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Przedmowa
Drodzy Czytelnicy,
z przyjemnością przedstawiamy drugi i trzeci numer Avantu, wyjątkowo zawarte w jednym tomie – co spowodowane zostało czynnikami niezależnymi
od nas. Zbiór ten zawiera teksty polsko- i anglojęzyczne, jak również polski
przekład.
Publikacja dzieli się na siedem części. W pierwszej – zatytułowanej „Doświadczenie – wzmocnienie – rozszerzenie” [„Experience – Enhancement – Extension”] – prezentujemy prace młodych autorów z zakresu interdyscyplinarnych
badań nad poznaniem i filozofii umysłu. Teksty w części drugiej są komentarzami do problemów badawczych i prac z innych czasopism. Z kolei część
trzecia obejmuje szeroki zestaw artykułów recenzyjnych. W czwartej części
przedstawiamy polskojęzyczny przekład tekstu Toma Ziemkego, a w następnej – zatytułowanej: „Kobieta w nauce” – pracę opartą na rozdziale książki
Aleksandry Derry. W publikacji pojawił się również dział „Książki nadesłane”.
W ostatniej części tomu prezentujemy wywiad z malarzem (autorem pracy
zamieszczonej na jednej z okładek Avantu).

Redakcja
Toruń–Warszawa, grudzień 2015
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Preface
Dear Readers,
we are pleased to present this year’s second and third issues contained in one
volume. This collection is composed of papers in English and Polish, including
a Polish translation.
The publication is divided into seventh parts. The first one, entitled “Experience—Enhancement—Extension”, includes original papers by young researchers in the field of cognitive science and philosophy of mind. Articles in
the second part are comments on research problems and works published in
other journals. The third part is a collection of book reviews. After this, we
present the Polish translation of the article by Tom Ziemke. The next part includes a paper based on the book by Aleksandra Derra. The publication also
contains a section “Books Received”. An interview with a painter round up the
collection.

Editorial Board
Toruń–Warsaw, December 2015
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Czy neuronauki mogą skorzystać
na refleksji filozoficznej?
Analiza zagadnienia funkcji wykonawczych jako rozwinięcia
filozoficznych refleksji dotyczących zagadnienia intencjonalności
oraz przedmiot współpracy neuropsychologii i fenomenologii
Monika Bergiel-Klon
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
monikabergielklon @gmail .com

Abstrakt
Niniejszy tekst zainspirowany został pytaniami o użyteczność filozofii zarówno w ustalaniu kierunków badań neuronaukowych, jak też możliwości zabierania głosu w odniesieniu do metodologii neuronauk. Na oba te pytania udzielam odpowiedzi twierdzącej, prezentując zagadnienie funkcji wykonawczych
w świetle filozoficznej kategorii intencjonalności oraz zestawienie opisu neuropsychologicznego i elementów opisu fenomenologiczego deficytów wykonawczych jako ilustracji współpracy obu dziedzin.
Słowa kluczowe: funkcje wykonawcze; intencjonalność; neuronauki; neuropsychologia; neurofilozofia; filozofia neuronauk.

1. Intencjonalność jako inspiracja dla rozwoju badań nad funkcjami
wykonawczymi
1.1. Koncepcje intencjonalności
Zaprezentowane w pierwszej części artykułu zestawienie z pewnością nie
wyczerpuje obecnych w historii filozofii rozwiązań problemu intencjonalności, ma na celu jedynie pokazanie ogólnego zarysu i na tym planie poszczególnych jego rozstrzygnięć. Problematyka niniejszego tekstu skłania do tego, by
zaakcentować przede wszystkim koncepcje fenomenologiczne. Będą one
istotne dla drugiej części artykułu. Poniższe omówienie kategorii intencjonalności ma zatem charakter jedynie wprowadzający, docelowo będzie użyte
jako punkt odniesienia dla badań nad funkcjami wykonawczymi i tym samym
przykład bezpośredniego przełożenia tematu refleksji filozoficznej na grunt
neuronaukowy.
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W ujęciu ogólnym pojęcie intencjonalności definiowane jest jako „(nowołac.
intentionalis – zamierzony, umyślny; od łac. intentio – napięcie, uwaga) – właściwość tego, co zmierza w określonym kierunku; cecha aktów psychicznych
skierowanych na przedmiot” (Judycki 2003). Innymi słowy definiens pojęcia
intencjonalności wyrażony jest w kategoriach ukierunkowania, celowości.
Z całego bogactwa starożytnych koncepcji intencjonalności, które można odnaleźć między innymi w filozofii Heraklita, Parmenidesa, Platona, Arystotelesa, Filona Aleksandryjskiego, Plotyna, a także u stoików (Krokos 2013), na
szczególną uwagę z perspektywy tematu pracy zasługuje platońskie założenie,
iż w funkcjonowaniu umysłu dochodzi do relacji współdziałania pomiędzy
1
wolą a intelektem . Intencjonalność jako cecha intelektu pojawia się nato2
miast u św. Tomasza z Akwinu oraz Jana od św. Tomasza .
W nieco zmienionym sensie, jednak z wyraźnym odniesieniem do średniowiecznego ujęcia, zagadnienie to prezentuje Franz Brentano (Brentano
1874/1999). Intencjonalność jest przez niego definiowana jako własność wyłącznie fenomenów psychicznych. Realizuje się ona w formie inegzystencji
pewnego przedmiotu, „dotyczenia czegoś”, „odnoszenia się do czegoś”. Zasadniczą różnicą i pewnego rodzaju novum, wynikającym z intelektualnej atmosfery drugiej połowy XIX w., jest wprowadzenie przez Brentano doświadczalnego punktu wyjścia i odżegnanie się od metafizycznych rozstrzygnięć odnośnie do istnienia trwałej substancji duchowej. Nadało to jego koncepcji wymiar opisowo-empiryczny, a tym samym otworzyło drzwi dla późniejszych
badań intencjonalności na gruncie naukowym.
Alexius Meinong, zainspirowany koncepcją intencjonalnego charakteru przeżyć świadomych autorstwa Brentano, kontynuował rozważania nad intencjonalnością, koncentrując się na relacji łączącej przeżycie z jego przedmiotem
(transcendencji przedmiotu wobec ujmujących je aktów mentalnych) (Buczyńska-Garewicz 1973). Kazimierz Twardowski, kolejny z bezpośrednich
spadkobierców idei intencjonalności Brentano, wprowadził rozróżnienie na
akt, treść i przedmiot sądu.
W filozofii XX-wiecznej niebagatelną rolę dla historii zagadnienia intencjonalności odegrała fenomenologia Edmunda Husserla. W przeciwieństwie do
Brentano, Husserl ujmował intencjonalność jako dynamiczną cechę umysłu,

1

Analiza rozwoju badań nad funkcjami wykonawczymi przedstawiona w drugiej części artykułu
odzwierciedla w pewnym sensie jedne z pierwszych analiz inencjonalności, czyli próbę rozstrzygnięcia, czy wyróżnienie woli do wykonania jakiejś czynności należy już do porządku funkcji
wykonawczych, jest jednym z etapów procesu wykonawczego, czy znajduje się poza jego granicami. Szerzej związki neuronauk i wolnej woli rozpatruje m.in. Michael Gazzaniga w Kto tu
rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli (Gazzaniga 2013).
2
Ta teza przekłada się w pewnym sensie na problem, czy funkcje wykonawcze powinny być
włączone do zagadnienia funkcji poznawczych, czy też pozostają odrębnym systemem o funkcji
nadzorującej. Por. str. 18–19 niniejszego tekstu.
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której domeną była konstytucja jedności umysłu, przez to także „ja”, w którym
intencjonalność miała mieć swój początek (Dreyfus 1982). Podtrzymana została teza o relacyjności, odnoszeniu się świadomości do swojego przedmiotu,
jednak z pewną restrykcją – zawartość świadomości według Husserla nie realizuje się w sposób całościowy w intencjonalnych przeżyciach (Husserl 2008).
Nieintencjonalnym aspektem świadomości jest jej efektywna zawartość, co
ujęte zostało w pojęciu „noezy”, czyli „strumienia przeżyć”, doznawanych
wrażeniowo jakości i „dat wrażeniowych”, którym funkcje przejawiania
3
przedmiotu są dopiero nadawane . Filozofia Husserla jest szczególnie istotna
dla podejścia interdyscyplinarnego, czego wyrazem jest rosnąca popularność
dziedziny neurofenomenologii (Varela 1996, 1997; Thompson, Lutz, Cosmelli
w druku).
Fenomenologiczna koncepcja intencjonalności znacząco wpłynęła na egzystencjalistyczne, personalistyczne i hermeneutyczne ujęcia natury człowieka.
Naturalnie nie w każdym przypadku oznaczało to zgodę z koncepcją Husserla,
czego przykładem może być założenie Maurice’a Merleau-Ponty’ego, iż to intencjonalność ciała stanowi transcendentalny warunek bycia w świecie (Ma4
ciejczak 1995) . Krytyka konstytutywno-idealistycznego widzenia intencjonalności pojawiła się również nieco przed Merelau-Pontym, u Martina Heideggera. Zasadniczy argument przeciw to u Heideggera sposób umiejscowienia
człowieka w świecie, stanowiący przeszkodę, ograniczenie jego intencjonal5
nego kreowania (Rymkiewicz 2002) . Intencjonalność wiąże się tu bezpośrednio z transcendencją bycia-w-świecie, transcendowanie jest natomiast warun6
kiem odniesienia się do samego siebie oraz innych bytów .
Intencjonalność rozważana w aspekcie semantyki i przyczynowych teorii odniesienia kojarzona jest między innymi z postaciami Johna Stuarta Milla (teoria konotacji i denotacji), Gottloba Fregego (w odniesieniu do sensu i znaczenia) oraz Bertranda Russela (problem mentalnej intencjonalności podmiotu)
(Frege 1977). Lingwistyczne koncepcje intencjonalności były rozwijane przez
Wilfrida Sellarsa, Alexandra Rosenberga, Ludwiga Wittgensteina oraz innych
(Dąbrowski 2013). Badania aspektu wyrażania myśli poprzez akty mowy
w kontekście intencjonalności były prowadzone przez Davida Rosenthala. Na
uwagę zasługuje także Roderick Chisholm, wskazując na prymat intencjonalności myśli względem intencjonalności języka, za czym przemawiać miałaby
analiza pojęć atrybucji, rozważania, dążenia (Chisholm 1993). Na pierwszeń3

W późniejszych badaniach nad EF refleksja ta pobrzmiewa w zagadnieniu „oszczędności poznawczej”, związanej z ukierunkowaniem na realizację celu. Por. Tab. 1. niniejszego tekstu.
4
Na temat związku ucieleśnienia i neuronauk piszą m.in. Varela, Thompson, Rosch (1991) oraz
Gallagher (2006).
5
Temat analizy intencjonalności emocji i Heideggerowskich inspiracji w neuronaukach porusza
Schulz (2011).
6
Współcześnie refleksja ta rozwija się w ramach badań dotyczących mentalizacji, również na
gruncie neuronauk (Frith, Frith 2006).
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stwo intencjonalności myśli wskazywał także John Searle (Searle 1993). Co
istotne w aspekcie tematu niniejszego artykułu, uznawał on, iż pojęcia intencjonalne common sense odpowiadają istnieniu i strukturze intencjonalnych
fenomenów, dotyczących rzeczywistego świata i poddają się badaniom nauk
pozytywnych. Interpretacja intencjonalnych zachowań musi jednak odnosić
się do czynników logicznych, powiązanych z relacją reprezentowania.
Kwestie intencjonalności podejmowane były także w refleksjach nad działaniem. Elizabeth Anscombe akcentuje fakt, że osoba podejmująca działanie
intencjonalne posiada niepochodzącą z obserwacji wiedzę o tym fakcie (Anscombe 1965), wskazuje ponadto na dwa rodzaje stanów intencjonalnych:
przekonania – o kierunku dopasowania umysł-świat i pragnienia – o kierunku
dopasowania świat-umysł.
James Hart z kolei wskazuje na relację odpowiedzialności i intencjonalnego
działania (Hart 1998), natomiast Donald Davidson ujmuje działania jako ruchy
intencjonalne ciała, które można opisać, odwołując się do ich skutków (Davidson 2004).
Robert Van Gulick, znany głównie z teleopragmatycznej teorii umysłu, wskazuje natomiast, że działanie systemów intencjonalnych zawsze osadzone jest
w pewnym kontekście. Umysł i świat pozostają ze sobą w dynamicznej relacji,
która w efekcie mechanizmów adaptacyjno-poznawczych warunkuje zmianę
7
po obu stronach tejże relacji (Gulick 1995) .
Daniel Dennet postulował redukcję nastawienia intencjonalnego do funkcjonalistycznego, a w dalszej kolejności fizykalistycznego, co pozostaje konsekwencją naturalizacji kategorii intencjonalności w jego refleksji (Dennet 1997).
John Searle wskazuje natomiast, że intencjonalność odpowiada za tworzenie
wewnętrznych reprezentacji, które nazywa „intencjonalnym związkiem przyczynowym“. W tym sensie podstawą ludzkiego działania są przyczyny powiązane z czynnikami treściowymi, które odnoszą się do relacji reprezentowania
8
(Searle 1993) .
Zagadnienie intencjonalności w pragmatyzmie rozwijał Willard Van Orman
Quine, Hilary Putnam, Richard Rorty i inni (Szubka 2012).
Rozważania Neda Blocka, dotyczące zagadnienia świadomości, bliskie są zagadnieniu intencjonalności i funkcji wykonawczych w aspekcie „świadomości
monitorującej” (na przykład tak zwane wewnętrzne skanowanie własnych
7

Temat ten, nawiązujący zarówno do adaptacyjności, jak i funkcji wykonawczych, poruszany był
m.in. przez Justynę Krauzowicz (Krauzowicz 2011–2013).
8
W rozważaniach Searla reprezentacja odpowiada reprezentacjom poznawczym stanu pożądanego, na bazie których powstają intencje realizacji celu. Widoczne jest to np. w modelu EF autorstwa Scholnick i Friedman (1988).
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9

przeżyć) oraz „świadomości dostępu” (między innymi zdolności kontroli zachowania lub mowy) (Block 1995).

1.2. Współczesne definicje oraz modele wyjaśniania funkcji wykonawczych – zainteresowanie zagadnieniem intencjonalności na gruncie neuronauk
Funkcje wykonawcze (ang. executive functions – EF) to określenie dla różnych
procesów poznawczych, które do czasu rozwoju badań nad systemem wykonawczym traktowane były jako odrębne tematy rozważań w nurcie psychologicznym i neuronaukowym. W szerokim rozumieniu termin „funkcje wykonawcze“ odnosi się do zestawu umiejętności poznawczych odpowiedzialnych
za planowanie, inicjowanie, sekwencyjne przetwarzanie planu oraz kontrolowanie złożonych, celowych zachowań. Takie ujęcie funkcji wykonawczych
wskazuje na ich powiązanie z zagadnieniem intencjonalności. Przede wszystkim poprzez aspekt ukierunkowania i celowości są one właśnie tym elementem, który pozwala na nadawanie cechy intencjonalności aspektom funkcjonowania poznawczego (jak na przykład uwaga dowolna, rozwiązywanie problemów, wydobywanie informacji z magazynu pamięci).
Zanim jednak pojawiły się pierwsze próby wprowadzenia zagadnienia funkcji
wykonawczych na pole zainteresowań badawczych, miało miejsce kilka istotnych faktów w dziedzinie filozofii, psychologii i neuronauk, których wpływ
jest widoczny w aktualnych badaniach dotyczących funkcji wykonawczych,
a które pozostają w ścisłym związku z zagadnieniem intencjonalności. W literaturze podkreślane jest przede wszystkim znaczenie:
 psychologii aktów, czy też filozofii przeżyć psychicznych, opisywanych
przez Brentano (Chlewiński 1999),
 opisywanych przez Williama Jamesa (James 2002) zjawisk dotyczących
świadomości, w tym przenoszenia strumienia świadomości pomiędzy zadaniami,
 testów mierzących „planowość” (S.D. Proteus) oraz pierwszego laboratorium neuropsychologicznego Warda Halsteada, gdzie mierzone były między innymi funkcje płatów czołowych (Herzyk 2006),
 opisu zakłóceń „planowej inicjatywy” w efekcie uszkodzenia płatów czołowych autorstwa Widera Penfielda (Evans Pascuale-Leone, Walsh 2001),
9

W podobny sposób Chalmers pisze o świadomości psychologicznej, którą nazywa „przytomnością”, czyli tego rodzaju działanie, gdy wykorzystując dostęp do pewnych informacji możemy
kontrolować swoje zachowanie (Chalmers 2004). Świadomość dostępu Neda Blocka, Przytomność
w ujęciu Davida Chalmersa, a także Świadomość kontytuująca Andrzeja Klawitera (Klawiter 2008)
prezentują perspektywę trzecioosobową, która może być przedmiotem badań empirycznych.
Wszystkie trzy określenia odnoszą się do uwagowego i kontrolującego aspektu EF.
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 opisu zachowań ukierunkowanych na realizację planu (Miller, Galanter,
Pribram 1960),
 teorii czynności w świetle zachowań celowych (Tomaszewski 1984),
 opisu nieprawidłowości w zakresie zachowania dowolnego przy ogniskowych uszkodzeniach mózgu autorstwa Maruszewskiego (Jodzio 2008),
 operacjonalizacji pojęcia samokontroli (Thoresen i Mahoney) jako zbioru
10
strategii hamowania zautomatyzowanych lub wyuczonych reakcji na
rzecz innych zachowań, ukierunkowanych na cele długoterminowe (Marszał-Wiśniewska 1999).
W poniższej tabeli zaprezentowane zostaną najistotniejsze dla rozwoju wiedzy o funkcjach wykonawczych ich konceptualizacje.

Baddeley,
Hitch (Esgate, Groome
2005).

EF to system wykonawczy uwagi, który odpowiada za nadzorowanie tzw. alokacji zasobów mentalnych.

Neisser
(1967)

Znaczenie aktywnego planowania i działania ukierunkowanego na przyszłość.

Butterfield,
Belmont
(1977)

EF to zdolność wyboru i zmiany sposobu sprawowania kontroli nad zmianą strategii rozwiązywania zadań, czyli prze11
biegiem przetwarzania informacji .

Lezak (1982)

EF to sekwencyjnie następujące po sobie procesy poznawcze,
odpowiadające woli, planowaniu, zamierzonemu działaniu
oraz efektywnemu wykonaniu.
Teoria Lezak wskazała istotność aspektu formułowania celów oraz zaakcentowała znaczenie planowości działania.

Sholberg,
Mateer
(1989)

Wyróżnione elementy EF to: antycypacja, wybór celów, planowanie, wybór zachowań, autoregulacja, autokontrola, jak
również mechanizm sprzężenia zwrotnego, determinujący
adekwatną zmianę przebiegu procesu w okolicznościach, gdy
zmianie ulegnie jakiś jego element, lub gdy pojawią się nowe
dane mogące wpływać na realizację celu.

10

Na istotność związku intencjonalności i funkcji wykonawczych w aspekcie uwagi oraz automatyzacji czynności oraz tzw. hamowania reakcji wskazuje John Bargh w artykule „The four Horsemen of Automaticity: Awareness, Intention, Efficiency and Control in Social Cognition”
(Bargh 1994).
11
Podobne refleksje na gruncie filozofii w aspekcie intencjonalnego działania znaleźć możemy
u Frankfurta (1988).
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Scholnick,
Friedman
(1988)

Wyróżnione elementy EF to: reprezentacja sytuacji na bazie
12
porównania stanu aktualnego z pożądanym , wybór celu, w
którym ów pożądany stan ma się zawierać, decyzja o utworzeniu planu, wybór strategii jego realizacji, wykonanie
zgodne z opracowanym planem oraz ocena skuteczności
działania.

Borkowski
i Burke
(Jodzio 2008)

Wyróżnione elementy EF to: analiza zadania, wybór oraz
korekta strategii rozwiązania, bieżąca weryfikacja (monitoring) przebiegu realizacji celu, informacje zwrotne o efektach
podjętego działania. Zaakcentowano również takie, istotne
dla EF czynniki jak: czynniki osobowościowo-motywacyjne,
wiedza o strategiach działania, wiedza specyficzna oraz własna (stricte metapoznawcza).
Tab. 1. Konceptualizacje funkcji wykonawczych.

Mimo iż ramy definicyjne kontroli wykonawczej nie są jednoznacznie ustalone, wśród opracowań tego zagadnienia wyróżnić można zasadniczo dwa nurty eksplanacyjne.
Pierwszy ujmuje funkcje wykonawcze jako równorzędne czy też równoważne
innym funkcjom poznawczym. W tej koncepcji odpowiadają one za wgląd,
myślenie abstrakcyjne, dokonywanie oceny sytuacji, kontrolę i planowanie.
Jakość związanych z nimi procesów mentalnych pozostaje zależna głównie od
płatów czołowych. Pogląd ten zakłada, że – podobnie jak pamięć lub język –
funkcje wykonawcze są nabywanymi umiejętnościami, które mogą być bezpośrednio zmierzone (mowa tu przede wszystkim o uwadze, planowaniu,
kontroli wykonywania czynności). Zaburzenia funkcji wykonawczych powodują natomiast utratę jednej lub wielu z wyżej wymienionych zdolności.
Drugi nurt, obecnie zdecydowanie bardziej popularny, podkreśla cybernetyczne, „pilotażowe” aspekty funkcji wykonawczych. W tej koncepcji funkcje
wykonawcze pozostają w służbie innych funkcji poznawczych, nadzorując ich
przebieg, kontrolując wykonywanie skomplikowanych działań. Sposób ujmowania funkcji wykonawczych jako struktury dynamicznej, koordynującej
współpracę funkcji poznawczych uwidacznia ich związek z intencjonalnością
13
już w ujęciu Husserla . Pogląd ten ponadto zakłada, po pierwsze, że funkcje
wykonawcze współdziałają z procesami niewykonawczymi, a po drugie, że
dysfunkcje wykonawcze są widoczne także poprzez dezorganizację innych
funkcji poznawczych. Jak można obserwować w omawianych koncepcjach
12

Odnosi się to do dyskusji nad znaczeniem pragnień dla stanów intencjonalnych (Miłkowski,
Poczobut 2012).
13
Por. str. 13–14 niniejszego tekstu.
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funkcji wykonawczych, w obrębie teorii cybernetycznych wyróżnić można
koncepcje jednoczynnikowe, wskazujące na kontrolę lub planowanie jako
nadrzędne zadanie funkcji wykonawczych oraz koncepcje wieloczynnikowe,
14
wskazujące na cechy procesów wykonawczych takie jak heterogeniczność ,
etapowość oraz ukierunkowanie na cel.
Pytanie o relację EF wobec funkcji poznawczych uznawać można za przeformułowane pytanie o intencjonalność świadomości, myślenia, pamięci czy spostrzegania. Wspólny mianownik widoczny jest już w definicji intencjonalności, określanej jako „cecha aktów psychicznych”, „właściwość tego, co zmierza
w określonym kierunku”. Intencjonalność w takim rozumieniu odpowiadałaby pierwszemu z dwóch nurtów wyjaśniających zagadnienie EF.

2. Wartość współpracy filozofii i neuropsychologii w badaniu funkcji
wykonawczych
Poniżej zaprezentowana zostanie próba zestawienia cech opisu fenomenolo15
gicznego oraz neuropsychologicznego jako przykładu realizacji dialogu po16
między paradygmatem fenomenologicznym a pozytywistycznym , a przekładając to na grunt niniejszej pracy – pomiędzy filozofią a neuronaukami. Celem wprowadzenia ujęcia fenomenologicznego jest wyeksponowanie problemu pierwszoosobowego i jakościowego charakteru doświadczenia. Nie stanowi to próby zastąpienia wyników badań z dziedziny neuronauk – w tym
przypadku neuropsychologicznych – lecz ich uzupełnienie. Efekt zestawienia
nie jest jednorodny, dlatego też wyniki analiz zaprezentowane zostaną w
osobnych paragrafach. Rezygnacja z aspiracji do utworzenia jednolitego konstruktu łączącego paradygmat fenomenologiczny i neuronaukowy wynika
z potrzeby redukcji ryzyka utraty przez nich tożsamości (przede wszystkim
metodologicznej).
W kolejnych dwóch paragrafach zostaną omówione możliwości i ograniczenia
wynikające ze stosowania opisu w paradygmacie pozytywistycznym oraz fenomenologicznym.

2.1. Zaburzenia funkcji wykonawczych w opisie neuronaukowym
14

Oznacza to, że ich układ jest złożony z wielu czynników powiązanych ze sobą.
Zastosowanie pojęcia metody fenomenologicznej byłoby dużym nadużyciem. Poprzez zastosowanie określenia „cechy opisu fenomenologicznego“ chciałabym wskazać na inspirację tą metodą, ale także na ograniczenia w jej użyciu wobec doświadczenia deficytów wykonawczych.
16
W kwestii dialogu pomiędzy filozofią a neuronaukami ważną rolę odgrywają pojęcia neurofilozofii i filozofii neuronauk. Zostaną one jednak potraktowane jako kontekst rozważań, osobne ich
omówienie przekracza możliwości tego artykułu.
15
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Obniżenie sprawności funkcji wykonawczych obserwowane może być zarówno w stanach tak zwanej normy, jak również patologii ośrodkowego układu
nerwowego, dysfunkcjach mózgu, po doznanych urazach czaszkowomózgowych, w zespole deficytu uwagi, udarach – w szczególności obejmujących obszary czołowe, chorobach neurodegeneracyjnych o różnej etiologii czy
w zaburzeniach psychicznych – między innymi w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Zaburzenia funkcji wykonawczych w opisie neuronaukowym odnoszą się przede wszystkim do mózgowej lub funkcjonalnej
lokalizacji deficytu, ale także do opisu jego przewidywanego mechanizmu
w języku (najczęściej) neuropsychologicznym lub neurologicznym.
Zaburzenia funkcji wykonawczych mogą – w dosyć rzadkich przypadkach –
przyjmować formę parcjalnego deficytu, nieprawidłowości na poziomie jednego z etapów procesu wykonawczego, zwykle dotykają jednak równocześnie
wielu jego aspektów. W związku z etapowym przebiegiem procesów wykonawczych oraz ścisłymi powiązaniami pomiędzy różnymi jego elementami
niekiedy trudno jest wskazać jednoznacznie, w obrębie którego procesu poznawczego mamy do czynienia z deficytem. Nie ułatwia tego zadania również
wielość definicji funkcji wykonawczych. Naturalnie w zależności od objętości
znaczeniowej definicji, czyli ilości przyjętych elementów definiujących funkcje wykonawcze, różna może być także ilość wyszczególnianych nieprawidłowości. Można by postawić hipotezę, że definicje bardziej specyficzne dają,
przynajmniej teoretycznie, większe możliwości w zakresie identyfikacji nieprawidłowo funkcjonującego elementu systemu wykonawczego. Nie zawsze
jednak ma to miejsce, ponadto w myśl założeń redukcjonizmu metodologicznego obecnego w neuronaukach, każdemu z badanych elementów powinna
być przypisana obiektywna standaryzowana metoda badawcza (na przykład
test neuropsychologiczny), co nadal stanowi pewnego rodzaju trudność.
W literaturze odnaleźć można opisy specyficznych zaburzeń funkcji wykonawczych w poszczególnych zespołach chorobowych. Z uwagi na zakres niniejszej pracy zaprezentowane zostaną tylko niektóre z opublikowanych dotychczas wyników badań.
W udarze niedokrwiennym płatów czołowych może dochodzić do zaburzeń
kontroli o typie tak zwanych rozhamowanych reakcji ruchowych (Rieger,
Gauggel, Burmeister 2003), natomiast udar niedokrwienny przedniej części
wzgórza półkuli lewej powodować może impulsywność reakcji oraz rozha17
mowanie , głównie w sferze popędowej (Spinella 2004). W otępieniu naczyniowym obserwowane są trudności w wykonywaniu zadań z uwagi na niedostateczną kontrolę procesu, co powodować może błędne lub bezcelowe działanie, wysoce podatne na dystrakcję (rozpraszanie procesów uwagowych)
(Qiu, Skoog, Fratiglioni 2002). Urazy czaszkowo-mózgowe powodować mogą
17

Pojęcie rozumiane jako zaburzenie kontroli polegające na trudnościach w wygaszaniu reakcji,
zaprzestaniu podjętego działania.
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zakłócenia umiejętności hamowania nawykowej reakcji, tworzenia sekwencji
wykonywania zadania, wykrywania błędów, jak również zaburzenia czujności procesów uwagowych (Domańska, Borkowska 2008). W chorobie Alzheimera wśród deficytów wykonawczych dominują zaburzenia samokontroli
(Baudic i wsp. 2006), w tym również trudności w wygaszaniu reakcji (Waltz
i wsp. 2004), czemu w konsekwencji mogą towarzyszyć zaburzenia planowania, trudności decyzyjne, stereotypowość zachowania, deficyty samoświadomości, niedostateczna przerzutność procesów uwagowych. Inne badania lokalizują przyczyny zaburzeń funkcji wykonawczych w nieprawidłowościach
z zakresu neuroprzekaźnictwa, na przykład utrudnione przewodnictwo połączeń korowo-prążkowiowych oraz śródkomorowych w obrębie przyśrodkowych i przedczołowych obszarów mózgu, co może pozostawać efektem między innymi niedoborów dopaminy w chorobie Parkinsona (Herzyk 2005).
Badania, które przysłużyły się ujawnieniu obrazu zaburzeń funkcji wykonawczych w strukturach mózgowych, dotyczyły w znaczącej mierze sytuacji konfliktowych (wyboru pomiędzy dwoma alternatywnymi rozwiązaniami, mającymi w założeniu realizację przeciwstawnych, kolidujących ze sobą potrzeb),
spostrzegania błędu oraz reagowania na sytuacje nowe, nieoczywiste, przez
co uniemożliwiające zastosowanie wyuczonej, zautomatyzowanej reakcji.
Opisy neuroobrazowe tego aspektu funkcji wykonawczych wskazywały na
aktywację struktur takich jak przednia część zakrętu obręczy, dodatkowy obszar ruchowy, czołowa kora oczodołowa, grzbietowo-boczna kora przedczołowa, część jąder podstawy i wzgórza.

2.2. Elementy opisu fenomenologicznego w pogłębianiu rozumienia istoty
zaburzeń funkcji wykonawczych
Istnieje wiele przykładów trudności dotyczących codziennego funkcjonowania, które kategoryzować można jako zakłócenia przebiegu funkcji wykonawczych. Zaburzenia funkcji wykonawczych w opisie fenomenologicznym,
w przeciwieństwie do opisów neuronaukowych, odnoszą się przede wszystkim do obserwacji dokonywanych przez osoby mające kontakt z pacjentem
i samoobserwacji, subiektywnego doświadczania przez pacjentów trudności
powodowanych zaburzeniami wykonawczymi. Co istotne, inaczej jawią się
one w oglądzie osób ich doświadczających, inaczej zaś są opisywane przez
osoby obserwujące trudności w zakresie funkcji wykonawczych u innych
(mowa tu głównie o informacjach z wywiadów klinicznych z rodzinami pacjentów) (Burgess 2003). Kolejna perspektywa opisu wiąże się ze stopniem
nasilenia objawów. Ważnym do podkreślenia w aspekcie ustalania, przynajmniej umownej, granicy pomiędzy normą a stanem patologicznym jest to,
że zaburzenia funkcji wykonawczych ujawniają się w odniesieniu do czynności, które wcześniej (przed wystąpieniem trudności) były dobrze zautomatyzowane, a więc w przeważającej mierze czynności rutynowych, powszednich,
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nieangażujących w znacznej mierze procesów poznawczych do ich wykonania. Poniżej zaprezentowane zostaną poszczególne objawy zaburzeń wykonawczych (skategoryzowane w języku neuropsychologicznym) wraz
z omówieniem ich przejawów w codziennym funkcjonowaniu (co stanowi próbę fenomenologicznego opisu przykładów trudności, które znajdują
miejsce w dyskursie osób obserwujących trudności pacjentów lub samych
pacjentów).
Wzmożona podatność na dystrakcję – w relacji osób doświadczających tej
trudności zazwyczaj pojawiają się opisy takie jak „trudności w skupieniu
uwagi”, „szybkie rozpraszanie się”, „przerywanie czynności i trudności w powróceniu do jej wykonywania”. W lekkim nasileniu bądź też w określonych
okolicznościach w stanie normy objaw ten pojawiać się może na przykład
jako uporczywa trudność w śledzeniu tekstu oraz w rozumieniu jego treści,
gdy pojawiają się bodźce przeszkadzające. W większym nasileniu objaw obserwowany jest częściej przez osoby towarzyszące chorym, niż opisywany
przez nich samych. Przejawiać się może w ciągłym powtarzaniu pewnego
etapu czynności, którego wykonanie jest przerywane lub na bezpowrotnym
zaprzestaniu wykonania po zadziałaniu dystraktora. Przykładem tego może
być sytuacja, gdy w trakcie poszukiwania jakiegoś przedmiotu pacjent zostanie zapytany o coś przez osobę mu towarzyszącą – może spowodować to
trudność w określeniu wykonywanej przed chwilą czynności, we wskazaniu,
czego szukał bądź jakie miejsca zostały już w tym celu przeszukane.
Powyższy opis związany jest z innym objawem pozostającym w relacji
z zaburzeniami funkcji wykonawczych, czyli z perseweracjami. Mimo iż zamierzenie lub nawet plan wykonania czynności może być skonstruowany
prawidłowo, to w efekcie niedostatecznej kontroli może nastąpić jego zatrzymanie na jednej składowej czynności. Osoba doświadczająca trudności tego
typu, proszona o zapisanie swoich danych na arkuszu papieru, może na przykład zapisać wielokrotnie swoje imię, nie zapisując już dalszych informacji.
Przy tego typu odsłonie opisywanej trudności można mówić także o trudności
w zahamowaniu reakcji. Objaw ten jest często obserwowany i opisywany
w kategoriach trudności w odroczeniu automatycznej reakcji na pewien bodziec, jak odbieranie telefonu, jeśli nie należy on do pacjenta. Skrajna postać
tego rodzaju trudności osiągana jest w tak zwanym zespole użytkownika. Perseweracjom natomiast towarzyszą niekiedy trudności w zakresie pamięci
proceduralnej – ślad pamięciowy o kolejnych etapach czynności może również ulegać częściowej lub całkowitej degradacji.
Problemy w podejmowaniu decyzji – w lekkim nasileniu objaw opisywany jest
przez pacjentów jako wydłużenie czasu podejmowania decyzji, trudności
w analizie danych, które mogłyby posiadać wpływ na proces decyzyjny. Podobnie jak w innych przypadkach, problem ujawnia się szczególnie wtedy,
gdy wybór ma być wskazaniem jednej spośród wielu możliwości (niekiedy
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również ze względu na trudność w ich zapamiętaniu). Błąd może polegać na
pominięciu pewnego kryterium wyboru lub dokonywaniu wyboru na podstawie chwilowego doznania potrzeby, bez uwzględnienia jej konsekwencji
w przyszłości, na przykład kosztowny zakup niepotrzebnego produktu, który
powoduje znaczne trudności finansowe.
W czasowo-sekwencyjnej dezorganizacji działania pewne etapy wykonania
planu mogą być wykonane w nieprawidłowej kolejności, jak w przypadku
próby spożycia nieprzyrządzonych produktów spożywczych, mimo właściwego sposobu ich doboru i prawidłowego przebiegu etapu przygotowania narzędzi do przyrządzenia z nich potrawy.
Trudności często obserwowane są jednak już na etapie planowania czynności.
Osłabienie zdolności planowania widoczne jest zwykle w zbyt uproszczonej
koncepcji realizacji celu, w problemach w przewidywaniu możliwych utrudnień. W takich okolicznościach plan spotkania ze znajomym może pomijać
element powiadomienia o chęci spotkania lub nie uwzględniać czasu potrzebnego na dotarcie na spotkanie.
Działanie niezgodne z posiadaną wiedzą może przejawiać się poprzez próby
używania niewłaściwych narzędzi do realizacji powziętego celu (jak próba
posmarowania kromki chleba widelcem lub czesania włosów szczoteczką do
zębów, szczególnie gdy w polu widzenia nie znajduje się bardziej odpowiednie do wykonania tej czynności narzędzie). W ten sposób wyjaśniać można
niekiedy pojawiające się w grupie osób z rozpoznaniem chorób neurodegeneracyjnych trudności w odnajdywaniu przedmiotów osobistych. Poza trudnościami związanymi z interferencją śladów pamięciowych mogą one wynikać
z pozostawiania przedmiotów w nieoczywistych dla nich miejscach (na przykład umieszczenie mydła w lodówce).

