirycznymi?
Empirycznie ten punkt jest trywialny, nie ma świadectw za istnienie Boga.
Oczywiście doświadczenia mistyczne lub odmienne stany świadomości jako
takie nie mogą dostarczać świadectw empirycznych w żadnym ścisłym sensie
tego słowa. To, co jest nowe w aktualnej sytuacji, to to, że istnieje rosnąca liczba coraz bardziej przekonujących ewolucyjnych teorii przekonań religij112
nych . Psychologia ewolucyjna dostarcza pierwszych modeli rozwoju systemów przekonań religijnych, a nauka zaczyna badać jak zjawisko religijności
113
stopniowo rozwinęło się, przede wszystkim, w historii ludzkości . Te pro112

Aktualny zbiór: Voland, E. i Schiefenhövel, W., red. 2009. The Biological Evolution of Religious
Mind and Behaviour. Berlin: Springer. Ważne teksty w języku angielskim: McKay, R. i Dennett,
D.C. 2009. The evolution of misbelieve. Behavioral and Brain Sciences 32: 493–561; Atran, S. 2002.
In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. New York: Oxford University Press;
Boyer, P. 2001. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic
Books; Dawkins, R. 2007. The God Delusion. New York: Bantam Press; Dennett, D.C. 2006. Breaking
the Spell. New York: Viking.
113

Przykładowym klasycznym założeniem jest przyjmowanie, że zorganizowane systemy przekonań kulturowych zwiększają ludzką zdolność do samokontroli, która zwrotnie wspiera pewne
indywidualne zachowania i predyspozycje behawioralne korzystne dla ewolucji większych społeczności. Takie zachowania mogły znacząco zwiększyć współpracę pomiędzy jednostkami niepowiązanymi ze sobą biologicznie we wczesnych, coraz większych społeczeństwach ludzkich. Oto
przykład z ostatnich badań empirycznych, które pokazały związki przyczynowe pomiędzy religijnością i zdolnością do wielokrotnego uzupełnienia wyczerpującej się zdolności do samokontroli:
Rounding, K., Lee, A., Jacobson, J.A. i Ji, L.J. 2012. Religion replenishes self-control. Psychological
Science 23 (6): 635–642.
Moja własna teoria w tym względzie jest następująca: to, co dziś nazywamy „pobożnością”, prowadziło do kilku znaczących zmian w modelu siebie u wczesnych ludzi. Kiedy kilka grup ludzi
rywalizuje o ograniczone zasoby, wtedy rozmiar grupy połączony z jej spójnością i siłą dostrzegalnych cech charakterystycznych dla bycia w-grupie/poza-grupą jest rozstrzygający dla sukcesu
reprodukcyjnego. Stwarza to problem efektywnego identyfikowania „gapowiczów” i innych nie-
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gramy badawcze są częścią ruchu, który można opisać jako dążący do „naturalizacji” religii i który jest ważnym aspektem zwrotu naturalistycznego w
obrazie ludzkości, o którym mówiłem na samym początku. Zgodnie z ujęciem,
które powoli zaczyna się wyłaniać z aktualnych badań, ewolucja przekonań
114
ma wiele wspólnego z ewolucją użytecznych form samooszukiwania . Ewolucja świadomości nie tylko prowadzi do rozwoju coraz lepszych form percepcji, myślenia i inteligencji. Prowadzi również do pojawienia się fałszywych,
lecz pomimo to użytecznych przekonań, pozytywnych iluzji i całego systemu
urojeniowego, które mogą przetrwać, ponieważ zwiększają sukces reprodukcyjny u tych, którzy je aprobują, a przez to umożliwia im przekazanie genów
swoim potomkom z większym powodzeniem. Wszyscy rodzice postrzegają
własne dzieci jako ponadprzeciętnie urodziwe i inteligentne. Są dumni z własnych dzieci i twierdzą, że rodzicielstwo zwiększyło emocjonalną jakość ich
życia, ogólne zadowolenie i osobowe poczucie sensowności. Natomiast badania psychologiczne pokazały, że rodzice mają obniżoną emocjonalną jakość
życia w porównaniu z osobami, które nie mają dzieci, oraz że rodzice rzadziej
doświadczają pozytywnych uczuć, a częściej negatywnych uczuć i okresów

współpracujących łamaczy zasad w tych coraz większych grupach, nawet kiedy członkowie grupy
już nie mogą lub tylko rzadko mogą wzajemnie postrzegać się zmysłowo. Co może być najwydajniejszym i najmniej „kosztownym” rozwiązaniem, nawet w wypadku dużych grup? Myślę, że
rozwiązaniem może być zainstalowanie „idealnego obserwatora”, ale na poziomie reprezentacji
mentalnych. Oznacza to, że istnieją zinternalizowane instytucje nadzorujące normy, które mają
silny, funkcjonalny związek z modelem siebie u każdego, pojedynczego członka grupy; w wersji
idealnej byłby to model niezwykle silnej i wszechobecnej, ale niewidzialnej osoby, która „widzi
wszystko”. Jeśli ten mentalnie reprezentowany sędzia adekwatnie reprezentuje biologiczne interesy grupy, to zwiększa to współpracę i solidarność oraz przyczynia się do całkowitego powodzenia grupy, ponieważ każda jednostka przenosi ten funkcjonalny autorytet „w swoim własnym
mózgu” i dlatego nie może od niego uciec. Badania empiryczne pokazują, że wiara w represyjnych bogów wzrasta wraz z rozmiarem grupy i złożonością współpracy społecznej wewnątrz
grupy. Np. Johnson, D.D.P. 2009. The error of god: error management theory, religion, and the
evolution of cooperation. S.A. Levin, red. Games, Groups, and the Global Good. Springer Series in
Game Theory: 169–180. Berlin: Springer lub następująca dyskusja w: Schloss, J.P. i Murray, M.J.
2011. Evolutionary accounts of belief in supernatural punishment: a critical review. Religion,
Brain & Behavior 1 (1): 46–99.
114

Dobrym wprowadzeniem do literatury psychologicznej jest: Paulhus, D. i Buckels, E. 2012.
Classic self-deception revisited. S. Vazire i T. Wilson, red. Handbook of Self-Knowledge: 363–378.
New York: Guilford Publications. Wprowadzeniem do filozoficznej debaty jest: Bach, K. 2009. SelfDeception. B.P. McLaughlin, A. Beckermann i S. Walter, red. The Oxford Handbook of Philosophy
of Mind. Vol. 1: 781–796. Oxford: Oxford University Press. Zainteresowanym najważniejszymi
aspektami nowszej debaty rekomenduję rozpoczęcie od: Von Hippel, B. i Trivers, R. 2011. The
evolution and psychology of self-deception. Behavioral and Brain Sciences 34: 1–56.
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115

depresji i że ich zadowolenie z małżeństwa i partnera jest niższe . Ogólnie
większość ludzi twierdzi, że ma więcej pozytywnych, a mniej negatywnych
doświadczeń niż przeciętnie. Samooszukiwanie pozwala zapomnieć minione
porażki, zwiększa motywację i pewność siebie. Tradycyjne ujęcie, zgodnie
z którym naturalna selekcja faworyzuje dokładniejsze obrazy nas samych
i rzeczywistości, jest nieaktualne. Ostatnie badania pokazały, że w wielu wypadkach ewolucja wytworzyła systematyczne błędne reprezentacje rzeczywistości. Istnieje ewolucja samooszukiwania. Pozytywne iluzje, mechanizmy
represji i urojeniowe modele rzeczywistości mają nie tylko funkcje czysto
obronne, wzmacniające wewnętrzną spójność ludzkiego modelu siebie
116
i uwalniające go z pewnych negatywnych informacji . Na poziomie socjopsychologicznym również wydaje się, że efektywne są strategie kontrolowania
dokładnie tych rodzajów informacji, które są dostępne dla innych ludzi, tak by
ich skuteczniej zwodzić, przykładowo, przez przekonanie innych, że jest się
bardziej etycznym, silniejszym, inteligentniejszym i atrakcyjniejszym niż w
rzeczywistości. Samooszukiwanie nie służy jedynie samoobronie, ale również
117
agresji, kiedy próbuje się zwiększyć swój status społeczny . Niektóre formy
115

Wiele źródeł można odnaleźć w: Eichbach, R.P. i Mock, S.E. 2011. Idealizing parenthood to
rationalize parental investments. Psychological Science 22: 203–208. Poza wszystkim innym piszą
oni, że „Rodzice doświadczają obniżonego emocjonalnego samopoczucia (McLanahan i Adams
1989), rzadziej pozytywnych (Simon i Nath 2004), a częściej negatywnych emocji (Ross i Van Willigen 1996), mniejszego zadowolenia z małżeństwa (Somers 1993), a częściej depresji (Evenson
i Simon 2005) niż osoby niebędące rodzicami”.
116

Alicke, M.D. i Sedikides, C. 2009. Self-enhancement and self-protection: What they are and what
they do. European Review of Social Psychology 20: 1–48. Klasyczną pracą o rozwoju nierealistycznego optymizmu jest: Weinstein, N.D. 1980. Unrealistic optimism about future life events. Journal
of Personality and Social Psychology 39: 806–820; przykładem nowszych badań neuronaukowych
jest Sharot, T., Korn, C.W. i Dolan, R.J. 2011. How unrealistic optimism is maintained in the face of
reality. Nature Neuroscience 14 (11): 1475–1479.
117