2.3. Co możemy
psychologią?

uzyskać

ze

współpracy

fenomenologii

z

neuro-

2.3.1. Możliwości i granice stosowalności paradygmatu pozytywistycznego na
przykładzie badania funkcji wykonawczych
Zasadniczym walorem badań w paradygmacie pozytywistycznym, a więc
również badań neuronaukowych, jest możliwość dosyć precyzyjnego opisu
zjawiska, takich jak dysfunkcja konkretnej części układu nerwowego. Jest
to opis obrazu aktualnego, mogący relacjonować na przykład bieżący stan
funkcjonalny, jak też wskazywać na pewne hipotezy odnośnie do podłoża
dysfunkcji. W związku ze ściśle określoną procedurą badawczą możliwe
jest porównywanie wyników pochodzących z różnych prób, prowadzenie
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badań kontrolnych, które pozwalają na określenie między innymi dynamiki
zmian chorobowych.
Do zarzutów stawianych wobec paradygmatu pozytywistycznemu, a więc
także neuronauk, należy ograniczona możliwość uzyskiwania pełnego oglądu
zjawiska. Głównym celem argumentów przeciwko pozytywizmowi w badaniach naukowych jest krytyka redukcjonizmu, wymaganego między innymi
do opracowania programu badania oraz ustalenia wniosków na podstawie
otrzymanych wyników.
Refleksja na temat redukcjonizmu w neuronaukach, podejmowana przez filo18
zofię neuronauk i nie tylko, nakreśla trzy jego postacie:
 redukcjonizm ontologiczny – odnosi się do metafizycznego założenia, iż
rzeczy oraz zjawiska obecne w świecie można sprowadzić do jednej substancji, na przykład materii, natomiast na gruncie w ten sposób zorientowanych neuronauk do struktur nerwowych i zachodzących w nich procesów (Walter 2009),
 redukcjonizm metodologiczny – w neuronaukach zakłada, iż istnieją możliwości takiej konceptualizacji i operacjonalizacji zjawisk psychicznych,
że będą one mogły być badane przy użyciu odpowiednich metod,
 redukcjonizm teoretyczny, nazwany później epistemologicznym – postuluje możliwość sprowadzenia bardziej ogólnych teorii funkcjonowania
ludzkiego umysłu, wyrosłych między innymi na gruncie filozofii, ale też
nauk społecznych, do jego fizyczno-chemicznego lub czynnościowego
aspektu. W radykalnej formie redukcjonizmu epistemologicznego przyjmowana jest teza, iż istnieje możliwość zastąpienia terminów wywodzących się z filozofii lub potocznej psychologii nowymi pojęciami oraz definiującymi je terminami neuronaukowymi (Opoczyńska 2002).
Co ważne, nie każda aktywność w dziedzinie neuronauk prezentuje w podobnym stopniu wszystkie typy redukcjonizmu. Mimo że redukcja może okazywać się konieczna do samego badania układu nerwowego, a u podstaw badania może znajdować się założenie, że dane zjawisko posiada swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu systemu nerwowego, to nie musi być przyjmowane założenie dotyczące identyczności umysłu i mózgu. Można wówczas
mówić o tak zwanym słabym redukcjonizmie, gdzie redukcjonizm epistemo19
logiczny nie jest lub jest nie w pełni akceptowanym stanowiskiem .
18

Inspirowana jest pytaniem, które zrodziło się na gruncie filozofii umysłu, czyli: w jakiej relacji
pozostaje umysł w stosunku do ciała – czy też w dalszych rozważaniach – do mózgu, systemu
nerwowego oraz jakie neuronalne korelaty posiada psychika wraz ze swoimi funkcjami? Jak
powinny być konstruowane narzędzia pojęciowe, mające te relacje określać?
19
Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o reduktywizmie. Katarzyna Paprzycka określa go
jako realizację redukcjonizmu w praktyce badawczej, w której preferowany jest wybór wyłącznie
neuronaukowych metod badania i opisu zjawisk (Paprzycka 2005). Według badaczki redukty-
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W świetle powyższego redukcjonizm – przynajmniej w formie metodologicznej i ontologicznej – stanowi nieodzowną część teoretycznych założeń dla
prowadzonych badań w nurcie neuronaukowym, pozwalając na precyzyjny
opis poddawanego badaniu obiektu lub zjawiska. Można jednak pokusić się
o stwierdzenie, iż nie daje on odpowiedzi ostatecznej w kwestii tego, jak funkcjonuje ludzki umysł.
2.3.2. Paradygmat fenomenologiczny w badaniach neuronaukowych – możliwości i granice zastosowań
W sferze praktycznej badania w paradygmacie fenomenologicznym realizują
się głównie poprzez metody jakościowe (w przeciwieństwie do ilościowych,
zwykle standaryzowanych, które obecne są w paradygmacie pozytywistycznym). Niesie to za sobą wiele możliwości dla pracy badawczej i korzystania
z jej efektów, metody te nie są jednak pozbawione ograniczeń.
Wśród walorów podkreślić należy przede wszystkim możliwość głębszego
zrozumienia subiektywnego odbicia rzeczywistości w świadomości badanej
osoby. W świetle problematyki niniejszego tekstu walorem jest również możliwość uzyskania danych na temat sposobu, w jaki badana osoba doświadcza
objawów chorobowych i czy ich obecność znajduje miejsce w jej świadomości.
W przeciwieństwie do wyników badań ilościowych, możliwe jest ujrzenie
rozbudowanej sieci powiązań pomiędzy aktualnym doświadczeniem podmiotu a różnymi kategoriami zmiennych, jak aktualna sytuacja życiowa, wcześniejsze doświadczenia, typowe sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe,
relacjonowany obraz siebie oraz otoczenia, stan emocjonalny, wartości czy
potrzeby oraz poziom ich zaspokojenia/frustracji. Lista ta jest przykładowa
i z pewnością można by ją znacznie rozszerzyć, co w istocie badania fenomenologicznego powinno mieć miejsce, a do czego inspiracji dostarczać mogą
wyniki refleksji neurofilozoficznych. Inne zalety badań w nurcie fenomenologicznym mogą wynikać z realizacji założenia zawieszenia własnej wiedzy na
temat przedmiotu badania, uzyskania dystansu do dostępnych kategorii poznawczych, na przykład znajomości wcześniejszych efektów badań dotyczących podłoża i konsekwencji procesu neurodegeneracyjnego. Całkowite
„wzięcie w nawias” chociażby samej wiedzy naukowej przy uwzględnieniu
celu, jakim ma być zbadanie i zrozumienie danego zjawiska, a w konsekwencji wykorzystanie tegoż w aspekcie diagnostycznym oraz leczenia, może się
jednak okazywać nieskuteczne. Uzyskanie dostępu do bardziej szczegółowych
danych dotyczących sposobów doświadczania, warunków manifestacji objawów chorobowych, ich indywidualnej dynamiki może zostać osiągnięte przez
mniej radykalne metody oglądu i opisu tego, jakie zjawiska w jaki sposób jawią się w swojej postaci (bez uprzedniego zbierania danych pochodzących
wizm przyjmuje formę tyle skrajną, co szkodliwą, niosącą ryzyko m.in. wstrzymania rozwoju
innych nauk, których badania mogą mieć równie istotny wkład w rozumienie umysłu.
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z badań ilościowych) oraz próbach ideacji, selekcji tych własności zjawiska,
które zdają się być istotne dla jego zrozumienia. W innym przypadku, przy
zastosowaniu wyłącznie dedukcyjnej metody eksploracji danych, moglibyśmy
wszakże nadać jakieś kategorie opisywanemu przedmiotowi, na przykład
kategorię diagnostyczną, co mogłoby mieć trafne implikacje dla farmakoterapii, jednak równocześnie byłoby niewystarczające dla innych form terapeutycznych, a nawet dla ustalenia ich zasadności.
Ograniczenia metod fenomenologicznych w pewnym sensie mogą pokrywać
się z ograniczeniami badań neuronaukowych. Tak jak badanie neuroobrazowe nie jest w stanie powiedzieć nam, z jakimi konkretnymi trudnościami w
codziennym życiu może konfrontować się dana osoba, tak też bez uprzedniej
wiedzy o etiologii zaburzenia ekspansja fenomenologiczna może prowadzić
badaczy do błędnych wniosków. W dziedzinie psychopatologii jest to szczególnie istotne z uwagi na charakter manifestujących się objawów, pośród których w wielu przypadkach może znajdować się ograniczona świadomość
obecności nieprawidłowości w procesie samoobserwacji lub, jak w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, trudności w zakresie kodowania oraz
wydobywania z magazynu pamięci bieżących informacji i zastępowanie ich
tak zwanymi fałszywymi wspomnieniami. Inny problem dotyczy również
lokalizacji źródła trudności. Jeżeli celem jest uzyskanie całościowego obrazu,
pewne istotne, dystynktywne cechy problemu mogą być trudne do wyodrębnienia. Nie oznacza to jednak, że metoda fenomenologiczna jest w takim
przypadku nieprzydatna. Sam fakt, iż rozpoznajemy informację jako z wysokim prawdopodobieństwem fałszywą, poza postawieniem pewnych wstępnych hipotez odnośnie stanu, nie przybliży nas do zrozumienia problemu
w kontekście całościowego funkcjonowania osoby i opracowania koncepcji
terapeutycznej. Dalsze prowadzenie badania, przede wszystkim analizy dyskursu, może wskazać nam, w jakich okolicznościach manifestuje się ten objaw, jak długo trwa jego manifestacja w różnych warunkach, czy błędy poznawcze są rejestrowane przez badanego i jaka reakcja emocjonalna się z tym
wiąże. Jeżeli jednak inne badania (w przypadku chorób neurodegeneracyjnych – badania fizykalne, neuroobrazowe) nie zostaną uwzględnione, istnieje
zagrożenie niedostrzeżenia wskazań do leczenia.

3. Podsumowanie
Początek historii rozwoju myśli prowadzącej do ustalenia definicji funkcji
wykonawczych nieodzownie wiąże się z filozoficznymi refleksjami dotyczącymi zagadnienia intencjonalności. Obecnie można uznać, iż mamy do czynienia z kolejnym w historii zainteresowaniem filozofii tematem intencjonal-
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ności, tym razem w aspekcie neuronauk, w odniesieniu do funkcji wykonawczych. Niebagatelną rolę w tym miejscu odgrywać może neurofilozofia. Podejmując refleksję nad popularnymi tematami zainteresowań filozofii nauki
w odniesieniu do neuronauk, może dostarczać ona inspiracji dla prowadzonych badań, a także poszerzać kontekst rozumienia badanych problemów, jak
to ma miejsce w przypadku relacji intencjonalność – funkcje wykonawcze.
Okazuje się, że choć pod innymi pojęciami, to jednak duża część zagadnień
dotyczących funkcji wykonawczych pojawiała się już w refleksji nad intencjonalnością. Za przykład mogą posłużyć filozoficzne rozważania na temat relacji woli i intelektu, w aspekcie funkcji wykonawczych znajdujące miejsce
w analizach dotyczących czynnika wolitywnego w etapowej konstrukcji EF.
Wskazanie przez Husserla na dynamikę inecjonalności pobrzmiewa w analizach EF jako systemu aktywnego, dostosowującego się do zmiennych warunków zdania. Również kwestia reprezentacji pojawiała się w rozważaniach
filozoficznych dotyczących intencjonalności przed konceptualizacją reprezentacji poznawczej celu i procedury jego realizacji w aspekcie EF. Eksponowaną
w EF cechę kontroli w aspekcie intencjonalności w pewnym sensie znaleźć
możemy pod pojęciami świadomości monitorującej, świadomości dostępu
oraz przytomności.
Ostatecznie to na gruncie filozoficznej refleksji nad intencjonalnością doszło
do narodzin empirycznego punktu wyjścia dla badań doświadczenia. Być może takie ukazywanie filozoficznych inspiracji w neuronaukach wydawać się
może usilną próbą rehabilitacji dziedziny zdetronizowanej przez nauki empiryczne. Jednak mówiąc o doświadczeniu człowieka, z trudem można pominąć
to, co mówiła o nim dotychczas filozofia.
Relacja między filozofią a neuronaukami realizować się może także poprzez
włączenie do na przykład neuropsychologicznego planu badawczego metod
fenomenologicznych, podjęcie próby ustalenia programu badań zgodnie
20
z domeną pluralizmu metodologicznego . Jeszcze inny aspekt widocznej
w dziedzinie neuronauk działalności filozoficznej wiąże się z oceną narzędzi
pojęciowych i ogólnie pojmowanej metodologii badań naukowych. To z kolei
może znacząco przyczyniać się do wypracowania standardów w dbaniu
o jakość prowadzonych badań oraz ich analiz. Wydaje się to szczególnie istotne w odniesieniu do badań stosunkowo nowych zagadnień z dziedziny neuronauk, do jakich należą funkcje wykonawcze. W okolicznościach, gdy spójne
ramy definicyjne, metody diagnozy czy rehabilitacji deficytów nie zostały
jeszcze jasno określone, tym większą ostrożnością powinien wykazywać się

20

Koncepcja Integralnego Pluralizmu Metodologicznego (ang. Integral Methodological Pluralism –
IMP) jest włączona do obszaru mieszanych metod badawczych (Esbjörn-Hargens 2006). Wartość
metod mieszanych lokowana jest we wzajemnym dopełnianiu się wyników, możliwości porównywania efektów badań prowadzonych w systemach różnych paradygmatów (Woleński, Dąbrowski 2014).
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badacz lub klinicysta i tym bardziej pomocne mogą być refleksje z dziedziny
neurofilozofii i filozofii neuronauk.
Jednoznaczna odpowiedź na pytanie zawarte w tytule niniejszego tekstu –
choć odpowiedź na nie padła już na początku – nie jest całkowicie oczywista.
Jakkolwiek przytaczane przeze mnie przykłady obecności śladów filozofii
w neuronaukach wskazują na jej użyteczność (przede wszystkim w aspekcie
inspiracji dla wyboru obszaru badawczego, w pewnym sensie również uzupełniania procesu badawczego o element pierwszoosobowego doświadczenia), warto jednak być świadomym ograniczeń, w szczególności stosowalności
metody fenomenologicznej. Na pytanie o to, w jaki sposób można powiązać
nieredukowalne świadome doświadczenie podmiotu z dziedziną neuronauk,
odpowiadać ma zdaniem Francisco Vareli neurofenomenologia (Varela 1996).
Z perspektywy praktyki klinicznej model neurofenomenologii jest jednak
trudny do zastosowania. Owszem, należy zgodzić się z twierdzeniem, iż doświadczenia (pierwszoosobowego oglądu) nie sposób zastąpić czymkolwiek
innym, jednak pozyskiwanie danych dotyczących tego doświadczenia może
stwarzać pewne problemy. Najważniejszym z nich jest brak możliwości przeniesienia na grunt współpracy z neuronaukami fenomenologii w takiej posta21
ci, w jakiej istnieje w obszarach myślenia filozoficznego . W mniejszym bądź
większym stopniu potrzebna jest jego naturalizacja, co potwierdzać może podjęta próba ukazania doświadczenia dysfunkcji wykonawczych poprzez cechy
opisu fenomenologicznego. Ujęcie fenomenologiczne jest potrzebne wszędzie
tam, gdzie mówimy o doświadczeniu (Prokopski 2013). Zarówno konstrukcja
badania, czyli określenie problemu badawczego, dobór metod badawczych,
jak również pozyskiwanie tej części danych, które związane są z doświadczeniem pierwszoosobowym, a także zabieranie głosu w kwestii sposobu rozumienia otrzymanych wyników należą do ważnych zadań fenomenologii, bez
których trudno jest wyobrazić sobie (w kontekście tego artykułu) pracę kliniczną. Co wynika z powyższego, a jak sądzę również z zaprezentowanej
wcześniej próby zastosowania cech opisu fenomenologicznego w odniesieniu
do zaburzeń wykonawczych, na rzecz udanej współpracy pomiędzy fenomenologią a neuronaukami konieczne są pewne kompromisy po obu stronach.
O ile od neuronauk współpraca ta wymaga uwzględnienia opisu jakościowego, sugestii metodologicznych zeń wynikających, a więc nie narusza w zbyt
wielkim stopniu autonomii, o tyle dla fenomenologii, przynajmniej w klasycznej postaci, oznacza ingerencję dosyć silną. Naturalizacja fenomenologii jako
sposób na wprowadzenie pierwszoosobowego opisu jakościowego do neuronauk zdaje się w podobnym stopniu kontrowersyjna dla filozofów, co potrzebna dla klinicystów. Włączenie metod fenomenologicznych do programu
badań neuronaukowych wydaje się najbardziej owocną z dostępnych możli21

Mowa tu przede wszystkim o redukcji transcendentalnej, na co zwraca uwagę np. Barbara
Trybulec (Trybulec 2015).
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wości, szczególnie gdy poza pracą naukową uwzględniany jest również kliniczny kontakt z osobami doświadczającymi deficytów, a co za tym idzie, gdy
pojawia się konieczność ustalenia diagnozy, a także metody leczenia i rehabilitacji. W odniesieniu do zaburzeń EF badania neuroobrazowe, które wskazują lokalizację obszaru dysfunkcji, pozwalać mogą na bardziej precyzyjne określenie, która część procesu w najwyższym stopniu determinuje obraz kliniczny dysfunkcji. Umożliwiać mogą także osądzenie, czy dysfunkcja ma charakter funkcjonalny, czy strukturalny. Umieszczenie w planie badawczym metod
fenomenologicznych stanowi natomiast cenny wkład w próbę odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób stwierdzone deficyty wpływają na codzienne funkcjonowanie w jego utrudnionych aspektach. Może się bowiem okazać, iż zdolności kompensacyjne lub przedchorobowy poziom funkcjonowania poznawczego jest tak wysoce zorganizowany, że stwierdzona neurobiologicznie lub nawet neuropsychologicznie dysfunkcja jest doświadczana w nieproporcjonalnie niskim stopniu. W przypadku odwrotnym, gdy relacjonowane trudności
nie odzwierciedlają się w wynikach badań z obszaru neuronauk, może stanowić to wskazówkę dla pogłębienia diagnozy, ustalenia innych hipotez oraz
innych sposobów ich weryfikacji. Przykładem takich okoliczności są determinowane zaburzeniami psychicznymi trudności w zakresie funkcji wykonawczych. Zaburzenia funkcji wykonawczych, mimo iż stanowią w takich okolicznościach część obrazu klinicznego, pozostają wtórne wobec istniejących
objawów chorobowych podstawowego rozpoznania.
Jeżeli badanie neuronaukowe uwzględniać ma doświadczenie osoby badanej,
to znaczy jeśli aspiruje do zrozumienia jej doświadczenia, ujęcia aspektów
podmiotowych, a także jeżeli trafnie ma być określony problem poddawany
badaniu i sposoby jego rozwiązania, filozofia w realizowaniu takich ambicji
wydaje się niezbędna.
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Can neuroscience benefit from philosophical reflection?
Abstract: This text is inspired by the question about the usefulness of philosophy in
both establishing the directions of neuroscientific research and taking part in the discussion about the methodology of neuroscience. The aim of the article is to present the
concept of executive functions in the light of the philosophical category of intentionality as well as to discuss the meaning of neurophilosophy and philosophy of neuroscience for the sake of development in the field of executive functions research.
Keywords: executive functions; intentionality; neuroscience; neuropsychology; neurophilosophy; philosophy of neuroscience.
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Abstrakt
Koncepcja wzmocnienia poznawczego (ang. cognitive enhancement) odnosi się
do wieloaspektowego i interdyscyplinarnego usprawniania władz poznawczych człowieka. Wzmocnienie poznawcze w szczególności dotyczy sposobów
rozszerzenia, intensyfikacji i podniesienia zdolności umysłowych człowieka,
w tym – procesów poznawczych, emocji czy zmysłów. Ingerencja ta ma dotyczyć jednostek zdrowych, które świadomie decydują się na przełamanie ograniczeń wynikających z natury ich umysłu. Tekst jest syntezą poglądów na temat wzmocnienia poznawczego głównie z perspektywy filozofii transhumanistycznej. Artykuł zawiera różne definicje wzmocnienia poznawczego, opis
metod wzmocnienia poznawczego (biotechnologiczne, niefarmakologiczne
i informatyczne) oraz wyzwania i wątpliwości w związku z usprawnianiem
władz umysłowych człowieka.
Keywords: poznanie; wzmocnienie poznawcze; wzmocnienie ludzkie; kognitywistyka; transhumanizm.

Wprowadzenie
Pytania w filozofii i kosmologii, które od tysiącleci pozostają bez odpowiedzi,
dotyczą głównie problemów początku, struktur mikro- i makrokosmosu, meandrów ludzkiej świadomości oraz sensu świata i życia. Być może człowiek
nie jest w stanie na nie odpowiedzieć, ponieważ jego dotychczasowa wiedza
jest niezadowalająca. A może brak odpowiedzi na podstawowe pytania wynika z niewystarczających możliwości umysłowych człowieka? Posiadamy zbyt
słabo rozwinięty umysł, nasze zdolności poznawcze naznaczone są licznymi
ograniczeniami, a informacje są gromadzone i przetwarzane na biologicznym
nośniku – mózgu – który jest niewystarczająco pojemny i zbyt wolny. Niezależnie od tego, czy przyczyną tego stanu rzeczy jest powód pierwszy, czy dru-
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gi, można się zastanowić, czy impas ten możliwy jest do przezwyciężenia.
Człowiek od czasów prehistorycznych poszukiwał sposobów na ulepszenie
procesów poznawczych oraz metod umożliwiających zdobycie wiedzy pewnej. Efekty tych rozwiązań były zauważalne jedynie w niewielkim stopniu
bądź pozostawały w sferze hipotetycznej. Realna możliwość znacznego ulepszenia zdolności poznawczych człowieka pojawiła się w XX wieku, kiedy część
procesów poznawczych mogła zostać oddelegowana na instrumenty technologiczne, w szczególności narzędzia informatyczne. Mimo że rozwiązania te
postawały z myślą o uproszczeniu ludzkiej pracy, można stwierdzić, że zaczęły wykazywać znamiona ludzkiej inteligencji. Pojawia się więc pytanie, czy
nie wykorzystać technologii tak, by wkroczyła w subtelną sferę ludzkiej umysłowości, a dzięki temu radykalnie usprawniła władze poznawcze człowieka,
przesuwając nałożone na nie naturalne bariery?
Koncepcje przekraczania naturalnych barier mocno akcentowane są w filozofii transhumanistycznej. Jej aktualne badania koncentrują się na grupie trzech
problemów: superdługowieczności, superdobrobytu oraz superinteligencji.
Ostatni z wymienionych problemów wiąże się z poprawą ludzkiej inteligencji
oraz z wytworzeniem sztucznej inteligencji podobnej człowiekowi. W kontekście superinteligencji rozwijane jest przez transhumanizm zagadnienie
wzmocnienia poznawczego (ang. cognitive enhancement), które dotyczy sposobów rozszerzenia, intensyfikacji i wzrostu zdolności umysłowych człowieka, w tym procesów poznawczych, emocji czy zmysłów. Wszelkie działania
wokół wzmocnienia poznawczego realizowane są w sposób interdyscyplinarny, zwłaszcza w dziedzinach takich jak neurobiologia, psychologia, medycyna,
farmakologia, informatyka, kognitywistyka, ale także znaczące są koncepcje
filozoficzne na temat poznania i umysłu (Bostrom i Sandberg 2009;
Hildt 2013).
Nadrzędnym celem usprawnienia władz umysłowych jest oczywiście lepsze
przystosowanie do ciągle zmieniającego się otoczenia. To jednak wobec
wzmocnienia poznawczego jest również oczekiwanie, że dostarczy ono odpowiedzi na fundamentalne pytania o naturę ludzkiego umysłu, jakie zostały
postawione w ramach epistemologii, filozofii umysłu, psychologii poznawczej
czy neuronauk. Pomimo ogromnego postępu w medycynie, informatyce, inżynierii materiałowej czy astronomii, to świadomość i procesy mentalne (mimo ogromnych starań, w tym dosyć obszernej wiedzy na temat pracy mózgu)
zbadane są w niewielkim stopniu, a w wielu przypadkach przedstawiane koncepcje opierają się na hipotezach, gdyż świadomość nie daje się wyjaśniać w
sposób obiektywny i empiryczny. Również przy obecnym stanie wiedzy nie
jesteśmy w stanie ani określić, czy świadomość ma swoje ulokowanie jako
określony obszar w mózgu, ani założyć, że jest ona wynikiem aktywności wielu ośrodków tworzących sieć (Edelman i Tononi 2000). Próba wkroczenia w tę
najsubtelniejszą sferę ludzkiego bytu wymaga od nas sporej ostrożności oraz
poczucia ogromnej odpowiedzialności za poszczególne ingerencje. Tym sa-
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mym zagadnienie wzmocnienia poznawczego jest istotne zarówno pod względem rozwiązań technologicznych, jak i towarzyszących mu konsekwencji
etycznych czy społecznych.
Celem artykułu jest wprowadzenie czytelnika w świat wzmocnienia poznawczego. Koncentruję się zwłaszcza na przeglądzie dotychczasowych rozwiązań
oraz tych, które staną się możliwe w najbliższej przyszłości. Opisywane rozwiązania z dużym prawdopodobieństwem będą oddziaływać na jakość życia
zarówno poszczególnych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Tekst składa
się z trzech części. Celem pierwszej jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego wzmocnienie poznawcze będzie korzystne dla jednostki i społeczeństwa?
Przedstawione analizy dotyczą barier, jakie są nałożone na ludzkie władze
poznawcze, oraz możliwości wpływania na naturalne ograniczenia. Następnie
przedstawiono syntezę różnych definicji wzmocnienia poznawczego pojawiające się w literaturze przedmiotu. Druga część to syntetyczny opis wielu metod wzmocnienia poznawczego. Wyłaniają się tutaj trzy główne grupy metod:
metody biotechnologiczne, związane z wykorzystaniem środków biotechnologicznych (głównie farmakologii oraz genetyki) w celu usprawnienia funkcjonowania mózgu; metody niefarmakologiczne, dotyczące optymalizacji codziennych czynności życiowych w celu wydajniejszego funkcjonowania umysłu oraz metody informatyczne, czyli metody polegające na wykorzystaniu
szeroko rozumianych narzędzi informatycznych do symulowania procesów
umysłowych człowieka. Z kolei ostania część dotyczy wyzwań, jakie należy podjąć w związku z rozwojem technologii aktywnie wpływających na
umysł człowieka.

Ograniczenia umysłu i definicje wzmocnienia poznawczego
Człowiek od zarania dziejów zamierzał usprawniać funkcjonalność ludzkiego
ciała i umysłu. Brak odpowiednich narzędzi mu to utrudniał. Jednak współcześnie medykalizacja coraz szerszych aspektów życia oraz globalne rozpowszechnienie technik informatycznych zaczęły przełamywać naturalne bariery. Stąd wielkie oczekiwanie, by technika przyczyniała się do zachowania
pełnej funkcjonalności cielesnej oraz do większej wydajności umysłowej
człowieka. W związku z tym pojawia się idea wzmocnienia poznawczego.
Koncepcja wzmocnienia poznawczego po raz pierwszy została mocno zaakcentowana w strategicznym raporcie z 2003 roku Converging Technologies for
Improving Human Performance zamówionym na potrzeby Narodowej Fundacji Naukowców Stanów Zjednoczonych (U.S. National Science Foundation) oraz
Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Commerce).
Przedstawiono w nim metody i narzędzia mające usprawnić kondycję ludzkiej
egzystencji w XXI wieku. Poprawa warunków bytowych człowieka ma być
możliwa poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii oraz wspólny
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wysiłek wielu specjalistów z różnych dziedzin. Kluczowe mają być tak zwane
technologie zbieżne (ang. converging technologies), które powinny być synergicznym połączeniem następujących dziedzin: nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnych oraz kognitywistyki (Roco i Bainbridge 2003).
Podkreśla się, że poprawa ludzkiej egzystencji będzie możliwa poprzez rozszerzenie możliwości poznawczych i usprawnienie sposobów komunikacji.
W celu poznania możliwości ludzkich funkcji poznawczych należy podjąć
analizę dotyczącą komunikacji człowieka z maszynami, tworzyć metody szybszego uczenia się i osiągania lepszych efektów kreatywnego myślenia, a osta22
tecznie stworzyć „mapę” struktur, funkcji i możliwości ludzkiego umysłu
(Horn 2002) w celu ich udoskonalenia. Metody i techniki usprawniania ludzkich władz poznawczych wpisują się w większy projekt wzmocnienia ludzkiego (ang. human enhancement). Wzmocnienie ludzkie dotyczy czasowego bądź
ciągłego przekraczania ograniczeń wynikających z niedoskonałości ludzkiego
ciała zarówno metodami naturalnymi, jak i sztucznymi. Metody te mają wykorzystywać nowoczesną technologię i medycynę w celu przekształcania, manipulowania i wzmacniania ludzkiej biologii nawet u jednostek nieprzejawiających znamion chorobowych tak, by usprawnić ludzkie ciało oraz przekroczyć fizjologiczne bariery. Zmiany te mają sprzyjać lepszemu samopoczuciu,
redukcji popędów i wysubtelnieniu doznań wpływających na ogólny dobrostan (Bostrom i Savulescu 2009).
Jak przekonuje jeden z pomysłodawców wzmocnienia poznawczego, Nick
Bostrom (2005), poprawa zdolności poznawczych będzie bardzo korzystna,
gdyż obecnie władze poznawcze człowieka pozwalają na ogląd jedynie wycinka rzeczywistości. Poznawcze ograniczenia sprowadzają go do platońskiej
jaskini, w której może jedynie teoretyzować na temat „cieni”, czyli tworzyć
uproszczone teorie dopasowane do ludzkiego mózgu. Możliwe jest poznawanie świata na wiele różnych sposobów, jednak przez niedoskonałości i bariery
ludzkich władz umysłowych wiele z nich jest dla niego obecnie niedostępna.
Bostrom, wraz z innymi czołowymi twórcami transhumanizmu, wymienia
ograniczenia natury mentalnej oraz wyznacza sposoby ich przekroczenia:
1. Zasięg ludzkich zmysłów – człowiek posiada zdolność odbierania bodźców ze świata zewnętrznego za pomocą pięciu podstawowych zmysłów:
wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Zmysły te mają swoje ograniczenia, są słabo dostrojone, a ich możliwości są nie w pełni wykorzystane.
U osób zdrowych i pełnosprawnych głównym zmysłem odbierania świata
zewnętrznego jest wzrok. Pomimo że u człowieka jest on wysokiej ostro23
ści, odbierane jest wyłącznie światło widzialne . Pojawia się tutaj pyta22

Human Cognome Project to projekt, w którym badacze mają na celu rozszyfrowanie działania
ludzkiego mózgu, podobnie jak to się udało w projekcie poznania ludzkiego genomu.
23
Światło widzialne – część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka
oka człowieka w procesie widzenia. W przybliżeniu w zakresie długości fal 380-780 nm.
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nie: czy zmysłów nie można byłoby wysubtelnić tak, by mogły dostarczać
człowiekowi więcej informacji o otaczającym go świecie? Również pojawia się chęć doznawania zmysłów aktualnie nam niedostępnych. Dlaczego człowiek nie mógłby posiadać zmysłów echolokacji, orientacji magnetycznej, możliwości odbierania sygnałów radiowych, możliwości widzenia w podczerwieni i ultrafiolecie oraz bardziej wyostrzonych zmysłów
smaku i węchu?
2. Wydajność intelektualna – formowanie solidnych i ogólnych sądów filozoficznych i naukowych w wielu wypadkach kończy się niepowodzeniem. Procesy związane z przetwarzaniem bodźców oraz formowaniem
na ich podstawie wiedzy wydają się bardzo ograniczone. Wykonanie kilkuczłonowego równania czy wyciągnięcie zadowalających wniosków
z baz danych jest czasochłonne i pośrednie (wymagające dodatkowych
zewnętrznych narzędzi). Rozwiązania technologiczne w realizacji tych
zagadnień znacząco przewyższają możliwości człowieka. Dlaczego więc
nie dokonać integracji ludzi z maszynami? Istnieje więc chęć poprawienia
zdolności umysłowych człowieka poprzez zwiększenie pamięci, podniesienie ilorazu inteligencji oraz polepszenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego.
3. Nastrój, energia i samokontrola – wiele ludzkich cech osobowości jest
genetycznie zdeterminowanych. Wskutek tego szybkość działania, zdolności umysłowe czy odczuwanie zadowolenia są z góry ustalone. Również
w kwestii pragnień nie zawsze mamy duże pole do manewru. Za nasze
decyzje odpowiadają czynniki genetyczne. Pomimo wielu prób i wysiłków
nie daje się przez to pewnych wyższych celów osiągnąć. Ingerencje genetyczne pozwoliłyby zachować wiele energii, dałyby większe możliwości
w kreowaniu swojej osoby i ułatwiłyby samokontrolę (Bostrom 2005; More 2013).
4. Popędy i emocje – człowiek zachował wiele pierwotnych zachowań zapewniających mu niegdyś przeżycie. Ciągle wiele z tych zachowań jest
zdeterminowanych genetycznie do pierwotnego celu jakim było przetrwanie, a nie szczęście. Stąd w człowieku wciąż tak wiele stanów świadomych, emocji i popędów zakodowanych w biochemię mózgu, które
w dzisiejszym świecie są niepotrzebne, niekorzystne oraz wpływają depresyjnie na jednostki. Część negatywnych emocji i popędów w dzisiejszym świecie praktycznie się nie przydaje, a wręcz utrudnia funkcjonowanie i oddala człowieka od szczęścia. Dlaczego nie ingerować w emocje
i popędy? Wtedy gdy wpływają negatywnie na jednostkę, można byłoby
kontrolować ich udział w ludzkim doświadczeniu (Pearce 2004).
5. Nauka i komunikacja – proces nauki jest często długotrwały i bardzo
żmudny. W dzisiejszym świecie człowiek dodatkowo zalewany jest mnóstwem informacji, z których nie sposób wybrać te istotne. Może prowa-
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dzić to do przeciążania ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji. Czy nie można byłoby usprawnić procesu nauczania tak, by był bardziej efektywny, a dostęp do wyuczonej wiedzy był
szybszy i precyzyjniejszy? Dlaczego nie zasymilować człowieka z zewnętrznymi magazynami pamięci dla lepszego przechowywania i przetwarzania informacji (Kurzweil i Drexler 2013)?
Projekt mający pozwalać na znoszenie ograniczeń poznawczych nałożonych
na człowieka nazwano szerokim projektem wzmocnienia poznawczego, który
definiować należy jako całokształt działań mających na celu usprawnienie
i rozszerzenie podstawowych zdolności umysłu poprzez poprawę i uzupeł24
nienie systemów poznawczych, co obejmuje usprawnienie inteligencji , poprawienie uwagi, wzmocnienie kreatywności, ulepszenie pamięci czy też rozszerzenie spektrum percepcji (Sandberg i Bostrom 2006). Wzmocnienie poznawcze to także interwencje wymagające zabiegów na ludzkim mózgu i mające poprawić ludzką wiedzę poprzez przyspieszenie i ułatwienie jej nabywania, przetwarzania, przechowywania, aplikacji oraz zwiększenie jej zakresu
(Hauskeller 2013). Wzmocnienie poznawcze definiowane jest jako zwiększanie funkcji poznawczych względem możliwości zwykłych i średnich. To także
oddziaływanie na neuroplastyczność w celu wzbogacenia doświadczeń poznawczych (Racine i Forlini 2010). Teorie wzmocnienia poznawczego rozszerzane są również o usprawnienia takich stanów umysłu, niebędących sensu
stricto funkcjami poznawczymi, jak kontrola, emocje, czynniki motywacyjne
(Kipke 2013), a także poszerzenie zakresu zmysłów czy przekroczenie poza
typowe ludzkie zmysły (Bostrom 2005).
Idea wzmocnienia poznawczego ma opierać się na dobrowolności stosowania.
Odnosi się do ulepszania władz umysłowych, a nie zwalczania objawów chorobowych, stąd też istotne jest, by odróżnić wzmocnienie od terapii (leczenia).
Wzmocnienie charakteryzują interwencje mające na celu poprawę ludzkiej
funkcjonalności, wykraczające poza konieczne zabiegi utrzymujące lub przywracające pożądany stan zdrowia. W odróżnieniu od terapii, wzmocnienie
jest skierowane do osób zdrowych, które decydują się na poprawę zdolności
poznawczych. Pojawiające się niedoskonałości poznawcze wynikają z naturalnych barier, a nie są objawami chorobowymi wymagającymi interwencji
medycznych (Juengst 1998; Forsberg 2013). Niemniej główne kontrowersje
wokół wzmocnienia wywołuje fakt, że stosowane w tym celu techniki i metody mogą wywoływać niepożądane skutki uboczne. Wiele ze skutków ubocznych jest na tyle nowych, że nie zostały do tej pory zbadane, zwłaszcza
w związku z długoterminowym stosowaniem wspomnianych technik i metod.
Obawy dotyczą również możliwości uzależniania się od środków mających
24

Usprawnienie inteligencji obejmuje z jednej strony znaczne zwiększenie ilorazu inteligencji
osiąganego w testach na inteligencję, z drugiej odnosi się do szybkości i adekwatności używanej
wiedzy w zależności od zaistniałych sytuacji.
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wzmacniać poznanie oraz możliwości utraty efektywności w czasie czy przecenienie własnych możliwości (Brukamp 2013).
Skupiając uwagę na metodach i technikach stosowanych w celu wzmocnienia
poznawczego, należy przede wszystkim uwzględnić podział ze względu na
sposób oddziaływania na ośrodek nerwowy i świadomość, a także podział ze
względu na użyte techniki. Metody wzmocnienia poznawczego w kontekście
jego oddziaływania można podzielić na metody wzmocnienia inwazyjnego
i bezinwazyjnego. Wzmocnienie inwazyjne wpływa na zmiany w strukturach
mózgu poprzez bezpośrednią stymulację ośrodka nerwowego. Związane jest
to z implantacją technologii do ciała, może skutkować długotrwałymi i nieodwracalnymi efektami, prowadzić do zmian osobowości, wiązać się z znaczącym ryzykiem skutków ubocznych, jednak działanie metod inwazyjnych jest
wyjątkowo skuteczne (Brukamp 2013; Gilbert 2013). Odmienne są nieinwazyjne metody wzmocnienia poznawczego, które nie wymagają bezpośredniej
stymulacji oraz nie wpływają bezpośrednio na biochemię mózgu. Metody te
funkcjonują w oparciu o plastyczność mózgu i jego zdolność do adaptacji,
a także oparte są na naturalnych metodach uczenia się (Clark 2004; Dresler
i in. 2013). Podział metod wzmocnienia poznawczego ze względu na użyte
techniki obecnie dotyczy następujących grup: biotechnologiczne wzmocnienie
poznawcze, niefarmakologiczne wzmocnienie poznawcze oraz informatyczne
wzmocnienie poznawcze.

Biotechnologiczne wzmocnienie poznawcze
Metody biotechnologiczne odnoszą się głównie do stosowania środków neurofarmakologicznych, to jest substancji psychoaktywnych, w celu wzmocnienia
poznawczego u osób zdrowych (Franke i Lieb 2013). Środki te głównie przyczyniają się do zmian w biochemii mózgu. Jeśli chodzi o substancje wpływające korzystnie na funkcje układu nerwowego, to w pierwszej kolejności należy
odnieść się do substancji naturalnych. Podstawowym źródłem energii dla mózgu jest glukoza, której dostarczanie umożliwia prawidłowe funkcjonowanie
mózgu. Znanymi od wieków naturalnymi środkami wpływającymi na władze
poznawcze są między innymi: kofeina, teina, guaranina czy mateina – środki
te wzmacniają uwagę i redukują uczucie zmęczenia. Z kolei nikotyna wpływa
stymulująco na uwagę i koncentrację. Warto wymienić również suplementy
zawierające ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego (ginkgo biloba), który ogranicza zaburzenia pamięci (Sandberg i Bostrom 2006). Należy jednak pamiętać,
że środki naturalne działają krótkotrwale i selektywnie. Uwaga badaczy jest
głównie skupiona na środkach neurofarmakologicznych. Wiele z nich zasadniczo stosowana jest do celów terapeutycznych, głównie do zwalczania chorób o podłożu neurologicznym. Jednak ich efekty zostały zaobserwowane
u osób zdrowych, znacznie wzmacniając ich funkcje poznawcze. Grupa środków wpływająca na zdolności związane z pamięcią, uwagą, motywacją i krea-
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tywnością to leki nootropowe lub prokognitywne. Docelowo były przeznaczone do przeciwdziałania chorobie Alzheimera, Parkinsona czy jako środek zapobiegawczy zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) (Lanni i in.
2008). Mechanizmy działania środków nootropowych są następujące:
(1) zwiększenie cyrkulacji krwi do mózgu, (2) dostarczenie komórek regeneracyjnych do neuroprzekaźników, (3) poprawa funkcji neuronów, 4) zapobieganie niedotlenienia mózgu, (5) dostarczenie większej energii do mózgu (Pranav 2013).
Środki o właściwościach pobudzających takie jak Modafinil (docelowo używany w leczeniu narkolepsji, w celu zmniejszenia senności wywołanej pracą
zmianową lub w problemach z bezdechem sennym) pozwalają na zwiększenie stężenia dopaminy i noradrenaliny w przestrzeni synaptycznej oraz ha25
mują receptory GABA . Wywołuje to efekt wzmożonej czujności, silnej koncentracji na założonych celach, trwałego wzmocnienia pamięci oraz przyspieszenia procesu uczenia się. Stosowanie Modafinilu nie zmienia świadomości,
lek ten również nie ma działania narkotycznego oraz uzależniającego. Środek
ten także zapobiega depresjom, które hamują funkcje poznawcze. Badania
wykazały, że studenci stosujący Modafinil, przygotowując się do egzaminów,
osiągali zdecydowanie lepsze wyniki niż ich koledzy, którzy przygotowywali
się do testów w tradycyjny sposób (Turner i in. 2003). Aktualnie nie ma
sprawdzonych badań dokumentujących długotrwałe stosowanie tego środka,
jednak sama możliwość osiągania sukcesu intelektualnego poprzez wspomaganie się środkami farmaceutycznymi wywołuje kontrowersje (Dresler i in.
2013). Czy osoby stosujące tego typu doping oszukiwały? Innym popularnym
wspomagającym środkiem jest Prozac, lek przeciwdepresyjny powodujący
zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej. Stosowany głównie w leczeniu bulimii, zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), zespołu lęku napadowego i depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Środek wzmacnia uwagę, wyzwala
pozytywne emocje, chęć samodoskonalenia i sprawia, że osoba po jego zażyciu ma wrażenie większych możliwości w kreowaniu swojego życia. Efektem
jest też poprawa nastroju oraz kontrolowanie emocji, stąd Prozac nazywany
jest „lekiem na szczęście”. Stosowanie Prozacu podobnie jak Modafinilu
wpływa korzystanie na relacje zawodowe. Dzięki właściwościom przeciwdepresyjnym jest możliwa dłuższa i wzmożona aktywność procesów poznawczych, nawet pod silnym wpływem czynników stresogennych. Długotrwałe
stosowanie prowadzi jednak do zaburzeń innych układów (DeGrazia 2000).
Wzmacnianie procesów poznawczych wywołują także liczne środki narkotyczne, na przykład amfetamina i jej pochodne. Środki te są silnie pobudzające, wzmacniają przy tym koncentrację, stąd stosowane są jako środki wspo25

GABA (kwas gamma-aminomasłowy) – aminokwas, główny neuroprzekaźnik o charakterze
hamulcowym w układzie nerwowym; powoduje hiperpolaryzację komórki postsynaptycznej.
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magające proces uczenia się. Na uwadze trzeba mieć, że środki te są inwazyjne i mogą wywoływać wiele efektów niepożądanych zarówno w układzie
nerwowym, jak i innych układach. Ponadto posiadają właściwości zmieniające stan świadomości oraz są silnie uzależniające (Soetens, D'Hooge i Hueting
1993). Również część środków jest nielegalna w wielu państwach bądź dostępna jedynie na receptę, co prowadzi do licznych dyskusji, czy farmakologiczne substancje powinny być dostępne dla osób zdrowych chcących
usprawnić działanie swoich władz poznawczych (Bublitz 2013).
Projekty wzmocnienia neurofarmakologicznego zmierzają jeszcze dalej. David
Pearce (2007; 2014) przedstawia koncepcję projektowania utopijnych leków
(ang. utopian designer drugs). Dostarczałyby one przyjemności, redukując
przy tym całkowicie odczuwanie bólu. Utopijne leki umożliwiałyby pełną
funkcjonalność przez całe życie, wzmacniałyby doznania, redukowałaby popędy lub usprawniały procesy uczenia i myślenia, pozwalałyby na selektywne
wymazywanie pamięci, a przy tym nie wywoływałyby skutków ubocznych.
Pearce analizując aktualnie dostępne środki wpływające na redukcję cierpienia, zauważa, że wiele z nich działa wybiórczo, a przy tym doprowadza do
wielu innych niepożądanych stanów. Sam co prawda nie przedstawia konkretnych rozwiązań – jaki powinien być skład oraz na jakie ośrodki w układzie nerwowym będą wpływać utopijne leki. Skupia się przede wszystkim na
działaniu, jakie powinny wykazywać. Nadrzędnym celem w projektowaniu
utopijnych leków powinno być zwalczanie cierpienia zarówno mentalnego
i fizycznego, wyleczenie z manii i nieracjonalnych przekonań. Pearce ma nadzieję, że dzięki środkom farmakologicznym możliwe będzie podniesienie
poziomu empatii, wysubtelnienie doznań estetycznych, wyostrzenie doznań
duchowych oraz nakierowanie na wielotorowe poczucie moralności.
Pearce (2009) jest również propagatorem metod biotechnologicznych, które
budzą jeszcze więcej wątpliwości na gruncie etycznym, a mianowicie modyfikacji genetycznych. Badania takie aktualnie wykonuje się na zwierzętach,
gdyż efekty są trwałe i przekazywane na kolejne pokolenia. Selekcja poszczególnych genów u myszy sprawiła, że nowe pokolenia stały się bardziej odporne na ból, szybciej nabywały wiedzę, a ich zasoby pamięci stały się wydajniejsze nawet w starszym wieku. Udoskonalenie i przeniesienie inżynierii genetycznej na ludzi sprawiłoby, że przyszłe pokolenia mogłyby posiadać znacznie
wydajniejsze zdolności poznawcze pozbawione aktualnych wad. Modyfikacje
genetyczne miałyby polegać przede wszystkim na eliminacji genów, które
odpowiadają u człowieka za skłonności do stanów depresyjnych, gniewu,
agresji, lęków czy też odpowiedzialnych za wysoki próg bólu, a w ich miejsce
należałoby wstawiać geny warunkujące wzrost inteligencji, dobre samopoczucie i odporność na stres. Pearce jest przekonany, że pełna wydajność władz
poznawczych nie jest osiągana przez człowieka, gdyż kieruje nim zbyt wiele
popędów pierwotnych. Cechy, które są zdeterminowane genetycznie, nie
przyczyniają się do szczęścia, wyrafinowanych dokonań naukowych czy ra-
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cjonalnego poczucia moralności, lecz służą raczej przetrwaniu w trudnych
i zmiennych warunkach, stąd też odpowiadają za egoizm, agresję i lęk. Dzięki
rozumowi człowiek ujarzmił nieprzewidywalną naturę i wprowadził w nią
racjonalny porządek. Sam jednak nie zdołał się wyzbyć cech zwierzęcych.
Niekorzystne cechy być może uległyby złagodzeniu na drodze doboru naturalnego, jednak jest to proces długotrwały i nieprzewidywalny, stąd też rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie dokonań genetyki w celu
redukcji niepożądanych stanów wpływających negatywnie na struktury poznawcze człowieka.
Ze względu na dużą inwazyjność tych metod oraz trudne do przewidzenia
długotrwałe skutki założenia te opierają się głównie na spekulacji. Pearce jest
przekonany, że zarówno projektowanie utopijnych leków, jak i inżynieria genetyczna pozwolą na spełnienie założeń jego koncepcji imperatywu hedoni26
stycznego . Przedstawione przykłady biotechnologicznego wzmocnienia poznawczego to tylko wycinek szerokiej dziedziny. Ten rodzaj wzmocnienia
głównie rozwijany jest w celu projektowania coraz to nowszych, wydajniejszych i mniej szkodliwych neurofarmaceutyków. Trzeba mieć na uwadze, że
wiele spożywanych środków wpływa na sferę mentalną. Ważne jest, aby wraz
z ich stosowaniem śledzić ich możliwości oraz mierzyć wydajność funkcji poznawczych osiąganych przez ich stosowanie. Również na uwadze trzeba mieć
potencjalne niepożądane skutki. Czy mimo braku fizycznego uzależnienia
oraz nieszkodliwości niektórych leków nootropowych (Turner i in. 2003) nie
będą prowadzić do uzależnienia psychicznego lub nie staną się narzędziem
biopolityki? Bądź też jeśli człowiek zredukuje pewne pierwotne popędy albo
będzie wymazywał selektywnie pamięć, na przykład w celu eliminacji traumatycznych przeżyć, to czy w pewnym sensie i w pewnym zakresie jego zdolności poznawcze nie zostaną ograniczone? Biotechnologiczne rozwiązania
to potężne narzędzia, których działanie jest długotrwałe. W przypadku rozwiązań genetycznych efekty wzmocnienia przekazywane będą na kolejne pokolenia.

Niefarmakologiczne wzmocnienie poznawcze
Kolejną grupą metod wzmocnienia poznawczego są tzw. metody niefarmakologiczne, które nie powodują większych zastrzeżeń etycznych. Ich działanie
jest w większości nieinwazyjne, opiera się na pewnych naturalnych zachowaniach oraz na metodach prewencyjnych. Jednak metody te dla uzyskania efektów wymagają często długotrwałej aplikacji. Nie oznacza to jednak, że metody

26

Imperatyw hedonistyczny to koncepcja moralna zaproponowana przez Davida Pearce’a, uznająca konieczność używania technologii w celu wyeliminowania cierpienia u wszelkich świadomych istot.
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te mają niewielki wpływ na efektywność procesów poznawczych, wręcz przeciwnie, efekty tego wzmocnienia są trwałe i często niezbywalne.
Sandberg i Bostrom wymieniają szereg metod nieinwazyjnych oraz nietechno27
logicznych , które wpływają na procesy poznawcze. Chcąc zagregować metody wzmocnień niefarmakologicznych, można wyróżnić poszczególne grupy:
a) wzmocnienie jako prewencja rozumiana w kategorii ochrony przed
wpływem czynników działających patologicznie na procesy poznawcze
oraz jako proces tworzenia środowiska przyjaznego rozwijaniu zdolności
umysłowych;
b) wzmocnienie jako optymalizacja podstawowych procesów fizjologicznych
poprzez odpowiednią regulację i racjonalizację codziennych czynności
życiowych, co przyczyniać ma się do skuteczniejszego rozwijania
zdolności poznawczych;
c) techniki mentalne będące zestawem zadań i ćwiczeń, które pobudzają
ośrodki poznawcze oraz wpływają na plastyczność mózgu.

Techniką najsilniej oddziałującą na kondycję ludzkiej umysłowości jest edukacja. Poza oczywistym lepszym przystosowaniem do życia społecznego,
można w mierzalny sposób sprawdzić jej efektywność. Powołując się na badania Winshipa oraz Korenmana (1997), szacuje się, że każdy rok edukacji
pozwala na wzrost ilorazu inteligencji o około 2,7 punktu. Dodatkowo wymiernym efektem powszechnej edukacji społeczeństwa jest zmniejszenie poziomu przestępczości, popadania w choroby czy szybsze bogacenie się społeczeństwa. Ponadto należy zauważyć, że nauka arytmetyki czy języka znacząco
wpływa na pamięć, która powoduje wzrost inteligencji skrystalizowanej,
związanej z przyswajaniem i nauką, względem inteligencji płynnej (wrodzonej, będącej czynnikiem biologiczno-genetycznym). Sandberg i Bostrom (2006;
2009) zauważają, że bogatsze zdolności poznawcze są osiągane wtedy, gdy
bardziej przyjazne i bezpieczne jest środowisko, co wynika z powszechnej
28
i nowoczesnej służby zdrowia, środowiska wolnego od neurotoksyn czy
umiarkowanego klimatu. Większe dokonania umysłowe (mierzone w wyższym ilorazie inteligencji oraz w dokonaniach naukowych) są silnie skorelowane z czynnikiem geopolitycznym, pozytywnie więc wpływa na dokonania
27

W większości są to techniki, w których technologia nie odgrywa nadrzędnego środka do wsparcia procesów poznawczych, jeśli się pojawia pełni rolę narzędzia pomocniczego bądź służącego
pomiarom.
28
Neurotoksyny są substancjami wpływającymi trująco oraz destrukcyjnie na tkanki nerwowe.
Pochodzenie neurotoksyn jest zarówno naturalne (sinice, jad żmii, jad skorpiona, bruzdnice, jad
kiełbasiany), jak i sztuczne (rtęć, aluminium, ołów, czad, etanol). Przedostawanie się tych substancji do układu nerwowego w dużych ilościach bywa śmiertelne, w mniejszych prowadzi do
chorób neurodegeneracyjnych oraz do spowalniania efektywności procesów poznawczych (Schneider i in. 2001).
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umysłowe demokratyzacja, nieprowadzenie wojen, polityka państwa opiekuńczego. Efekty prewencyjnych metod są możliwe do pomiaru poprzez analizy statystyczne poszczególnych zjawisk.
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – ludowe powiedzenie idealnie potwierdza
się w stosunku do koncepcji wzmocnienia poznawczego. Zdrowy tryb życia
i racjonalne wpływanie na swoją fizjologię przekłada się na efekty w sferze
mentalnej. Nie trzeba zaawansowanych środków neurofarmakologicznych, by
wzmocnić uwagę i zwiększyć pamięć. Odpowiednie dostarczanie środków
odżywczych, takich jak glukoza, oraz spożywanie co najmniej 3 litrów wody
dla lepszego przyswajania elektrolitów ma związek z dostarczeniem do układu nerwowego związków sodu i potasu, które odgrywają istotną rolę w neuroprzekaźnictwie (Fischer 2012). Z kolei wzmocnieniu nastroju sprzyja spożywanie kawy czy słodyczy. Również ograniczanie pewnych składników z
codziennego jadłospisu pozwoli osiągać lepsze efekty poznawcze, na przykład
ograniczenie spożywania posiłków zawierających tłuszcze nasycone oraz dużą ilość soli, które obniżają poziom koncentracji oraz pogorszają zdolności
decyzyjne (Dresler i in. 2013). Oprócz zbalansowanego żywienia istotna jest
regularna aktywność fizyczna. Z jednej strony jest bardzo korzystnym czynnikiem zapobiegania chorobom układu krążenia i zachowania zdrowia w
ogóle, z drugiej strony wpływa także na zdolności poznawcze. Wykazano, że
trening aerobiku (i innych ćwiczeń opartych na intensywnej wymianie tleno29
wej) usprawnia uwagę, przyspiesza szybkość przetwarzania , wpływa na
funkcje wykonawcze czy też pamięć (Smith. i in. 2010). Wyzwalany podczas
ćwiczeń mechanizm to zwiększony przepływ krwi w hipokampie, który
wpływa na wymienione funkcje poznawcze. Pozytywny wpływ ma również
regularny i optymalny sen (7-8 godzin, w zaciemnionym pomieszczeniu).
Oprócz regeneracji i zachowania energii, wzmacnia zwłaszcza pamięć i kreatywność oraz pozwala zachować dłużej uwagę w ciągu dnia. Powyższe metody odnoszą się do podstawowych zachowań fizjologicznych, podczas których
należy pamiętać o ich racjonalizacji i optymalizacji (Dresler i in. 2013).
Oprócz powyższych sposobów można rozpatrzyć niefarmakologiczne, nieinwazyjne i nietechnologiczne techniki mające na celu usprawnienie funkcji
poznawczych poprzez wspomaganie naturalnych procesów plastyczności mózgu. Od dawna w celu osiągnięcia lepszych wyników w sporcie zawodnicy
stosują trening mentalny, który obejmuje różnego rodzaju metody i techniki
mające na celu zwiększenie lub też optymalizację umiejętności danej osoby.
Konsekwencją takich czynności ma być wzrost osiągnięć w ważnym dla niej
obszarze funkcjonowania. Trening mentalny to głównie metody i ćwiczenia
psychologiczne, które poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływanie
mogą prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami, do podniesienia poziomu wielu cech poznawczych, takich jak koncentracja (uwaga)
29

Rozumiana jako zdolność do automatycznego wykonywania czynności.
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czy odporność na stres (Wilińska 2013). Wykorzystywane techniki to głównie:
techniki relaksacyjne, projekcje wizualizacyjne, trening kontroli uwagi. Z kolei do usprawnienia zapamiętywania długich ciągów alfanumerycznych wykorzystuje się mnemotechniki, czyli sposoby zapamiętywania, przechowywania i przypominania sobie informacji. Badania wykazują, że techniki takie jak
„pałac pamięci”, gra słów, akronimy czy wizualne mapy pamięci wykorzystują
systemy nawigacji przestrzennej w korze mózgu, co sprzyja zapamiętywaniu.
Istotną techniką rozwijania procesów poznawczych jest znana od tysiącleci
medytacja. Monitorowanie w laboratorium technik medytacyjnych wykazało
wzmocnienie wydajności uwagi, wyostrzoną percepcję i czujność, a także
większe możliwości przetwarzania wizualno-przestrzennego, pamięci roboczej oraz funkcji wykonawczych. Również regularne rozwiązywanie krzyżówek oraz zagadek logicznych (sudoku, kakuro, nurikabe, obrazków logicznych
itp.) przyczynia się do wzrostu poziomu inteligencji, wzmacnia również umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia (Sandberg i Bostrom 2006; Dresler i in. 2013).
Badania te wykazują, że podnoszenie wydajności poznawczej nie musi się
odbywać przez technologię czy farmakologię, lecz możliwe jest dzięki racjonalizacji procesów życiowych oraz poprzez naturalne techniki. Ludzki umysł
jest bardzo elastyczny, co pozwala na stosowanie wielu rozwiązań. Wymaga
to jednak odpowiedniej analizy tego, które zachowania i w jaki sposób powinny być przyswajane, gdyż umysł ma również możliwość adaptowania zachowań oraz cech działających negatywnie na władze poznawcze (lenistwo, dekoncentracja, rozbieżność uwagi). Nadrzędnym problemem wzmocnień niefarmakologicznych jest to, że efekty dają się zauważyć dopiero po latach, do
tego wymagają systematycznego powtarzania pewnych czynności. Optymalizacja procesów życiowych wiąże się też z licznymi wyrzeczeniami oraz ścisłą
kontrolą wielu aspektów życia. Pozostałe techniki mają ograniczenia w postaci działania selektywnego, na bardzo określoną czynność umysłową, a czasem
zmniejszania przez to efektywności innego procesu poznawczego.

Informatyczne wzmocnienie poznawcze
Ostatnim wymienianym rodzajem wzmocnienia poznawczego są technologie
związane z szeroko pojętą informatyką. W przypadku wzmocnienia farmakologicznego środki wpływały bezpośrednio na biochemię mózgu, natomiast
wzmocnienie niefarmakologiczne oddziaływało poprzez naturalną stymulację, głównie na proces plastyczności mózgu. Z kolei wzmocnienie informatyczne dotyczy technologii informatycznych, zwłaszcza tych mobilnych i zminiaturyzowanych, które z racji tego, że są blisko ciała, pozwalają na zwiększenie i rozszerzenie funkcji ludzkich, w tym procesów poznawczych. Wzmocnienie w tym kontekście należy powiązać z koncepcją „poznania rozszerzonego” zaproponowaną przez Andiego Clarka i Davida Chalmersa (1998), wedle
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której procesy poznawcze nie ograniczają się do procesów zachodzących
w umyśle i ciele, ale mogą być rozszerzane na zewnętrzne narzędzia, pełniące
funkcję przedłużeń umysłu, które przy tym wykazują cechy typowe dla ludz.
kich umysłów Wykorzystując technologię informatyczną, należy traktować ją
jak zewnętrzne przedłużenie umysłu.
Technologie informatyczne z reguły są nieinwazyjne. Samo ich powstanie
wiązało się z oddelegowaniem pewnych funkcji umysłowych na maszyny.
Komputery pełnią rolę zewnętrznych rozszerzeń pamięci ludzkiej poprzez
składowanie danych. Są także rozszerzeniem funkcji wykonawczych dzięki
umiejętności rozwiązywania zadań obliczeniowych, które to na dodatek wykonują znacznie szybciej. Ten rodzaj wspomagania oraz integracja/interakcja
człowiek-komputer wskazują na zewnętrzność i „narzędziowość”, a wzmocnienie zdolności jest podobne jak w stosunku do książki czy papieru. Rozwój
oprogramowania oraz sprzętu (a zwłaszcza miniaturyzacja tego drugiego)
nadał technologiom informatycznym znacznie większe możliwości oddziaływania na człowieka i jego władze poznawcze. Zmienił się charakter technologii. Stały się one immersyjne. Oznacza to, że człowiek wchodzi w symbiozę
z technologią, która staje się integralną całością ludzkiego ciała. Tak się z nią
utożsamia, że staje się ona dla niego wręcz nieodłączna. Dzieje się tak, gdyż
umysł adaptuje w przestrzeń swojego bytu dane rozwiązania (narzędzie i/lub
technologię), które wzbogacają jego obraz i schemat własnego ciała.
Technologie informacyjne są głównie magazynami pamięci, jednak poprzez
funkcje kondensacyjne i agregacyjne na zbiorach danych możliwe jest wspomożenie wrażenia, spostrzegania, myślenia czy percepcji. Szczególnymi na30
rzędziami są systemy data mining wraz z wizualizacjami, które są abstraktem olbrzymiej ilości danych i możliwe są do szybkiego przetworzenia i adaptacji przez ludzki mózg (Kisielnicki 2008). Systemy takie są rozszerzane
o wspomaganie procesów rozumowania, wyobrażania i podejmowania decyzji, na przykład systemy ekspertowe, które zawierają wyspecjalizowaną wiedzę (w bazach wiedzy) i udzielają porad w oparciu o proces analizy i rachunku reguł logicznych będący zbliżonym do ludzkiego rozumowania (Stefanowicz 2003), systemy wspomagania decyzji oparte również na bazach wiedzy,
które w wyniku wnioskowań podejmują funkcje wykonawcze za człowieka,
czy też systemy agentowe, które wykonują określone funkcje wymagające
inteligencji w zastępstwie człowieka (Kisielnicki 2008; Wooldridge 2009).
W powyższych przypadkach mamy do czynienia z systemami sztucznej inteligencji, a więc systemami symulującymi wybrane funkcje umysłu. Techniki te
w sposób „narzędziowy” i pośredni wspomagają ludzkie procesy poznawcze
właśnie poprzez oddelegowanie pewnych operacji umysłowych na komputer.
30

Data Mining (eksploracja danych) to jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych.
Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych
dla człowieka prawidłowości w danych.
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Dzieje się to na zewnątrz ludzkiego ciała, człowiek nie ma więc do tych operacji wglądu ani do tego jak przebiega proces rozumowy, nie jest jego świadomy,
a także jego stosunek emocjonalny do danego procesu jest obojętny.
Aktywne wpływanie technologii na ludzkie procesy poznawcze oraz liczne
funkcje życiowe w ogóle związane są ze zjawiskami cyborgizacji i immersyjności. Termin cyborg powstał dla określania hipotetycznych organizmów,
w których narządy i układy zostały zastąpione układami cybernetycznymi.
Postęp technologiczny sprawia, że zjawiska opisywane w powieściach fikcji
naukowej stają się faktem. Nie inaczej jest w przypadku cyborgów. Sami jawimy się jako osoby, na które technologia wywiera ogromny wpływ już od
pierwszych godzin życia. Proces cyborgizacji dotyczy zarówno ciała, jak i szeroko rozumianych procesów mentalnych, w tym procesów poznawczych. Integracja człowieka z technologią nie polega wyłącznie na fizycznym i inwazyjnym połączeniu. Sama technologia staje się ucieleśniona (co oznacza, że
elementy technologiczne biorą udział w procesach poznawczych człowieka),
a człowiek wtapia się w przestrzeń technologii (Gunia 2015). Tłumaczy to zjawisko immersji, które w kontekście rzeczywistości wirtualnej oznacza stan
świadomości, w której fizyczna jaźń osoby jest zmniejszona lub wchłonięta
przez otaczające daną osobę sztuczne środowisko.
Zjawiska immersji i cyborgizacji należy powiązać z technologią zminiaturyzowaną, mobilną, która ściśle jest powiązana z rozwojem globalnej sieci Internet oraz sieciami komórkowymi. Postęp w tej materii sprawił, że technologie stały się bliższe człowiekowi. Oprócz możliwości komunikacji z każdego
miejsca na Ziemi, liczne aplikacje na urządzenia mobilne aktywnie i bezpośrednio wspomagają procesy poznawcze. Należy zwłaszcza podkreślić znaczenie technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality), która
jest subtelnym przenikaniem się bytów realnych z bytami wirtualnymi. System ten łączy świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj
wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie
rzeczywistym grafika trójwymiarowa. Aktualnie technologia ta dostępna jest
na telefony komórkowe, coraz częściej wykorzystuje się specjalne okulary
rzeczywistości poszerzonej, w przyszłości w tę technologię miałyby być wyposażone soczewki kontaktowe (Azuma 1997; Kipper i Rampolla 2012). Systemy
te w znaczący sposób wzbogacają percepcję wzrokową, a także usprawniają
procesy myślowe. Z jeszcze większą przemianą percepcji do czynienia mamy
w przypadku rzeczywistości wirtualnej (ang. virtual reality) definiowanej jako
środowisko obsługiwane przez użytkownika oraz wchodzące w nim w interakcję w czasie rzeczywistym, w którym obraz i inne doznania sensoryczne w
całości wygenerowane są za pomocą komputera (Pratt i in. 1995). Wzmocnienie, rozszerzenie czy wręcz przekroczenie dotychczasowego procesu myślenia
oraz komunikowania mają umożliwić interfejsy mózg-komputer (ang. braincomputer interface, BCI). Systemy BCI pozwalają na bezpośrednią komunikację z odpowiednim urządzeniem zewnętrznym w oparciu o aktywność neuro-
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nalną mózgu. Implementacja BCI może być nieinwazyjna w oparciu o odczyt
zapisu elektroencefalogramu (EEG) lub też inwazyjna poprzez podpięcie elektrod w korę mózgu (Vallabhaneni i in. 2005). Sygnały pochodzące z mózgu
przetwarzane są na sygnał cyfrowy, co może posłużyć do sterowania komputerem bądź elementami robotycznymi. Te dodatkowo mogą wysyłać z powrotem sygnał do mózgu, który może być interpretowany jako doznanie zmysłowe, na przykład dotyk – pozwalają na to nowoczesne protezy (Raspopovic i in.
2014). Podłączanie implantów nawiązujących do BCI daje możliwość doznawania nowych bodźców zmysłowych, na przykład sensory przetwarzające
wrażenia koloru na sygnały dźwiękowe czy wykorzystanie specjalnych sensorów do interpretowania fal (na przykład sieci bezprzewodowych Wi-Fi) niedostępnych dla ludzkich zmysłów na inne sygnały, na przykład na sygnał
dźwiękowy (Harbisson 2012). Procesy te oprócz możliwości wzmocnienia poznawczego i sensorycznego poprzez implantację do ciała technologii silnie
charakteryzuje proces cyborgizacji.
Warto na koniec wspomnieć jeszcze o jednej metodzie – przezczaszkowej
stymulacji magnetycznej (ang. transcranial magnetic stimulation, TMS). Metoda łączy w sobie metody biotechnologiczne, niefarmakologiczne oraz informatyczne. TMS działa w sposób nieinwazyjny, krótkotrwały i całkowicie odwracalny, wpływając na pracę mózgu poprzez depolaryzację i hiperpolaryzację neuronów. Oprócz korzyści terapeutycznych, takich jak wyciąganie z depresji czy efekty w zwalczaniu uzależnień, stymulacja poszerza mózgową plastyczność, co sprzyja pobudzeniu w czasie proceduralnej nauki, wzmacnianiu
pamięci roboczej czy wpływaniu pozytywnie na funkcje motoryczne (Barker
i in. 1985).
Wzmocnienie informatyczne nie tylko wspomaga procesy poznawcze, ale też
silnie oddziałuje na ludzką cielesność. Wzmocnienie informatyczne przyczynia się do zmiany odbierania obrazu i schematu ciała u osób korzystających
z tych rozwiązań. Adaptowana technologia wpływa na stany emocjonalne, co
sprawia, że traktuje się technologiczne wzmocnienie jako nierozerwalną część
siebie. Wzmocnienie poznawcze w kontekście informatycznym nadaje procesom poznawczym nową jakość, szczególnie odnosi się to do technologicznych
sensorów, które odbierają bodźce niedostępne bądź słabo dostępne ludzkim
31
zmysłom. Symbioza człowieka z technologią mogącą składować i przetwarzać ogromne ilości informacji otwiera przed nim nowe możliwości – gdy
człowiek będzie miał na bieżąco dostęp do wiedzy, kwestie poznawcze takie
jak uczenie (i tradycyjne podejście do edukacji takie jak zapamiętywanie informacji) przestaną odgrywać kluczową rolę; ważny będzie kontekst, sposób
31

Rozumiana jako ścisłe oddziaływanie technologii na człowieka. W przypadku implantacji, technologia staje się częścią jego cielesności. Zarówno przy oddziaływaniu bez implantacji, jak
i w przypadku implantacji utrata powiązania z technologią skutkuje znaczącym pogorszeniem
jakości życia.
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wyszukiwania, aktualność danych oraz możliwe zastosowanie tej wiedzy.
Oprócz optymistycznych i pozytywnych aspektów wzmocnienia poznawczego
pojawia się także druga strona medalu. Jeśli technologia będzie mogła wyręczyć ludzi w tak wielu aspektach życia, to czy człowiek nie zostanie przez nią
wyparty? Ponadto jeśli niektóre procesy poznawcze takie jak uczenie przestaną być istotne, to czy człowiek nie rozleniwi się tak, że wzmocnienie nie będzie miało znaczenia? A także czy technologia nie będzie narzędziem ucisku?
Jeśli jest zaprogramowana, by pomóc człowiekowi, to nie widać żadnych
przeciwwskazań. Jednak równie łatwo daje się ona zaprogramować w sposób
nieprzynoszący ludziom korzyści. Gdy technologia będzie blisko umysłu,
wpływając na niego, to czy zhakowanie technologii nie będzie równoznaczne
z manipulacją umysłu? Mimo znaczących korzyści ważne jest, by człowiek
potrafił odróżnić elementy naturalnej efektywności od siły działania wzmocnienia wynikającej z zastosowania technologii informatycznych.