Ogólna idea jest następująca: w ewolucji zwierzęca komunikacja angażuje uzależniony od
częstotliwości „koewolucyjny wyścig zbrojeń” pomiędzy mechanizmami oszukiwania i wykrywania oszustwa, które prowadzą do nowych, efektywniejszych rodzajów oszukiwania, to znaczy do
samooszustwa. Centralną funkcją samooszukiwania jest zwodzenie innych pod nieobecność
sygnałów (np. przez podprogowe sygnały cielesne) normalnie połączonych z oszukiwaniem (von
Hippel i Trivers 2011: 2–4). Tak więc samooszustwo jest preferowane przez dobór naturalny i
wzmacnia dostosowanie łączne samooszukującej się jednostki (self-deciever). Ten ważny punkt
można odnaleźć w: Von Hippel, B. i Trivers, R. 2011. The evolution and psychology of selfdeception. Behavioral and Brain Sciences 34: 1–56. Ludzki model siebie (zob. Metzinger 2007)
będzie więc ewoluował jako platforma funkcjonalna umożliwiająca wydajniejsze formy samooszustwa, przez rozdystrybuowanie wiedzy na różne świadome i nieświadome warstwy lub moduły
reprezentacji siebie, i tym samym regulował, jakie informacje są dostępne, kiedy i dla kogo. Jak
napisał Trivers w swojej książce z 1985 zatytułowanej Social Evolution (416. Menlo Park: Benjamin/Cummings): Oczywiście musi być korzystnym dla prawdy, by była gdzieś rejestrowana. Można
więc oczekiwać, że mechanizmy samooszustwa znajdują się tuż obok mechanizmów do poprawnego
pojmowania rzeczywistości. Umysł musi być ustrukturyzowany w bardzo skomplikowany sposób,
wielokrotnie rozdzielony na prywatne i publiczne części, ze skomplikowanymi interakcjami pomiędzy podsekcjami. Pierwszym popularnym wprowadzeniem autorstwa Roberta Triversa jest: The
Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life (2011. New York: Basic Books).
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samooszukiwania są naprawdę efektywne jedynie w grupach. Stabilizują hierarchię i istniejące struktury wyzysku, dzięki czemu zwiększają spójność dużych grup (przykładowo, podczas konfrontacji z innymi klanami, ludźmi lub
wspólnotami religijnymi). Jest to najważniejsze dla pytania o to, czy zsekularyzowane formy duchowości są możliwe. Subiektywne doświadczenie pewności nie jest tym samym, co faktyczne posiadanie pewności. Współczesne badania dostarczają wielu dowodów pokazujących, że w każdej chwili możemy
paść ofiarą niezauważonego oszustwa dotyczącego treści naszej świadomości.
118
Intuicje mają długą historię biologiczną . Ci, którzy podejmują filozoficzny
projekt samowiedzy poważnie, muszą rozważyć możliwość, że intuicyjna
pewność może być systematycznie myląca, oraz to, że nawet „bezpośrednia
obserwacja własnej świadomości” zawsze może tworzyć iluzje introspekcyj119
ne .
Nowym, głównym problemem dla naszego gatunku jest jawny i świadomie
doświadczany wgląd we własną śmiertelność. Tak zwana teoria opanowywania trwogi mówi, że proces stawania się świadomym własnej śmiertelności
może tworzyć bezpośredni konflikt z naszym instynktem samozachowawczym, a przez to może potencjalnie generować paraliżujący lęk egzystencjal120
ny . Próbujemy przezwyciężać ten lęk, poszukując bezpieczeństwa i stabilności w ideologii, której używamy jako rodzaju bufora strachu. Stabilna rama
ideologiczna umożliwia nam stabilizację poczucia samooceny na poziomie

118

Skrótowo zarysowałem, co może oznaczać, gdy mówimy, że coś subiektywnie wydaje się „intuicyjnie możliwe”, w: Metzinger, T. The No-Self-Alternative. S. Gallagher, red. The Oxford Handbook
of the Self, Rozdział 11: 287. Oxford, UK: Oxford University Press. Pojęcie intuicji w psychologii
potocznej nie może być pomylone z technicznym pojęciem filozoficznym. We współczesnej filozofii nowy ruch nazywany „filozofią eksperymentalną” już od kilku lat wskazuje, że intuicja odgrywa bardziej niż kontrowersyjną rolę we współczesnej filozofii akademickiej. Dobre wprowadzenie stanowi: Pust, J. 2012. Intuition. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition),
E.N. Zalta, red. http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/intuition/
119

Klasycznym artykułem jest: Nisbett, R. E. i Wilson, T. D. 1977b. Telling more than we can know:
Verbal reports on mental processes, Psychological Review 84: 231–259. Nowsze wprowadzenie
stanowi: Pronin, E. 2009. The introspection illusion. M. P. Zanna, red. Advances in Experimental
Social Psychology 41: 1–67, Burlington: Academic Press.
120

Odsuwanie od siebie możliwych lęków najdłużej jak to możliwe, przez identyfikowanie się
z systemami ideologicznymi i wewnętrzne stabilizowanie poczucia własnej wartości, leżące
u podstaw konfliktu, nie musi być postrzegane świadomie. Dobrym wprowadzeniem do teorii
opanowywania trwogi mającej obecnie silne oparcie w badaniach empirycznych jest: Solomon, S.,
Greenberg, J. i Pyszczynski, T. 2004. The cultural animal. Twenty years of terror management
theory and research. J. Greenberg, S.L. Koole i T. Pyszczynski, red. Handbook of Experimental
Existential Psychology: 13–34. New York: Guilford Press. Zobacz także: Solomon, S., Greenberg, J. i
Pyszczynski, T. 1991. A terror management theory of social behavior: the psychological functions
of self-esteem and cultural worldviews. Advances in Experimental Social Psychology 24: 93–159.
Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. 1992. Why do people need self-esteem? Converging
evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. Journal of Personality and Social
Psychology 63 (6): 9, 913–922.
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emocjonalnym, tak samo jak na przykład przekonanie religijne, przywiązanie
do pewnych wartości, rytuały i styl życia oparty na mniej lub bardziej precy121
zyjnych regułach podzielanych z innymi wyznawcami . Empiryczne badanie
pokazuje, że im mniej jesteśmy zdolni do wypierania informacji dotyczących
naszej śmiertelności, tym silniej identyfikujemy się z wybranym przez nas
systemem ideologicznym.
W tym kontekście pragnę wprowadzić pojęcie „adaptacyjnego systemu urojeniowego”. To może, ponownie, brzmieć specjalnie prowokacyjnie, ale nie jestem zainteresowany polemikami, tylko jasnym i zgodnym z faktami ujęciem
ważnego punktu. Rozpoczynając z perspektywy psychiatrii, „urojenie” jest
jawnie fałszywym przekonaniem, któremu towarzyszy silne subiektywne poczucie pewności, które nie może być poprawione w odpowiedzi na racjonalne
argumenty i świadectwa empiryczne. System urojeń jest całą siecią wewnętrznie połączonych przekonań, które również mogą być podzielane przez
wielu ludzi w tym samym czasie. W psychiatrii urojenie skraca długość życia
pacjenta i zazwyczaj jest przyczyną napięcia psychologicznego. Dla systemów
przekonań religijnych ten związek ze szkodliwymi efektami jest tradycyjnie
pomijany (lub dyplomatycznie ignorowany), lecz przy bliższym zbadaniu to
pomijanie jest oczywiście niepoprawne. I dokładnie o to tu chodzi: redukcja
uczciwości intelektualnej prowadzi do utraty autonomii i elastyczności.
W historii doprowadziło to wielokrotnie do politycznych i militarnych katastrof, dyktatury i wojen. To prawda, że krótkoterminowo taki system przekonań może efektywnie zmniejszyć subiektywne cierpienie indywidualnych
istot ludzkich. Jest on źródłem komfortu i umożliwia intensywne doświadczenia wspólnotowe wraz z uczuciem bezpieczeństwa w niepewnym świecie.
W pewnym sensie jest ono metafizycznym placebo, używanym do egzystencjalnej medycyny paliatywnej. Jednak dla ludzkości jako całości ta strategia
jest obiektywnie nie do utrzymania. Jasny i łatwo zrozumiały punkt brzmi
następująco: lokalna, krótkoterminowa stabilizacja indywidualnego poczucia
samooceny powoduje, nieustannie, niewiarygodne ilości cierpienia na poziomie globalnym. Dlaczego mówię o „adaptacyjnych” systemach urojeniowych?
Nazwanie systemu urojeniowego „adaptacyjnym” oznacza, że jest on osiągnięciem stopniowym i wypełnia pewne pozytywne funkcje adaptacyjne. Adaptacyjne systemy urojeniowe są próbami przystosowania się do niespodzie121

Poczucie własnej wartości jest systematycznie wzmacniane przez zorganizowane religie, które
są, że tak powiem, modelami rzeczywistości stanowiącymi drugi poziom wspomnianego powyżej
bufora strachu. Tak jak zewnętrzna ideologia, z którą utożsamiliśmy nasze poczucie swojej wartości, jest ostatecznie także reprezentacją naszego instynktu samozachowawczego, nowym symbolem naszego pragnienia istnienia. Chronimy, wzmacniamy i stabilizujemy je wszelkimi dostępnymi środkami, ponieważ pomagają nam odeprzeć wgląd w naszą własną słabość i śmiertelność.
Co może lepiej stabilizować nasze poczucie wartości niż założenie, że nasze własne istnienie
mentalne przekracza ciało oraz że jesteśmy nieustannie i bezwarunkowo kochani przez wszechmocną istotę?
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wanych wyzwań, do nowych zagrożeń w wewnętrznym i zewnętrznym świecie jednostki. Takim zagrożeniem może być na przykład nagły, jawny i świadomy wgląd we własną śmiertelność. Religia wywodzi się historycznie z rytuałów pogrzebowych, kultu przodków, to znaczy z systematycznych form zaprzeczania własnej śmiertelności – strategii radzenia sobie z własną skończonością. Mówiąc o urojeniowych systemach adaptacyjnych, mówimy jednocześnie o zdrowiu i chorobie psychicznej. Dlatego nowy interesujący wgląd może
być następujący: ewolucja najwyraźniej produkuje skuteczne formy chorób
psychicznych, szczególnie na poziomie psychologicznym i socjokulturowym.
Jest to interesujące dlatego, że jest bezpośrednio powiązane z osiąganiem
spójności; prawdopodobnie istnieją w nas głównie nieświadome mechanizmy,
wewnętrzne procesy, które deprawują Ja, w sensie omawianym w przywołanym powyżej cytacie z Krishnamutriego. Te wewnętrzne procesy deprawują
Ja przez wbudowywanie w nas tego, co Kant nazywał „wewnętrznym kłamstwem”. Wiele współczesnych badań wskazuje ten kierunek. Po pierwsze, to
może oznaczać, że nie jesteśmy etycznie odpowiedzialni za te fakty, ponieważ
procesy te są wprogramowane w funkcjonalną architekturę naszych mózgów,
a więc i naszych umysłów przez ewolucję, z zewnątrz, przez ślepy proces, który nie ma kierunku, nie ma celów i przede wszystkim nie jesteśmy w stanie go
zmienić. W związku z tym nie jesteśmy godni moralnego potępienia. Nie ma
czegoś takiego jak „grzech pierworodny” w psychologii ewolucyjnej. Po drugie
jednak, kiedy zdobywamy wgląd w te fakty, to wgląd ten wywołuje bezpośrednią etyczną odpowiedzialność rozumienia różnych mechanizmów samooszukiwania tak dokładnie jak to tylko możliwe, przy użyciu wszelkich okazji
do ich badania i wszelkich form działań epistemicznych, które mamy do dyspozycji. Czyniąc to, musimy rozumieć, że nie wszystkie formy samooszukiwania są czysto biologicznymi procesami oddolnymi. Społeczna i kulturowa dynamika – za którą jako jednostki jesteśmy wspólnie odpowiedzialni – mogą
również zawładnąć ludzkim umysłem „od góry”, przykładowo dzięki różnym
światopoglądom lub ideologiom. Ważne, by zauważyć, że zawsze istnieje subtelne zagrożenie dla celów uczciwości intelektualnej, która sama staje się ideologią albo zmienia się w nową religię. Ci, którzy są przywiązani do rozległego,
filozoficznego ideału samowiedzy, dyskutowanego w tym eseju, będą dążyć do
tego, by stawić czoło mechanizmom, zagrażającym bezpośrednio ich wewnętrznej integralności, i będą to czynić od nowa, nieustannie i wielokrotnie.
Można to robić zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.