Wyzwania i wątpliwości. Podsumowanie
Tematyka wzmocnienia poznawczego w kontekście akademickim jest stosunkowo nowa i od samego początku budzi wiele pytań natury etycznej. Zaznacza się, że dzięki wykorzystaniu wielu technik i metod, można w znaczący
sposób usprawnić ludzkie poznanie. Wzmocnienie poznawcze to obecnie nie
tylko teorie transhumanistów i futurologów, to także liczne interdyscyplinarne projekty w wielu miejscach na świecie. Na gruncie polskiej nauki tematyka
wzmocnienia poznawczego nie znajduje jednak wielu entuzjastów zarówno
od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Wzmocnienie jest głównie analizowane w kontekście terapeutycznym, ma redukować zaburzenia, bądź też
przywracać funkcjonalność procesów poznawczych utraconą w wyniku zabu32
rzeń chorobowych , prowadzone są też badania nad wpływem technologii na
kreatywność (Duch, 2006). Inne aspekty w niewielkim stopniu są badane.
Mimo iż wydawać się może, że część metod wzmocnienia poznawczego jest
dobrze znana i udokumentowana, to nowatorskość tego podejścia należy upatrywać przede wszystkim w:
a) aktywnym wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które nie tylko
pełnią funkcję narzędzi, lecz stają się elementem ludzkiej cielesności bądź
umysłowości;
b) sposobach określania wpływu, siły lub oceny skuteczności działania
metod, a w związku z tym wypracowaniem adekwatnych miar;
c) interdyscyplinarnym podejściu do kwestii poznawczych oraz na zbieżnym
(równoczesnym) wykorzystaniu wielu metod, technik i narzędzi.
32
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Aktualnie pojawia się dosyć poważny problem związany z ewaluacją skuteczności tych metod. Wynika to z trudności mierzenia ilościowego, a także jakościowego, efektywności procesów poznawczych. Najpowszechniejszą miarą
postępów jednostki w rozwoju intelektualnym jest iloraz inteligencji. Na jego
podstawie można wysnuć wniosek, że elementy wzmocnienia są efektywne,
czego dowodzi efekt Flynna, według którego wzrost ilorazu inteligencji w kra33
jach cywilizacji zachodniej wzrasta o 2,5 punktu na każdą dekadę (1987) .
Innymi możliwymi do zastosowania syntetycznymi miarami są mierzenie
efektywności pracy, wzrost dobrobytu, lepsze wyniki w sporcie itp. Niemniej
wyzwaniem jest utworzenie nowych wskaźników dla mierzenia procesów
mentalnych.
Innym zasadniczym problemem związanym z wzmocnieniem poznawczym są
szeroko pojęte kwestie etyczne, moralne, społeczne, a także polityczne. Kwestie te wiążą się z obawą co do ingerencji w tak subtelny obszar jak ludzkie
władze poznawcze. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy elementy
wzmocnienia nie będą prowadzić do dehumanizacji na przykład poprzez eliminację niektórych potencjalnie niepotrzebnych emocji, które dotychczas
nadawały sens ludzkiej egzystencji. Wzmacniać i usprawniać jak najbardziej
należy, jednak debata w tej kwestii jest niezbędna. Przeprogramowanie ludzkiej świadomości w taki sposób, że nie będzie się w stanie odczuwać bólu,
kierować popędami i emocjami, za to zostanie wstawiona niezwykle pojemna
pamięć z niezwykłą mocą obliczeniową jest scenariuszem wielce prawdopodobnym. Zachować należy zdrowy rozsądek. Mimo że pewne stany mentalne
osłabiają na przykład inteligencję, nie powinno się ich za wszelką cenę redukować. Również pojawia się pytanie o dostępność środków: czy będą one dostępne dla każdego, czy tylko dla wybranych? A także: czy nie staną się narzędziem do manipulacji i nadużyć? Granica między wzmocnieniem a zniszczeniem jest więc bardzo cienka. Dlatego wraz z powstającymi technologiami
niezbędne są liczne debaty filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne wokół
tematyki biopolityki oraz dehumanizacji. Postęp technologiczny dokonuje się
w błyskawicznym tempie, dlatego tak istotne jest, by z debatami filozoficznospołecznymi się nie spóźnić.
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Cognitive enhancement. Effort of definition, and methods
Abstract: The idea of cognitive enhancement refers to multifaceted and interdisciplinary approach aimed at improving human mental processes. Cognitive enhancement
is the amplification or extension of core mind capacities through improvement or
augmentation of either internal or external information processing systems. This includes improvements of intelligence and attention, reinforcement of creativity and
memory, or extension of perception range. The main feature of cognitive enhancement
is voluntariness of use for overcoming natural mental limitations. This article is a synthesis of current trends in cognitive enhancement from the perspective of transhumanism. The article presents various definitions of cognitive enhancement, methods of
cognitive enhancement (biotechnological methods, non-pharmacological methods, IT
methods) as well as challenges and questions concerning improving human mental processes.
Keywords: cognition; cognitive enhancement; human enhancement; cognitive science;
transhumanism.
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Abstract
The paper discusses artworks and artefacts considered as both cultural heritage and meaningful tokens for personal self-identity. The arguments come
mostly from phenomenological understanding of self-identity and art, but the
terminological toolkit comes mostly from the Extended Mind Thesis. While
many museologists and theorists of culture argue that objects presented in
a particular social context can shape group identity, I believe in taking this
question to a lower, personal level. In this paper, I argue that we build our
self-identity partially by anchoring our memories with significant art and heritage objects. I state that artworks, mediated by cultural context immersion of
museums and galleries, serve as self-identity extensions. Since I find both selfidentity and art structured as sets of cultural meanings wrapped in material
scaffoldings, I draw a relation between those two, showing the crucial meaning of material cultural objects for the formation of our self-identity.
Keywords: self-identity; extended mind thesis; art; artworks; cultural heritage; material heritage; phenomenology; aesthetics; museology; politics of display.

Introduction
In the field of museum studies and heritage preservation and management,
theorists widely accept the view that being directly involved with cultural
artefacts from the past shapes both individual and group identities. The ‘politics of display’, as this problem is sometimes referred to, is an attempt to track
down these influences in order to make museums as inclusive as possible,
while also keeping them as informative as possible. Numerous authors point
out that interactions with objects exhibited in a specific context in museums
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are able to shape group and individual identities (Conn 2010; HooperGreenhill 1992 & 2000; Luke 2002; Macdonald 1998). However, analyses carried out in the field of museology focus on the social dimension of this phenomenon and deal with these problems mainly on a political level with a critical theory toolkit. My interests lie at the level of the particular individual.
How can such identity shaping happen on a personal level and later accumulate to form a group identity?
In this paper, I will show how art and cultural heritage artefacts can be considered vehicles for the ability of our minds to identify ourselves as unique
persons. There are several theories that search for the inclusion of external
factors in the environment into the functions of the mind. I use terminological tools developed within the realm of the broadly understood extended mind
thesis and from phenomenology, especially phenomenological aesthetics. My
argument goes as follows. The extended mind thesis (EM) shows how we use
external objects to increase the cognitive capacity of our minds. I state that
we can consider self-identity as a cognitive function of our mind, part of
a system that helps us to create a framework for other processes. Using phenomenological concepts of art and aesthetics, I reconstruct the phenomenological understanding of art in which cultural meaning is directly connected
with personal meaning and add arguments from contemporary actionperception-based aesthetics. Finally, I formulate a claim of a distinct relation
between the construction of a work of art and the structure of the selfidentity, relying on their multi-layered structures where physicality interweaves with cultural aspects. This relation shows that material artefact-based
cultural activities, including art creation and reception, are important factors
in shaping our self-identity. This idea is in the end supported by the concept
of meaning in accordance with material objects that are related to selfidentity. In the end, this all leads to the accumulated identities of people
as members of groups in reflexive relation between personal and cultural identities.
I start the paper with a short description of the principles of the extended
mind (EM) thesis proposed by Clark and Chalmers (1995/2011), later repeated
by Clark alone (2008). I use only the most important parts of the original EM
thesis, supplementing them with a less ‘canonical’ understanding of this thesis. Then, in section 2, I describe my understanding of the works of art with
their dualistic material and symbolic structure. I introduce the phenomenologists’ ideas of intentional object and intentionality. All this is supported with
contemporary action-perception-based aesthetics. Next, in section 3, I briefly
introduce the basic problems concerning the idea of self-identity. I argue that
self-identity is an existent function of the mind and using this concept effectively helps in explaining many problems in theory of mind. Finally, in section 4, I show that our minds can use objects of cultural heritage to offload
some of their self-identification functions onto the surrounding material reali-
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ty and therefore create ‘self-identity extensions’. I claim that cultural artefacts
that we read on a daily basis are used by our minds to shape our personal
identity as unique individuals and as members of specified cultural circles.

1. Extended Mind
In their original paper, Clark and Chalmers (1998/2011) argue that cognitive
processes take place not only inside the head of the subject, but can be extended to certain objects in the environment. The central argument is the
parity principle, which states that the objects in our environment help us perform cognitive tasks we normally would perform in our heads; hence, these
objects can be considered parts of the extended cognitive systems (Clark
& Chalmers 1998/2011). These systems are coupled with the neural cognitive
34
system in a way referred to by Menary (2010a) as active causal coupling .
This means that extended systems can actively influence our internal systems
and through them, or jointly with them, shape our behavior. Clark (2008) puts
restrictions on the thesis, limiting it to resources that are (1) reliably available
and typically invoked, (2) deemed about as trustworthy as something retrieved
clearly from biological memory, (3) that contain information in a way that is
easily accessible as and when required, and (4) that the information they contain has been consciously endorsed at some point in the past and indeed is there
as a consequence of this endorsement (2010a: 79).
Margaret Wilson in her paper Six Views on Embodied Cognition (Wilson 2002)
has put forward six claims regarding embodied cognition. Claims 3 and 4 are
most important for my investigations here.
Claim 3 is we off-load cognitive work onto the environment (2002: 628). Wilson
presents examples that show how our mind is keen on transforming direct
surroundings to help it perform cognitive tasks. By manipulating objects, we
help ourselves execute not only very complicated tasks, but also simple ones.
We do it, for example, by simple spatial organization or, as is more important
here, by something Wilson calls symbolic off-loading (2002: 629). This happens
when we group objects or tasks and we label these groups with symbols
(sometimes even just in the mind). Later, we are able to manipulate just the
groups.
Claim 4 is [t]he environment is part of the cognitive system (2002: 629). This is
a claim that includes the extended mind thesis as our minds can pull the environment into its cognitive structure to solve particular cognitive problems and
enhance our cognitive capacities.

34

The causality of coupling the mind with external objects is however discussed (for example,
Adams & Aizawa 2010; Gallagher 2013).
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The other claims consider our cognition as (1) situated, (2) time-pressured,
(5) prepared for action, and (6) off-line (without the environment present)
body-based.
I believe that Clark and Chalmers, as well as Margaret Wilson, are right to
claim that humans tend to transfer some cognitive processes to—or suspend
them on—the material world around us. Even if we were to accept reservations put forward by critics of the EM thesis (as in Adams & Aizawa 2008) that
we should not claim that cognitive processes happen outside the brain and
therefore extend the mind into the environment, we still may accept lighter
claims that minds sometimes depend on the environment in performing cognitive tasks.
What is important for my argument is the fact that the EM thesis is partially
memory-focused. The famous Inga and Otto example taken from Clark
& Chalmers (1998), and Clarke (2008) shows how multi-step the process of
mind extension is. Both Otto and Inga want to go to the art museum in New
York. Inga remembers the location of the institution, while Otto has it written
down in his notebook that he consults each time he wants to get there, as he
cannot recall the location on his own. The first step in Otto’s mind process
happens when the information is consciously put into the notebook. Second,
there is the unconscious memorizing of the information being stored in the
notebook. Here is the moment of confrontation of the mind with a certain
situation combining Otto’s states of mind (the will to go to the museum and
deficient information in his memory) with the world (the museum is somewhere in the world). Otto wants to go to the museum, but he does not remember where it is. Here is the third level: Otto's unconscious belief that the
information is stored in the notebook. In the last, fourth step, Otto retrieves
and uses the information. We can see that information stored in the outside
world was originally a part of the original bearer’s memory and was later
transferred, probably along with other memorized information, to external
storage.
More liberal takes on EM thesis include social institutions that allow us to depend on them when we shape our behavior. Such accounts have been presented by Gallagher & Crisafi (2009), Gallagher (2013) or Krueger (2013).
I believe that cultural and social institutions deserve to be treated within this
account as parts of the environment that allow us to offload some mind functions onto them. I propose that Gallagher and Crisafi (2009) started going in
the direction; however, they have instead focused on the institution of the
museum as a social construct, mentioning more the organizational and spatial
dispositions of the institution itself, rather than focusing on the interaction
with particular artefacts. They rightly point out that, for example, the chronological order of a museum exhibition directs viewers’ ways of thinking on an
external track proposed by the museum’s curator. From this point forward,
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a viewer referring to a particular period in art history seen at this exhibition
will think of it in the way she saw it at the exhibition. If she forgets the chronology, she would always be able to refer back to the exhibition or the exhibition catalogue she might have bought there. The exhibition becomes an extension of knowledge. As far as I agree with this statement, I believe it still
does not go far enough. I will elaborate on this in section 4.

2. Self-identity
The ideas of self-identity and selfhood are needed for their explanatory power
when analyzing personal action, subjective cognition or consciousness. They
are also necessary when speaking of the social behavior of humans (Zahavi
2008; Campbell 2011).
Self can be described in many dimensions; however, in this context we should
consider personality or personal identity. Human personality consists of
a string of experiences in time, connected by immanent causation (Campbell
2011). This means that some properties or conditions of the self from the past
are causally connected to properties and conditions in the future. Selfidentity needs to recognize the time sequence of events and causality, referring the subject to both of them. Because it perceives the string of events and
experiences the time-immersed sequence of perceptions, self can be considered as a narrative. Such a concept, developed by Paul Ricoeur, considers self
as a ‘story’ (for lack of a better term), a tale about specific events in time in
relation to the subject. However, this time is neither the objective time of the
universe, nor is it absolutely subjective: it is a ‘personal’ time that is somewhere between the two (Zahavi 2008).
On one hand, self-identity is conditioned by the subject’s relation with the
body, with dead external objects in the world, and through relations with other subjects. On the other hand, self-identity is shaped by social reality, with all
its practices, rules and complications (Gergen 2011).
The time-immersed self needs a ‘place’ to unite the string of events and relate
them to each other in order to make the recognition of the causal structure
possible and to create a narrative self. This place is memory, where all these
processes combine. This is also the place where from one can recall social
norms and rules of practices. Self-identity can be ‘constructed’ in the memory
of the subject. Here I follow writings of phenomenologists, as described by
Zahavi (2008: 105-106), who showed the need for memory in the construction
of self-identity. We can be aware of our self-identity only if we remember
who we are.
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Therefore, the self has a bi-layered structure consisting of embodied sensual
experiences and socio-practical narrative. Memory-based self-identity needs
material vehicles that facilitate access to currently needed points of reference
in its structure. I believe that self-identity is a derivative of cognitive functions of the mind, the same way other cognitive manipulations or perceptions
of external world are. Self-identity is based on bodily experience of the nervous system and the senses. It is also based on the relation between subject
and environment and is dependent on the cognitive capacity of the mind
(Parnas & Sass 2011). I think that these general statements about self-identity
can be defended on the grounds of both extended cognition—for which mostly
functionality matters, as in Menary (2010a)—and also on the grounds of cognitivism (Adams & Aizawa 2010), as discussed by Menary (2010c).
For my argument, I focus mainly on the aspects of constructing the notion of
self-identity that would be based on culture. We are used to defining ourselves not only by relating to our bodies, but also to different aspects of our
social existence. The first of these aspects are the aforementioned simple interpersonal relations. Second are the broadly defined social groups of which
we are members. By these, I mean all the groups from family, through our
school and university peers, work colleagues, political parties, up to nationality or citizenship. I limit my argument to the second aspect of the social base
for creating the notion of self-identity. We can see that in our relation to the
university we have studied at, to the work we perform (like ‘I am a philosopher/IT-guy/lawyer’ etc.) there is an element of identification of a person with
a group. The social institutions we are part of usually require some level of
personal identification. This can be easily seen with examples of educational
institutions or workplaces. People are often identified within our culture on
the basis of the institutions or companies they work for, the places they like to
visit, and the schools they have graduated from. The social, external identification influences the self-identification with those institutions as significant
for a particular individual.

3. Art
Classical research of art historians has concentrated on following cultural
trends in the history of art or reinterpreting artworks in the light of a particular theory (e.g. Marxist theory or literary theory). This section is focused on
art considered in the first place as material objects, immersed however in
social and cultural context. Here I consider material objects that are commonly acknowledged as art, i.e. socially grounded as objects of art, or are at least
publicly discussed as objects of art (e.g. Banksy’s graffiti). I will discuss art as
material objects that have special, symbolic meaning and are involved in
a very particular set of social practices.
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Roman Ingarden, a Polish phenomenologist and student of Husserl, has pointed out in his work on aesthetics that a work of art is a peculiar object that differs from other material objects (Thomasson 2012; Szczepańska 1989a). I follow Ingarden’s argument that a material artefact that is considered art consists of at least of two ontological layers. The first is culturally grounded:
symbolic, aesthetic, and historical. The second is the ‘simple’ materiality. The
physical object is a ‘skeleton’ (or scaffolding) for the aesthetic layer. According to Ingarden, a work of art is an intentional object, which means its existence is equally conditioned by the intentions of the creator and by the intentions and comprehensive capabilities of the subject ‘reading’ it. However, the
intentions of all parties must be—as must everything that takes place in our
physical world—mediated by the ‘material’ skeleton on which the work of art
is built (Szczepańska 1989a; 1989b). The quotation marks around the world
‘material’ are no accident. For Ingarden, the skeleton for an artwork can be
anything that is possible to be perceived more or less objectively. According
to Ingarden, this role can be performed, of course, not only by material objects
(like brushstrokes on canvas), but also by the sound that carries a musical
composition to an audience’s ears. The objectivity of this perception can (and
should) be disputed, as there are clear counterexamples in the form of people
with vision or hearing impairments, or even vision history (as in Nanay, 2016).
However, despite the differences in normal vision between people, Ingarden
treats basic perception as objective. I believe that with restrictions in mind,
we can follow Ingarden’s thought. According to Ingarden, the actual reception of the artistic object takes place in the head of the perceiver when he
simultaneously grasps the materiality and purely aesthetic value of the object,
and the symbolic or narrative content. This process is referred to by Ingarden
as concretization (Szczepańska 1989a; Thomasson 2012), which is the process of ‘compiling’ the aforementioned aspects of art’s existence into one experience. A single artwork can be concretized in various ways, even by one
subject, when focusing on different aspects at different readings
(Szczepańska 1989b).
According to Ingarden’s theory, materiality is no less important than the socio-cultural context. He points out that grasping the aesthetic values and intentionality of an artefact by the subject is determined by his/her experience
and socio-cultural competence. Additionally, as Rudolf Arnheim (1969) states,
in the case of art, physiological level of perception and intelligible understanding are mutually interwoven. In terms of visual communication, perception
itself is part of analytical thinking and the two cannot be separated. This research trend is currently pursued by neuroaesthetics, which is a field investigating the involvement and influence of the senses on aesthetic experience
(Francuz, 2008).
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Ingarden’s work brings forth the complexity of the process of art creation. In
this process, the intentionality is crucial for my argument. This term should
not be confused with only intentions (although they are also important here),
but it is more of a mode of being.
The intentional creation of a work might be understood in today’s language as
a form of ‘coding’. This means that the artist creates the work with the intention of later extraction of aesthetic and symbolic experience from it by viewers who retrieve the ‘information’ (aesthetic experience and symbolic content). According to Ingarden, in order to acquire the information from the
artwork, the viewer is forced to perform an ongoing, continuous process of
compiling all the information aspects he can retrieve from the work scrutinized. This is what Ingarden means when talking of concretization. The intentions of the artist during the creation of the artwork are ‘encoded’ within
the object and later intentionally grasped along with the sensual perception
by the viewer. Because of this, the full existence of the artwork is possible
only when it is being read; its existence becomes intentional. Otherwise, it is
just a bit of paint or other material. The intentions are required to create the
artwork, but should not be mistaken for the intentionality, the latter being
a mode of the artwork’s existence (Szczepańska 1989a; 1989b; Brunius 1970).
The concretization process includes not only sensory data retrieval, but also
all the mental and culturally grounded associations (such as the interpretation
of the symbols depicted in the artwork). However, I suggest that we must divide the process of purely sensory data retrieval and pure mental associations
(such as the experience of color) from the symbolic interpretations of the
higher level. The best example of such a need is abstract art. We do not
‘think’ about the symbolic content of an abstract painting when first glancing
at it. It is only in the (at least) second step that we make associations with the
cultural context of the painting and interpret it on a socio-cultural level.
Therefore, it is possible for us admire the artist’s concept and the significance
of the artwork in art history while feeling no aesthetic pleasure from looking
at it. The first issue is related to intelligible understanding of art, while the
second might be just a simple combination of sensory data or our cultural
upbringing in a different aesthetic circle.
In his book Aesthetics as philosophy of perception (2016), Bence Nanay suggests a similar approach to perceiving artworks. He develops the concept of
three-fold attention in which the beholder simultaneously grasps three aspects of a picture: its physical surface, the depiction of an object, and the object itself. In later parts of this book, he suggests that, especially in case of
performance art, people tend to identify themselves with the protagonists
pictured in art, mainly in films and theatre. He does not however mention
possible identification with an artwork on a level of personal importance.
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We tend to pay attention to different aspects of an artwork, while simultaneously placing the artwork in the socio-cultural sphere where it becomes meaningful as a general cultural artefact. Placing the artefact in a cultural context
creates a reciprocal relation in which the object creates the cultural environment while simultaneously being defined by the same environment. Hence,
social institutions, by creating the environment for the artefacts, also direct
the ways in which the artefacts are read.

4. Art as EM of self-identity
Here I come to the key argument of my paper. In my opinion, objects of art
can and should be considered as material vehicles for self-identity in the same
way as different artefacts are described in extended mind theory. As I have
mentioned in previous paragraphs (section 1), I think that we should focus on
the materiality of a work of art and think of its significance for our selfidentity. I think that the material persistence of the object of art leads to
a situation in which they are treated by the mind as extensions of self-identity
that remind us of our cultural immersion and education and places us within
a social group.
The extended mind thesis revolves around cognitive capacities of the mind
that are scaffolded or enhanced by the external objects or social institutions
with which our minds interact (Clark 2008; Sterelny 2010; Gallagher 2013).
Some researchers suggest the crucial influence of material objects on the development of the human mind in the process of evolution. Jeffares’s research
(2010) shows how our minds have co-evolved with our tools, causing expansion of our cognitive capacities, more complex tools, and so on, in ongoing
reflexive relation. Along with ecological transformations, such feedback loops
led to an enormous explosion in intelligence in the hominid lineage (Sterelny
2007). Malafouris (2013) follows this lead, suggesting development of mind in
the process of thinking through action in the material world and through the
creation of tools. This reflexive relation loops tools and minds in a constant
process of improvement. However, this body of research does not cover the
problems of self-awareness and recognition of the self. Can this area of human cognition be influenced by the biological and social environment? I think
we have external tools for self-identification. I see in this place symbolic objects of our culture that are present in different forms all over the world.
In section 1, I mentioned two claims of embodied cognition described by Wilson (2002). I think that the notion of self-identity, in which artistic objects of
culture play the role of points of reference, fits these claims. In relation to
claim (3), artistic objects can serve as a structure for the symbolic off-loading
of self-identity functions; therefore, they form an environmental part of (claim
4) the cognitive system.
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The third rule considers the availability of the information. We should then
think about what the information actually is in the context of self-identity.
I say that the encoded information here is the ability to say ‘this is me, but also
this is my [folk, nation, country, group, etc.]’. I think that when a subject is
confronted with a work of art of particular meaning, it becomes a point of
reference for the subject, mediated by the cultural theme it contains and
therefore serving as information off-loading labels for complicated matters of
identity.
However, one can argue that the information about the relation of the subject
to his self-identity under the influence of a work of art is not recalled intentionally. I would answer that the whole notion of self-identity is ontologically
not intentional; therefore, this argument has no power here.
However, we must notice that this is different kind of information and a different kind of intentionality than that described in section 1. According to
Ingarden (Szczepańska 1989a), meaning is put intentionally in a work of
art by the author and is retrieved intentionally by the perceiver. However,
what I refer to here is the information derived by the subject from the very
fact of confrontation with a material object that also happens to have particular cultural meaning. Therefore, the anchoring of the self happens through
contact with the socially grounded, but yet material object. Here, another
argument can be made that contrasts with my statements: the parity principle
says nothing about the cultural reference of the objects. Partially following
Gallagher & Crisafi (2009), Gallagher alone (2013) and Krueger (2013), I would
answer that all the practices of extension offered by Clark are culturally and
socially immersed. Hence, I say that the concept of art as an extension of selfidentity fulfils the parity principle from Clark (2008).
The point where symbolic artefacts serve as a scaffold for self-identity is the
material reference point for our memory. Due to their temporal persistence
in more or less one physical form, they are available to serve us as reminders
of our previous experiences. Previously, in section 2, I showed that self is
a time-immersed chain of experiences and sensations. Our memory is the
place to which consciousness can appeal for reassurance. Having material,
persistent points of reference with significant cultural meaning can simplify
the recalling of the conscious notion of self-identity. This happens in the same
way as in Clark’s description of inclusion of cognitive extension that happens
in order to facilitate cognitive actions of the mind. Having a material point of
reference for our culturally immersed personality simplifies the selfrecognition of the subject by off-loading some of the burden from memory to
the external world.
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A perfect example here could be made with western school systems, for which
‘patriotic’ education has a significant position. Children are shown many artefacts that are described as ‘national’. Teachers show the most important objects of a particular culture to children and explain why this is ‘their’ culture
and how this object ‘represents’ it. An analogous example comes from history: Nazis in pre-war Germany held exhibitions of so-called Degenerate Art
(Entartete Kunst), which were supposed to show society that avant-garde art
(which was modern at that time) contradicted the ideals of the German nation
(Barron, 1991). We see that art was supposed to shape the ‘right’ idea of nation and lead to proper self-identity of members of that nation. The discussions held at museums worldwide on presenting nations and races epitomize
the very same problem. How should public discourse concerning selfidentification be directed? In this situation we point to external discourse as if
it happened in someone’s head and led to his or her self-identification.
How can this process be described? I suggest we should come back to the phenomenological idea of intentionality. In Ingarden’s work, we see the process
happening in a particular manner. In the first instance, content is ‘coded’ (for
lack of a better word) by the creator: his will to pass on his ideas leads to particular artistic results. Of course, these results are dependent on his artistic
skills, the available materials, and his cultural background that leads to the
use of a certain ‘code’. In the process of concretization, which is a specific
kind of perception, ‘decoding’ goes the other way round. The perceiver needs
not only sensory abilities to grasp the material features of the work, but also
needs the proper cultural background to ‘decode’ the work of art. If his senses
are significantly different from the creator’s, his ‘decoding’ might lead him to
results unpredicted by the creator. The same goes for the cultural background. Finally yet importantly, we must remember about the ecology of both
processes that might derail the final results. Therefore, the work of art is intentional: it is only fully present in the intentional grasp of all the participants
in the process. Intentionality is realized when the object is grasped with all its
aspects and the viewer makes personal sense of it. Our self-identity, which is
based on perceptual experiences but immersed in cultural entanglements,
relates to artworks that have the same basic phenomenological structure:
a physical appearance bearing a multitude of cultural meanings and dependencies. In addition, the very fact of the materiality of an artefact—its temporal persistence—bears its own meaning, i.e. it gives the individual a reference point in time.
I state that a similar process takes place when we shape our personal and social selves in enculturation into society. Only here is the very first intentionality of the creator of the work less important than the intentionality of the ‘cultural mediators’, be they parents, teachers, peers or, most importantly, ourselves. Their (or our) intentions become crucial in the process of the first
reading of a work (or any other artefact) and the interpretations or ecology
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introduced by these mediators are internalized by the subject (us), thereby
becoming part of self-identity. For example, a picture is shown to a subject at
school by a teacher. The subject is instructed to see in this picture not only
a picture, but also a portrait of an important military commander, along with
a story of a war between the subject’s country and another. In this war, the
commander was an important figure who led his country to victory. I suggest
that many times, when a subject happens to be confronted with a situation
regarding his country and another, he might recall the portrait of the commander, helping him to identify himself as a citizen of his country. Therefore,
the intentionality of grasping the full sense of a work of art becomes significant to the construction of personal self-identity.
The social institutions that enable us to interact with artefacts direct our personal identifications with the objects. The ways in which objects are contextualized become the ways in which we identify with them. At a group level,
cultural institutions shape identities discursively, while on a personal level
the identification happens as a memory-based extension in which the object
becomes a hallmark of an individual’s relation to the cultural circle.
My argument can and should be seriously expanded to other cases of personal
identification via material objects. For example, tokens of personal memories—be they jewelry inherited from a grandmother, or a childhood toy—can
serve as vehicles of one’s personal identity bearing meaningful associations
with memories of one’s life. The same is true of objects of religious cults, national banners or state emblems. However, these types of objects require
wider analyses that would embrace religious practices or civil patriotism rituals, in order to explain fully the cultural encryption of such symbols.

5. Summary
I believe this research can provide a slightly different perspective for aesthetics—especially empirically grounded aesthetics—when looking for the reasons
that visual arts actually exist within almost every society in the world, and
why they have been here since almost the beginning of humanity. This can
also shine a little new light on the analysis of a work of art as a material object, and the cultural significance of this obvious fact.
I have defined new kinds of cognitive extensions that our minds can establish
with the environment, i.e. objects of art. I have also shown that our selfidentity is a cognitive category that can be an object of extension into the
world. I suggest that we need to think of art and other artefacts of material
heritage in every culture as an extension of our personal self-identity. I argue
that when we are confronted with a situation that requires us to recognize our
personal self-identity, we intentionally (in Ingarden’s terms) turn to the recall
of material objects that are significant for self-identity. In the intentional pro-
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cess, we make sense of the material object and build our identity through it.
This includes the cultural institutions that shape our identities on a very personal level and supply us with both artefacts and a crucial socio-cultural context for them. The ‘politics of display’ can be drawn from phenomena happening on an individual level.
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Abstract
The study of the brain mechanisms of mnemonic traces has recently been
given substantial impetus by the development of various advanced techniques
that can be used in humans and animals. The message of such studies is that
the mnemonic traces or engrams of specific experiences are now being identified. This message, however, misrepresents what has actually been accomplished. None of the studies provides evidence that engrams of specific memories such as fear of shock are identified, exclusive of brain activation patterns corresponding to the operations of encoding or consolidation and/or
retrieval. This note is meant to rectify that false impression by placing the
otherwise impressive findings in their proper perspective: Thus far only the
broad outlines of traces of the mnemonic operations combined with those of
sensorimotor tasks in animals (and not of episodic experiences in either animals or humans) have been discerned. While this is a major accomplishment,
to view it as equivalent to the discovery of engrams of specific experiences is
to indulge in hyperbole that is counterproductive to inquiry and undermines
the authority of science in the eyes of the general public.
Keywords: memory; neuronal encoding; conscious recollections; neuroscience; mnemonic traces.

With the advent of neuroimaging, Lashley’s (1950) unsuccessful and longabandoned search for the engrams of implicit memories was resumed, only,
this time, with the aim of identifying the neuronal circuits of both implicit and
explicit memories, notably memories of personal episodes. There has never
been a question as to whether engrams of implicit memories, that is, of sensorimotor habits or automatisms exist in the brain but it also appears to some
that there is little doubt that similar engrams representing episodes exist as
well. The latter belief was vindicated by Wilder Penfield’s reports (e.g.
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Penfield and Perot 1963) that electrical stimulation of the exposed cortex elicits complex episodic memories in the manner that pressing the “play” button
on an old tape-recorder may initiate the re-playing of a song. The same belief
motivates much of the neuroimaging work with humans and animals cited in
a highly informative review (Josselyn et al. 2015). But have engrams of any
memories at all and of personal memories in particular ever been isolated as
some of the reviewed studies imply and, more importantly, what would be the
requirements for accomplishing such a feat?
I wish to propose here that such a feat has yet to be accomplished and to also
outline the prerequisites for its possible future accomplishment. Specifically,
I will suggest that (a) engrams obtained from animals in the context of sensorimotor learning tasks may not be construed as codes of episodic experiences like the experience of “fear of shock”; (b) that whether found in animals or
humans, such mnemonic traces as those discussed in the aforementioned review may not be said to correspond exclusively to the items learned or memorized and (c) that the only indications of item—specific engrams, as exemplified, for instance, in a recent study of Deuker et al. (2013) concern concepts
and not episodic experiences; that, in short, the impressions the reader of the
relevant literature may form are likely to be misleading and, to that degree,
counterproductive to the conduct of further inquiry.
There are several conjectures as to the nature of engrams of all types of memories whether implicit or explicit, that is episodic (i.e. memories of personal
experiences of events) and semantic, such as experiences of the meaning of
concepts. Most are based on the notion of cell-assemblies (Hebb 1949) whereby separate circuits of interconnected neurons code for the names of concepts,
for the content of both, concepts and events, and for each of the countless sensorimotor habits. It is also universally accepted that consolidation of all types
of memories requires activation (possibly repeated) of special purpose brain
mechanisms or networks (that is networks that handle all experiences) that
are believed to reside in the limbic cortex and parts of the neocortex and that
recognition of a concept or the re-experiencing of an episode, involves the
activation of retrieval mechanisms (either the same or different from those
that mediate consolidation) which, in turn, re-activate the dormant itemspecific engram. As the authors of the review cited above state “…an engram
exists beyond the operations and processes required to form and recover it”
(Josselyn et al. 2015: 521). These notions, however, give rise the technical
problem of how to image separately the activation of the mechanisms of retrieval and consolidation from that corresponding to the mnemonic trace of
specific episodes.
Moreover, relevant studies, to the degree that involve animals, (e.g. Davidson
et al. 2009) could never support the claim that the engrams of explicit episodic
experiences (like fear) have been identified, for a very simple reason: the ac-

75

www.avant.edu.pl/en
tivity recorded during encoding of the episode from an animals’ brain as well
as its spontaneous re-emergence later (purportedly during the stage of consolidation) corresponds to the entire learning task which entails specific sensory
and motor events plus the activation of the operation-specific networks (of
consolidation and of spontaneous retrieval). It is also completely conjectural
whether the engrams correspond to a subjective experience in animals similar to that of the human fear. Therefore, the impression that recent neuroimaging studies have identified engrams of episodes (that is, once again, engrams of explicit experiences like fear) is factually incorrect.
Equally problematic would be interpreting the results of the human studies
purportedly furnishing evidence for episodic memory engrams. Such studies
involve measurements of the hemodynamic response patterns of human subjects during encoding of episodes and computation of their similarity to those
emerging spontaneously later, either during sleep (e.g. Maquet et al. 2000;
Peigneux et al. 2004) or during a post-encoding awake period (e.g. Peigneux et
al. 2006; Tambini et al. 2010; Staresina et al. 2013). Assuming replicability of
the reported findings which is not readily obtained with measurements and
calculations of the type involved in such studies (see e.g. Papanicolaou 2015)
one would still be unjustified concluding that the patterns in question are
those of the particular episodic engrams rather than those corresponding to
both the activation of the consolidation and spontaneous retrieval mechanisms, common to all experiences, plus, possibly, those corresponding to the
specific episodic trace being established. Yet some authors do make such unjustifiable claims as “…. we can now study the dynamics of memory processes
of specific experiences…” (e.g. Staresina et al. 2013: 21159)
There is however, a particular genre of studies exemplified, as previously
mentioned, by that of Deuker and his associates (Deuker et al. 2013) that could
enable, in principle, the identification of individual mnemonic traces. However, none of those have reported the identification of the engrams of episodic
experiences but only those of concepts, which is an altogether different matter: Episodes, in order to be experienced as meaningful events, presuppose
knowledge of the nature of each perceived, or imagined, or thought of, element that constitutes them; knowledge, for instance, of what the percept “table” is and what “eating” means, in order for one to experience the episode of
“eating out with friends” as a meaningful event. These constituents, that are
many and varied even in very simple episodes, are semantic memories, that
is, concepts.
Concepts come in two basic varieties: abstract and concrete. Both types consist of the words that name them and of their semantic content. In the case of
concrete concepts, the content is, or can be, a sensory (e.g. visual) mental image. In the case of the abstract concepts the content is harder to specify. On
one view, the one forcefully advanced by Berkeley—see especially his “Intro-
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duction” (Berkeley 1710/1881)—the content of abstract concepts is but a collection of concrete, that is, sensory or pictorial images sharing some cardinal
attributes and the words that name them. Whether this view is correct or not
is of little importance here since the functional neuroimaging literature concerns engrams of concrete concepts of, mostly, visual objects.
But assuming, once again, that the reported results of these studies (e.g. Haxby
et al. 2001; Cox and Savoy 2003; Hoshi et al. 2005; Kay et al. 2008; Mitchell et
al. 2008; Naselaris et al. 2009; Just et al. 2010) usually involving the technique
of multivariate pattern analysis (MVPA) are replicable and valid, they concern
not episodic memories but individual concepts. And, unless and until the first
evidence of isolation of episode-specific engrams appear, it is not at all advancing the proper conduct of inquiry if scientists entertain themselves and
the public with tales of possible yet still unrequited wishes, presented in the
guise of fact.
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Abstract
The paper is a commentary on McCaffrey (2015). I begin by arguing that the
two views on brain pluripotency that McCaffrey intends to reconcile, namely
those of Price and Friston (2005) and Klein (2012), are not really in conflict.
The alleged disagreement between them stems from two interpretative failures: first on the part of Klein, who has misrepresented the views of Price and
Friston, and second on the part of McCaffrey, who has misconstrued Klein’s
position. I then take issue with McCaffrey’s claim that each of the structurefunction mapping strategies he discusses allows researchers to discover a different kind of pluripotency: (1) where each subregion of a pluripotent brain
area performs a specific function, (2) where a brain area performs a single
function in multiple mechanisms (networks), and (3) where a brain area performs multiple functions in multiple mechanisms (networks).
Keywords: cognitive neuroscience; brain pluripotency/multifunctionality;
structure-function mapping strategies; functional cognitive ontology; kinds of
multifunctionality; cognitive ontology revision; systematic mapping; contextsensitive mapping.
Current research in cognitive neuroscience suggests that most areas of the
human brain are pluripotent. For example, according to a meta-analysis conducted by Michael L. Anderson (2010), if the brain is divided into 66 large cortical regions of interest (ROIs) proposed by Hagmann et al. (2008) then a typical region is activated by tasks from nine out of eleven domains (the domains
used by Anderson include: action execution, inhibition and observation, vision and audition, attention, emotion, language, mathematics, memory and
reasoning). The pluripotency persists even if the brain is carved up into 998
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smaller areas—in which case the average brain region is implicated in performing functions from over four domains (see Anderson 2010: 258).
This raises a number of questions regarding function–structure mappings
obtained through neuroimaging and lesion studies. Does every brain region
perform a single function connected somehow with the different tasks it involves or does it perform different functions in different contexts? If genuine
pluripotency exists, how can we account for it? Do results of neuroimaging
studies place any constraints on processes posited within cognitive psychology? If so, what are those constraints? Is it possible to construct a correct functional ontology, i.e. a systematic function-structure mapping that would help
us to predict function from structure and structure from function, and, if so,
then what methodological guidelines should we appeal to in this endeavor
and why?
Joseph B. McCaffrey (2015) appears to be solving one of the problems concerning pluripotency. He argues that there is no single strategy for discovering
structure-function mappings because there are different kinds of multifunctionality: whether a given strategy works or not depends on the mechanistic
organization of the brain region involved. This functional heterogeneity hypothesis, as he calls it, is intended to resolve a debate between Cathy J. Price
and Karl J. Friston (2005) and Colin Klein (2012).
McCaffrey distinguishes three methods of dealing with apparent pluripotency.
The first, which he calls the subdivide-and-conquer strategy, consists in looking
for distinct subareas underlying each function. If this strategy succeeds then
the brain region under investigation is revealed to consist of separate functionally specific circuits.
The second method, which McCaffrey calls the systematic mapping strategy
and attributes to Price and Friston (2005), consists in treating multiple tasks as
a single, more abstract cognitive function. (The name of this approach comes
from the fact that, according to McCaffrey, its purpose is to obtain systematic
mappings, which would enable us to predict function from structure and vice
versa.) More specifically, if system S is described as performing functions f1, f2
and f3 then we should find a level of description at which functions f1, f2 and f3
are instances of a single “suitably general” function F. For example, the left
posterior lateral fusiform (PLF) is activated when subjects are: (1) viewing
words, (2) reading, (3) naming pictures, (4) viewing pictures of animals, (5)
making action decisions or (6) imagining objects (this is intended as an illustration, so the list is incomplete). After analyzing the available data, Price and
Friston have concluded that, since PLF activation is strongest when a motor
response is retrieved from sensory clues, it would be best to label PLF as
a sensorimotor integration area (see Price & Friston 2005: 265-267). At this
level of description, then, PLF performs a single cognitive function. Although
calling PLF a sensorimotor integration area allows Price and Friston to make
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a persuasive argument for revising the received cognitive ontology of reading,
it does not yield a systematic mapping, as sensorimotor integration does not
imply PLF activation (after all, most of the cortex is engaged in sensorimotor
integration in one way or another). This is why “the systematic mapping
strategy” is a bit of a misnomer. From now on I am going to call this method
“the find-a-suitably-general-label strategy”.
The third method of coping with multifunctionality, attributed to Klein (2012),
is the context-sensitive mapping strategy. Klein argues that the find-a-suitablygeneral-label strategy may yield trivial mappings. Instead, he proposes that
brain region activations be mapped out relative to coactivation of other regions. Thus, brain region R1 may perform function f1 in one context, namely
when region R2 is also activated, and function f2 in another context—when
region R3 is activated. In short, the function of a brain region depends on the
neural network in which the region is being embedded.
McCaffrey reconciles the three strategies by adopting Carl Craver’s (2001)
mechanistic perspective and observing that there are three kinds of multifunctionality, each of which corresponds to a strategy discussed above. First,
if a system component performs a number of functions and is decomposable
into subcomponents such that every function of the component is performed
by a different kind of subcomponent then this can be discovered by adopting
the subdivide-and-conquer strategy. Arguably, this is not even a case of genuine pluripotency, since if the whole brain were made up of such “multifunctional” components, each sufficiently small brain area would perform a single
function. Second, if a component (brain region) performs the same function
in different mechanisms then Price and Friston’s find-a-suitably-general-label
strategy will probably help to discover that. And, third, if a component (brain
region) performs different functions in different mechanisms then Klein’s
context-sensitive mapping strategy is called for. “The trick is determining
when each approach is needed,” concludes McCaffrey (2015: 1021).
Everyone should be happy with this solution. Klein as well as Price and Friston appear to be partly right and, owing to McCaffrey’s perspicacity, the reader can now appreciate the exact nature and the limitations of their respective
insights. Another victory for philosophy? Unfortunately, there are a few problems with McCaffrey’s discussion.
First of all, there never was a genuine disagreement between Klein on one
side and Price and Friston on the other, though Klein (2012) suggests otherwise. According to Klein, Price and Friston attempt to explain away the pluripotency of the brain by exploiting the trivial fact that anything that is describable as having multiple functions can also be described as having a single
function. As he remarks, “Perhaps brain regions only appear pluripotent because we have not specified their function in suitably general terms. Make it
abstract enough, and we will find that brain regions do only one thing after
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all. Price and Friston take exactly this line.” (Klein 2012: 954). But if this is
what Price and Friston had in mind, their paper would have never seen the
light of day. No peer-reviewed journal, let alone a respectable one, like Cognitive Neuropsychology, would have published it. The reason is clear. Everybody knows that you do not do cognitive neuroscience by pulling cheap linguistic tricks.
In case the reason I have given strikes you as too a priori, let me also quote
a passage from the introduction to Price and Friston’s paper:
The simplest interpretation of functional neuroimaging data would be a one-to-one
mapping between a cognitive process and an anatomical region. However, the
brain clearly does not and cannot operate in this fashion, not least because the number of hypothesised cognitive processes exceeds the number of brain regions supporting them. (Price & Friston 2005: 262, emphasis added)

Similar remarks can be found in section “Structure-function mappings” (Price
& Friston 2005: 272). In point of fact, the functional ontology Price and Friston
envisage is a hierarchical structure. This implies that single regions and functions at a higher level are often decomposed into multiple regions and functions at a lower level. Needless to say, there is no mention of purging the
functional ontology of one-to-many mappings between structure and function
(pluripotency), as that would render the ontology empirically inadequate. The
mappings proposed are not systematic in the sense of necessarily providing
two-way predictions, but in the sense of being comprehensive and integrative
(informed by various strands of psychological and neuroscientific research).
One of Price and Friston’s arguments is that we can use good functional ontologies to revise the biologically unconstrained cognitive categories provided by
psychology, which may in a sense reduce apparent pluripotency. They do not
claim, however, that all pluripotency can be eliminated in this fashion. It may
also be worth noting that Price and Friston’s proposal is entirely compatible
with the sort of context-sensitive mapping advocated by Klein.
The second problem is that McCaffrey has misrepresented Klein’s position just
as Klein before him misrepresented the views of Price and Friston. To wit,
Klein does not claim that it is always a bad idea to use labels that capture all
the tasks a brain region has been discovered to support. He merely observes, quite rightly, that relabeling brain regions will not make pluripotency go away. In other words, he does not advocate abandoning the find-asuitably-general-label strategy altogether—he only argues for network35
oriented analysis.

35

McCaffrey says: “Colin Klein (2012) offers a very different take on multifunctionality: neuroscientists must abandon systematic mappings in favor of context-sensitive ones” (2015: 1014). Klein,
on the other hand, writes: “I agree with Price and Friston that we need to rethink our cognitive
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The third problem is that, although neat and pleasing, McCaffrey’s claim that
each strategy used separately may lead to the discovery of a different kind of
pluripotency is false. A quick reminder: when successful, (1) the subdivideand-conquer strategy is supposed to show that each of a region’s functions is
performed by a different subregion, (2) the find-a-suitably-general-label strategy is supposed to show that a region supports a single cognitive function
across multiple domains and (3) the context-sensitive mapping strategy is
supposed to reveal that a region performs variable functions in multiple domains. The trick, to repeat, is knowing when to take which approach.
The truth seems somewhat different, though. If we characterize the methodology of cognitive neuroscience in terms of the three strategies discussed by
McCaffrey—and it should go without saying that such a description would be
grossly oversimplified and incomplete—we would have to conclude that,
when it comes to discovering functional mappings, researchers must repeatedly use both the subdivide-and-conquer and the context-sensitive mapping
strategies. The former allows them to increase precision, whereas the latter
yields a structured representation of collected data. The methods must be
used repeatedly because new neuroimaging techniques offer new opportunities for subdividing and conquering. The fact that we have not discovered
a pluripotent brain area to be composed of function-specific subareas does not
imply that the brain area in question is not so composed, since our imaging
techniques may be insufficiently precise. Similarly, when an area is discovered to be so composed, new neuroimaging findings may force us to attribute
a new function to it and thereby render it pluripotent all over again. Also,
pace McCaffrey, the context-sensitive mapping strategy may lead us to discover not only that an area performs variable functions in different mechanisms,
but also that it performs a single function in different mechanisms. This
would happen if we saw the same function being performed by a region in
more than one context (I would argue that most of the time researchers recognize that the same function is being performed, even if different groups
36
refer to it by different names—no special strategy is required ). In a degenerate case, the context-sensitive mapping strategy may even yield systematic
37
mappings—if the same function showed up in all the contexts.

categories. There is a different lesson we might draw” (2012: 956). He even discusses how to use
the context-sensitive mapping strategy to drive ontology revision (see Klein 2012: 957-959).
36
Of course, this may not be easy. As Kaplan and Craver (2016) point out, meta-analyses of neuroimaging findings are prone to gloss over differences in task and control conditions, contaminating our measurements of functional diversity. We can perhaps explain away at least some of the
pluripotency by appealing to the presence of various kinds of noise in our data.
37
Since the framework of context-sensitive mapping is an extension of context-free mapping,
context-free mappings are reducible to context-sensitive mappings.
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The status of the find-a-suitably-general-label strategy is different. Though it
may sometimes facilitate discovery, its heuristic value is negligible. In order
to discover that various groups of researchers call a single task by different
names, one needs theoretical insight and an in-depth knowledge of the kind of
tasks involved in each domain. A blind search for a “suitably general label”
would be futile because no one would be able to recognize which proposed
label was appropriate. In the typical case, relabeling serves to facilitate communication rather than discovery. In fact, the discovery precedes, and often
motivates, the relabeling, and not the other way around.
It is worth noting, however, that the find-a-suitably-general-label method is
easily replaced by a better and more general approach of revising the cognitive ontology. It is probably the latter strategy that McCaffrey has in mind
when he claims that it can lead to establishing that an apparently pluripotent
brain region performs a single cognitive function. Although difficult to characterize in sufficient detail, ontology revision is an important tool in the cognitive neuroscientist’s toolbox. Besides reducing apparent functional diversity,
it may help us discover both kinds of genuine pluripotency discussed by
McCaffrey. For one thing, ontology revision may reduce functional diversity
in one domain at the price of increasing it somewhere else. For another, ontology revision may involve adding a new cognitive function rather than removing an existing one.
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Abstrakt
W tle głównego tematu pracy „The cultural ecosystem of human cognition”
Edwin Hutchins podejmuje próbę sprecyzowania, co należy rozumieć przez
poznanie rozproszone, odróżniając je od umysłu rozszerzonego i innych hipotez testowalnych empirycznie. Próbuję pokazać, że dokonana tam charakterystyka teorii poznania rozproszonego jako perspektywy badawczej pozostawia
pewne niejasności, choć sama teoria jest interesująca między innymi w szerszym kontekście wyjaśniania w kognitywistyce.
Słowa kluczowe: kognitywistyka; poznanie rozproszone; rozproszony system
poznawczy; umysł rozszerzony; interakcja.

Naturalną konsekwencją przeszło ćwierćwiecza badań nad poznaniem rozproszonym (ang. distributed cognition) było ich dopracowanie i dalsze aplikacje. Można to zaobserwować na przykładzie prac pioniera i najbardziej znanego przedstawiciela tego nurtu, Edwina Hutchinsa. Bazując na metodzie etnografii poznawczej i obierając za przedmiot badań naturę poznania w różnorodnych strukturach aktywności, ów kognitywista i antropolog obejmował
już swoimi obserwacjami kulturę Wysp Trobriandzkich, systemy nawigacji
i awiacji, społeczność małp człekokształtnych, interakcje człowiek–komputer,
praktyki naukowców, a niedawno również społeczność delfinów. Dokonywał
także obliczeniowych symulacji procesów kulturowych, a ponadto formułował projekt przyszłej ekologii poznawczej, analizując praktyki kulturowe jako
aktywność poznawczą w ramach określonych ekosystemów. W obliczu tak
rozległego zakresu dociekań nietrudno o pytanie, co szczególnie istotnego
badawczo łączy tak różne struktury jak na przykład kokpit samolotu, zwyczaje delfinów i grupę ludzi formujących kolejkę przed sklepem, jeśli odwołać się
do badań tego autora.
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Odpowiedź przynosi praktycznie każda kolejna praca Hutchinsa. Co jakiś czas
jednak (nie za często) autor ten czuje się zobligowany do ponownego precyzowania, czym jest, a czym na pewno nie jest samo poznanie rozproszone. Tak
właśnie czyni w swojej pracy z 2014 roku, zatytułowanej „The cultural ecosys38
tem of human cognition” . Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie
możliwości i sensu nauki o kulturowym systemie poznawczym, a przede
wszystkim uczynienie go widzialnym, identyfikowalnym badawczo. Punktem
wyjścia jest tutaj koncepcja umysłu rozszerzonego (extended mind) (Clark
i Chalmers 1998/2008). Rozwijaną przez Andy’ego Clarka analizę związków
między zasobami wewnętrznymi a zewnętrznymi (np. Clark 2008) Kourken
Michaelian i John Sutton traktują jako konsekwentne ujęcie poznania rozproszonego (Michaelian i Sutton 2013: 3–6). Hutchins potwierdza istnienie pewnych związków między koncepcją umysłu rozszerzonego a poznania rozproszonego, widzi jednak potrzebę wskazania ważnych różnic. W tym celu wymienia dwie zasadnicze cechy pierwszej koncepcji. Jedną jest to, że koncepcja
umysłu rozszerzonego dotyczy pewnego rodzaju poznania; w jej świetle
umysł czasami rozszerza się poza mózg, a czasami nie. Druga to wymóg, by w
systemie umysłu rozszerzonego dało się wyróżnić centrum tego systemu –
a jest to zwykle mózg lub też cały organizm.
Jak ma się do tych cech poznanie rozproszone? Jak podkreśla autor klasycznej
dla tej teorii pracy Cognition in the wild, nie oznacza ono żadnego określonego
rodzaju poznania, ale jest podejściem czy też sposobem badania każdego rodzaju poznania. Opiera się to na założeniu, że „wszelkie przypadki poznania
m o ż n a t r a k t o w a ć j a k o wyłaniające się z rozproszonych procesów. Dla
każdego procesu poznawczego musi istnieć sposób ujęcia go jako rozproszonego”. Dlatego też – zdaniem tego autora – „podejście to nie wnosi żadnych
twierdzeń o naturze świata. Jest raczej sposobem patrzenia na ten świat” (Hutchins 2014: 36).

Przyjrzyjmy się szczegółom takiego (domyślnie) klasycznego i „prawomyślnego” ujęcia teorii poznania rozproszonego:
Jednostkę analizy stanowi tutaj rozproszony system poznawczy (distributed
cognitive system), a więc struktura złożona z różnorodnych czynników: materialnych (biologicznych lub sztucznych), ludzkich, kulturowych, między którymi zachodzą interakcje – w wymiarze przestrzennym lub czasowym. Grani38

E. Hutchins. 2014. The cultural ecosystem of human cognition. Philosophical Psychology, Vol. 27,
No. 1: 34–49. Zob. również: E. Hutchins. 2006. The Distributed Cognition. Perspective on Human
Interaction. W: N.J. Enfield i S.C. Levinson, red. Roots of Human Sociality: Culture, Cognition and
Interaction. Berg Publishers: Oxford: 375–398; E. Hutchins. 2001. Cognition, distributed. W: N.
Smelser i P. Baltes, red. The international encyclopedia of the social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier: 2068–2072; E. Hutchins. 1995. Cognition in the wild. Cambridge. MA: MIT Press:
m.in. 128-129, 353–374.
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ce tej jednostki nie są z góry ustanowione, ale zależą od przedsięwziętego
problemu badawczego i tym samym skali badanego systemu, który może ulegać zmianie w toku swojej aktywności i tym samym owe granice przesuwać.
Jak stwierdza dalej autor komentowanego artykułu, właściwymi pytaniami
w ramach tej perspektywy nie są pytania o to, czy poznanie jest rozproszone,
czy nie jest, ani czy bywa ono rozproszone, lecz pytania o komponenty systemu poznawczego, relacje między nimi, czy też o to, w jaki sposób procesy poznawcze wyłaniają się z interakcji w systemie (2014: 36).
Według Hutchinsa przy tym ujęciu nie można potwierdzić ani obalić perspektywy poznania rozproszonego; nie ma ona żadnych założeń empirycznych.
Natomiast można stawiać hipotezy empiryczne w jej obrębie, na przykład
hipotezę umysłu rozszerzonego, którą da się wykazać lub odrzucić w toku
badań empirycznych (2014: 36–37).
Istnieje wiele przestrzennych skal rozproszonych systemów poznawczych.
Przykładem może być po prostu mózg. Systemem o szerszej skali byłaby
struktura całego ciała, w ramach której funkcje poznawcze są rozproszone
między obszarami mózgu a organami ciała, co zdaniem Hutchinsa dobrze
naświetlają ostatnie badania nad multimodalnością percepcji. Z drugiej strony
jednak należy tutaj unikać skojarzeń z teoriami modularności umysłu proponowanymi przez Jerry'ego A. Fodora, Marvina Minsky'ego czy Stevena Mithena (Hutchins 2014: 37).
Rozproszony system poznawczy to również aktywny człowiek wraz z narzędziami, którymi się posługuje; to także grupa ludzi współdziałająca ze sobą,
posługująca się artefaktami lub nie; to funkcjonalne struktury człowiek–
artefakt, takie jak kokpity pojazdów (jak w najbardziej znanych badaniach
Hutchinsa nad systemami nawigacji i awiacji (Hutchins 1995a, 1995b)), laboratoria, instytucje finansowe, sieć internetowa i tak dalej. Clarkowski umysł
rozszerzony zajmuje tutaj średni poziom skali. W takim systemie mamy do
czynienia z centralizacją poznawczą. Centra i granice są aspektami systemu
określonymi przez względną gęstość informacji przepływającej przez system.
Z perspektywy poznania rozproszonego pewne systemy mają jedno centrum, podczas gdy inne mają ich więcej lub (względnie) żadnego (Hutchins
2014: 37).
Autor „The cultural ecosystem…” odwołuje się również do rozległego obszaru
inteligencji zbiorowej (collective intelligence), w ramach której jednostkami
systemu poznawczego są samodzielne, aktywne podmioty poznania (agents).
Przykładów dostarczają tutaj badania nad społecznościami owadów, rynkami
ekonomicznymi czy mediami społecznościowymi (2014: 37).
W ramach podejścia „rozproszonego” poszukuje się zasad użytecznych w odniesieniu do przenikających się bardzo różnych systemów poznawczych
o wielorakich skalach. Przykładem takiego obszaru badawczego miałaby być
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dziedzina języka, realizowanego we wspólnocie indywidualnych systemów,
nigdy w ramach jednego. Wyłanianie się danego języka to proces poznawczy,
który ma miejsce w ewoluującym ekosystemie poznawczym, obejmującym –
jak chce Hutchins – zarówno wspólny świat obiektów i zdarzeń, jak i wewnętrzne zasoby możliwości adaptacyjnych każdego członka danej wspólnoty
językowej (2014: 37-38; zob. także: Hazlehurst i Hutchins 1998).
Innym przykładem zastosowania zasad odpowiednich dla różnoskalowych
systemów ma być hipoteza fraktalnej natury poznania. W jej ramach można
charakteryzować inteligentne systemy poprzez istnienie lokalnych obszarów
wysokiej łączności (interconnectivity) w odróżnieniu od obszarów o słabej
łączności. Hipotezę tę daje się ująć w kategoriach złożoności systemów poznawczych na wszystkich poziomach.
Autor „The cultural ecosystem…” odnosi się również do względnie nowej hipotezy mózgu jako maszyny predykcyjnej (zob. np. Clark 2013), a więc nastawionego na przewidywalne doświadczenia. W tym świetle warto rozpatrywać
badania Hutchinsa w zakresie testowania hipotezy, że praktyki kulturowe
wykazują tendencję do zmniejszenia entropii i jednocześnie zwiększania
przewidywalności we wszystkich skalach kulturowego ekosystemu poznawczego (Hutchins 2012).
Badacz ten podkreśla, że prezentowana przez niego perspektywa daje możliwość uchwycenia rzeczywistego poznania w realnym świecie. Umożliwiają to
nowe techniki pomiarowe, które pozwoliły na „wyprowadzenie” obserwacji
poza zamkniętą przestrzeń laboratoryjną, wspierając metodę etnografii poznawczej (2014: 43).

Czy teoria poznania rozproszonego, scharakteryzowana przez Hutchinsa jako
perspektywa badawcza, rzeczywiście jest na tyle neutralna oraz „nieskażona”
ontologicznymi założeniami, jak chciałby ów autor? Co takie ujęcie może dać
kognitywistyce? Czy pośrednio krytykowani tutaj, pochopni interpretatorzy
omawianego podejścia utożsamiali przysłowiowy palec z księżycem? Co i czy
wiele zmienia w naszej wiedzy o badaniach nad usytuowaniem poznania dokonana przez Hutchinsa klaryfikacja?
Sądzę, że autor „The cultural ecosystem…” pozostawia czytelników z pewnymi
mankamentami swojej charakterystyki teorii poznania rozproszonego. Już
samo rozumienie poznania, z jakim mamy tutaj do czynienia, nie daje się łatwo podciągnąć pod wspomniane uniwersalistyczne ambicje. W omawianym
tekście akurat brakuje jasnej definicji, jednak znajdujemy ją chociażby
w książce Cognition in the wild: poznanie jest tam rozumiane jako obliczanie
realizowane poprzez wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie stanów
reprezentacyjnych (1995a: 49). Wydawałoby się więc, że ujęcie procesu poznawczego w kategoriach komputacjonizmu i reprezentacjonizmu bezkoli-

88

AVANT Vol. VI, No. 2-3/2015
zyjnie łączy perspektywę Hutchinsa z dość klasycznym podejściem w naukach
poznawczych. Jednak okazuje się to dość zwodnicze, gdy przyjrzymy się zakresowi, jaki autor Cognition in the wild przypisuje poznawczym reprezentacjom i poznawczym procesom obliczeniowym. Przedstawia nam coś w rodzaju sytuacji (technicznej, nie egzystencjalnej) Guliwera w krainie olbrzymów:
wymarzoną dla psychologa poznawczego możliwość bezpośredniej obserwacji procesów zachodzących w systemie poznawczym – nie „w głowie”, tylko
w otoczeniu, gdzie reprezentacje poznawcze są namacalnymi, często wizualnymi reprezentacjami zewnętrznymi, podobnie jak ich wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie, niejako dosłownie „z rąk do rąk” (1995a: 128–
129). Trudno jednak uznać reprezentacje zewnętrzne (jak mapy, diagramy, ale
również gesty) za niekontrowersyjnie równoważne umysłowym reprezentacjom wewnętrznym. Nie ma też powszechnej zgody co do tego, że współdzielona aktywność grupy ludzi rozwiązujących określony problem stanowi aktywność poznawczą w oczywistym sensie tego słowa, a nie po prostu zachowanie, tak jak chcieliby bardziej ortodoksyjni teoretycy. Jak przypominają
Fred Adams i Kenneth Aizawa w kontekście Cognition in the wild, klasyczny
komputacjonizm nie utrzymuje, że każde obliczanie (przetwarzanie stanów
reprezentacyjnych) jest rodzajem poznania, ale że pewne formy obliczania
39
konstytuują poznanie (Adams i Aizawa 2008: 88) .
Dyskusyjnym twierdzeniem Hutchinsa zawartym już explicite w komentowanym artykule jest przytaczane tu wcześniej przekonanie, że perspektywa poznania rozproszonego nie wnosi żadnych założeń co do natury świata (tylko
jest „raczej” sposobem patrzenia na ów świat) (2014: 36). Nie wydaje się, żeby
jakakolwiek perspektywa badawcza mogła nie czynić istotnych zobowiązań
ontologicznych. Dzięki nim możliwe jest to, na co wskazuje badacz w dalszej
części swojej wypowiedzi: chodzi o sposób widzenia świata, w ramach którego
dobiera się odpowiednie skale badawcze tak, by ujawnić pewne całości jako
wyłaniające się z interakcji między częściami (tamże). I takim daleko idącym
założeniem jest dyskutowane przed chwilą i zawarte w samej nazwie teorii
założenie wieloskalowości i praktycznie nieskończonej rozciągliwości systemów poznawczych. Na każdym takim poziomie możemy mieć do czynienia
z poznaniem.
Owe minimalne założenia co do „natury świata” są również konieczne, by
móc dookreślić samo rozproszenie – czyli interakcję, jak je bezpośrednio charakteryzuje Hutchins (2006: 376). Nie można poprzestać tutaj na założeniu, że
teoretycznie wszystko może wchodzić w interakcje ze wszystkim. Teoria poznania rozproszonego nie ma też stanowić wersji teorii aktora-sieci (ANT)
opartej na założeniach o proweniencji konstruktywistycznej (zob. np. Latour
39

Ci sami autorzy jednak błędnie identyfikują rozproszony system poznawczy tworzony przez
skupioną na nawigowaniu załogę statku jako rodzaj super-umysłu, a więc przeciwnie do intencji
Hutchinsa (tamże).

89

www.avant.edu.pl/en
2005). Choć sam Hutchins jawnie nawiązywał do ANT (np. Hutchins 1995a:
132-133, 143; Hutchins 2001: 2069), niemniej ta ostatnia jest teorią z zakresu
nauk społecznych, podczas gdy teoria autora Cognition in the wild wpisuje się
w zakres nauk poznawczych i w odróżnieniu od tamtej ma ambicje naturalistyczne. Co istotne: ANT przypisuje sprawczość czynnikom ludzkim i pozaludzkim bez różnicowania ich, natomiast teoria poznania rozproszonego zakłada ich potencjalną rolę jako komponentów procesu poznawczego w takim
czy innym systemie.
Interakcja stanowi źródło zarówno nowych struktur poznawczych, jak i wiedzy uzyskiwanej w toku aktywności danej struktury. W zależności od skali
systemu, pewne procesy poznawcze można, a innych nie można sprowadzić
do aktywności indywidualnych podmiotów poznania, stanowiących wówczas
część większej struktury. Chociaż teoria poznania rozproszonego nie określa
z góry bezwzględnych granic ani centrów systemów, lecz uważa wyznaczanie
ich za kwestię empiryczną, to musi na czymś opierać samą możliwość ich wyznaczania. Możliwość ta bazuje między innymi na przyjęciu takich cech informacji jak zróżnicowana gęstość oraz zdolność do przepływu (podatność na
przekazywanie) w obrębie systemu niezależnie od jego skali (zob. Hutchins
2014: 37). Otwartą kwestią pozostaje tutaj, co należy dokładnie rozumieć
przez owe „centra”, biorąc pod uwagę słowa Hutchinsa, że pewne systemy
mogą mieć jedno, a inne – wiele lub wcale. W omawianym tekście takim centrum określany jest organizm indywiduum lub jego mózg (przypadki systemu
umysłu rozszerzonego), a także kabina samolotu – strefa wysokiej gęstości
poznawczo istotnych praktyk kulturowych (2014: 36–37, 42–43).