Czy istnieje życie po śmierci?
A co z życiem po śmierci? Czy możliwe jest, by umysł i ciało były rzeczywiście
dwoma ontologicznie autonomicznymi bytami, które mogą istnieć niezależnie
od siebie? Współczesne teorie samooszustwa i ewolucji religii nie są bezpośrednio istotne dla pytania o to, czy Bóg istnieje, ponieważ wszystko to może
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być prawdziwe, a Bóg i tak może istnieć. Teorie te nie dosięgają podstawowych pytań metafizycznych. Analogiczne pytanie dotyczy w tym kontekście
tego, czym jest poprawna pojęciowa interpretacja naukowych danych o relacji
pomiędzy mózgiem a świadomością. Jaki jest najrozsądniejszy i intelektualnie
najuczciwszy model relacji umysł–ciało w świetle wyników współczesnych
badań mózgu? Jaka jest najlepsza pojęciowa interpretacja wszystkich dostępnych danych? We współczesnej filozofii umysłu dualizm substancjalny już od
122
pewnego czasu ma naprawdę niewielu zwolenników . W nowszej debacie,
trwającej od końca II wojny światowej, zaproponowano około dziewięciu różnych modeli, ale żaden z nich nie zakłada niczego zbliżonego do osobowego
życia po śmierci. We współczesnej filozofii umysłu nawet antyredukcjoniści,
antynaturaliści i dualiści własności bardzo rzadko argumentują za możliwością osobowego przeżycia śmierci.
A jaki jest stan rzeczy we współczesnej neuronauce świadomości? Dziś naprawdę niewielu badaczy uczestniczących w empirycznych badaniach nad
123
świadomością wierzy w życie po śmierci . U istot ludzkich funkcjonujący
mózg jest warunkiem koniecznym wyłonienia się świadomości. Nawet jeśli
niemożliwe jest pojęciowe zredukowanie subiektywnej, wewnętrznej perspektywy, z którą nasze wewnętrzne doświadczenie jest związane, do złożo124
nej formy przetwarzania informacji , to nadal pozostaje całkowicie jasne, że
treści naszego świadomego doświadczenia są „oddolnie” zdeterminowane,
przez lokalne i równoczesne zdarzenia na poziomie mózgu. Poważne współczesne badanie polega na poszukiwaniu „neuronalnych korelatów świadomo125
ści” (w skrócie NKŚ) , to znaczy, najmniejszego zbioru własności mózgu, któ122

Przegląd z dużą ilością źródeł można odnaleźć w: Metzinger, T. 2007. Grundkurs Philosophie
des Geistes. Band 2: Das Leib-Seele-Problem. Paderborn: mentis. Bronię tam spekulatywnej hipotezy, że doświadczenie bycia poza ciałem (OBE), opisywane we wszystkich kulturach i wszelkich
okresach historycznych, może być jednym z najważniejszych korzeni filozoficznego dualizmu
substancjalnego i przekonania, że nieśmiertelna dusza może opuścić ciało w trakcie snów, utraty
świadomości i po śmierci. Myślę, że ta klasa stanów świadomych, a w szczególności ich autofenomenologiczne opisy, zazwyczaj kształtowane przez mity religijne, są pierwszymi historycznymi
prekursorami pojęcia „duszy” i wczesnymi filozoficznymi prototeoriami „umysłu”. Por. Metzinger, T. 2009. The Ego Tunnel: 85p. New York: Basic Books i Metzinger, T. 2005. Out-of-body experiences as the origin of the concept of a „soul”. Mind and Matter 3 (1): 57–84.
123

Dobrym początkiem jest strona internetowa Association for the Scientific Study of Consciousness. Dobry przegląd debaty filozoficznej, z wieloma dalszymi źródłami, stanowi: Metzinger, T.
2009. Grundkurs Philosophie des Geistes. Band 1: Phänomenales Bewusstsein. Paderborn: mentis.
Bardziej naukowo ukierunkowani czytelnicy mogą uznać za pomocną pracę: Seth, A. 2007. Models of consciousness. Scholarpedia 2 (1): 1328.
124

Próbowałem to uczynić w: Metzinger, T. 2003. Being No One – The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge, MA: MIT Press.
125

Zob. Metzinger, T., red. 2000. Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual
Questions. Cambridge, MA: MIT Press i literatura zaprezentowana w module B 15 w: Metzinger, T.
2009. Grundkurs Philosophie des Geistes. Band 1: Phänomenales Bewusstsein: 528f. Paderborn:
mentis.
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re są wystarczające do wywołania [bring about] subiektywnego doświadczenia. Nauka próbuje wyizolować te własności najdokładniej jak to możliwe
i proces ten właśnie trwa. W tym przedsięwzięciu prawie nikt nie wierzy, że
percepcja zmysłowa, pamięć, myśli i uwaga mogą nadal istnieć bez NKŚ po
śmierci ciała. Najrozsądniejszym założeniem dotyczącym istot ludzkich jest to,
że zaawansowane stany medytacyjne również mają z konieczności korelaty
neuronalne, bez których nie mogą występować. Kończąc, odmienne stany
świadomości kultywowane w kontekście praktyki duchowej w imię wglądu są
prawdopodobnie zwyczjnie identyczne z fizycznymi stanami w naszych głowach. Ponieważ mózg jest częścią ludzkiego ciała, nawet przedmioty doświadczenia medytacyjnego – epizody pamięci, fantazje skierowane ku przyszłości, spontanicznie przebiegające myśli i uczucia – ostatecznie są procesami
cielesnymi, nawet jeżeli subiektywnie nie są jako takie doświadczane.
Co to wszystko oznacza dla naszego pytania o uczciwość intelektualną i możliwość zsekularyzowanej duchowości? Zacznijmy od tego, że nikt nie musiał
wierzyć w prawdziwość wszystkich tych hipotez. Wszystkie te teorie mogły
być fałszywe i rzeczywiście prawie wszystkie teorie, które kiedykolwiek istniały w historii ludzkości, do dziś sfalsyfikowano. Jednak nie powinno nas to
prowadzić do argumentam ad ignorantiam i przyjmowania, że: „nieśmiertelna
dusza prawdopodobnie istnieje, ponieważ nikt konkluzywnie nie dowiódł jej
nieistnienia”. Uczciwość intelektualna dotyczy czegoś dużo prostszego i bardziej umiarkowanego, dotyczy bycia uczciwym przed samym sobą i prostego
akceptowania faktu, że status quo w nauce i filozofii jest taki, a nie inny. Faktycznie, jeśli chcemy działać racjonalnie i „przyzwoicie wewnętrznie”, nigdy
nie będziemy mieli do czynienia z niczym poza chwilą obecną, z teraz, teraz
nauki – i chodzi tu również o aktualny stan badań nad świadomością. Jednakże w tym miejscu możemy nakreślić drugą konkluzję, dotyczącą idei zsekularyzowanej duchowości. Ma ona związek z ideą zbawienia, którą omawiałem
na początku. W tym momencie wydaje się, że wyzwolenie może być jedynie
zbawieniem doczesnym. „Doczesny” oznacza, że jest to coś wewnątrzświatowego, coś, co może mieć miejsce w tym właśnie życiu. Znaczy to, że duchowość nie dotyczy zaświatów i możliwych, przyszłych nagród, ale przeżywanych chwil uważności, chwil współczucia, teraz. Jeśli coś takiego jak przestrzeń sakralna nadal istnieje, to zawsze dotyczy tylko świadomie doświadczanego teraz.

Oświecenie
A co z ideą oświecenia? Dla wielu zaangażowanych w praktyki duchowe wydaje się ono czymś na wzór celu ostatecznego, najgłębszym wglądem lub końcem cierpienia. I oczywiście istnieją setki raportów, z wielu kultur i rozmaitych czasów, dotyczących „doświadczenia oświecenia”. Ale po pierwsze, po
bliższym zbadaniu raporty te okazują się podobne do siebie tylko pod pew-
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nymi względami, nigdy zaś pod wszystkimi; same doświadczenia opisane
przez chrześcijańskich mistyków bardzo różnią się między sobą, a wykraczając poza tradycję chrześcijańską, to te opisy nie są identyczne także z opisami
podawanymi przez wspaniałych joginów i japońskich mnichów zen. Z perspektywy filozoficznej nie ma dobrych argumentów, by mówić, że istnieje
jeden, dobrze zdefiniowany, kulturowo niezmienny i niezależny od teorii i
opisu stan świadomości będący właśnie „tym” oświeceniem. Przykładowo, w
filozofii buddyjskiej nigdy, w żadnym z etapów jej historii, nie było żadnej
fundamentalnej zgody co do tego, czym rzeczywiście jest lub może być oświecenie. Jedynie kilka milionów ludzi w bogatych krajach zachodnich wie dokładnie, czym jest oświecenie, ponieważ spełniają swoje potrzeby emocjonalne w księgarniach newage’owych przez eksplorowanie tradycji duchowych
innych kultur. Duże części „alternatywnych kultur duchowych” dyskutowane
powyżej, które rozwinęły się w drugiej części XX wieku, stały się teraz intelektualnie nieuczciwe i wtórne. To jest problem i dodatkowa kwestia, z którą
musimy się zmierzyć.
Po drugie, ważne jest, by stale zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje prosty
problem logiczny. Jeśli koncentrujemy się jedynie na głównej fenomenologicznej charakterystyce odnajdywanej w wielu raportach dotyczących doświadczeń oświecenia – mianowicie, rozpłynięciu się Ja, całkowitym zniknięciu poczucia Ja – to wtedy nie ma żadnego powodu, by przypisywać jakąkolwiek wiarygodność takim stanom, ponieważ są one wewnętrznie sprzeczne.
Kiedy nie ma już tam Ja, to kto nam raportuje takie stany? Jeśli podmiot doświadczeń rzeczywiście znika, to jak mogą istnieć autobiograficzne wspomnienia dotyczące istotnych epizodów [z życia - PN]? Jak ja mam pamiętać
stan, w którym wcale nie istnieję jako świadome Ja? To jest kolejny powód,
dlaczego raporty dotyczące doświadczeń oświecenia mogą nie być tak interesujące, jak można by przypuszczać. Jednak, ponownie, jest to dokładnie ten
punkt, który także łączy zaangażowanych w poważną praktykę duchową ze
światopoglądem naukowym.
Doświadczamy obecnie renesansu w badaniach akademickich i opartych ści126
śle na medytacji . Jednak na razie badania empiryczne w żaden sposób nie
sugerują, by istniały pojedyncze, dobrze zdefiniowane stany świadomości,
takie same we wszystkich społeczeństwach i kulturach, których obiektywną
charakterystyką może być „to” oświecenie, niezależne od wszelkich szczegółowych teorii lub systemów opisu. Możesz myśleć, że to się zmieni wraz
z rozwojem badań nad mózgiem i doskonaleniem naukowych metod staty126