Jak próbowałem pokazać, teoria poznania rozproszonego przedstawiona
przez Hutchinsa jako perspektywa badawcza nie jest tak uniwersalną teorią
bez założeń ontologicznych, płynnie łączącą kognitywistykę klasyczną z nowymi trendami, jak mogłoby się wydawać na podstawie komentowanej pracy
(2014). Z kolei w odniesieniu do przykładu z neurobiologii – a więc mózgu
jako systemu poznawczego – teoria ta najwyraźniej nie wnosi nic nowego,
ujmując strukturę neuronalną w sposób raczej oczywisty.
Natomiast dostrzegam inny potencjał omówionej perspektywy, który pośrednio uwypukla również sam Hutchins. Ambicje teorii poznania rozproszonego
zdają się wpisywać w dziedzinę sposobów wyjaśniania w naukach poznawczych. W szczególności wykazuje ona szereg zbieżności z neomechanicyzmem
(np. Machamer, Darden i Craver 2000/2011), w tym – przez ujawnianie mechanizmów przetwarzania informacji (np. Miłkowski 2013).
Wspomniane zbieżności stają się bardziej widoczne, gdy przywołamy możliwe definicje mechanizmu i wyjaśniania mechanicystycznego. Rozproszony
system poznawczy daje się wpisać w określenie mechanizmu poznawczego
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jako struktury przyczynowej złożonej z komponentów, których aktywności są
zorganizowane w sposób odpowiadający za przetwarzanie informacji strukturalnej. Wyczerpujące wyjaśnienie takiego mechanizmu powinno dostarczać
kompletnego opisu czynników istotnych dla danego zjawiska poznawczego.
Wydaje się to zgodnie z intencjami Hutchinsa; jego zdaniem teoria poznania
rozproszonego kieruje się radą Gregory'ego Batesona, usiłując ustalać takie
granice swoich jednostek analizy, które nie pozostawiają ważnych kwestii
niewyjaśnionymi ani niewyjaśnialnymi (Hutchins 2006: 376). Znaczenie teorii
poznania rozproszonego nie miałoby oczywiście polegać tutaj na zastąpieniu
neomechanicyzmu w wyjaśnianiu. Można natomiast wskazać dla niej potencjalnie ważną rolę w wyjaśnianiu kulturowego usytuowania poznania, w tym
– poznania społecznego, bez zapędów redukcjonistycznych, za to wychodząc
40
naprzeciw problemom indywidualizmu metodologicznego .

Przedstawiłem swoje wątpliwości w odniesieniu do ujęcia teorii poznania
rozproszonego jako perspektywy badawczej, zarysowanej w niedawno opublikowanym artykule Hutchinsa (2014), jak i – w różnym stopniu – w jego
wcześniejszych pracach. Jednocześnie wskazałem na pewien potencjał tej
teorii w wyjaśnianiu („czynieniu widzialnym”) mechanizmów różnych rodzajów poznania usytuowanego między innymi kulturowo, na co badacz ten kładzie duży nacisk. Parafrazując jego słowa: perspektywa poznania rozproszonego dąży do takiej reorientacji kognitywistyki, która włączy kulturę, kontekst
i historię w sam rdzeń rozumienia poznania (zob. Hutchins 2001: 2072).

Zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 8 (decyzja
nr DEC‐2014/15/N/HS1/03994).
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To make the system visible
Abstract: The paper is a comment on distributed cognition treated as an approach to
the study of all cognition. This account is presented by E. Hutchins in the article “The
cultural ecosystem of human cognition” (2014), as well as in other works.
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Abstract
1962 marked an important point in intellectual history not only for historians,
philosophers, sociologists and scientists but also for educated laymen. After
a long and productive decade Thomas Kuhn published his Structure of Scientific Revolutions as Volume 2 Issue 2 of the International Encyclopedia of Unified Science, edited (after the death of Otto Neurath) by Rudolf Carnap and
Charles Morris. 2012 marked another important date—it was the 50th anniversary of Structure’s first edition. The many conferences, workshops and
presentations were documented in special issues and collections; one of them
is Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions – 50 Years On, edited by William
J. Devlin and Alisa Bokulich. The review aims to shed light on the collections
relevance for current interdisciplinary studies.
Keywords: Thomas Kuhn; Structure of Scientific Revolutions; philosophy of
science; normal science; science studies.
1962 marked an important point in intellectual history not only for historians,
philosophers, sociologists and scientists, but also for educated laymen. After
a long and in many ways productive decade, Thomas Kuhn published his
Structure of Scientific Revolutions (SSR hereafter) as Volume 2 Issue 2 of the
International Encyclopedia of Unified Science, edited (after the death of Otto
Neurath) by Rudolf Carnap and Charles Morris. 2012 marked another important date—it was the 50th anniversary of SSR’s first edition. The many

96

AVANT Vol. VI, No. 2-3/2015
conferences, workshops and presentations were documented in special issues
and collections; one of them is Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions – 50
Years On, edited by William J. Devlin and Alisa Bokulich.
50 Years On is an important contribution to the constantly growing literature
on Kuhn, along with the history and philosophy of science depicting certain
new ways and recasting certain old ways in which we understand them.
Due to the painstakingly detailed examination and reevaluation of logical empiricism that took place in the last two decades, it is quite widely known that
some members of the movement, like Philipp Frank and Otto Neurath, pursued interdisciplinary studies. They aimed to utilize knowledge and ideas
from physics, mathematics, sociology, economics and psychology emphasizing
their deep-rooted interrelatedness. Their reason to do so was the empirical
underdetermination of scientific theories: given that empirical data do not
determine unambiguously how to build up or choose between rival scientific
theories, one shall investigate and keep an eye on various other branches of
the sciences.
Logical empiricists are, however, not known for their interdisciplinary or, as
one might also say, science studies; it is Thomas Kuhn who, by defeating logical empiricists, became the merger of canons, pushing their unrelated concerns in a common direction. Though the underdetermination of theories was
not unknown for Kuhn, he motivated his inquiries in his first book, violating
the institutionalized boundaries (The Copernican Revolution, Harvard University Press, 1957), in the following way: since scientific concepts and theories
are ideas, they could be investigated from the viewpoint of intellectual history, hence the philosophy of science needs to broaden its viewpoint and perspective.
Though many scholars have argued that the relation between Kuhn, Carnap
and logical empiricism should be reevaluated in favor of the latter two (that is,
by showing that Carnap’s and Kuhn’s projects were reconcilable and Kuhn did
not kill logical empiricism from their point of view), Jonathan Y. Tsou argues
otherwise in his contribution to the volume. His chapter is devoted to the
reconsideration of the Carnap-Kuhn connection, and he tried to show that the
newly emerged literature against the old thesis of Kuhn killing logical empiricism is just far-fetched. It is argued that “revisionist analyses fail to sufficiently acknowledge that Carnap’s linguistic frameworks are logical reconstructions […], while Kuhn’s theory of scientific revolutions is motivated to provide a naturalistic description of scientific change” (p. 52). Thus, says
Tsou, the alleged similarities between Carnap’s and Kuhn’s views turn out to
be superficial.
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Tsou might be right about the differences of these scholars’ views, but the
question is whether a Carnapian point of view could embrace the general narrative of Kuhn. According to the correspondence of Carnap (analyzed famously by George Reisch), he can do that, and according to the bipartite metatheory
of logical empiricism (put forward by Thomas Uebel), the naturalistic description of actual scientific developments was just one wing of a broader conception of philosophy of science that was also accepted, besides Frank and Neurath, by Carnap. But more importantly, and it is a different question, Carnap
is just one representative of logical empiricism, thus contrasting his views
with Kuhn is never enough. Kuhn allegedly contributed to the demise of logical empiricism and not that of Carnap per se.
Besides logical empiricism (or logical positivism and the inevitable break between positivist and post-positivist science) the characterizing ideas and notions of past Kuhn-scholarship were incommensurability and its relation to
relativism, truth, and the rationality of science along with progress in science.
50 Years On testifies that many (not all, of course) contemporary philosophers
of science are not concerned anymore with these issues (though it should be
mentioned that in his chapter Alexander Bird presents some old-fashioned
received views). But even if they do, their approach echoes more nuanced
and relaxed treatments of these issues.
James A. Marcum, for example, discusses the “the evolving notion and role of
the incommensurability thesis” in Kuhn’s oeuvre showing the continuously
reflexive and intellectually receptive character of Kuhn’s accommodation to
his critics. By touching also on the question of truth and realism Marcum’s
chapter brings us to Michela Massimi’s contribution who asks such questions
as “Was Kuhn some kind of relativist? Did he advocate a form of constructivism? Or was he a mild realist, after all?” (p. 135). She reconstructs Paul
Hoyningen-Huene’s Kantian realist and Ron Giere’s perspectival realist reading of Kuhn and formulates new challenges regarding the Kantian overtones
in Kuhn’s philosophy. Finally, one of the editors, William J. Devlin presents
an account of ”truth” in Kuhn’s philosophical enterprise. He shows how Kuhn
tried to dismiss the notion of ”truth”’ (taken as the ”correspondence theory of
truth”) altogether from (the philosophy of) science while maintaining that
science aims at the knowledge of nature. Devlin argues that Kuhn could overcome this tension by accepting “the claim that science achieves the truth
about nature, with the qualification that a new alternative theory of truth is
introduced” (p. 161). His new theory is based on a Kantian distinction between phenomenon and the independent world and claims that “science
achieves knowledge of nature as the phenomenal world, but does not achieve
the truth about nature as the independent world” (p. 162)—hence we got the
“phenomenal-world correspondence theory of truth” which seems to be compatible with the Kuhnian enterprise.
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Most of the papers, however, are concerned with such notions of and approaches to SSR that fell off the radar right after its publication. These include
normalcy and normal science, the generality and explanatory power of Kuhn’s
scheme. Alan Richardson formulates some neat worries about the nature and
role of philosophy and history of science against a Kuhnian background. He claims that scholars should not “fret so much about the nature
of their relationship as they try better to articulate their own explanatory
practices” (p. 49).
Cyrus C. M. Mody urges philosophers, historians and sociologists of science to
focus on what Kuhn called “normal science” since “if we’re still interested in
pushing the Kuhnian project forward, then knowing more about what scientists and engineers do all day is fundamental to understanding the structure
both of scientific revolutions and of scientific normalcy” (p. 101). The ethnography of practicing scientists shows that Kuhn’s notion of normal science is
too restrictive and needs an extension. “Normal science,” says Mody (p. 96),
“achieves many more goals than just the clearing away of anomalies and open
questions;” hence normal science demands more attention than revolutionary
science if we wish to understand its nature and workings.
The descriptive project of science is the subject of Steven Shapin and Alexander Bird. The former argues that to understand SSR we have to understand
first its historical contexts and underpinnings given that it was “produced in
a historically specific set of circumstances” (p. 12). Nonetheless, Shapin provides only more or less general insights into the micro cosmos of Kuhn and
instead looks at the overall settings of his project. He argues that Kuhn was
thought to be anti-scientific, anti-rational and relativistic because he did not
celebrate science uncritically for its own sake—Shapin does not assert whether Kuhn tries to present a rational or irrational picture of science. Kuhn just
described what he has found in scientific texts and among the practices behind those texts. While for many “science was too precious, and especially too
fragile, a flower to be dealt with in an ordinary, matter-of-fact sort of way” (p.
14), Kuhn provided a realistic account in the sense that he has taken at face
value what learned from (his so-called Aristotle) experience.
Kuhn is placed in a Hegelian narrative of thesis, antithesis, and synthesis
(normal science, anomaly, and paradigm-shift) in Alexander Bird’s chapter.
By indicating the external-internal debate of philosophers of science, Bird
presents a new account of Kuhn’s concerns. According to him, Kuhn was an
internalist in the sense that he did not deal with general external factors (such
as politics, religion etc.) since they do not surface in the normal scientific enterprise. As Shapin and Mody argue for the relevance of normal science, Bird
too regards it to be of utmost importance. He also shows that Kuhn took seriously certain external concerns: his cyclic pattern of paradigm–normal-
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science–anomaly–crisis–revolution provides a scheme for understanding and
explaining science in general terms.
The last two chapters of the volume focus on influences of and on Kuhn. Brad
Wray touches upon the relation between sociology of science and Kuhn—
whether there were any influences in any direction. He provides a detailed
empirical comparison and reveals some misunderstanding of a highly complex situation. Unfortunately, though such figures as Robert Merton and Bernard Barber are referred to, they do not play a vital role in the chapter despite
their serious efforts of promoting and developing sociology of knowledge and
science in the United States. The last chapter in the volume is Paul Hoyningen-Huene’s “Kuhn’s Development Before and After Structure”. It matches the
reader’s expectations: the author describes Kuhn’s early formative years with
the neglected influence of Wittgenstein and provides many details concerning
the mature Kuhn and his last project, which remained unfinished.
Though the volume contains two more chapters (one from Sherrilyn Roush
and one from Rogier De Langhe and Peter Rubens), they are concerned with
such general issues (related to Kuhn but discussed without any exegetical or
interpretative aims) as the relation between the success and failures of past
science to contemporary science and whether they have any bearings on it
(Roush) and the difference and relation between theory choice and theory
search (De Langhe and Rubens). While their issues are important and their
discussions are illuminating, they represent the weakest link in the historical
settings of the volume.
Though many more questions could have been covered (like the neglected
influences on Kuhn from such figures as Philipp Frank, James Conant and his
other Harvard fellows, or the sociological and historical question how Kuhn
became “Kuhn”), 50 Years On constitutes a decisive step towards the reevaluation of Kuhn’s Structure. It might also lead to new research programs on
normal science and its internal/external settings instigating many more interdisciplinary studies. Since normal science is embedded into many ordinary
practices with sociological, psychological, economical, anthropological and
other cognitive and non-cognitive concerns (such as the taste, customs,
hobbies, and interests of scientists and their co-workers) interdisciplinary
studies are inevitable if we aim to understand what science was, is, and/or
should be.
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Abstract
The book edited by Massimiliano Cappuccio and Tom Froese is aimed at understanding non-sense in cognition and the process of sense-making. The authors of twelve chapters included in the book focus on different aspects of
sense-making in diversified aspects of cognition. The texts included in the
book show that sense-making is one of the most important aspects of cognition in general. They put the enactive perspective to the problem, which influences the overall reception of the book. Since enactivism has strong philosophical implications, not everyone will agree with the positions proposed by
the authors, and some of the chapters are non-canonical even in their views
on enactivism. However, even readers not accepting this approach might find
the book interesting and thought provoking.
Keywords: enactive cognition; sense-making; perception; non-sense; motor
cognition; understanding.
Introduction
Sense-making in the cognitive process is a non-trivial phenomenon, yet not
a widely studied one. Enactive approach to studying human consciousness (or
any other approach, actually) requires tackling the issue of sense-making. The
first question is: What is the sense and what is the non-sense? Where does the
border between these two lie? Is the non-sense simply the lack of sense? Or is
it maybe a set of perceptions “waiting to be conceptualized”?
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The book edited by Massimiliano Capuccio and Tom Froese targets the very
border between sense and non-sense, viewed from many different perspectives, all within the general paradigm of enactive cognition. The essays are
quite far from confronting other approaches to cognition or from tackling the
anti-enactivist critique. Instead, they are rather focused on providing the
reader with a general idea on where to start when analysing the idea of nonsense in relation to different philosophical sub-disciplines.
The main word to describe the book is “a cross-section”. There are twelve
chapters in the volume, but the foreword also needs to be counted in, raising
the overall number of papers to thirteen. On a technical note, citations from
year 2014 not mentioned in the bibliography as well as direct page citations
refer to the chapters in the book reviewed.

Book content
The aim of the book is to comment from multiple, sometimes very diverse
perspectives on the problem of sense-making, and on the nature of non-sense.
The problem is depicted as something situated outside our comprehension,
but yet so present in everyday cognition (Cappuccio & Froese 2014). Cognition, according to Ezequiel Di Paolo, can be described as a process in time,
a process of constant sense-making where cognitive action is an attempt to
make sense of the available set of (initially) nonsensical data. This sensemaking process is supposed to be one of the most important fractions of mind
(Di Paolo 2014). What happens when our minds extract sense from such data?
What happens with every other sensory or intelligible data still present there,
in the world, for our minds? Since they are not sense, they make no sense, so
as a result they must be non-sense. Therefore, non-sense has at least two major roles. Firstly, non-sense is the basis for any cognition—aggregated data
before sense-making are just non-sense. Secondly, non-sense is the background noise in the cognitive process. The remains of cognitive process, data
not included in the processed sense are non-sense, waiting to become (or not)
sense at some point. In this perspective non-sense establishes the border,
which in turn constitutes the sense, simply by being on the other side of this
border (Di Paolo 2014). Therefore, sense-making in this context is characteristic of enactive approach, as it is a part of adaptive coupling between the data
from the world (Cappuccio and Froese 2014), at least at the basic level (Hutto
& Myin 2012).
Sense-making can be treated as the one of most important processes shaping
human (or non-human) cognition. In the Foreword, Ezequiel Di Paolo suggests that all cognition could be treated as management of non-sense, since
the most substantial role of mind is to make sense out of things (Di Paolo
2014). Sense-making is the absolutely basic experience of a cognitive subject
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immersed in the surrounding environment—being the closest to the subject,
peripheral space is the first set of stimuli encountered by the subject and simultaneously establishing the first active cognitive coupling with the subject’s
mind. If the sense-making is treated as the basic activity of mind, then all the
other aspects of human cognition can be analysed as derivatives of this process. For example, there are concepts treating aesthetics as an experience
facilitating sense-making process through involving emotions into the subjectworld interaction (Xenakis & Arnellos 2015).
The book presents many varying approaches to the topic of non-sense as well
as sense-making. The chapters are divided into three groups: Theory and
Method, Experience and Psychopathology, and Language and Culture. The
group names generally describe the book contents well. The chapters in the
first part revolve around presenting selected theoretical problems and applications of the enactivist concept of non-sense to various philosophical disciplines (e.g. cognitive science—as Dotov & Chemero do, or evolutionary biology—as Leavens does). The chapters of the second part investigate the concept
of non-sense in the context of psychological experience, both sane and pathological. The third part groups essays exploring different contexts of the nonsense and sense-making in culture(s). While the scope of the book seems to be
wide, all of the chapters rather strictly revolve around the aspects of nonsense and sense-making.
As mentioned above, the idea behind the publication is the assumption that
sense-making and non-sense management are actually the most basic aspects
of cognition, or maybe even the goal of cognition. In this case, the broad perspective of many different approaches to the topic becomes the most reasonable concept of one of the first books on enactive approach to non-sense.
Sense-making is equally present in studying human cognition, along with psychopathologies, and in evolutionary biology, quantum physics and cultural
studies (as in Scrianzi 2015).

The chapters
The Introduction and the whole first section of the book is focused on acquainting the reader with the general ideas on non-sense in cognitive science
and cognition theories. In the Introduction Massimiliano Capuccio and Tom
Froese present the basics of sense-making in terms of terminology and the
essential problems related to the issue.
Chapter 2. Dobromir G. Dotov and Anthony Chemero in their chapter come
down to the basics of enactive cognition. Sense-making, they argue, lays at its
very bottom. It also constitutes an essential part of any cognition. Their main
point is that sense-making is actually in the movement. This means that the
mind is not able to produce any sense unless it is in constant interaction. The
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action-perception cycle is, of course, a basic notion in enactivism; however,
the chapter authors argue that it is essential in making sense out of the world.
“Sense-making is the activity of bringing forth a meaningful world via coupled
perception and action” (p. 38). To describe the sense-making process, they
apply to this problem the Heideggerian classification of tools: ready-to-hand
(invisible tool), unready-to hand (tool visible), and present-to-hand (tool requiring adaptation). They argue that we can consider applying these categories when discussing sense-making. In this case the world in relation to the
body becomes the Heideggerian hammer.
Chapter 3. In his chapter Michel Bitbol tries to introduce enactive sensemaking practice into the modern physics research. He argues that quantum
physics differs significantly from other scientific disciplines due to contradicting the classical view of meaning ascription as representation-making in science. In quantum physics this is, according to the author, at least problematic. He therefore offers an alternative route towards understanding quantum
theory—non-representational Zen Buddhism, especially the Buddhist practice
of Koan.
A koan is a shocking and, at the first glance, senseless expression, usually
quoted in the form of a dialogue between the master and the disciple. Its original purpose is to defy logic and transgress the usual paths of thinking, all of
that in order to liberate the mind of an adept of Zen Buddhism (Heine
& Wright 2000) from logical presumptions.
According to Michel Bitbol, quantum physics is too paradoxical to let us create
its comprehensive theory within the western scientific paradigm. His proposal is then to approach the quantum theory with the teachings of Zen Buddhism, especially applying Koan practice to it, as the theory itself can be understood as a koan. The author proposes that the readers should abandon the
Western paradigm of doing science and embrace Zen Buddhist practices when
analysing quantum theory.
Chapter 4. David A. Leavens offers in his chapter a new perspective on the
studies of primates’ cognition. He points out that cognition researchers
should make sharper distinctions between the subjects of their research. In
his classification apes can be wild, institutionalized, and enculturated (in the
human manner). Wild apes are the ones which at the moment of examination
are living in their natural habitat. Institutionalized apes are the ones who
have been captured or born in the institutions created by humans, but have
not been taught any human-like activities, and have been mostly left to themselves. Enculturated apes are the ones who have been from the start taught to
perform human-like activities and have been regularly given educational
tasks. The author points out that enculturated apes perform better in humandesigned cognitive tasks, which seems to be an evident factor. However,
Leavens shows that the individual history of each studied ape has not been

105

www.avant.edu.pl/en
analysed in most of the published cognitive studies. Therefore he argues that
the life story of each primate research subject must be examined and taken
into account when preparing a cognitive experiment.
Chapter 5. The fifth chapter presents a new paradigm in immunology by involving the concept of sense-making in the analysis of immune systems. According to John Stewart, the author of this chapter, in classical immunology
the immune system is seen as an input-output system, where the input is an
antigen perceived by the system and the output is the immunity reaction (“the
immune system perceives everything except its own body”, p. 105; emphasis
in the original). Stewart claims that immune systems should be viewed as the
autopoietic systems, where the perception of the threat to the organism actually constitutes both the system and the threats.
The author argues that it is impossible to state at the moment whether the
new paradigm introduces significantly new values in the immunology. As he
writes: “(…) as a scientific community, we are woefully ill-equipped to answer
it” (p. 120). He calls to reconsider the immunology paradigm in the context of
autopoiesis and think whether making sense in the context of immune system
is not more relevant than we might think.
Chapter 6. The sixth chapter opens the second part of the book, which is focused on experience and psychopathology. In this chapter, authored by Natalie Depraz, a connection between surprise and non-sense is revealed. These
notions are not equivalent; however, they are reciprocally woven together.
The key point of interconnection between them is the peculiar set of emotions
involved in experiencing both phenomena.
The author brings forth the notion that enactive cognition requires the organism to be led by the outside world and upcoming possibilities. The new stimuli encountered by the organism might always come as an experience of nonsense as well as an experience of surprise. More than once they are perceived
as both simultaneously. This is compliant with the enactivist hypothesis assuming a structural coupling between the perceiving subject and the world.
This time- and world-embedded process must from time to time involve a noncoupling. This is the moment, according to Depraz, where non-sense and surprize happen. The author also insists on introducing the notions of surprize
and non-sense to enactive cognition studies in a wider manner, as there are
irreducible alterations between the cognitive subject and the world which
never will be overcome.
Chapter 7. The author of the seventh chapter—Michael Beaton—follows a line
of argumentation similar to Depraz’s although his goal is slightly different. In
his paper he aims to “defend the thesis that we perceive only what we understand” (p. 153). Yet, as he admits himself, it might be contradictory to the fact
that people learn things they are yet to understand. He tries to overcome this
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contradiction by engaging the theory of direct perception in his argument.
Beaton distinguishes sensations from perceptions and experiences. In his
argument sensations are necessary to perceive, but perception needs basic
sensations. A singular sensation, according to Beaton, is just not enough to
have a full perception of an object. For that, sensations must be multiplied.
This process of collecting many sensations to create a perception of an object
in further development implicates learning. Thanks to collecting sensations
and perceptions, the subject starts to notice patterns emerging from the sensations, which finally leads to knowledge. The author calls it “implicit learning”,
and puts it as a reason for abandoning the representationalist paradigm of
science in favour of the direct, enactive one.
Chapter 8. Chapter eight is focused on the non-sense appearing in psychopathological experiences, mostly in cases of schizophrenia. Daria Dibitonto,
the author of this chapter, states that schizophrenia symptoms are reified imaginations. Therefore it is necessary to analyse schizophrenic experiences
from the point of view of phenomenological psychology, including analysis of
imagination as the key faculty in making sense of non-sense.
The symptoms of schizophrenia are hard to define in the sense—non-sense
opposition. They are non-sense for sane people, yet they make completely
reasonable sense to people suffering from schizophrenia. Dibitonto argues
that one of the main prodromal disturbances in schizophrenia is the feeling of
disembodiment and self-alienation. It can be directly related to the enactive
view on cognition—the feeling of disembodiment must come from the disruption of autopoietic action-perception coupling. According to the author, such
a case might only take place because humans have imagination capable of
creating perceptions similar to the genuine ones, which come from the senses.
The feeling of non-sense of these reified imaginations is somehow disturbed,
as the normal perception coupling with the world seems not to work properly
in these cases.
The author admits that it is yet to be established how the prodromal feelings
of disembodiment and self-alienation contribute to the development of fullblown schizophrenia.
Chapter 9 opens the third and final part of the book, which concerns the linguistic, cultural, and social aspects of enactive sense-making hypothesis. In
this chapter the author Elena Clare Cuffari investigates “the ethical and epistemological consequences of enactive notion of languaging as whole-bodied,
intersubjective sense-making” (p. 207). It is a non-trivial question within enactive cognition hypothesis, as autopoiesis and other parts of enactive theory
assume radical autonomy and self-centeredness. Therefore, misunderstanding is woven into the social cognition and languaging—each person is on its
own in the task of sense-making during communication.
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The author argues that the establishing of shared sense happens in a three
step move. Firstly, a person has some presupposed sense that he/she believes
everyone shares. Secondly, this presupposed sense is disturbed by interactions with others. Thirdly, new, locally produced and intersubjectively afforded sense appears. It makes communication slightly more complicated
than it was previously believed by enactivists, mostly due to the need to overcome non-sense that appears in the second step of establishing sense. Cuffari
argues that understanding of this is necessary to be mindful about ethical
consequences of sense-making, and of the values that are in play at the very
beginning of any sense-making.
Chapter 10. The tenth chapter, co-authored by William Michael Short, Wilson
H. Shearin and Alistair Welchman, aims at bringing the philosophy of
a French thinker Gilles Deleuze closer to enactive theory of language. The
authors focus mostly on the views of Deleuze expressed in the book Logic of
Sense.
The authors compare Deleuze’s book and some fragments of his selected
works (also co-written with Félix Guattari) with works of a philosopher working in the embodied and enactive paradigm. According to them, Deleuze’s
philosophy can be seen as deeply connected with enactive philosophy of
sense-making. However, their work is so detail-focused that it is impossible to
investigate it here with proper attention.
Chapter 11. In the chapter by Juan C. González, Huichol (an ethnic group from
Mexico) shamanism is presented as deep knowledge of sense and nonsense. Thanks to this, the author claims, Huichol shamanism with all of its
practices (including the use of a strong psychedelic drug—peyote) can perform a significant role in maintaining mental health of individuals and whole
communities.
The author claims that one’s logic and even the whole notion of the world or
notion of the embodied self can be disrupted and treated with these practices.
He brings forth the actions of Huichol shamans, who administer psychedelic
drugs to people in order to cause a temporary mental crisis. Such episode is
in its nature an experience of non-sense. According to the author, this allows
people so treated to overcome their mental (mostly existential) problems.
Although Gonzalez states that the therapy is normally immersed in the context of Huichol cosmology, which gives a very particular meaning to such experiences, he also states that such treatment might have wider application,
outside the Huichol culture.
Chapter 12. In the twelfth and final chapter of the book Michele Merrit presents cases of “nonsensical gender”, i.e. breakdowns in gender identity and
identification. The author advocates for making sense out of such breakdowns through more nuanced approach to the topic. In the paper, gender is
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treated as a social institution, no different from other networks in the society.
According to the author, gender is a distributed network, built in human convictions and containing several markers, like clothing or behaviour in certain
aspects. Encountering a person who does not fit into any slot in the gender
qualification causes in people an experience of nonsense.
The author states that gender exists mostly in the network of interactions and
constant identification by others. Therefore gender identification can be
made instantly and also suddenly re-made during a gender identification
breakdown.

Discussion
It is hard to analyze all of the topics in their full variety, so I will briefly discuss just a few of them. First, I would like to address the chapter that is least
convincing to me—Michel Bitbol’s idea of adopting koan practice into modern
physics, or rather a call to reinterpret quantum mechanics as a contemporary
koan. I don’t think that disrupting the “western logic” attacked by the author
would help understanding quantum mechanics. Is it not this very “western
logic” that led to the discovery of the quantum world? I cannot imagine what
the further research in the field would actually look like when the current
paradigm which brings us new discoveries in the field all the time would be
discarded.
I do not find convincing the idea of Juan C. González that psychedelic experience of nonsense is a valid way of therapy in existential mental problems.
I find suggesting such strong statements without proper medical research disturbing. I do not claim that such situation is impossible, or this is not a valid
field of research. I just find the claims of the author too strong for the evidence and theoretical background he provides.
As for the definitely strong points of the book—the chapter by Dotov and
Chemero is certainly worth recommending for someone interested in the field
of enactive cognition, yet it lacks a general idea of how enactive cognition
works according to its proponents. Ideas are put forward simply and consistently. The same may be said of the introductory chapter authored by editors
of the book.
I also found the part prepared by David A. Leavens very interesting. The
chapter seems to present very basic results, yet the examples shown by the
author prove that the main argument of the paper is not obvious for many
researchers in the field of primate cognition studies. The argument is solid
and based on examples from studies carried out by cognitive scientists. The
chapter could be interesting not only for cognitive scientists or primatologists,

109

www.avant.edu.pl/en
but also for philosophers of science, as it is showing an evident influence of
details on the outcomes of cognition research.
Finally, I would like to recommend the final paper by Michele Merritt. Her
idea of looking at gender as a distributed network or a social institution is
certainly an interesting point for philosophical feminism and adjacent fields,
as well as the idea of treating gender identification as a sense-making process.
This is the part on which I would like to make a slightly more extensive comment, as I find the idea of studying gender as part of human cognition paradigm quite interesting.
Merritt bases her claim on the premise of external support given by our environment to our cognitive capacities. Her main background claims are derived
from Clarke and Chalmers’ paper “The Extended Mind” (1998) and Gallagher
and Crisafi’s paper “Mental Institutions” (2008). Gender thus can be considered as a social institution extending our cognition. This approach takes it
a bit further than it was originally proposed by Gallagher & Crisafi (2008).
Gallagher in the paper “The Socially Extended Mind” (2013) suggests that social institutions (such as law or just traditional, common practices) can play
the role of cognitive extensions, the same way notebooks do in the classical
Clark and Chalmers’ example. The idea might be also supported by Margaret
Wilson’s (2002) idea that we actually off-load some of the cognitive work onto
the environment, sometimes by grouping the physical objects, but sometimes
by making the symbolic off-loading, i.e. grouping objects (including people),
experiences or events under symbolic labels. Such labelling, according to
Wilson, helps us manipulate the reality faster, at the expense of omitting some
nuances.
But we can also look at the problem of gender a little bit differently. We can
think of gender as a part of cognitive scaffolding. In such case the notion of
gender should be considered as a part of mental construction supporting our
cognition of a higher level (as in the scaffolded mind hypothesis—see: Williams, Huang & Barth 2009). Gender identification would play a similar role
as the abovementioned symbolic off-loading; however, its role would be more
crucial, as it would in some ways constitute other cognitive capacities.
There is a reason I suggest this slight expansion of the theoretical background
to this topic. I believe that Merritt should face a couple of problems when
advocating for more cognitive breakdowns in our gender identification practice. Such advocacy is risky for several reasons which I would attempt to put
forward here. Firstly, Merritt claims that
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[b]reakdown serves an important function for cognition generally, as it opens
up a space for a particular conceptualization of the world. This conceptualization is not found during everyday, non-problematic thinking and doing—what
we might call the non-reflective mode—and yet it is necessary component of
a more reflective mode of thought that may or may not involve abstract or rational cognition. (p. 296)

As an argument for such case Merritt puts forward the Heideggerian hammer—the situation that occurs when a tool used fluently suddenly breaks
down and forces us to reflect on its nature and functionality. In this case the
hammer is the gender labelling we perform every day. However, author does
not say anything that would exclude the possibility of reflection upon gender
without any breakdown. This is not trivial because if we look at gender Merritt wants us to look at and we consider gender as a part of social institution,
a distributed network, we see that gender is entwined in a series of social
practices and other institutions.
Let us consider the legal system. On the one hand it establishes the gender
identity, but on the other, it regularly depends on it. Every breakdown of
gender identification might also be a problem for the legal system (in this particular example).
Otherwise, when we consider gender in the context of Margaret Wilson’s
claim that off-loading of cognitive processes to external symbolic systems
simplifies for us operating in the world, abandoning of one of such categories
(and a major one!) must affect our cognitive abilities. For example, the constant need to participate in gender identity might be a huge cognitive task for
which we have to find time and energy.
Just these two problems need to be reflected upon more deeply when advocating gender-related cognitive breakdowns. However, these are obviously not
arguments against looking at gender as a cognitive distributed network or
a social institution. They are just a mere call for more research and deeper
understanding of the problem.