Dobre wprowadzenie stanowi: Chiesa, A. i Serretti, A. 2010. A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. Psychological Medicine 40: 1239–1252
oraz Lutz, A., Dunne, J.D. i Davidson, R.J. 2007. Meditation and the neuroscience of consciousness:
An introduction. Zelazo, Moscovitch i inni, red. The Cambridge Handbook of Consciousness: 499–
551. Cambridge.
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styczno-matematycznego modelowania doświadczeń mistycznych. Jednak
głębsze pytanie brzmi, czy badania empiryczne mogą w ogóle wykazać coś
takiego. Ostatecznie raporty językowe z konieczności są „zainfekowane teorią”, odzwierciedlają weltanschauung i system opisowy raportującego podmiotu. Jednak, co ważniejsze, składnik egzystencjalnego „wyzwolenia” – to, co na
początku uważałem za ideał zbawienia łączący różne tradycje duchowe – nie
może zostać zoperacjonalizowany i efektywnie oddany naukowo ze względu
na własną niewysłowioność. Naukowo ten aspekt może zawsze być uchwycony jako całkowicie przejściowa forma doświadczenia, która zależy od fizycznych procesów w mózgu, a nie jako transcendentna forma wiedzy. Dla naszego pytania dotyczącego możliwości zsekularyzowanej duchowości oznacza to
tyle, że nie tylko tradycyjne idee zbawienia, ale również twierdzenia możliwej
wiedzy muszą być na nowo interpretowane i uzasadniane. Ktokolwiek chce
głosić twierdzenia o powszechnej wiedzy, musi wyjaśnić, czym właściwie jest
istotny „wgląd” kontemplacyjny i wiedza stojąca za duchowym „doświadczeniem”, co to dokładnie oznacza, że pewne odmienne stany świadomości przenoszą różne formy wglądu, który nie ma nic wspólnego z językiem, teoriami
i racjonalnymi argumentami. Najbardziej interesującym odkryciem jest, że to
problem tylko dla zwolenników systemów przekonań i tradycji religijnych,
którzy utknęli w sztywnych [ramach - PN] organizacji. Prawdziwie oświecone
i zsekularyzowane formy duchowości – można to już tu powiedzieć z pełną
jasnością – zupełnie nie są zagrożone rozwojem współczesnej filozofii i nauki,
lecz wprost przeciwnie, będą miały potencjał do ich integracji.

Duchowość i uczciwość intelektualna
Jesteśmy już gotowi, by powrócić do trzech pytań zadanych na początku tego
eseju. Krótko nakreśliłem, czym może być duchowość i co może oznaczać pojęcie „uczciwości intelektualnej”. Przede wszystkim wyłonił się nam ogólny
obraz naszej historii intelektualnej. Historycznie, pierwsza istniała religia:
systemy przekonań podzielane przez coraz większe grupy ludzi, które oddalały od nich strach przed śmiercią i znacznie wzmacniały spójność grupy. Te
systemy przekonań wzmacniały spójność nie tylko zewnętrznie, ale również
wewnętrznie. Stabilizowały samoocenę jednostek dzięki systematycznemu
zaprzeczaniu ich śmiertelności i efektywnemu wzmacnianiu istniejących hierarchii, na przykład w konfliktach z innymi grupami. Te fideistycznodogmatyczne modele rzeczywistości wyłoniły się z obrzędów pogrzebowych,
kultu przodków i szamanizmu. Historycznie najnowszym odkryciami są: ideał
uczciwości intelektualnej, oświecenie i samokrytyczny racjonalizm. Wzorem
uczciwości intelektualnej, w tym sensie, jest coś całkowicie nowego, coś, z czego dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę jedynie w kilku miejscach na
naszej planecie, w kilku społeczeństwach, i jedynie z ich pierwszych manifestacji. Jednak tym, co uczyniło uczciwość intelektualną możliwą, były pier-
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wotnie religijne ideały bezwarunkowej prawdomówności i szczerości względem Boga.
Ideały te prowadzą do zwrócenia się do wnętrza, refleksyjnego zwrotu ku
samym sobie, ku samej indywidualnej istocie ludzkiej. Prowadzą do rozwoju
etycznych wzorów bezwarunkowej prawdomówności i szczerości względem
samego siebie, nieustającej otwartości, bezwarunkowego zobowiązania do
powiększania wiedzy. Jednak głównym wglądem, który zawsze znajdował się
u podstaw postawy duchowej, jest istnienie więcej niż jednej formy wiedzy,
więcej niż jednej formy postępu epistemicznego.
Rozpocznijmy od krótkiego porównania religii i duchowości. Religia polegałaby na zamierzonym kultywowaniu systemu urojeń, czystych przekonań oraz
dogmatycznym lub fideistycznym odrzuceniu etyki działań wewnętrznych.
Natomiast duchowość byłaby epistemiczną postawą skupioną na osiąganiu
wiedzy. Religia maksymalizuje zysk emocjonalny: stabilizuje poczucie samooceny, jest źródłem komfortu i dostarcza jednostkom poczucie bezpieczeństwa
i przyjemne uczucia bycia częścią większej społeczności. Praktyka duchowa
ma na celu doświadczanie bezpośrednie. Religia poświęca naszą racjonalność
za cenę spójności emocjonalnej modelu siebie. Duchowość rozpuszcza Ja fenomenalne. Religia, ze względu na jej podstawowe struktury, jest dogmatyczna, a przez to intelektualnie nieuczciwa. Osoby duchowe zawsze będą otwarte
na racjonalne argumenty, nie mają powodów, by się na nie zamykać. Religie
organizują i ewangelizują. Duchowość jest czymś radykalnie indywidualnym
i zazwyczaj, raczej, cichym.
W tym sensie powinno być już jasne, co znaczy, gdy mówimy, że religia jest
przeciwieństwem duchowości. Czy pamiętamy dwa epistemologiczne pojęcia,
które charakteryzują to, co nazywałem religią? Dogmatyzm to teza, że uzasadnione jest utrzymywanie przekonań tylko dlatego, że już się je ma – czysta
tradycja, bez dowodów i dobrych racji. Fideizm to teza, że uzasadnione jest
utrzymywanie przekonań zarówno, gdy brak na ich poparcie żadnych dowodów lub dobrych racji, jak i wtedy gdy dowolna ilość dowodów lub dobrych
racji świadczy przeciw nim. Oczywiście każdy bezpośrednio rozpozna, jak
wiele z tego, co przedstawia się pod płaszczykiem „duchowości”, jest niczym
innym jak tylko religią w uproszczonym, co prawda, sensie tego terminu. Jednocześnie każdy może zobaczyć, że czasami nawet w dużych i zesztywniałych
systemach religijnych znajdują się nisze lub rzadkie wypadki, w których każdy może rozpoznać ostrożne próby odczuwania na swój sposób tego, co – jak
powiedziałem – jest przeciwieństwem religii: duchowości.
A co z etyczną zasadą uczciwości intelektualnej jako specjalnym przypadkiem
postawy duchowej? Duchowość jest postawą epistemiczną, bezwarunkowym
pragnieniem wiedzy, egzystencjalnej samowiedzy wolnej od wszelkiej teorii
i dogmatu. Podobnie w nauce, racjonalna metodologia systematycznie zwiększa nabywanie nowej wiedzy. Z jednej strony istnieje poszukiwanie bezpo-
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średniego doświadczenia, na przykład w systematycznych praktykach medytacyjnych. Z drugiej strony uznajemy gromadzenie danych, zasadę procedury
ściśle kierowanej danymi. Tu mamy rozpływanie się fenomenalnego Ja, tam
ideał ciągłego, powracającego przyzwolenia na to, by nasze własne teorie zawodziły w kontakcie z rzeczywistością. Na poziomie duchowości ideał prawdomówności jest szczególnie dobrze rozwinięty, a w nauce istnieje „zasada
ekonomii” – ciągłe dążenie do uczynienia podstawowych ontologicznych założeń w wyjaśnianiu obserwowanych zjawisk tak słabymi jak to tylko możliwe
oraz minimalizowanie założeń strukturalnych. Duchowość jest skrajnie indywidualistyczna i nie ewangelizuje, podczas gdy dzisiejsza, nowoczesna nauka
jest zglobalizowanym, wysoce zorganizowanym przedsięwzięciem i jedyną
dziedziną, która komunikuje nowe wglądy i wyniki badań, a zatem opiera się
na systematycznym upowszechnianiu wiedzy, na przykład przez media publiczne. Mimo to wszyscy czytelnicy, którzy naprawdę znają poważnych i szanowanych naukowców, mogą potwierdzić, że są to ludzie najczęściej bardzo
uduchowieni, nawet jeżeli sami nigdy by się tak nie opisali. A wielu naukowców może nawet wprost zaprzeczać takim stwierdzeniom. Niemniej jednak
powaga i szczerość naukowca, radykalne otwarcie na krytycyzm i ścisłe opieranie się na doświadczeniu w poszukiwaniu formalnej elegancji i prostoty jest
u swych podstaw istotnie tym samym, co żarliwość praktyki duchowej.
W nowoczesnej filozofii nauki znajdujemy przykłady postawy duchowej. Karl
Popper, wielki filozof nauki, stał za następującą ideą: w kontakcie z rzeczywistością jesteśmy zawsze i dokładnie w tym momencie, w którym falsyfikujemy
hipotezę; moment porażki jest dokładnie tym momentem, w którym dotykamy świata. Oto, co Popper powiedział o podstawowej zasadzie wszelkiej ideologicznej formy racjonalizmu obróconej w weltanschauung:
Niekrytyczny lub „konsekwentny” racjonalizm można scharakteryzować
jako postawę osobnika, który mówi: »nie przyjmuję niczego, co by się nie
dało obronić za pomocą rozumowania lub doświadczenia«. Nietrudno zauważyć, że forma niekrytycznego racjonalizmu jest wewnętrznie
sprzeczna, bo skoro jej z kolei nie da się obronić ani na drodze rozumowania, ani doświadczenia, więc to zakłada eo ipso, że trzeba ją odrzu127
cić .
Jest to idea krytycznego racjonalizmu z roku 1958 i oczywiście jest ona doskonałym przykładem filozoficznej zasady uczciwości intelektualnej. Racjonalizm
krytyczny jest słabą i umiarkowaną formą racjonalizmu, która – szczególnie
na poziomie działań politycznych – wspiera zalety rozsądnej argumentacji
i należących do przyrostowych, ściśle opartych na dowodach, procedur, ale
127

Zob. The Open Society and Its Enemies (1945; Routledge, Tom II; 2013; Princeton, wydanie jednotomowe, s. 435). Cytowany fragment pochodzi ze strony 270 (wydanie polskie 1993 Warszawa:
PWN, Tom II: 242).
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również doskonale zdaje sobie sprawę, że jednostkowa decyzja, by przyjąć
racjonalne metody traci wszelkie ostateczne i rozstrzygające uzasadnienie.
Gdy nauka oferuje wzór uczciwości intelektualnej, to dokładnie z tego powodu nie jest dłużej nauką, lecz nowym rodzajem religii. W skrócie chcę przypomnieć czytelnikom ideę, którą już powyżej sformułowałem: jednym z subtelnych zagrożeń jest to, że zasada uczciwości intelektualnej sama może stać
się ideologiczna. Poszukiwanie emocjonalnego bezpieczeństwa i ostatecznych
pewności musi nieustannie być zawieszane na każdym poziomie i w każdej
chwili od nowa. Proces zaniechania jest nieustanny, nie ma końca.
Istnieje inny sens, w którym uczciwość intelektualna jest specjalnym przypadkiem duchowości. Rozwinął się on na długo przed nauką, ale po religii.
Jest samokrytyczną praktyką działań epistemicznych, które nie są ograniczone do urojeniowego systemu adaptacyjnego. Praktyka ta zawiera postawę
filozoficznego sceptyka. Po oskarżeniu go o bluźnierstwo i deprawowanie
młodych Ateńczyków Sokrates powiedział w swojej słynnej obronie przed
128
trybunałem 501 Ateńczyków: Jak czego nie wiem, to i nie myślę, że wiem .
Filozoficzna cnota sceptycyzmu jest zdolnością do ciągłego kwestionowania
możliwości bezpiecznej i dowodliwej wiedzy o prawdzie, do czynienia tego
produktywnie – w przeciwieństwie do dogmatyzmu. Sceptycy są niebezpieczni, ponieważ nie poddają się deprawowaniu, zarówno przez samych siebie,
jak i przez innych.
128

(21d, wydanie polskie: Warszawa: Hachette: 27) Cytowany tekst można odnaleźć w Platońskiej
Obronie (21b). W Obronie 21a–22a można odnaleźć następujące wersy, które wygłasza Sokrates do
ateńskich polityków, zazwyczaj błędnie przywoływane jako „wiem, że nic nie wiem”: …otóż,
kiedym tak z nim rozmawiał, zaczęło mi się zdawać, że ten obywatel wydaje się mądrym wielu innym ludziom, a najwięcej sobie samemu, a jest? Nie! A potem próbowałem mu wykazać, że się tylko
uważa za mądrego, a nie jest nim naprawdę. No i stąd mnie znienawidził i on, i wielu z tych, co przy
nim byli. Wróciwszy do domu, zacząłem miarkować, że od tego człowieka jednak jestem mądrzejszy. Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nic nie wie o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że coś
wie, choć nic nie wie, a ja, jak nic nie wiem, to mi się nawet i nie zdaje. Więc może o tę właśnie odrobinę jestem od niego mądrzejszy, że jak czego nie wiem, to i nie myślę, że wiem” (Platon 2008, 21c,d:
wydanie polskie: Warszawa: Hachette: 26–27). Co ciekawe, zwróćmy uwagę na to, jak punkt dotyczący fundamentalnej wewnętrznej jedności cnót mentalnych można wyśledzić w samych początkach zachodniej filozofii. Menon, prawdopodobnie jeden z najwcześniejszych Platońskich
dialogów, zaczyna się od pytania Menona skierowanego do Sokratesa, czy cnoty można się nauczyć. Jednak to szybko doprowadziło Sokratesa do uwag, że on nie wie, czym jest cnota, i do poproszenia Menona o definicję. W trakcie dialogu Menon zaproponował wiele definicji, które spotykały się z nieustannymi żądaniami Sokratesa, by podał cechę wspólną leżącą u podstaw wszystkich, różnych form cnoty, wewnętrzną jedność, która czyni z nich właśnie cnoty. Waga tego dialogu jako taka spoczywa nie tylko w dyskusji o samej cnocie, ale także w pytaniu o to, jak sformułować definicję i jak jej bronić przed możliwymi kontrprzykładami. Jesteśmy tu świadkami początków samej metodologii filozoficznej. Co charakterystyczne, dialog nie dostarcza odpowiedzi,
lecz kończy się klasyczną aporią, z rozmówcami, którzy rozpoznali swoją niewiedzę, i oczyszczeniem gruntu dla dalszego rozwoju epistemicznego. To, co teraz możemy zobaczyć, to to, że pytanie o definicję cnoty jest blisko związane z epistemicznymi celami samej filozofii i że aporia wynikająca z problemów napotykanych w tym procesie może nie mieć za wiele wspólnego z samą
cnotą.
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Również teraz możemy jasno sformułować wewnętrzne, pojęciowe połączenie
pomiędzy duchowością i nauką. Co oznacza, gdy mówimy, że nauka i postawa
duchowa rozwinęły się z tej samej podstawowej idei normatywnej, z podzielanej wartości idealnej? To była moja trzecia teza na początku tego eseju. Możemy teraz zobaczyć, że istnieją dwa aspekty tej podzielanej, podstawowej
postawy normatywnej: po pierwsze, bezwarunkowe pragnienie prawdy –
wglądu, nie przekonań – po drugie, normatywny wzór absolutnej prawdomówności względem samego siebie. Drugie narodziło się w religii, we wzorze
bezwarunkowej prawdomówności względem Boga, a następnie w refleksyjnym zwrocie ku swojemu wnętrzu, w którym pragnienie prawdy zwraca się
ku samemu sobie, ku nam samym. Czy pamiętamy piękne, klasyczne pojęcie
conscientia jako nadrzędnej wiedzy wewnętrznej, która w filozofii zachodniej
129
jest źródłem świadomości i cnoty moralnej?
Świadomość jest momentem,
w którym sam proces wglądu staje się refleksyjny. W tym wewnętrznym
zwrocie ku procesowi woli wiedzy i samego poszukiwania wglądu wyłania się
duchowość i postawa duchowa, a z nich uczciwość intelektualna – i dlatego
jest to istotny składnik metody naukowej, samokrytycznego racjonalizmu.
Jednak połączenie pomiędzy duchowością a nauką nie jest wyłącznie czysto
pojęciowe, ale również psychologiczne. Co ciekawe, to nigdy nie może być
udawane, wymuszone lub zorganizowane. Immanuel Kant w swojej pracy
Religia w obrębie samego rozumu nazwał to szczerością intencji bycia uczciwym względem samego siebie i „ideą moralnego dobra w jego absolutnej czystości”.
Nawet jeśli wszystko to jest prawdziwe i nie ma racjonalnych argumentów ani
żadnych dowodów empirycznych za istnieniem Boga i życia po śmierci, i jeśli
jesteśmy prawdziwie szczerzy względem samych siebie i przyznajemy, że nikt
z nas naprawdę nie wie, czy coś takiego jak „oświecenie” istnieje, to co nam
pozostaje? Czy idea zbawienia, która łączy różne tradycje duchowe, może rzeczywiście być zsekularyzowana w drugiej fazie oświecenia? Czy sam projekt
„Oświecenie 2.0” nie jest jedynie romantyczną iluzją, czy ostatecznie nie doprowadzi do nowej formy negowania śmierci? Możemy iść do przodu i spokojnie przyznać, że zgodnie z aktualnym stanem rzeczy w historii nauki i filozofii, w epoce neuronauk i psychologii ewolucyjnej, a w szczególności ze
względu na zagrożenie zmianami klimatycznymi, nie jest łatwo stawić czoła
faktom – szczególnie na poziomie emocjonalnym. Jasne, uczciwość intelektualna jest w cenie, ale nie przychodzi łatwo. Cóż mimo tego można uczynić w
tej sytuacji? Myślę, że odpowiedź jest oczywista: tak długo, jak jesteśmy skupieni na projekcie samowiedzy, nasza przyszłość jest otwarta. I to jest kolejny
fakt, który nie powinien być pominięty – po prostu nie wiemy, gdzie wewnętrzny i zewnętrzny proces zdobywania wiedzy nas doprowadzi. Postawa
etyczna nie zależy bezpośrednio od obietnicy, że nasze własne działania będą
129
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skuteczne. Nawet jeżeli zmiany w świecie zewnętrznym będą się coraz bardziej wymykać spod naszej kontroli, powinniśmy się trzymać tego, co nazywam „zasadą poszanowania siebie”. Pragnienie zwiększenia wiedzy jest jedynym rozwiązaniem, jakie mamy, jeśli nie chcemy poddać swojej godności
i naszego szacunku dla innych, w szczególności samych siebie. Poszanowanie
siebie nie tylko oznacza szanowanie samych siebie jako słabych podmiotów,
zdolnych do cierpienia, czynienia wewnętrznych zobowiązań i przyjmowania
moralnej odpowiedzialności bycia racjonalnym. Odmowa porzucenia zasady
poszanowania siebie w niebezpiecznych fazach przejściowych historii oznaczała również docenienie tego, że jesteśmy istotami tworzącymi wiedzę, zdolnymi do generowania coraz nowszych wglądów dotyczących świata i nas samych. Z tego powodu musimy utrzymywać epistemiczne działania na obydwu
poziomach w tym samym czasie, a nie na jednym lub drugim.
Wreszcie chciałbym zapytać, co pozostanie, jeśli obraz, który nakreśliłem, jest
poprawny. Czy rzeczywiście może istnieć coś takiego jak współczesne duchowe rozumienie siebie, które szanuje zmieniające się warunki i może być pogodzone z pragnieniem uczciwości intelektualnej? Które nic nie głosi, żadnych
gotowych do zabrania wiadomości, żadnych ostatecznych odpowiedzi. Może
teraz lepiej rozumiemy proces historyczny, w który wkraczamy – aktualne,
poważne wyzwania stawiane nam przez wieloaspektowy zwrot w obrazie
ludzkości. Teraz jest jasne, że istnieje kilka mostów łączących duchowość
i naukę. Większość mostów może być przekraczanych w obydwu kierunkach.
Z tego powodu z pewnością nie wykluczam tego, że w przyszłości możemy
odkryć kompletnie nowe ścieżki prowadzące od naukowych badań ludzkiego
umysłu do doskonalszych, efektywniejszych, a nawet głębszych form działań
epistemicznych, działań w imieniu wiedzy. Podzielanym celem jest projekt
oświecenia, systematyczne wzmacnianie własnej autonomii mentalnej. Istnieją dwie fundamentalne formy działań epistemicznych: subsymboliczne i poznawcze, w ciszy i myśli – angażujące specjalne formy niewymagającej wysiłku uwagi (być może paradygmatycznie przedstawionej w klasycznej tradycji
medytacji uważności) oraz na poziomie krytycznej, racjonalnej myśli – racjonalności naukowej. Ale czy rzeczywiście musimy wybierać pomiędzy tymi
dwoma formami wiedzy? Myślę, że jest odwrotnie: one mogą być realizowane,
o ile występują, przede wszystkim razem. Istnieje jedna etyka wewnętrznego
działania, jedna podstawowa normatywna idea, która leży u podstaw zsekularyzowanej praktyki duchowej i naukowego wzorca uczciwości intelektualnej.
Jak zauważyliśmy, medytacja kultywuje wewnętrzne warunki wstępne dla
krytycznej myśli racjonalnej. Co szczególnie ciekawe, zauważmy, że obydwie
postawy mają także na celu doskonalenie standardów cywilizacyjnych, w społecznej praktyce dopracowywanej przez właściwe formy działania wewnętrznego. Dziś to wewnętrzne połączenie może być badane bardziej szczegółowo
za pomocą nowoczesnej kognitywistyki i neuronauki, dzięki czemu można
ująć filozoficzny wzór samowiedzy w nowym przebraniu, na całkowicie no-
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wym poziomie precyzji i w drobnoziarnistych szczegółach pojęciowych. Jednak może być także formułowane w bardziej tradycyjnych terminach. Jeszcze
raz, istnieje staromodne filozoficzne słowo oddające tę zdolność i wewnętrzną
postawę, która pozwala nam czynić to, co rozpoznajemy jako dobre, a nie tylko skuteczne, choć może nawet z wewnętrznym afektem i radością. Tym staromodnym pojęciem jest „cnota”. Więc równie dobrze można powiedzieć, że
uczciwość w istotnym sensie jest cnotą intelektualną, która może być kultywowana na przestrzeni czasu, tak jak wewnętrzne cnoty dokładnej i delikatnej uważności oraz współczucia są zdolnościami mentalnymi, które mogą być
aktywnie nabywane i ciągle rozwijane. Dlatego to wszystko wcale nie musi
dotyczyć nowej syntezy duchowości i intelektualnej uczciwości, ale zamiast
tego może dotyczyć widzenia tego, co już istnieje – wewnętrznej jedności cnót
mentalnych.
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Thomas Metzinger