Summary
The book edited by Massimiliano Cappuccio and Tom Froese is a must-have
for people involved in enactive cognition research. It introduces the nontrivial problem of sense-making and overcoming non-sense, sometimes even
by embracing it. It is also a valuable reading for everyone focusing on the
fields discussed in the particular chapters. Although I do not agree with certain parts, the whole will make a good read for anyone looking for a solid
book on enactive cognition.
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Abstrakt
Artykuł ten jest omówieniem i krytycznym komentarzem do projektu badawczego realizowanego przez Łukasza Afeltowicza i Radosława Sojaka na gruncie socjologii wiedzy naukowej. Centralne miejsce zajmuje tu wspólna praca
obu autorów – książka Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych
(Toruń 2015). Zostaje ona przybliżona we właściwym jej kontekście politycznym i historyczno-społecznym, na tle idei postkolonialnych i postzależnościowych. Pozwala to lepiej zrozumieć źródła i potencjalne znaczenie społeczne projektu Afeltowicza i Sojaka, ale również wydobyć główne jego mankamenty: uniwersalizm, tendencje uniformizacyjne i ahistoryczność (zwłaszcza
wskutek niedocenienia przemian instytucjonalnych, jakie w nauce euroamerykańskiej dokonały się w stuleciu XIX).
Słowa kluczowe: socjologia wiedzy naukowej; socjologia nauki; historia kultury; styl badawczy (kategoria interpretacyjna); postkolonializm; nowoczesność.
Stylów lektury istnieje zapewne bardzo wiele, jednakże w tym miejscu na
myśl przychodzą mi dwa. Mistrzem pierwszego był z pewnością profesor Piotr
Kien, wybitny sinolog utrzymujący na co dzień iście żołnierską dyscyplinę
intelektualną i cielesną, który to zawsze, jak wyobraził go sobie Elias Canetti,
„wytrzymywał od pierwszego słowa do ostatniego” (Canetti 1979: 31). Styl
drugi zaś spróbował oddać na papierze Roland Barthes, czytający Sarrassine’a
Balzaka w sposób rwany i redundantny (co ciekawe, zestawiając tę lekturę
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z późniejszą analizą Kuszenia świętego Antoniego Flauberta otrzymujemy quasi-Humboltowską parę energeia–ergon), a równie ważny jak towarzyszący
lekturze bezustanny ruch myśli, skojarzeń i uwag był w tym wszystkim najprostszy zestaw czynności: ot, choćby odrywanie wzroku od liter, rozciąganie
karku, odkładanie książki i ponowne branie jej w ręce.
Nie ma chyba takiej książki, która styl lektury mogłaby zdeterminować. Są
natomiast takie, które do jednego lub drugiego wyraźnie zachęcają. Ambitną
w swych założeniach pracę Łukasza Afeltowicza i Radosława Sojaka czyta się
tak, że od razu przypominają się inne, niekiedy stojące na dość odległych półkach biblioteki. Wynika to po części z zadziwiającej erudycyjności wywodu,
bogato ilustrowanego analizami rozmaitych przypadków: od znanego antropologom kultury (szczególnie antropologii słowa) wynalazku pisma i procesu
rozwoju koncepcji liczby aż po zupełnie współczesne piwowarstwo rzemieślnicze, eksperymenty teoretyków gier, Latourowskie postrzeganie laboratorium i fenomenologię warsztatu rzemieślniczego autorstwa Richarda Sennetta. To szerokie spektrum uzupełniają zaś jeszcze – skondensowane na zaledwie stu stronach – historie dwóch wielkich dyscyplin naukowych, ekonomii
i chemii. Ale Afeltowicz i Sojak nie tyle operują swobodnie przykładami, ile
dobierają i testują modele teoretyczne. Służy to rozpoznaniu źródeł skuteczności nauki, przy czym niekoniecznie chodzi tu o skuteczność naukowców
w manipulowaniu światem – a więc, jak powiadano w stuleciu, w którym nauka święciła bodaj największe triumfy, o postęp naukowy. Afeltowicz i Sojak
szukają bowiem endogennych czynników odpowiedzialnych za to, że początkowo niewielkie – i jedno z wielu – środowisko naukowców, skupione wokół
Oksfordu, w kolejnych stuleciach zdołało ustabilizować, a następnie niepomiernie wzmocnić swoją społeczną pozycję i prestiż samej nauki.
Wzorem autorów również pozwolę sobie przywołać w tym miejscu pewną
ilustrację. Ostatnie słowa Historii teorii eteru i elektryczności Edmunda Taylora Whittakera, olbrzymiej pracy kompilatorskiej z zakresu gwałtownie przekształcających się wówczas nauk przyrodniczych, a wydanej po raz pierwszy
w roku 1910 (znacząco rozszerzone wydanie drugie pochodzi z lat pięćdziesiątych), stanowią mieszaninę niezgrabnej egzaltacji i naiwnego morału.
Badacze, którzy w czasach od Descartesa do Lorda Kelvina rozwijali teorie eteru
i elektryczności, poza nielicznymi wyjątkami zgromadzeni byli na bardzo ograniczonym terytorium. Obszar między Dublinem a zachodnimi prowincjami Rosji i między Sztokholmem a północą Włoch daje się zamknąć w okręgu nieprzekraczającym promieniem sześciuset mil. Jednakże przez cały czas długiego życia
Kelvina granice kultury szybko się rozszerzały; nauka narodów germańskich
i romańskich dotarła aż do najodleglejszych krańców ziemi; założono nowe
uniwersytety i w każdej z czterech stron świata zaczęto śledzić tajemnice przyrody. Niech na zakończenie tego wywodu wolno nam będzie wyrazić nadzieję,
że wspólne dążenie do wiedzy umocni w narodach ducha szlachetnego współzawodnictwa i wzajemnego szacunku (Whittaker 1910: 468–469).
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Z historyczno-kulturowego punktu widzenia egzaltacja i morał jawić się muszą oczywiście jako niewczesne, jeśli nie epigońskie. Ewolucyjna antropologia
Whittakera – ujawniająca się w tym krótkim fragmencie całkowicie bezwiednie – należy do tego samego klimatu intelektualnego co dzieła Milla, Thomasa
Huxley’a czy Thomasa Buckle’a, lecz nie przełom antypozytywistyczny.
W istocie scena przedstawiająca ducha szlachetnego współzawodnictwa
i wzajemnego szacunku społeczeństw cywilizowanych – czyli zachodnich lub
zwesternizowanych – którymi powoduje wyłącznie bezinteresowne pragnienie wiedzy, mogłaby znaleźć się pośród tysięcy przedmiotów zgromadzonych
w Pałacu Kryształowym – olbrzymiej przestrzeni ekspozycyjnej XIX wieku,
przywodzącej na myśl monstrualną „cieplarnię i imperialne muzeum kultury”
(Sloterdijk 2011: 212), która swych krytyków – z Dostojewskim na czele – odstręczała, w najlepszym razie, perspektywą „modernizacji pojmowanej jako
wolna od napięć, lecz otępiająca rutyna” (Berman 2006: 320). Ujęta w kształt
okręgu o średnicy tysiąca dwustu mil, cywilizacja zachodnia jest zarazem jednolita i ujednolicająca. Jego zaś rozmiary przypominają mimochodem, jak
zdumiewający był pochód białego człowieka przez piaski eksterioru, rozdysponowane między kartografów, dalej inżynierów, wreszcie naukowców.
Wszystko w takiej wizji dzieje się wedle dobrze znanego scenariusza globalizacji: możemy sobie wyobrazić, że na pierwszy z okręgów zostają nałożone
kolejne koncentryczne pierścienie, sieć instytucji badawczych oplatająca
i spajająca glob, która wyznacza geograﬁczny zasięg pewnego modelu pracy
naukowej i horyzont wiedzy. Nad jego poszerzeniem, za pomocą technik
i narzędzi wytworzonych w centrach Starego Kontynentu, pracują zgodnie
badacze zachodnioeuropejscy i ci będący potomkami, jeśli nie rdzennych
mieszkańców zamorskich krain („co na wpół diabłem są, na wpół zwierzęciem”, jak wyraził się Kipling (Leśniewski 2012: 23)), to chociaż odkrywców
i kolonizatorów. Uczestniczą oni w pokojowym wyścigu o laur pierwszeństwa,
zaszczytne miejsce w pałacu nauki oraz prestiż państwa narodowego, którego
dorobek reprezentują i stale wzbogacają, lecz przede wszystkim tworzą wielką wspólnotę powszechną, której racją bytu jest rozpoznawanie praw rządzących wszechświatem.
Niezależnie od ogromu wartościowych i drobiazgowych wiadomości, Historia
teorii… stanowi interesującą lekturę, ponieważ jest typowa: jest to par excellence linearna, systematyczna wykładnia postępu – czy raczej opowieść o postępie – jaki w ciągu trzech stuleci dokonał się w ﬁzyce. Wszelkie punkty
zwrotne, kryzysy i zmiany paradygmatu, upadanie hipotez i tak dalej –
wszystko to rozpływa się w miarowym i znakomicie udokumentowanym wywodzie, którego oś stanowi coraz doskonalsze poznanie przyrody. Nie należy
tego zresztą poczytywać za zarzut: mamy wszak do czynienia z dziełem, które
sprawdza się w swych określonych granicach uporządkowanego logicznie
i chronologicznie – co w takim układzie wychodzi na jedno – ciągu teorii,
funkcjonujących obiektywnie i autonomicznie niczym trzeci świat Karla Po-
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ppera, i dopiero w przytoczonym wyżej zakończeniu jakoś uprzestrzennionych, ale bynajmniej niepoddających się przez to relatywizacji. Jest to również wytwór wiernego obywatela Imperium Brytyjskiego, angielskiego dżentelmena i intelektualisty na stanowisku Królewskiego Astronoma Irlandii.
Trudno się zatem dziwić, że problem kolonialnej ekspansji imperialnych instytucji, instrumentów i praktyk naukowych jawi się mu wyczerpująco w kategoriach uniwersalnego dobra i rozwoju ludzkości. Ale takie postawienie sprawy przynosi jeszcze co najmniej jeden skutek: na czas nieokreślony
zawiesza pytanie o autonomię nauki jako instytucji społecznej i autonomię poznawczą podmiotu, oba leżące u źródeł załamania się ideału nauki nowożytnej, skądinąd w czasach Whittakerowi współczesnych (por. Amsterdamski 1983: 92).
Książkę Łukasza Afeltowicza i Radosława Sojaka także spina klamra kryzysu.
Arystokratów i rzemieślników otwierają bowiem migawki z trawionej wojną
domową siedemnastowiecznej Anglii, a zamyka nieco kasandryczny w swej
wymowie namysł nad tym, „co mogłoby się stać ze znaną nam nauką, gdyby
pozbawić ją elementów arystokratycznych lub rzemieślniczych” (Afeltowicz,
Sojak 2015: 300). Dla autorów elementy te nie stanowią jakichś akcydentalnych własności, cech drugorzędnych, które można by swobodnie zastąpić
innymi. Przeciwnie: mamy tu do czynienia – o czym dalej – z parą stylów badawczych, kategorią już wcześniej w sposób gruntowny opracowaną przez
Sojaka (2014: 39–128), i ujmowaną przezeń zarówno teoretycznie, jak i –
w zamierzeniu – historycznie. Jeśli wierzyć autorom, to właśnie w synergicznym zespoleniu stylu arystokratycznego ze stylem rzemieślniczym tkwić ma
sukces nauki jako instytucji, która należy do najsilniej kształtujących zwłaszcza nowoczesną i ponowoczesną rzeczywistość społeczną, a jej dynamiczna
kariera – z chwilą tego zespolenia zainicjowana – zaczyna się od dwóch projektów uskutecznionych przez Roberta Boyle’a: pompy próżniowej i wspólnoty eksperymentalnej.
Z punktu widzenia przyszłości nauki jest to dlatego ważne, że jeśli grozi jej
kryzys instytucjonalny – a jest on potencjalnie obecny w procesie parametryzacji – to jego ryzyko samo wynika z tej arystokratyczno-rzemieślniczej proweniencji. „Jeżeli przyjmiemy – piszą Afeltowicz i Sojak w epilogu (2015: 319)
– że parametryzacja niejako tkwiła w nauce XVII-wiecznej w zalążku, oznaczać by to mogło, że styl działania i normy zaczerpnięte od arystokratów mają
charakter samoznoszący się”. Parametryzacja bowiem – dodają jeszcze dobitniej – „uśmierca styl arystokratyczny” (Afeltowicz, Sojak 2015: 316), uderzając
tym samym w fundamenty nauki jako takiej. Nie koliduje ona natomiast ze
stylem rzemieślniczym, lecz jest mu całkiem bliska; można by nawet pomyśleć, że stanowi jego część integralną.
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(R)zemieślnik pracuje z nieustanną świadomością ograniczeń własnych i swojego warsztatu. (…) Weźmy choćby pod uwagę parametry ﬁzyczne materiałów
konstrukcyjnych, chemiczne właściwości preparatów, społeczne kompetencje
uczestników eksperymentów etc. Pozostała część ograniczeń bierze się jednak
z narzucanych na rzemieślnika obowiązków, określanych limitów (…) i wyznaczanych mu celów. Parametryzacja jest kolejnym ograniczeniem, jednym z wielu (Afeltowicz, Sojak 2015: 316).

Integralną częścią stylu arystokratycznego jest z kolei plastyczne, arbitralne
traktowanie rzeczywistości. Na takiej zasadzie przed kilku laty Sojak podjął
próbę zmiany, jeśli nie obowiązującej w polskim systemie prawnym systematyki obszaru nauk humanistycznych i społecznych, to przynajmniej reguł parametryzacji w tych obszarach wdrażanej. Interwencja wymierzona była
przeciwko dyktaturze kryteriów odpowiadających dyscyplinom typu articlebased (gdzie „podstawowym sposobem sprawozdawania wyników i ustalania
hierarchii naukowej są artykuły” (Sojak 2011: 207), czyli gatunek piśmienny
niespecjalnie przystosowany do reﬂeksji metapoziomowych, mocno sformalizowany i przedkładający konkret ponad abstrakcję) oraz w obronie dyscyplin
typu book-based. Nie będzie przesady w uznaniu tej interwencji za akt obrony
koniecznej badacza-arystokraty przed stylistyczną uniformizacją, fatalną w
skutkach – przestrzegają Afeltowicz i Sojak – i dla dziedzin wpasowujących się
oryginalnie w praktyki arystokratyczne, i tych wyrastających ze stylu rzemieślniczego, i dla perspektyw rozwoju technologicznego, i wreszcie instytucji
naukę ﬁnansujących. Wywód przeprowadzony w Arystokratach i rzemieślnikach ma być tego – znowu – teoretycznym i historycznym uzasadnieniem.
Czym są w takim razie tytułowe style badawcze? Ta na pierwszy rzut oka dosyć eklektyczna, lecz nader efektywna kategoria wyłania się na skrzyżowaniu
trzech różnych koncepcji. Mowa o teorii sieciowej Harrisona C. White’a, systemie socjologicznym Pierre’a Bourdieu (głównie ze względu na pojęcie habitusu, ale też postrzeganie „pola naukowego” – przy czym warto zastrzec, że
Afeltowicz i Sojak nie posługują się wprost takim pojęciem – jako przestrzeni
ustrukturyzowanej dostępem do kapitału symbolicznego), a także idei kolektywów i stylów myślowych Ludwika Flecka. Oddaję głos autorom:
(P)rzez styl będziemy rozumieć system predyspozycji postrzeżeniowych, praktycznych i ocennych służący jako narzędzie mobilizowania i łączenia odmiennych zasobów, praktyk i twierdzeń. Manifestuje się na poziomie jednostkowym
(w ciałach i postrzeżeniach) oraz na poziomie zbiorowym (w hierarchiach ocen,
wzorcach narracyjnych, uznanych za prawomocne praktykach i instytucjach)
(Afeltowicz, Sojak 2015: 54).

Nie jest to więc po prostu rama reﬂeksji, matryca interakcji ze światem społecznym i ﬁzycznym, warunek możliwości i model komunikacji; styl nie wyczerpuje się w repertuarach sposobów posługiwania się ciałem (bądź jego
wyuczonych reakcjach), w stosunku do słów i rzeczy ani indywidualnych
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i zbiorowych motywacjach, aspiracjach, gustach czy też „modelach mentalnych”, które stanowią o sposobie konceptualizowania świata i wchodzenia
z nim w najrozmaitsze interakcje (Afeltowicz 2011: 95–116). Lepiej byłoby
powiedzieć: styl się w tym wszystkim zawiera, wszystko to określa i uzgadnia.
Albo jeszcze inaczej: styl to dynamiczny i samoreprodukujący się zespół dyspozycji, który daje się uchwycić zarówno w planie osobowym, osobowościowym, jak i grupowym. W takim też sensie cechować go ma bezskalowość
(Sojak 2014: 49–50).
Być może największa zaleta kategorii stylu ujawnia się wtedy, gdy autorzy
Arystokratów i rzemieślników opuszczają terytorium analizy historycznej.
W pierwszej bowiem chwili czytelnik natraﬁa na tezy tyleż przekonujące, co
już znane i uznane. Za Stevenem Shapinem i Simonem Schaefferem (por.
1985), autorami Lewiatana i pompy powietrznej, Afeltowicz i Sojak stwierdzają, że o powodzeniu nowożytnej nauki doświadczalnej (dodam raz jeszcze dla
porządku: w siedemnastowiecznej Anglii) zadecydowała kooperacja przedstawicieli dwóch zasadniczo różnych grup społecznych, zajmujących odległe
piętra struktury społecznej (Afeltowicz, Sojak 2015: 97). Sam fakt takiej kooperacji, na Wyspach i kontynencie, jest historykom kultury dobrze znany; łatwo
też można wskazać jego wcześniejsze, przed-Boyle’owskie antecedencje. Już
przecież w Europie doby Renesansu
(w)spółpraca między „rzemieślnikami wyższej rangi” i uczonymi stawała się
w wielu dziedzinach koniecznością. Nie tylko w zakresie balistyki, architektury
i budowy fortyﬁkacji; dotyczy to również chirurgów, którzy wchodzili w coraz
ściślejszy kontakt z artystami, lekarzami i specjalistami od anatomii, konstruktorów przyrządów nawigacyjnych i instrumentów muzycznych, żeglarzy, którzy
są zainteresowani pracami matematyków (Rossi 1978: 50).

Od razu jednak wypada zastrzec, że w szerokiej perspektywie Afeltowicza
i Sojaka interesują nie tyle grupy społeczne, ile style tym grupom właściwe.
Toteż ważniejszy od samego faktu kooperacji jest obustronny wkład: aby
święcić swoje instytucjonalne triumfy, nauka potrzebowała w nie mniejszej
mierze antypragmatycznego próżniactwa typowego dla dobrze urodzonych
(w warunkach Rzeczypospolitej szlacheckiej odpowiadałoby to mniej więcej
etosowi otium negotiosum), aniżeli zwyczajowej „etyki dobrej roboty” rzemieślników, i to wcale nie „wyższej rangi” (por. Sennett 2010). Mówiąc krótko,
w granicach wczesnej wspólnoty eksperymentalnej „arystokraci (…) zbudowali odpowiedni kontekst interpretacji wyników, jakich dostarczały maszyny.
(…) Rzemieślnicy zaś zadbali o to, by wyniki były w technicznym tego słowa
znaczeniu spójne” (Afeltowicz, Sojak 2015: 169). Działanie maszyny musiało
przecież być możliwie powtarzalne i przewidywalne, a to znów wymagało
innego od propozycjonalnej rodzaju wiedzy. Do wspólnej puli zasobów rzemieślnicy wnieśli przeto wiedzę proceduralną dotyczącą konstrukcji potrzebnej aparatury; za Davisem Bairdem autorzy Arystokratów i rzemieślników
mówią zresztą o wiedzy urzeczowionej, którą w tym przypadku stanowią
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urządzenia zdolne wywołać pewien obserwowalny skutek, a tym samym
ukonstytuować określone zjawisko, mogące z kolei wymusić skorygowanie
teorii naukowej.
Wróćmy jednak do punktu wyjścia. Zapewne nie tak ważne, lecz nie mniej
interesujące wydają się takie hipotezy Afeltowicza i Sojaka, jak ta głosząca, że
cała „XVII-wieczna fascynacja użytecznością mogła być jedynie efektem chwilowej arystokratycznej mody” (Afeltowicz, Sojak 2015: 148). Pojęcie „mody”,
jakkolwiek użycie go w tym kontekście na pierwszy rzut oka trąci dyletanctwem, może okazać się rzeczywiście wartą rozważenia propozycją kategorii
interpretacyjnej, będącej uzupełnieniem dla znanego historykom Wysp Brytyjskich wpływu odrodzeniowych humanistów, którzy formułowali swoje
programy pajdeutyczne pod auspicjami i na potrzeby – głównie polityczne –
monarchii, ale również w obliczu rosnącej pozycji mieszczaństwa oraz nowej
arystokracji (por. Rossi 1978; Siegel 1952; Bushnell 1996). Niezależnie jednak
od tego, jak bardzo pojęcie „mody” traﬁa do wyobraźni socjologa, dla pełniejszego i możliwie głębokiego zrozumienia arystokratyczno-rzemieślniczej synergii stylów – a szczególnie ich historycznych modulacji czy przypasowań –
takie dodatkowe, kontekstowe zagnieżdżenie, choćby w pismach Juana Luisa
Vivesa, nadal ma wiele do zaoferowania. I chociaż „rzemieślniczość” oraz
„arystokratyczność” bynajmniej nie sprowadzają się w tym kontekście do ich
intuicyjnych metafor, ich obecności bądź braku warto również szukać w ﬁgurach zbiorowej wyobraźni. Bez względu na wszelkie, mniej lub bardziej narzucające się rozbieżności, czytelnik pracy Afeltowicza i Sojaka z pewnością
odnajdzie w ich rozważaniach nie tak znów dalekie echo spostrzeżeń Thorsteina Veblena:
W czasach nowożytnych przemysł był już faktem stosunkowo większej wagi
(…) aniżeli pod panowaniem feudalnym. Stanowi to cechę charakterystyczną
całej kultury nowoczesnej, całkiem jak wyzysk i wierność lenna charakteryzowały czasy wcześniejsze. Ten wczesny przemysł, w stopniu oczywistym
i przekonującym, był kwestią fachu. Robotnik fachowy, lepiej lub gorzej wykwaliﬁkowany i wyspecjalizowany, był w kulturze tego czasu postacią centralną; jakoż i koncepcje (wymyślane przez) naukowców wpasowywały się w
obraz robotnika. (…) Bóstwo, w średniowieczu uchodzące przede wszystkim za
suzerena skupionego na swym własnym prestiżu, stało się w pierwszej kolejności, parającym się – tak jak robotnik – wyrabianiem rzeczy człowiekowi
przydatnych. (…) „Prawa natury”, które naukowcy tej epoki tak bardzo sobie
cenili, przestały jawić się jako dekrety nadprzyrodzonej władzy ustawodawczej, a stały się raczej technicznymi szczegółami warsztatu, które mistrz cechowy przekazuje rękodzielnikom, próbującym tymczasem pojąć jego projekty
(Veblen 1906: 595–596).

Autorzy Arystokratów i rzemieślników posługują się jednak przypadkiem siedemnastowiecznej Anglii na prawach modelu teoretycznego. Swoboda, z jaką
dokonują jego ekstrapolacji, historykowi kultury może niekiedy wydawać się
dyskusyjna. Z jednej strony – przekonująco dowodzą Afeltowicz i Sojak – „wie-
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le działań dzisiejszych naukowców nosi znamiona rzemieślniczości lub arystokratyczności, choć badacze funkcjonują w świecie, gdzie zarówno arystokracja, jak i rzemiosło stanowią zjawiska marginalne” (Afeltowicz, Sojak 2015:
150). Wykazanie długiego trwania pewnych wzorców nawet pomimo fundamentalnej transformacji struktury społeczeństw europejskich oraz towarzyszących jej przemian kulturowych, których znaczenia i skali nie trzeba chyba
powtarzać, jest samo w sobie niewątpliwie traﬁonym i udanym przedsięwzięciem. Z drugiej strony, jeżeli w centrum zainteresowania umieścimy dynamikę procesów historycznych, okazuje się ono raczej obiecujące niźli skończone.
Potraktowane jako typy idealne, które pomagają skonceptualizować ambiwalencje wewnątrz pola nauki (nowożytnej i nowoczesnej), style arystokratyczny
i rzemieślniczy są zarazem eleganckie i – jak się rzekło – efektywne. Ale czy są
też jedyne i wystarczające? Afeltowicz i Sojak z premedytacją wyłączają poza
nawias takie choćby zjawiska jak profesjonalizacja i uprzemysłowienie badań
naukowych w XIX i XX wieku; ich związki z rynkiem, technologią czy aparatem państwowym traktują marginalnie jako dostatecznie już rozpoznane
(Afeltowicz, Sojak 2015: 26). Wypada jednak spytać: czy nie ma tu aby miejsca
na trzeci styl, z braku lepszego słowa powiedzmy – industrialny albo biurokratyczny? Być może nawet są to dwa historyczne rewersy stylu – odpowiednio – rzemieślniczego i arystokratycznego, a tym samym przyjęty w Arystokratach i rzemieślnikach schemat dwójkowy mógłby, a nawet powinien ulec
istotnemu skomplikowaniu. Czy bowiem dokonujące się z czasem, a przez
autorów książki słusznie podkreślane modyﬁkacje stylów mają zawsze charakter endo-, czy również egzogenny? Co z szeregiem zjawisk oraz procesów
historycznych (tylko w przypadku wieku XIX tak różnych, a zarazem ściśle ze
sobą sprzężonych, jak ekspansja kolonialna czy biopolityczny reżim szeroko
pojmowanej „higieny”), które na nauce i naukowcach wymuszały bądź – przeciwnie – przygotowywały warunki pod rewizję utrwalonych sposobów pracy,
typów organizacji, form i przestrzeni działalności? Niewykluczone, że Thomas
A. Edison, którego „największym wynalazkiem było przemysłowe laboratorium badawcze, traktujące dokonywanie wynalazków jako zawód i pracę zarobkową” (Wiener 1960: 126), zasługuje na to, by rozpisać mu rolę nie mniej
znaczącą od Boyle’a, za to równie pionierską – pod tym oczywiście warunkiem, że akcent padnie na słowa „zawód i praca zarobkowa”. (Mniejsza zresztą nawet o samego Edisona; jak ujął to przed laty Alfred North Whitehead,
„największym wynalazkiem XIX wieku było wynalezienie metody stwarzania
wynalazków” (Whitehead 1988: 111) – i jest tu także miejsce reformatorów
dziewiętnastowiecznego uniwersytetu, o których Afeltowicz i Sojak wspominają jedynie na marginesie).
Tak czy inaczej, pozostaje mieć nadzieję, że napisana wartkim językiem, bogata w detale i metodologicznie odświeżająca rozprawa Afeltowicza i Sojaka nie
dołączy – jak za Bruno Latourem mawiają autorzy – do grupy czarnych skrzynek, nieproblematycznych i niekwestionowalnych konstrukcji (intelektual-
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nych), lecz stanie się żywym źródłem inspiracji dla aktywnych socjologów
nauki i historyków kultury. Ja tymczasem raz jeszcze pozwolę sobie sięgnąć
do Historii teorii eteru i elektryczności Edmunda Taylora Whittakera. Jej autora trudno winić – jeśli tylko pamiętamy jego pełne entuzjazmu słowa – o internalizację i reprodukcję tego, co Mary Louise Pratt nazwała imperialnym
spojrzeniem (por. Pratt 2011). Jeszcze trudniej oczekiwać jakichś zależnościowych i (post)kolonialnych intuicji, które w ekspansji i uniformizacji praktyk
naukowych dostrzegałyby porządek władzy – z historyczno-kulturowego
punktu widzenia niekoniecznie byłoby to anachroniczne, ale niezrozumiałe
i nieuzasadnione już owszem. Wątek postkolonialny przy okazji krytyki parametryzacji nauk humanistycznych poruszył natomiast Sojak. Przestrzegając
przed „deprecjacj(ą) rodzimej kultury i języka, która nie będzie bynajmniej
tożsama z wejściem w międzynarodowy obieg” (Sojak 2011: 208), pozwolił
sobie na znaczące porównanie sytuacji polskiej i afrykańskiej. Jest ono znaczące dlatego, że mimochodem przypomina o dramatycznym utożsamieniu
dziewiętnastowiecznych Polaków z „Indianami Europy” – najsamprzód wyraził je Ludwik Powidaj, galicyjski literat raczej średniego kalibru, ale żywo zaprzątało uwagę autorów tego formatu co Aleksander Świętochowski czy Bolesław Prus. W porównaniu Sojaka wymiana rdzennych mieszkańców Ameryki
Północnej na obywateli niestabilnych państw afrykańskich nie jest oczywiście przypadkowa, lecz daje się łatwo uzasadnić historycznie i kulturowo.
Przede wszystkim jednak bardzo wyraźnie wskazuje miejsce, z którego pada
spojrzenie badacza.
Badacz ten otóż, nawet jeśli występuje w obronie jakiejś peryferyjnej specyﬁki, stara się przemawiać z metropolitalnych pozycji. Jest przeto całkiem
możliwe, że i na instytucję nauki będzie się starał, siłą rzeczy, patrzeć poza jej
szczególnym kontekstem historycznym. „Thiers, Michelet, Guizot, Cousin,
Tocqueville, Hallam, Macaulay – wyliczała Eliza Orzeszkowa w pionierskim
omówieniu Historii cywilizacji w Anglii Henry’ego Thomasa Buckle’a – świetna
to plejada (dziewiętnaste)go wieku. Ludzie ci nie należą do Francji ani do Anglii, ale do wszystkich oświeconych społeczeństw – a więc i do nas; bo mimo
wielu niedostatków i pod niektórymi względami zastoju nikt nie odmówi nam
prawa obywatelstwa w dziedzinach światła” (Orzeszkowa 1866: 1). Mając
przed oczyma jedynie ten krótki fragment, historyk kultury łatwo wywnioskuje, że o powodzeniu nauki w dziewiętnastowiecznej Polsce zadecydowały –
prócz importowanych stylów zachodnich – czynniki innego zgoła rodzaju,
inne natomiast hamowały jej rozwój instytucjonalny. Miało to swoje następstwa, jak łatwo się domyślić, jeszcze i w wieku dwudziestym.
Ważnym, choć z konieczności pobocznym wątkiem Arystokratów i rzemieślników pozostaje ekspansja kolonialna. Autorzy nie poświęcają jej, co zrozumiałe, wiele miejsca, ale kiedy już studiują przypadki „wysiłków cywilizatorskich”
w Indochinach Francuskich czy Indiach, otwierają zarazem dwa niemalże
bezkresne pola. Rzecz dotyczy walki z plagami szczurów i kobr, działania, do
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którego imperialni biurokraci próbowali skłonić rdzennych mieszkańców
kolonii, oferując im wynagrodzenie od upolowanej sztuki, a które okazało się
później całkiem przeciwskuteczne, ponieważ zachęciło do zyskownej hodowli.
Afeltowiczowi i Sojakowi przypadek ten pozwala badać wpływ założeń ekonomii na normy społeczne, antropolog dostrzeże ponadto (destrukcyjną) konfrontację odmiennych systemów kulturowych, z kolei historyk kultury pomyśli być może o Wędrówkach idei Krzywickiego. Z tego skrzyżowania wyłania
się jednak pierwsza istotna kwestia: w jaki mianowicie sposób instytucja nauki, powstała na Wyspach Brytyjskich, ujawnia się na peryferiach i półperyferiach? na czym polega i z czego wynika jej skuteczność w innych niż zachodnie realiach historyczno-kulturowych? Druga kwestia jest właściwie pytań
tych odwróceniem i daje się ująć nawet prościej: jak przeto nauka jawi się
peryferiom i cóż to oznacza dla jej skuteczności? co z adaptacją stylu w sytuacjach szczególnych i pogranicznych? A w tym kontekście: ile parametryzację
polskiej humanistyki łączy ze zjawiskiem samo-kolonizacji?
Warto mieć przed oczyma horyzont tych pytań badawczych. Alfeltowicz i Sojak napisali już wprowadzenie.
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Abstrakt
Tekst niniejszy rozważa, w oparciu o krótką analizę kluczowych wątków
książki Lines: A Brief History (2013) Tima Ingolda, zasadność wprowadzenia
do dyskursu humanistycznego tytułowej antropologii linii. Za najważniejszą
część koncepcji Ingolda uznaje się opisany przezeń zwrot od linearności modernizmu i nowoczesności do spacjalności postmodernizmu i ponowoczesności – na czele z wprowadzoną przezeń opozycją dwóch praktyk poznawczych,
trail-following oraz wayfaring, związanych – odpowiednio – z podążaniem do
określonego miejsca w z góry zaplanowany sposób i nieskrępowanym wędrowaniem po jakiejś przestrzeni. Natomiast poprzez osadzenie argumentacji
Ingolda w egzemplifikacji nowomedialnej (np. nawigowanie za pomocą Google Maps czy eksplorowanie światów gier wideo) czy skojarzenie z szerzej
znanymi koncepcjami filozoficznymi i pojęciami teoretycznymi próbuje się
pokazać przełomowość Lines: A Brief History dla rozwoju topograficznego
nurtu badań kulturowych.
Słowa kuczowe: linia; linearność; spacjalność; wayfaring; trail-following; Tim
Ingold; topografia; geopoetyka.
41

Wszystkie cytaty podaję za wydaniem: Tim Ingold, Lines: A Brief History, New York: Routledge
2007 we własnym przekładzie filologicznym; w przypadku występowania jakichkolwiek niejasności czy nieoczywistości, formy oryginalne zamieszczam w zgodzie z powszechnie przyjętą praktyką w tekście ciągłym w nawiasach kwadratowych. Za zasugerowanie przyjrzenia się monografii
Ingolda w zakresie wydobywanej tu problematyki winienem podziękowania dla prof. Moiry
Hunter z University of Lancaser.
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Książka Lines: A Brief History brytyjskiego antropologa kultury, Tima Ingolda,
stanowi unikatowy przykład historycznej analizy pojęcia podstawowego, jakim nie tylko dla geopotyki, topologii czy topografii literackiej jest linia. Jak
sam autor przyznaje we wstępie, jest to temat tyleż oczywisty, ile paradoksalny: trudno bowiem w historii kultury o pojęcie o wyższym wskaźniku semantycznej wartości dodanej. Czytelnikowi polskiemu należy się na samym początku wyjaśnienie, że praca Ingolda jest wybitnie osadzona w anglosaskim
kręgu kulturowym i stąd większość kluczowych wniosków wyprowadza
z często nieczytelnych w przekładzie filologicznym zniuansowań językowych.
Przede wszystkim może nie ma w języku polskim tak wyrazistego związku
42
między tym, co dyskusyjnie kalkowane jest jako lineaż (lineage) , a fabułą
(storyline) – wskutek czego linearność tej drugiej podnoszona jest nieje43
dnokrotnie jako zarzut, a nie immanentna cecha narracji , zaś literaturoznawstwo chętniej interesuje się problematyką płaszczyzny, miejsca i przestrzeni aniżeli obciążonej semantycznie liniowości.
Ten ostatni problem jest paradoksalnie dobrym punktem wyjścia do zaprezentowania wyjściowego stanowiska Ingolda na bardziej uniwersalnym niż
jedynie anglosaski gruncie. Tim Ingold zauważa bowiem już u progu swoich
rozważań, iż dla kultury Zachodu charakterystyczne było zawsze powiązanie
liniowości z linearnością, które zwłaszcza do zwrotu postmodernistycznego
„istotnie wpłynęło na sposób, w jaki modernistyczny Zachód pojmował proces
historyczny, następstwo pokoleniowe oraz upływ czasu” (Ingold 2007: 2),
wskutek czego linearność została trwale powiązana z myśleniem paradygmatycznym, logocentrycznym i etnocentrycznym, zaś nielinearność, prawem
alternatywy, ze wszystkim, co niosło ze sobą myślenie ponowoczesne i krytyczne.
Powiedziano nam, że odmienność jest nielinearna. Z drugiej jednak strony założono, że życie jest przeżywane miejscowo [on the spot], a więc raczej w konkretnym miejscu [place] aniżeli wzdłuż jakiejś ścieżki. Zastanawia mnie jednak, czy
mogłyby istnieć miejsca, gdyby ludzie do nich nie wyruszali i nie przybywali?
[…] Życie, jak sądzę, jest przeżywane nie tylko miejscowo, lecz wzdłuż ścieżek,
a czymże są ścieżki, jeśli nie rodzajem linii? To wzdłuż ścieżek zatem ludzie obrastają w wiedzę o otaczającym ich świecie i w podobny sposób opisują go w historiach, które opowiadają. Kolonializm zatem jest nie tyle narzuceniem linearnego myślenia na nielinearny świat, ile narzuceniem jednego rodzaju linii na inny [podkreślenie moje, KMM] (Ingold 2007: 2).