Spirituality and Intellectual Honesty. An Essay
We are currently undergoing the beginnings of a historical period of
transition that will have a deep impact on our image of ourselves, and on
many different levels at the same time. This accelerating development
presents us with a profound challenge. A question of central importance
is whether a “secularized spirituality” is possible (or even conceivable).
Could a modern and spiritual self-conception do justice to this historical
change in our image of ourselves and the desire (not just important to
professional philosophers) for intellectual honesty at the same time?
More: http://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/TheorPhil_Metzinger_SIR_2013_English.pdf
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Streszczenie
Niniejszy tekst jest recenzją książki Agnieszki Jelewskiej Sensorium: Eseje
o sztuce i technologii. Celem recenzji jest przestawienie treści książki oraz
ogólna ocena jej zawartości. Recenzja została podzielona na cztery części:
pierwsza z nich opisuje graficzny kształt zbioru esejów Jelewskiej, następna
referuje sposoby konceptualizowania poznania zmysłowego, trzecia natomiast skrótowo prezentuje związki sztuki z technonauką. Tekst zamyka refleksja nad krytycznym potencjałem sztuki w dobie digitalizacji.
Słowa kluczowe: sztuka współczesna; technologia; poznanie zmysłowe; afekt;
eksperyment w sztuce.

1. Obiekt wydawniczy
Praca Agnieszki Jelewskiej jest po pierwsze ciekawa wizualnie. Treści zawarte
w projekcie książki stanowią integralną część prowadzonej przez autorkę
analizy elementów składowych ludzkiego uniwersum zmysłowego w kontekście kategorii podmiotowości. Główny zamysł kompozycyjny omawianej pracy wynika z przyjęcia założenia sieciowości, intersubiektywności i relacyjności poznania, które rozpoczyna się na poziomie molekularnym. Cyfrowym
dopełnieniem obrazu książki jest algorytm (wydrukowany na odwrocie stron
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tytułowych), autorstwa Szymona Kaliskiego , przedstawiający powiązania
między poszczególnymi pojęciami pojawiającym się w zbiorze esejów Jelewskiej. Minimalistyczna sieć wielowymiarowych molekuł zamieszczona na
okładce Sensorium jest zakodowaną wizualizacją pól terminologicznych zakreślonych przez autorkę, może być więc uważana za kolejny etap sfunkcjonalizowania własności tekstowych książki oraz udaną próbę przełożenia namysłu krytycznego na plastyczną mapę skomplikowanych, prawie ruchomych
powiązań wyrażonych za pomocą języka programowania.

2. Obiekt percepcyjny
Laboratoryjna biel okładki zapowiada eksperymentalne podejście do problemu konstytuowania się podmiotowości na drodze poznania zmysłowego
wspomaganego nowymi technologiami. Zamiast tradycyjnego wstępu na początku książki czytelnik odnajdzie Ping, czyli sygnał wiadomości wysyłanej do
wszystkich użytkowników sieci, a na końcu Ping Flood określające przeciążenie łącz sieci lub całkowite zawieszenie transmisji danych. Samo słowo ping,
oprócz polecenia w DOSie, oznacza również ostry i nieprzyjemny mechaniczny dźwięk o wysokiej częstotliwości, który przy odpowiednim natężeniu może
doprowadzić do sparaliżowania albo zresetowania zdolności poznawczych,
przerywając kontinuum rozciągające się między podmiotem a otaczającym go
środowiskiem. Przedstawione w ten sposób zahamowanie ciągłości procesów
poznawczych spowodowane przez zbyt silne bodźce stanowi ciekawy punkt
wyjścia do rozważań nad rewaloryzacją psychosomatycznych wymiarów poznania we współczesnej sztuce i technologii.
Nawiązując do sięgającego starożytności sporu o prymat rozumu nad ciałem,
Jelewska krótko przedstawia wielowiekową dyskusję o własnościach wiedzy
noumenalnej i fenomenalnej w kategoriach cielesności zapośredniczonej,
a przy tym rozszerzonej przez nieustannie przenikające się sieci powiązań
technologii i natury. Tym samym autorka dowodzi znaczenia eksperymentalnych badań naukowych, a także rozwiązań technologicznych dla współczesnej humanistyki i praktyki artystycznej. Zdaniem badaczki krytyczny namysł
nad hybdrycznością poznania rozszerzonego powinien stać się jednym z najważniejszych zadań nauk humanistycznych.
Pierwsza część książki rozpoczyna się od opisu świata z matematycznokreacjonistycznego perspektywy Isaaka Newtona, a więc świata, w którym
absolutny czas i przestrzeń pełnią funkcję immanentnego boskiego organonu.
Późniejsza stopniowa rezygnacja z pierwiastka boskiego na rzecz wielopoziomowej refleksji naukowej nad psychosomatycznymi sposobami poznawa130

Projekt można zobaczyć na stronie artysty: http://treesmovethemost.com/
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nia świata doprowadziła do redefinicji sensorium jako sferycznej całości połączeń między jednostką a środowiskiem. Opierając się między innymi na pracach Marshalla McLuhana i Bruno Latoura, autorka opisuje procesy translacji
nieustannie zachodzące między podmiotem a przedmiotem poznania, szczególnie widoczne w związku stechnicyzowanego ciała z ucieleśnioną technologią. Jelewska zamyka rozdział radykalną propozycją egzocentrycznej podmiotowości Petera Sloterdijka.
Druga część książki została poświęcona afektom, rozumianym jako powstające w sytuacji doświadczania nieusuwalnego związku ciała i umysłu. Jelewska
w syntetyczny sposób relacjonuje historię teorii afektów: przechodząc od prac
Benedykta Spinozy, przez analityczne podejście Williama Jamesa, do XX
wiecznych ujęć tego problemu, takich jak na przykład kulturowy uniwersalizm Silvana Tomkinsa czy relacyjna koncepcja afektu Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattariego. Autorka za Brainem Massumi przyjmuje definicję afektu
uwzględniającą pamięć i świadomość jako zjawiska zanurzone w nieustannie
zachodzącej mikropercepcji, a przede wszystkim wskazuje na znaczący
wzrost zainteresowania rolą afektu w naukowej refleksji zajmującej się szeroko pojętą podmiotowością. Pojęcie afektu budzi zrozumiałe nadzieje i obawy, ponieważ z jednej strony pozwala na ujęcie relacyjnego aspektu podmiotowości, z drugiej jednak obejmuje całe spektrum zjawisk, począwszy od procesów molekularnych aż do złożonych percepcyjnych zmian biologicznych
i ich społecznych skutków. Zdaniem Jelewskiej badania nad afektami znacząco wpłynęły na sposoby analizy odbioru dzieł sztuki. Tym samym sztuka sensoryczna, czyli oparta na założeniu, że „ludzka świadomość jest produktem
cielesności” (2012: 46), poszukuje nowych relacyjnych sposobów przedstawiania procesów jednoczesnego odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
często posiłkując się koncepcjami naukowymi powstałymi na gruncie fizjologii czy też neurobiologii, i jako taka powinna nieodłącznie towarzyszyć redukcyjnym modelom technobiologicznym. Dlatego też, jak stwierdza autorka,
afektywne rozumienie sztuki przywraca jej polityczny wymiar oraz stanowi
ważny aspekt doświadczania stechnicyzowanej intersubiektywności.
Kolejny rozdział książki jest poświęcony kinestezji w praktyce wykonawczej.
Posługując się między innymi koncepcją nadmarionety Edwarda Gordona
Craiga oraz biomechanicznym modelem pracy z aktorem Wsiewołoda Meyerholda, Jelewska uznaje afekt fizyczny za nieodłączny element nie tylko choreografii czy też gry aktorskiej, ale również percepcji, tworzący cielesnokognitywny interfejs między ciałami znajdującymi się w nieustannym ruchu
względem siebie i usytuowanymi w danej przestrzeni społeczno-kulturowej.
Następnie autorka opisuje historyczny rozwój paradygmatów percepcyjnych
zmysłu wzroku, kładąc nacisk na procesualność i dynamikę percepcji związaną z internalizacją nowych sposobów postrzegania wzrokowego, jak na przykład w technologiach stereoskopowych. Za pomocą rozbudowanych przykładów Jelewska stara się udowodnić dominujący wpływ rozwoju nauki i techni-
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ki na współczesne właściwości ludzkiego sensorium, co znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce artystycznej.

3. Obiekt estetyczny
Tematyka dalszych rozdziałów Sensorium różni się od poprzedzających ją
rozważań dotyczących implozji tradycyjnych schematów poznawczych. Począwszy od rozdziału piątego, autorka zajmuje się analizą nowej wrażliwości
twórczej i odbiorczej, wymuszoną przez zmiany technologiczne na początku
XX wieku.
Futuryzm oraz inne ruchy awangardowe na nowo próbowały dookreślić formy doświadczania rzeczywistości, niejednokrotnie wprowadzając rozwiązania technologiczne w obręb praktyki artystycznej. Na początku nowego stulecia artyści nadal próbują łączyć ze sobą różne rodzaje bodźców, podkreślając
umowność dotychczasowej hierarchii zmysłów. Za interesujący przykład tego
rodzaju zmagań artystycznych można uznać prace Nataschy Sadr-Haghighian
131
Mikroskop z 2006 roku . Artystka zainspirowana pracami Evelyn Fox Keller
zastąpiła okular w starym mikroskopie syntezatorem dźwięku, by pokazać do
jakiego stopnia zmysł wzroku jest utożsamiany z poznaniem naukowym. Po132
dobny cel przyświeca Sissel Tolaas , jednej z niewielu artystek posługujących
się medium zapachu. Pierwsze kroki w kierunku świadomie kreatywnego
wykorzystania zjawiska synestezji poczynili wspomniani przez autorkę zbioru Wassily Kandinsky i artyści Bauhausu, którzy starali się przekształcić jedne
bodźce w inne, dzieląc je na segmenty i łącząc kody mediowe poszerzające
doświadczenie estetyczne. Jako jedną z ważniejszych tendencji w sztuce
współczesnej Jelewska wyróżnia sztukę cybernetyczną w ujęciu Roya Ascotta,
którą ocenia wysoko głównie ze względu na tezę o ciągłości doświadczenia
i wiedzy. Z punktu widzenia badaczki w cybersztuce szczególnie warte uwagi
jest założenie, że nie da się oddzielić od siebie percepcji i recepcji, ponieważ
obie formy poznania są rozumiane jako etapy przekazywania i przekształcania informacji zwrotnych zamkniętych w systemie zawieszonym między
twórcą, dziełem i odbiorcą. Jelewska przytacza przykłady różnych platform
współpracy między artystami a naukowcami (m.in. działalność organizacji
EAT, grupy SymbioticA, projektów Jill Scott), by pokazać transformatywny
wymiar czynnego udziału artystów w praktykach laboratoryjnych. Następnie
131

Informacje na temat prac artystki można znaleźć na stronie londyńskiej galerii Caroll/Flecher
pod adresem http://www.carrollfletcher.com/artists/35/works/1303/
132

Prace Tolaas i Haghighian zostały wystawione w ramach projektu „Sensorium: Ucieleśnione
doświadczenie, technologia oraz sztuka współczesna” zorganizowanego przez List Visual Arts
Centre przy Massachusetts Institute of Technology. Wystawie towarzyszy książka pod redakcją
Caroline A. Jones.
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na przykładzie teatralnych eksperymentów Roberta Wilsona zostało omówione zjawisko transmedialności w sztuce.
W kolejnym eseju autorka zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami poszerzenia ludzkich możliwości za pomocą technologii, odnosząc się do figury
automatu, robota oraz cyborga. Jednym z ciekawszych wątków rozdziału
siódmego jest porównanie japońskiego i zachodniego spojrzenia na autonomicznie poruszające się maszyny humanoidalne oraz na interfejs człowieka
i komputera. W kolejnej części pracy Jelewska rozważa, jaki model topograficzny ludzkiego sensorium należy przyjąć, by móc sporządzić mapę samoreplikującej się, ruchomej struktury relacyjnej, która jest jednym z elementów
świata, ale też formą bycia-w-świecie. Zdaniem autorki różne sposoby modelowania sensorycznej rzeczywistości zaproponowane przez takich filozofów,
jak Felix Guattari czy Brian Massumi, tworzą nielinearny i wielopłaszczynowy
układ miejscowej intensyfikacji bodźców zmysłowych i doznań afektywnych
w formie topograficznej bioinfomapy. Joseph Dumit natomiast poświęca swoją uwagę systemom spajającym elementy ludzkie i nieludzkie na poziomie
nano, wskazując na neuronalną podbudowę zjawiska homeostazy. Według
Dumita ujęcie sensorium jako socjotechnologicznej infrastruktury niejako
wymusza takie przeinterpretowanie pytań egzystencjalnych, aby w ich obręb
można było włączyć szeroko rozumianą biologiczność i somatyczność człowieka, co pozwoliłoby na uzupełnienie refleksji nad problemami egzystencjalnymi w sieciach neuronalnych fluktuacji kształtujących krajobraz współczesności. Ostatni esej zamieszczony w zbiorze odnosi się do złożonych konsekwencji biomimetyzmu w badaniach technicznych, wywodzącej się z niego
biologiczno-informatycznej działalności artystycznej, nazwanej przez Roya
Ascotta sztuką lepkich mediów, oraz zagrożeń wynikających z wielopoziomowego usieciowienia relacji poznania.

4. Obiekt otwarty
Formuła eseju wybrana przez Jelewską daje pewną dowolność, co pozwala na
zebranie różnorodnych wątków i opis stanu przejściowego w relacjach między sztuką a dominującym we współczesnym życiu publicznym i politycznym
wpływem technologii. Zbiór Jelewskiej wyróżnia jasny podział na rozdziały
i podrozdziały oraz indeks nazwisk sprzyjający „sieciowemu” stylowi lektury.
Należy zaznaczyć, że publikacja nie jest wprowadzeniem do tematu, lecz raczej eklektycznym przewodnikiem skierowanym do czytelników zaznajomionych z omawianymi kwestiami.
Zagadnienia poruszane w Sensorium Jelewskiej dotyczą nie tylko konwergencji dyskursu estetycznego i naukowego, ale również zmian w sposobie funkcjonowania jednostki we współczesnej stechnicyzowanej rzeczywistości. Podążając za autorką, można przychylić się do stwierdzenia, że ogół interakcji

409

Language, Literacy, and Media Theory
zachodzących między tym, co ludzkie i nie-ludzkie, tworzy rodzaj chaotycznej,
intersubiektywnej i molekularnej struktury, której nie da się opisać w kategoriach indywidualistycznych. Do ważnych właściwości współczesnego sensorium Jelewska zalicza wzmożoną relacyjność oraz postępującą deterioryzację
prowadzącą do odrzucenia tożsamości logocentrycznej, a zatem skupioną
wokół bodźców wymykających się tradycyjnym definicjom poznania. W swoich rozważaniach badaczka skupia się na różnych formach doświadczania
rzeczywistości, poszukując nowych związków między wnętrzem a zewnętrzem podmiotu poznającego i zarazem wnikliwie analizując działania artystyczne oraz zmiany technologiczne zmierzające do włączenia doznań somatycznych w obręb wiedzy podstawowej, a nie wyłącznie intuicyjnej.

Źródła
Jelewska, A. 2012. Sensorium: Eseje o sztuce i technologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Jones, C. A., red. 2006. Sensorium: Embodied experience, technology, and contemporary
art [Sensorium: ucieleśnione doświadczenie, technologia oraz sztuka współczesna] Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT Press.
Strona galerii Carroll/Flecher: http://www.carrollfletcher.com/artists/35/works/1303/
Strona artysty Szymona Kaliskiego: http://treesmovethemost.com/

410

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl

411

Language, Literacy, and Media Theory

412

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl
AVANT, wol. IV, nr 2/2013
ISSN: 2082-6710 avant.edu.pl
DOI: 10.12849/40202013.0709.0022

Sztuka antropotechniczna
Wywiad z Agnieszką Jelewską

rozmawiają: Monika Włudzik i Witold Wachowski
Agnieszka Jelewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
jelewska[]amu.edu.pl
Zrealizowano i opublikowano: jesień 2013.

David Kirsh, który bada, w jaki sposób ludzie myślą (dosłownie) za
pomocą ciał i rzeczy, stwierdził, że
nowoczesna technologia umożliwia
myślenie o tym, co było dotąd nie
do pomyślenia. Czy Pani zdaniem
dotyczy to również sztuki i naszej
wrażliwości na nią? A może wrażliwość jest ciągle ta sama?
Sztuka najnowsza, czyli ta, która
mnie najbardziej interesuje, nie wydarza się w próżni, w niezidentyfikowanym pojemniku zwanym światem,
jak to ujmuje między innymi Peter
Sloterdijk; jest zdecydowanie sprzęgnięta z procesami badawczymi, nową nauką i technologią. Tym samym
zmieniają się jej parametry estetyczne, intelektualne, emocjonalne i procesualne. Nie wydaje mi się, abyśmy
jako odbiorcy pozostawali niezmienni
na przekształcającą się naturę i strukturę dzieł sztuki. Nasza wrażliwość ulega znacznym przemianom, tak jak
sztuka – pod wpływem technologicznych narzędzi, które w sposób znaczący
wpływają na nasze doświadczanie i poznawanie świata. W tym sensie zdecydowanie zgadzam się z Kirshem. Myślę, że tego typu badania zmuszają do
przedefiniowania zarówno praktyki artystycznej, jak i dyskursu humanistycznego.
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Pani książka pt. „Sensorium” sprawia momentami wrażenie, jakby dało
się ją równie dobrze „przepisać” na spektakl, w którym komunikowanie
przechodzi w demonstrowanie. Czy to świadomy zabieg?
Chciałabym ją raczej widzieć jako performatywną sieć tworzoną przez wybrane zjawiska, które silnie się determinują wzajemnie i splatają. Trzeba pamiętać, że jest to zbiór esejów, które pokazują też moją drogę badawczą łączącą w heterarchiczne przebiegi sztuki performatywne i nowomediowe, ale też
filozofię czy teorie ludzkiego poznania. Książka zaczyna się od cytatu z tekstu
Brunona Latoura mówiącego o tym, że wytwory naukowe krążą jednocześnie
jako podmioty, przedmioty i dyskursy, a sieci są pełne bycia. Model ANT nie
ma nic wspólnego ze spektaklem, ale może czasem dotyczyć performatywności różnych definicji i aktorów biorących udział w kształtowaniu współczesnych sieci: dyscyplin badawczych, ich przedmiotów badań, ale też dzieł i ich
procesów, jak i samych artystów, naukowców czy badaczy, którzy przecież
mogą „wymieniać się” rolami. Kiedy inżynier James Gimzewski, uznany profesor, badający nanoprocesy, i Viktoria Vesna, artystka mulitimedialna, pokazują swoje prace z tzw. nurtu nano artu, to zarówno oni sami, jak i ich dzieła
przekraczają sztywne granice dzielące naukę i sztukę, badacza i artystę.

Za pewien sukces tej książki można uznać to, że odsłania ona i redefiniuje
relacje między sztuką, naukami i filozofią, skutecznie unikając tworzenia
hierarchii typu: naukowiec = badacz, dzieło sztuki = obiekt badań, filozofia = zdystansowany komentarz. Które – Pani zdaniem – zależności między
tymi obszarami powodują, że nie da się ich ustawić w relacji podmiot–
przedmiot (choć być może potocznie nadal tak to ustawiamy)?
Myślę, że wiąże się to właśnie z modelem sieciowym przyjętym w książce,
który nie rozdziela, ale raczej włącza, jest oparty na ruchu, który nie pozwala
na operowanie zastygłymi definicjami i podziałami, również w tym względzie.
Stephen Wilson, który od lat zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką i nauką,
w wielu swoich tekstach podkreśla, że działalność artystyczna, która dotyczy
współczesnej problematyki, bardzo często przypomina pracę laboratoryjną,
natomiast dokonania naukowca czy inżyniera są niejednokrotnie oparte na
kreatywności i innowacyjności podejścia. To bardzo ważne dlatego, że im
bardziej będziemy oddzielać sztukę, naukę i technologię, tym większe pęknięcia poznawcze i kulturowe nas czekają. Jeśli współczesna sztuka, jak pisze
również Wilson, ma być zaangażowana w procesy cywilizacyjne, musi podążać za zmianami, musi je rozumieć i dokonywać bardzo często ich dekonstrukcji.
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Czy w sztuce coś się skończyło, wyłączyło, umarło? Może wszystko jest
dziś na plus i nie ma sensu za czymkolwiek tęsknić? Przywoływany przez
Panią Aleksiej Gastiew sprowokował około wieku temu coś, co staje się
chyba dniem powszednim sztuki multimedialnej.
Nie sądzę, aby można było mówić o sztuce w ogóle. Jest mnóstwo doskonałych
i wybitnych artystów, którzy malują, rzeźbią, w tym względzie zmieniają się
tematy, ale medium, którym się posługuje większość z nich, jedynie ewoluuje,
a nie zanika. Chodzi raczej o to, by zauważyć i dowartościować całą galaktykę
zjawisk, które tworzą najnowszą sztukę. Jeśli bowiem uznamy, co czyni wielu
badaczy, że sztuka kończy się praktycznie na modernizmie, wykluczamy zjawiska takie jak choćby instalacja, performance art czy późniejsze: bio art, nano art. Zapominamy, że to one właśnie wyrosły z naszej najbardziej współczesnej problematyki technokultury i nauki. Sztuka ta nie jest „in plus”, tak jak
nie można jednoznacznie, optymistycznie i jednowymiarowo myśleć o technologii i badaniach naukowych. Jest raczej jednym z kanałów i pasów transmisyjnych, w których splatają się ważne wątki nowoczesnych dylematów. Tęsknota i resentyment zdecydowanie zaburzają optykę, nie pozwalają zadomowić się we współczesności, osadzić się w tym, co nas otacza, dotyka i z czym
musimy się mierzyć jako artyści, humaniści i jako ludzie współtworzący kulturę. Rozumiem, że przywołaliście Państwo Gastiewa w tym sensie, że zapowiada on szeroko pojętą mechanizację ciała i techno-biopolityczne metody
zarządzania nim, które niestety w wielu aspektach stały się naszą codziennością. Ale Gastiew nie jest prekursorem sztuki multimedialnej, tylko raczej
bezmyślnego i niebezpiecznego procesu, w którym człowiek ma się podporządkować rozmaitym technokratom, jak nazywał tego typu ludzi Lewis
Mumford, i samym procesom technologicznym. Fascynacji mechanizacją
świata w czasach modernizmu uległo wielu artystów, jak choćby wspominany
przeze mnie Wsiewołod Meyerhold. Jednak sytuacja przyspieszenia cywilizacyjnego odsłoniła swoje niewyobrażalne wcześniej oblicze w wykorzystaniu
technologii oraz nauki w czasie II wojny światowej, dziesięcioleci zimnej wojny i czasów terroryzmu. Współcześnie wielu artystów bardzo świadomie
i krytycznie spogląda na zdobycze nauki i technologii. Choćby prace Eduardo
Kaca, grupy SymbioticA, czy Stelarca: nie są próbą poszerzania ani powiększania technokracji, epatowania nowymi osiągnięciami genetyki, ale zdecydowanie krytycznego odnoszenia się do definicji, granic i możliwości współczesnego ujmowania fenomenu życia, zresztą nie tylko ludzkiego. Tak więc
porzucając resentyment jako niepotrzebny bagaż, sztuka ta stara się raczej
pozostawać w nowoczesności.

Krótki tekst literacki, nawet malutkie haiku, jeśli genialne, potrafi wywołać w nas potężne moce wyobraźni i wrażliwości, bez angażowania czegokolwiek innego poza kartką i naszym umysłem. Z drugiej strony – mamy
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dziś do czynienia ze wspaniałymi, bogatymi projektami multimedialnymi,
angażującymi wiele zmysłów i wiele naszych interakcji z otoczeniem
(z nami samymi). Jak odnieść do siebie oba typy zjawisk? Jeżeli dobry
wiersz tyle w nas wyzwala – to może kreacja multimedialna działa przeciwnie: wiele nam dając, jedynie nas zatyka? A może jest odwrotnie: gra
wrażliwości wywołana przez poezję to tylko skrawek prawdziwej uczty,
której dostarcza nam zaangażowanie multimodalne nowoczesnej hybrydy artystycznej?
Sądzę, że to zależy od indywidualnej wrażliwości, miejsca i czasu odbioru.
„Poruszyć” może zapewne haiku, jak i multimedialny performans. Nie jest to
nowa sytuacja, tak było zawsze. Doskonałym przykładem jest teatr, który od
starożytnej Grecji miał za zadanie wzruszać, wywoływać katharsis, a doskonale wiemy, że doznanie to było przecież już wówczas świadomie projektowane
jako prymarnie fizjologiczne odczucie organizmu. Tak też działa wiele instalacji multimedialnych. Katharsis definiujemy dziś inaczej, używając choćby
narzędzi i wyników badań, jakie daje nam psychologia poznawcza czy kognitywistyka. Badacze nowych mediów bardzo często podkreślają, że już sam
obraz, na poziomie technologicznym zaprojektowany jako wciąż odświeżająca
się matryca pikseli, zmienia naszą percepcję. To, co jednak jest również istotne współcześnie, to fakt, że sztuka nie chce jedynie poruszać, są takie jej obszary, które stają się swoistym poszerzeniem laboratorium naukowego. Co to
oznacza? Artysta, będący bardzo często również inżynierem (dodajmy, że połączenie kompetencji artysty i naukowca nie jest niczym nowym, a rodzi się
przecież w renesansie), używa języka sztuki, jej infrastruktury po to, by dokonać niejako społecznej implementacji problemów poprzez dzieło definiowane
jako obiekt, ale też koncept, proces na poziomie estetycznym, psychosomatycznym, politycznym, filozoficznym, poznawczym.

Jaki rodzaj zaangażowania estetycznego określiłaby Pani jako typowy dla
sztuki lepkich mediów?
Sztuka lepkich mediów to sztuka połączona jeszcze silniej z dokonaniami nowej nauki i technologii. Nie o estetykę tu chodzi, a o definicje życia i rzeczywistości. W definicji lepkich mediów Roya Ascotta sieć staje się jeszcze bardziej
spójna na poziomie biologicznym. Media i narzędzia technologiczne nie są
sytuowane na przeciwko człowieka, ale stają się częścią jego wilgotnej, czyli
żywej rzeczywistości. Nowoczesność odkrywa poziomy nanostruktur i procesów, a sztuka podąża za tymi dokonaniami. Naukowcy odsłaniają dzisiaj bardzo różne definicje życia, nie tylko tego powstałego z węgla, ale też życia możliwego; sztuka lepkich mediów szuka nowych możliwości testowania, a czasem nawet prototypowania nowych kanałów dystrybucji tych definicji.
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Wraz z otwarciem się na rzeczywistość lepkich mediów człowiek przestaje być nadrzędną figurą porządkują świat według dychotomii ludzkie/nieludzkie. Czy takie rozszerzenie sensorium jest bliższe postawie
transludzkiej, rozumianej jako przedłużenie esencjonalnego ja, czy może
wiąże się z przyjęciem perspektywy transhumanistycznej, ewolucyjnego
przezwyciężenia ludzkich niedoskonałości i ograniczeń za pomocą technologicznego sprzężenia ze środowiskiem?
To bardzo ważne pytanie, za które dziękuję. Sensorium pozwoliło mi zrozumieć – dzięki badaniom z zakresu humanistyki, do których się odwołuję, sztuki, ale też nauki, w tym głównie jednak psychologii kognitywnej – że dawna
dychotomia: człowiek versus otoczenie nie ma dzisiaj większej racji bytu. Czytając tę książkę, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że pokazuję proces
przedłużania esencjonalnego ja, przekraczania granic między ja i otoczeniem.
Jednak perspektywa jest bardzo ludzka, a wręcz podmiotowa. Optyka ta zakłada i silnie podkreśla somatyczność, cielesność i ruch jako istotne czynniki
poznania rzeczywistości, w której jest miejsce na wykreślanie indywidualnych
map egzystencji. Jednak w swojej nowej książce Ekotopie. Ekspansja technokultury skupiam się jeszcze bardziej na zarysowaniu historycznych, kulturowych, naukowych i artystycznych zjawisk wskazujących jednoznacznie na
włączenie człowieka w obręb jego otoczenia. Perspektywa esencjonalnego ja
zostaje zluzowana na rzecz silnych relacji zachodzących między żywymi organizmami a ich bezpośrednim środowiskiem przebywania. Nowoczesne,
bardzo skomplikowane narzędzia technologiczne, testy i badania laboratoryjne pozwalają zrozumieć wiele procesów zachodzących pomiędzy człowiekiem
a środowiskiem, ale też zrozumieć na przykład to, że na poziomie fizycznym
i biologicznym jesteśmy zbudowani z takich samych atomów i struktur jak
otaczająca nas Ziemia. To nie jest perspektywa transhumanistyczna, transludzka, ale antropotechniczna. Choć w optyce tradycji humanistycznej, w której humanitas jest istotą myślącą i tworzącą język, a tym samym odróżniającą
się od otaczającego świata, bo mającą możliwość metapoznania, za taką może
uchodzić. Luzowanie humanitas pozwala spojrzeć ponownie na antropos, dokonać rewaloryzacji tego kulturowego konstruktu i próbować zmierzyć się
z definicjami człowieka w nowoczesności. Jest to dzisiaj bardzo ważna i nagląca potrzeba nie tyle nauki i technologii, które dokonują tej redefinicji na
naszych oczach, ile przede wszystkim kultury i sztuki, które powinny znaleźć
w sobie siłę już nie jedynie do generowania namysłu krytycznego, ale w szerszej perspektywie współtworzenia tych nowych definicji. Ta sytuacja odziera
ze złudzeń metafizyki, to bywa trudne, ale jednocześnie sprowadza na Ziemię
w sensie dosłownym, pozwala na projektowanie realnych definicji bycia.
W Ekotopiach interesuje mnie coś w zasadzie prostego, choć mającego swoje
poważne konsekwencje dla kultury i jej dyskursów: fakt, że nie można rozważać żadnego organizmu bez jego otoczenia. Słynny błąd atrybucji w tym sensie można więc rozszerzyć na samą definicję człowieka, który nie może być
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postrzegany w oderwaniu od konkretnego otoczenia, biologicznego, fizycznego, ale też symbolicznego, czyli na przykład społecznego i kulturowego.
Uświadomienie sobie tego faktu prowadzi do nowych definicji antropo- i naturotechnik, jak je ujmuje Peter Sloterdijk, pokazuje silne determinanty technonaukowe, które musi zauważać kultura, humanistyka i nauki społeczne.
W tym sensie dyskurs na ten temat musi powstawać między tradycyjnymi
dyscyplinami, instalować się w sieci zjawisk, danych, faktów, a nie w obrębie
sztywno wyznaczonych obszarów badawczych.

Agnieszka Jelewska – dr, założycielka i dyrektorka Interdyscyplinarnego
Centrum Badawczego Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Center, UAM);
adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach
badawczych i artystycznych (między innymi w Anglii, Danii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Izraelu), kuratorka w obszarze Art&Science. Zajmuje się
badaniami interdyscyplinarnymi dotyczącymi przede wszystkim: psychosomatycznych i motorycznych modeli percepcji realizowanych we współczesnej
sztuce oraz relacji między najnowszą działalnością artystyczną, nauką, technologią a kulturą. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005). Autorka książek: Craig. Mit sztuki teatru (2007), Sensorium. Eseje o sztuce i technologii (2012) oraz Ekotopie. Ekspansja technokultury (2013).

http://www.hatcenter.amu.edu.pl
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