42

Na przytaczaną kalkę zdecydował się np. Krzysztof Kocjan w przekładzie Trupa Louis-Vincenta
Thomasa (zob. zwł. s. 164-165 wydania łódzkiego z 1991 r.).
43
Dzieje się tak zwłaszcza w szkodliwie oddalających się od nomenklatury narratologicznej badań
ludologicznych, jak i ogólnej praktyce recenzenckiej, w której linearność fabuły w grze wideo jest
niemal zawsze równoznaczna z jej niską oceną, co jednak – przyznać wypada – wiąże się z oczywistym dla graczy potencjałem gry wideo do projektowania współmożliwych scenariuszy narracyjnych.
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Równie błyskotliwie poradził sobie Ingold z domniemaną linearnością myślenia ewolucyjnego i deterministycznego, przypominając, że na słynnych diagramach z Ewolucji gatunków Charlesa Darwina wykorzystywana jest… linia
kropkowana – a więc bynajmniej nie linia per se, lecz jedynie obraz „sukcesji
instancji, w którym nic się nie rusza, ani nie wzrasta” (Ingold 2007: 3). Jeśliby
zaś wyobrazić sobie życie nie tyle jako „wachlarz kropkowanych linii”, lecz
44
raczej jako „rozmaitość [manifold]” (tamże) łączącą w sobie nieskończoną
ilość wątków osnutych na bytach wszelkiego rodzaju, zarówno ludzkich, jak
i pozaludzkich, które to odnajdują swą drogę w splocie relacji, w które są uwikłane” (tamże) – to wówczas ewolucyjność zyskałaby zupełnie nową, rewolucyjną wykładnię, zaś zwolennicy upraszczających zróżnicowań straciliby
asumpt do wartościującego przeciwstawiania tego, co linearne i dlatego modernistyczne temu, co nielinearne i dlatego postmodernistyczne.
Ingoldowska apologia linii odnajduje uzasadnienie na przestrzeni całej monografii w sześciu systematyzujących rozdziałach, poświęconych kolejno: problemowi rozłącznego analizowania zapisu literackiego i notacji muzycznej
(rozdział 1: Language, music and notation); propozycji wprowadzenia ogólnego podziału linii i skorelowania go z kulturową problematyką śladu i wątku
(rozdział 2: Traces, threads and surfaces); opisowi kierunków oddziaływania
linearnego (rozdział 3: Up, across and along); liniowości genealogii i historii
drzew genealogicznych (rozdział 4: The genealogical line); wpływowi technologii na delinearyzację zapisu odręcznego (rozdział 5: Drawing, writing
and calligraphy) oraz wieńczącej rozważania kulturowej historii linii na przełomie modernizmu i postmodernizmu (rozdział 6: How the line become straight). Zakres poruszanych przez Ingolda zagadnień przy zachowaniu koniecznej w opracowywaniu historii pojęciowej linearności wywodu w istocie rzeczy
sam jest już dowodem na słuszność hipotezy o linii jako rozmaitości (manifold). Z prawdziwą przyjemnością czyta się erudycyjne rozważania Ingolda na
temat zmiany kierunku rozrysowywania drzew genealogicznych – dopiero od
czasów oświecenia rozrastających się ku górze od podstaw, zaś w starożytności i średniowieczu rosnących całkowicie wbrew naturze – czy też refleksje
nad postępującą utratą głosu piśmiennictwa (sonus litterarum), łączące
w brawurowej analizie porównawczej historię kształtowania się notacji muzycznej z problemem „przygwożdżeniem słowa przez druk” (Ingold 2007: 2426) w literaturze, wskutek którego zapis literacki praktycznie utracił zachowany jeszcze w notacji muzycznej aspekt performatywny. Równocześnie, by
nie dać się ponieść własnej erudycji i ogromowi poruszanych zagadnień, na
przestrzeni całej swej książki Tim Ingold nieustannie powraca do dwóch najistotniejszych i wzajemnie od siebie zależnych kwestii, a zatem:

44

Nie da się wykluczyć, że Ingold nawiązuje tym do jednego z rodzajów przestrzeni topologicznej
w matematyce, stąd taka decyzja w przekładzie (rzeczownik manifold oddaje się właśnie jako
„rozmaitość”).
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(1) do sukcesji uwikłanej w dyskurs wielkich narracji „prostolinijności
modernizmu [straight line of modernity” (Ingold 2007: 167) przez
przynależącą do porządku dystopijnego (a zatem też dekonstrukcjonistycznego) „zdefragmentowaną linię postmodernizmu [fragmented line
of postmodernity]” (por. Olwig 2002);
(2) oraz do ściśle wiążącej się z nią propozycji odróżnienia kulturowej
dyspozycji nieskrępowanego, swobodnego wędrowania (wayfaring) od
deterministycznego podążania za z góry ustalonym szlakiem (trailfollowing).
Wyróżnienie kategorii wayfaring i trail-following jako dwóch nadrzędnych
i właściwie niezależnych od procesu historycznego kategorii koordynacji
przestrzeni można uznać za najważniejszy wkład Tima Ingolda we współczesną – zwłaszcza zorientowaną na badania topograficzne i geopoetyckie – antropologię kultury. Ingold ujmuje bowiem w ramach uniwersalnej antynomii
to, do czego musiała dotąd wystarczać Baudelairowsko-Benjaminowska i tym
samym par excellence miejska metafora flâneura (zob. np. Paetzold 1998,
Hohmann 2011, Szalewska 2012) wraz z towarzyszącymi jej okazjonalnie
kontrprzykładami spod znaku turystyki konsumpcjonistycznej, nieobywającej
się bez różnorodnych protez poznawczych (aparat fotograficzny, smartfon
itp.) i skrupulatnej planistyki (mapa, przewodnik, plan podróży itp.). Wykładnia Ingoldowska nawiązuje w tym aspekcie do znanej z Nomadologii Deleuze’a i Guattariego opozycji między przestrzenią homo- a heterodiegetyczną
(logos vs nomos), stwarzając sposobność do wykorzystania pojęć kłącza (rhizome), mapy czy sieci (meshwork) w szerszym kontekście, aniżeli jedynie ten
zagospodarowany na potrzeby studiów miejskich. U podstaw różnicy pomiędzy wayfaring a trail-following leży bowiem zarówno rizomatyczność, jak
i performatywność samej linii, która pierwotnie może być zapisem, śladem
bądź reprezentacją gestu czy ruchu, a dopiero wtórnie bywa poddawana semiotyzacji – co u Ingolda jest świetnie zilustrowane poprzez konfrontację linii
rozumianej jako ślad ciągłego ruchu (z obowiązkową alegacją do słynnych
wykresów dygresyjności z Tristrama Shandy’ego) z tą powstałą wskutek prostego „następstwa punktów i kropek [succession of points or dots]” (Ingold
45
2007: 75) . Dynamiczne, ciągłe linie średniowiecznych manuskryptów czy do
dziś używanych japońskich sylabariuszy (katakana i hiragana) są właśnie,
jako bezpośredni zapis ruchu dłoni, czymś zgoła odmiennym od zdań składanych współcześnie z liter wystukiwanych na klawiaturze. Owszem, na wyż45

Łatwo tu dostrzec inspirację rozważaniami Deleuze’a z rozdziału o kłączu z Mille Plateaux,
gdzie pada znana uwaga o transformowaniu punktowej notacji muzycznej w linearne (u Deleuze’a zwłaszcza w sensie rizomatycznym) wykonanie: „Il n 'y a pas de points ou de positions dans
un rhizome, comme on en trouve dans une structure, un arbre, une racine. Il n'y a que des lignes.
Quand Glenn Gould accélère l'exécution d'un morceau, il n 'agit pas seulement en virtuose, il
transforme les points musicaux en lignes [podkr. – KMM] il fait proliférer l'ensemble” (Deleuze,
Guattari 1980: 15).
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szym, abstrakcyjnym poziomie, reguły frazowe czy syntaktyczne wciąż zapewniają ciągłość wypowiedzeniu, lecz nie jest już to ten sam rodzaj linearności, który gwarantował niepowtarzalność pismu odręcznemu, zgodnie ze swą
nazwą zapewniającemu ciągły przepływ słów od ciała na kartę pergaminu.
I podobnie jak odręczne pismo wyparła praktyka wygodnego, ale jednak mechanicznego łączenia znaków, tak też, zdaniem Ingolda, spontaniczne i swobodne odkrywanie świata sukcesywnie ustępuje dziś transportowi zorganizowanemu, łączącemu – tak jak owe charakterystyczne łuki między lotniskami na mapie połączeń lotniczych – jedynie kolejne punkty w przestrzeni, otagowane w Sieci jako points of interest i uprzednio, symulakralnie doświadczone w wirtualnej przestrzeni internetowych i smartfonowych
aplikacji.
Ta defragmentacja [linii – KMM] – powiada sam Ingold – jest szczególnie widoczna w polach semiotycznych podróży, gdzie wędrowanie [wayfaring] jest
wypierane przez transport zorganizowany [destination-oriented transport], mapowania, w którym naszkicowany rysunek jest zastępowany przez plan podróży
i tekstualność, w obszarze której opowiadanie historii [storytelling] ustępuje
uprzednio skomponowanej fabule. Wszystko to zmieniło również nasze postrzeganie miejsca: kiedyś będące punktem węzłowym skupiającym w sobie
mnogość wzajemnie poskręcanych […] ruchu [movement] i wzrostu [growth],
dziś funkcjonuje jako […] w statycznej sieci łączników [static network of connec46
tors] (Ingold 2007: 75)

Gdzie leży granica między linią pomyślaną jako ślad punktu (także tego, który
biegnie znikąd do nikąd) a linią sekwencyjną, jak belka łącząca nuty na pięciolinii i reprezentująca ciągłość frazy? Czy podnoszona jako wada linearność
fabuły to efekt zredukowania narracji do ciągów przyczynowo-skutkowych,
łączących się w klarowne chronologie i plany wydarzeń, czy też stygmat „modernistycznej prostolinijności”, koniecznej do przezwyciężenia w dobie rozpleniających się kłączy i gmatwających sieci? Książka Tima Ingolda zachęca
niezliczoną ilość razy do stawiania sobie takich pytań i dzięki temu stwarza
solidną filozoficzno-kulturową podbudowę pod hipotezę, która bez niej byłoby jedynie kolejnym inwariantem opozycji ześrodkowanego i egocentryczne47
go „spojrzenia turysty” oraz odśrodkowego i egzocentrycznego „oczopląsu”
flâneura. Wayfaring jest bowiem rodzajem niczym niezdeterminowanego
i nieuwarunkowanego uprzednio podążania przez (moving through) coś, podczas gdy trail-following to zawsze dążenie ku (moving to) czemuś; wędrowiec
(wayfarer) „wie, gdy idzie [knows as he goes]” (Ingold 2007: 89), nie odczuwa46

W oryginale: „This fragmentation, as I shall explain, has taken place in the related fields of
travel, where wayfaring is replaced by destination-oriented transport, mapping, where the drawn
sketch is replaced by the route-plan, and textuality, where storytelling is replaced by the precomposed plot. It has also transformed our understanding of place: once a knot tied from multiple
and interlaced strands of movement and growth, it now figures as a node in a static network of
connectors”.
47
Odwołuję się tu do tytułowej metafory znanej książki Johna Urry’ego.
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jąc potrzeby uprzedniego pozyskiwania wiedzy na temat tego jak i gdzie iść.
Jak rozwija myśl Tim Ingold:
Nawigator ma przed sobą kompletną reprezentację terytorium w formie kartograficznej mapy, na kanwie której może on wytyczyć [plot] kurs nawet przed
wyruszeniem w drogę. Podróż jest wówczas niczym więcej, niż dookreśleniem
48
owej kanwy [explication of the plot] . W wędrowaniu [wayfaring] natomiast podąża się ścieżką za kimś, kto podążał nią wcześniej w towarzystwie innych – podąża się zatem ich śladami, r e k o n s t r u u j ą c p o d r o d z e [podkr. KMM]
trasę podróży. W takim przypadku podróżny dopiero po osiągnięciu celu może
49
prawdziwie rzec, iż odnalazł on swoją drogę (Ingold 2007: 16) .

Przez owo dynamiczne tworzenie trasy własnej podróży „wędrowiec jest ciągle w ruchu, a ściślej: sam jest ruchem [The wayfarer is continually on the
move. More strictly, he is his movement]” (Ingold 2007: 75), dzięki czemu, unikając celu ostatecznego (który mógłby być przejawem dyskursu dominującego), nie musi rezygnować z ciągłego wyznaczania sobie celów bieżących i ulegania pobudkom poznawczym podsuwanym przez dynamicznie zmieniające
się otoczenie (albo, jak w rzeczywistości wirtualnej, przez dynamicznie generowane środowisko). Aktualności i uniwersalności tego spostrzeżenia łatwo
dowodzi narzucająca się samoistnie egzemplifikacja: w grach wideo bowiem,
tworzących światy łączące w sobie najlepsze cechy światów wirtualnych
i fikcyjnych (a przez to w dwójnasób bliższych światu codziennego doświadczania, zob. Toft-Nielsen 2013), w naturalny sposób bilansowana jest (1) deterministyczna chęć podążania za linią fabularną do predefiniowanego (przez
twórców) bądź redefiniowanego (przez podejmujących w toku rozgrywki
istotne decyzje graczy) zakończenia oraz (2) indeterministyczna potrzeba eksplorowania świata, funkcjonującego częstokroć całkowicie niezależnie od
warstwy diegetycznej i zwanego stąd lapidarnie w branży growej piaskownicą
(sandbox). Wiedząc to, trudno właśnie w grach nie szukać współczesnej analogii a zarazem praktycznej aplikacji tez Ingolda: gracz bowiem, podobnie jak
czytelnik projektowany przez twórców prozy realizującej poetykę dzieła
otwartego, zyskuje w takim środowisku swobodę nieskrępowanego żadnymi
uprzednimi dyrektywami wędrowca, różniącego się zarówno od ceniącego fabularną liniowość czytelnika, jak i od uczestnika typowej grywalizacji (ga-

48

W tłumaczeniu chciałem zachować grę słów między wykreślaniem trasy czy planowaniem (to
plot) a ekwiwalentem rodzimego określenia fabuły, stąd decyzja o wprowadzeniu metaforycznej
kanwy, dobrze oddającej specyfikę „tkackiego” myślenia o literaturze.
49
W oryginale: This distinction between trail-following or wayfaring and pre-planned navigation is
of critical significance. In brief, the navigator has before him a complete representation of the territory, in the form of a cartographic map, upon which he can plot a course even before setting out. The
journey is then no more than an explication of the plot. In wayfaring, by contrast, one follows a path
that one has previously travelled in the company of others, one follows a path that one has
previously travelled in the company of others, in their footsteps, reconstructing the itinerary as one
goes along. Only upon reaching his destination, in this case, can the traveller truly be said to have
found his way.
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50

mification) , stawiającej nie na rozgrywkę (gameplay), lecz typową grę (game),
wyraziście definiującą warunki sukcesu (wygranej) i porażki (przegranej).
„Śledzenie fabuły jest tym samym, co podążanie za mapą [to follow the plot is
like navigating with the map]” (Ingold 2007: 24) – pisze w jednym z pierwszych
rozdziałów Ingold i daje tym samym jasno do zrozumienia, że wybór między
strategią podążania za szlakiem (trail-following) a swobodnego wędrowania
(wayfaring) jest w zasadzie rodzajem poznawczej deklaracji, opisującej sposób
funkcjonowania podmiotu w każdym – używając kategorii Husserlowskiej –
51
świecie życia (Lebenswelt) . Czym innym jest zwiedzanie nieznanego miasta
po odbyciu wirtualnej przechadzki w Google Street View i uprzedniej lekturze
map oraz przewodników, a czym innym wyruszenie wzdłuż przypadkowego
pasażu i pogrążenie się w indywidualnym obcowaniu z nową rzeczywistością.
Czym innym jest także poznawanie fikcyjnego świata wyłącznie na podstawie
jego jednej reprezentacji fabularnej, a czym innym – nieustanne wędrowanie
po rozgałęziającym się rizomatycznie po różnorodnych gatunkach uniwersum
narracji transmedialnej (zob. Jenkins 2006: 293, Scolari 2009, Ryan 2014).
Czym innym jest wreszcie rozgrywka komputerowa poprzedzona lub asekurowana lekturą przewodnika (walkthrough), a czym innym samodzielna eksploracja jej złożonego świata, połączona z podejmowaniem spontanicznych
decyzji wpływających zarówno na przebieg fabuły, jak i sposób jej zakończenia. Dlatego też wędrowiec (wayfarer), nie bez powodu urastający u Ingolda
na figurę poznania par excellence ponowoczesnego, dekonstruuje narzucające
się w geopoetyce i topografii kulturowej opozycje osiedleńca (settler) i nomada, pokazując, że ani osiedleńcze kolonizowanie miejsc, ani nomadyczne stronienie od ich okupowania nie daje tej pełni poznawczej, co nieskrępowane
żadną paradygmatyczną czy kontrparadygmatyczną ideologią wędrowanie.
Przekonaniu temu, będącemu de facto jedną z ważniejszych i ciekawszych
konkluzji całej książki, daje Ingold w sposób szczególny wyraz w centralnym
rozdziale Up, Across, and Along, w którym pada noszące znamiona kluczowej
tezy zdanie, iż:
50

Termin ten, robiący zawrotną karierę w game studies i związany ze zjawiskiem tzw. casual
gaming (niezobowiązującego, „niedzielnego” grania w nieskomplikowane i nieangażujące czasowo gry, często zbliżone do klasycznych gier planszowych), wykorzystywany jest obecnie w marketingu i reklamie do wpływania na pierwotnie niepowiązanie z sytuacją gry zachowania ludzi
(np. kupno określonego produktu czy zwiększenie zaufania dla konkretnej marki) i stąd pozwalam go sobie generalizująco rozszerzyć na ogół gier nierozbudowanych fabularnie czy światotwórczo – choć świadom jestem faktu, że elementy grywalizacji wykorzystywane są także w serious gaming, by wymienić chociażby implementowane do dużych tytułów (w rodzaju Assassin’s
Creed) rozbudowane systemy społecznościowe, najczęściej oparte na rywalizacji w obrębie rankingów, statystyk i osiągnięć.
51
Dziś, używając terminu świata życia (Lebenswelt, Lifeworld) trzeba mieć na uwadze jego historię pojęciową poczynając od jego wprowadzenia w 1936 w Kryzysie nauk europejskich i fenomenologii transcendentnej, idąc przez Husserla przez jego socjologiczną wykładnię u Maxa Webera
i Alfreda Schütza (w Polsce dominującą, wskutek czego Lebenswelt często funkcjonuje w przekładach jako „świat społeczny”), a na współczesnych reinterpretacjach u Merlau-Ponty’ego (tu
zwłaszcza kategoria intermonde) czy Bernharda Waldenfelsa kończąc.
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Wędrowanie, w skrócie, nie jest ani związane z określonym miejscem [placebound], ani bezmiejscowe [place-less], będąc w zamian miejscotwórcze [placemaking]. W efekcie mogłoby być zilustrowane obrazem falującej linii, która
przepływa przez następujące po sobie miejsca (Ingold 2007: 101).

Rys. 1 Linia wędrowania (= wayfaring); reprodukcja ze s. 101.

Nakreślona przez Ingolda tuż po przytoczonym wyżej akapicie linia spełnia
wszystkie warunki owego dynamicznego śladu ruchu, który od początku do
końca książki konsekwentnie usiłuje on powiązać z fenomenem swobodnej,
niczym uprzednio niezdeterminowanej wędrówki – a zatem w prosty, a zarazem jakże czytelny zarazem sposób pokazuje ona, jak zataczanie niespiesznych kręgów w przestrzeni sprzyja mapowaniu rizomatycznej sieci miejsc.
Tak rozumiane miejscotwórstwo (place-making) nie ma, co istotne, nic wspólnego z turystycznymi symulakrami przepełniającymi ilustrowane mapy, wirtualne aplikacje i przewodniki, których funkcjonalność sprawia, że nad żywym doświadczeniem poznawania obcego świata coraz częściej przeważa
poszukiwanie uprzednio zapoznanych punktów orientacyjnych (landmarks)
czy też synchronizowanie ciekawych miejsc z ich otagowanymi odpowiednikami w sieci (points of interest).

Rys. 2 Łańcuch łączący uprzednio zdeterminowane cele (= trail-following); reprodukcja ze s. 101.

Wydaje się, że rozważania Ingolda pokazują, iż przewodnik, zarówno w swej
postaci narracyjnej, jak i osobowej, stwarza tylko iluzję przeprowadzenia
(walkthrough) przez świat obcy, w rzeczywistości sprzyjając jedynie kreowaniu paradygmatycznego dyskursu, niezależnie od tego, czy rzecz ma miejsce
w realnym, wirtualnym czy fikcyjnym świecie. Wprowadzona w jednym
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z najstarszych tekstów światotwórczych, Libellus vere aureus Thomasa More’a, figura przewodnika – wywiedziona jeszcze ze starożytnych opowieści
o podróżach do krajów umarłych ze słynnym Somnium Scipionis z De re publica Cycerona na czele (zob. np. Lochrie 2006) – nie bez przyczyny stała się fundamentalnym elementem narracji utopijnej: to właśnie sposób, w jaki narrację o utopijnym świecie prowadzi przewodnik po nim, w dodatku najczęściej
będącym jednym z autochtonów, kształtuje odbiór tego świata przez przybysza z zewnątrz, w którego gestii leży przesądzenie, czy jest on raczej eu-, czy
może dystopijny. Podobnie dzieje się, gdy w filmie rozlega się głos narratora
z offu – będący częstokroć wyrazem zupełnie zbytecznej walki z oczywistymi
niedostatkami deskryptywnymi medium – a widz, miast pogrążyć się w świecie narracji, jest prowadzony za rękę przez kolejnego przewodnika i pozbawiany tym samym tej podstawowej wolności poznawczej, którą jest możliwość indywidualnego obcowania z niepoznanym wciąż światem.
Bardzo trudno jest znaleźć satysfakcjonującą konkluzję do rozważań, które
całkiem zasadnie, jako zainspirowane książką Lines: A Brief History Tima Ingolda, rozsnuły prostą nić wywodu w zagmatwaną sieć dygresji i doraźnych
skojarzeń kulturowo-literackich. Książka Ingolda jest bowiem, jak mało które
studium antropologiczno-kulturowe napisane po śmierci Michela Foucaulta,
wzorcowym przykładem archeologii wiedzy i znakomitym wprowadzeniem
do topografii stopnia minimalnego, jaką z oczywistych względów musi projektować antropologia linii. Dzięki temu metodologia przyjęta w Lines: A Brief
History nie leży w sprzeczności z formułowanymi w niej spostrzeżeniami kulturowymi, a każda próba przeczytania książki Ingolda jako zapisu kolejnego
objawienia teoretycznego lub przewodnika po meandrach talmudycznej retoryki, ustępuje wobec nieodpartego wrażenia nieudawanej, bo podbudowanej
wnikliwymi studiami historycznymi i filozoficznymi, erudycji.
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Abstrakt
Książka Przemysława Żywiczyńskiego i Sławomira Wacewicza zatytułowana
„Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych” jest pierwszą polską monografią poświęconą tematyce ewolucyjnych badań nad językiem. W kolejnych
rozdziałach swojej pracy autorzy prowadzą nas najpierw ku naukowym badaniom genezy języka, a następnie ku wybranym z koncepcji ewolucyjnych.
Jestem przekonany, że książka ta może stanowić interesujące wprowadzenie
do wspomnianej problematyki. Przyjrzyjmy się zatem jej zawartości.
Słowa kuczowe: ewolucja; język; glottogeneza; hipotezy gesturalne; hipoteza
multimodalna.
„Ewolucja języka” składa się z sześciu rozdziałów, bardzo obszernej i aktualnej bibliografii, słowniczka oraz indeksów osobowego i rzeczowego, a także
szeregu kolorowych ilustracji.
Pierwszy z rozdziałów: „Początki dalsze i bliższe” poświęcony jest przednaukowym koncepcjom genezy języka: religijnym i filozoficznym, tak zachodnim,
jak wschodnim. Mircea Eliade w inspirującej powieści „Młodość stulatka”
przedstawia zmagania głównego bohatera, naukowca – orientalisty Dominica
Matei z niekończącymi się badaniami nad pierwotnym źródłem języka i poznania. Autorzy „Ewolucji…” przedstawiają całą paletę takich koncepcji,
z którymi zmagał się Matei, ale także znacznie późniejsze. Omawiają pierwsze
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eksperymentalne badania nad genezą języka, w tym tak zwany zakazany eksperyment, polegający na odizolowaniu dzieci już od urodzenia, aby zupełnie
pozbawić je kontaktu z językiem w celu sprawdzenia, czy mimo braku tego
kontaktu nabędą jakichkolwiek zdolności językowych.
W drugim rozdziale, zatytułowanym „Ewolucja, ewolucjonizm, myślenie ewolucyjne”, Żywiczyński i Wacewicz na chwile odchodzą od badań nad językiem,
koncentrując się na teorii ewolucji w ogóle. Szczególną uwagę poświęcają
pojawiającym się zarówno w publikacjach popularnych, jak i naukowych
błędnym interpretacjom ewolucji (mitom, błędom i nadużyciom).
Trzeci rozdział – noszący tytuł „Ewolucja języka. Odejście od glottogenetycz52
nych scenariuszy” – na podstawie wcześniejszych ustaleń na temat ewolucji
autorzy poświęcają analizie prac, które pod koniec dwudziestego wieku rozpoczęły naukowe badania nad ewolucją języka, głównie – prac Bloom i Pinkera, Chomsky’ego ze współpracownikami oraz Christansena i Kirby’ego.
Kolejny rozdział („Preadaptacje, czyli warunki wstępne”) zawiera uwagi dotyczące procesów czy też zdolności, które uznaje się za warunki umożliwiające
pojawienie się zdolności językowych. Żywiczyński z Wacewiczem omawiają
kolejno: mimezę, teorię umysłu, metareprezentacje, pamięć oraz funkcje wykonawcze. Zwracają uwagę na to, że szczególnie istotna dla wyłonienie się
zdolności językowych była wcześniejsza obecność złożonych zdolności o charakterze poznawczym. Następny rozdział („Kooperatywne fundamenty: najważniejszy warunek”) dokładniej rozwija wątek kolejnego z warunków, jak
się wydaje – koniecznego, wyłonienia się zdolności, a w szczególności komunikacji językowej, czyli kooperatywności: obecnej tylko u ludzi zdolności
do współpracy.
Ostatni rozdział („Problem zmiany modalności w hipotezie pierwszych gestów”) autorzy poświęcili omówieniu – jak się wydaje, szczególnie im bliskich
– gesturalnych koncepcji ewolucji języka. Prezentują koncepcję ewolucji
z wcześniejszych form komunikacji gestami oraz współewoluowanie komunikacji gestowej i mowy. Żywiczyński i Wacewicz argumentują za drugą możliwością, co ma na celu uniknięcie problemu zmiany modalności. Problem ten
dotyczy ewolucyjnego wyjaśnienia przyczyn zmiany modalności wzrokowej
(przy komunikacji gestami) na modalność słuchową (w przypadku mowy),
szczególnie gdy zauważymy, że języki migowe są językami „równoprawnymi”
względem werbalnych, a ich rozwój ontogenetyczny podobny jest do ontogenezy komunikacji werbalnej.
Wydaje się, że książkę tę – niezależnie od bogactwa podejmowanej w niej
problematyki – można podzielić na dwie części. W pierwszej autorzy prezentują przejście od przednaukowych do naukowych badań nad genezą języka,
52
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w drugiej natomiast szkicują drogę ku preferowanej przez nich koncepcji genezy. To powoduje, że książka ta stanowi dobre wprowadzenie zarówno dla
zainteresowanych zapoznaniem się wspomnianą problematyką, jak i dla tych,
którzy planują rozpoczęcie samodzielnych badań nad owymi zagadnieniami.
Moim zdaniem na wyróżnienie zasługują trzy wątki recenzowanej pracy.
Pierwszy to bardzo szczegółowe i wyczerpujące omówienie przednaukowych,
szczególnie religijnych (zarówno zachodnich, jak i wschodnich) koncepcji
języka i jego genezy, a także zwrócenie uwagi na mniej rozpoznanych prac
badaczy nowożytnych (na przykład Mandevilla), ze szczególnym uwzględnieniem obecności już w tych tak wczesnych pracach ważnej rolę całego ciała
i gestów w genezie komunikacji i zdolności językowych. Drugi wątek to szerokie ujęcie warunków (szczególnie zdolności poznawczych), które umożliwiły
pojawienie się językowej. Trzeci stanowi omówienie relatywnie nowych, ale –
jak się wydaje – coraz lepiej potwierdzanych empirycznie hipotez określanych
jako gesturalne. Żywiczyński i Wacewicz, odwołując się do badań Kendona,
McNeilla, Goldin-Meadow i Zlateva, argumentują nie tyle za hipotezą gestu53
ralną per se , ile za tak zwaną koncepcją multimodalną, zgodnie z którą nie
postrzega się gestu i głosu jako dwóch odrębnych systemów komunikacyjnych,
lecz jako odmienn[e] realizacj[e] jednego wspólnego systemu (Żywiczyński
i Wacewicz 2015: 271). Takie ujęcie problemu genezy języka pozwala nie tylko
na nowe i teoretycznie obiecujące ujęcie tego problemu, wolne od różnych dylematów klasycznych koncepcji gesturalnych, lecz także na naturalne
zintegrowanie badań nad genezą języka z badaniami nad poznaniem „ucieleśnionym”.
Przy tych zaletach nie należy zapominać o postawie obecnej w całej książce:
dążeniu do jak najbardziej naukowego, wiarygodnego tak teoretycznie, jak
i empirycznie, badania pochodzenia języka. Wydaje się to ciągłym wysiłkiem
autorów, żeby przedstawić badania w sposób pozwalający odróżnić wszelkie
spekulacje i nadinterpretacje od tego, co zostało naukowo zweryfikowane
i potwierdzone.
Mimo licznych zalet książka Żywiczyńskiego i Wacewicza ma również swoje
słabsze strony, które – jestem przekonany – wynikają głównie z tego, że jest to
pierwsza tego typu praca w języku polskim. Ogrom informacji, które Żywiczyński i Wacewicz umieścili w tej jednej publikacji, a także jej wstępny charakter powodują, że trudno w recenzowanej pracy zidentyfikować jedną
spójną argumentację za bronionymi przez nich tezami. Jestem świadom tego,
o czym już poprzednio wspominałem, że taki kształt tej pracy pozostaje zgodny z jej tytułem, jako że autorzy prowadzają nas ku pewnym badaniom, a nie
oferują ostateczne rozwiązanie kwestii ewolucji języka. Jednak w przypadku
pracy, w którą najwyraźniej włożono wiele wysiłku, chciałoby się mieć moż53

W istocie argumentują przeciw koncepcjom głoszącym, że komunikacja werbalna wyewoluowała z komunikacji gestowej.
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liwość wejścia w polemikę nie tylko z autorami, na których Żywiczyński i Wacewicz powołują się, ale i z nimi samymi. Obecnie nie jest to ani łatwe, ani
oczywiste zadanie.
W toku lektury natknąłem się na pewne dodatkowe problemy, raczej błahe,
ale warte wskazania. Badania naukowe oraz koncepcję badań nad genezą
54
języka autorzy określają za pomocą terminu ewolucja języka , nie wyróżniając tego terminu w żaden sposób, co powoduje – mimo powtarzanych uwag
i wyjaśnień – że czytelnik może być niekiedy skonfundowany sytuacją, że gdy
czyta o ewolucji języka, to nie czyta o samej ewolucji, ale o badaniach naukowych nad nią. Wydaje się, że wystarczyłby wyróżnić ten termin na przykład
kursywą i w ten sposób uniknąć takiego problemu. Ponadto nie wszystkie
informacje zawarte w książce wydają się równie istotne dla podejmowanej na
jej łamach problematyki, czego przykładem mogą być (skądinąd bardzo ciekawe) uwagi na temat diety paleo, które można by z zyskiem dla spójności
pracy pominąć.
Sądzę, że książka Żywiczyńskiego i Wacewicza jest lekturą obowiązkową dla
każdego zainteresowanego nie tylko badaniami nad genezą języka, ale i ogólnie badaniami nad językiem. Natomiast sama książka odsyła nas do literatury
przedmiotu nie tylko w sposób oczywisty – poprzez bardzo bogatą bibliografię
– ale także poprzez „puszczanie oka” do zainteresowanych problematyką ewolucji języka okładką, która stanowi ewidentne odwołane do okładki fundamentalnej dla tej problematyki pracy zbiorowej pod redakcją Christiansena
i Kirby’ego (2003).
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Abstrakt
Autor recenzji dokonuje omówienia treści oraz podstawowych tez prezentowanych w książce Fransa de Waala Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?. Pracę tę można traktować jako wyraz ewolucjonistycznego podejścia
do problemu wyjaśnienia źródeł i natury ludzkiej moralności.
Słowa kluczowe: moralność; empatia; ewolucjonizm; teoria fasady; Frans de
Waal; normatywność.
W roku 2013 nakładem krakowskiego wydawnictwa Copernicus Centre Press
ukazała się książka duńskiego prymatologa Fransa de Waala zatytułowana
przewrotnie Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?. Jest to jedna
z trzech prac tego autora, które wspomniane wydawnictwo wydało. Oprócz
tego ukazały się również Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród
naczelnych oraz Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są
częścią natury człowieka?. Można zapytać o powód, dla którego wybrałem tę
właśnie pracę, a nie inną? Wskazałbym dwa takie powody. Po pierwsze:
książka ta stanowi zapis odczytów wygłoszonych w ramach Wykładów Tannera przez de Waala w Princeton w 2006 roku. Specyfika tannerowskich wykładów zawiera się w tym, że mówca musi odnieść się w jakimś stopniu do
problemu ludzkich wartości, co w przypadku de Waala oznaczało powiązanie

138

AVANT Vol. VI, No. 2-3/2015
prymatologicznych badań z typowo filozoficznym zagadnieniem natury moralności. Taka perspektywa czyni jego rozważania filozoficznie jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Wykłady te jednocześnie stanowią podsumowanie wieloletnich badań autora. Drugi powód jest ściśle powiązany z pierwszym. Wraz
z zapisem wykładów de Waala czytelnik otrzymuje komentarze, jakie sformułowali wobec odczytów Peter Singer, Christine M. Korsgaard, Robert Wright
i Philip Kitcher. Książka kończy się zwięzłą odpowiedzią autora na powyższe
polemiki. Polemiki oraz odpowiedź de Waala znacznie wzbogacają treść pracy, potęgując tym samym przyjemność z jej lektury.
Omawiana książka składa się z trzech części. Pierwsza zatytułowana Ewolucja
moralności zawiera wykłady de Waala. Druga to Komentarze. Trzecia zaś to
Odpowiedź na komentarze. Całość poprzedzona jest notką Od tłumaczy oraz
pochodzącym z oryginalnego wydania Wprowadzeniem pióra Josiah Obera
i Stephena Macedo. Książka kończy się Bibliografią oraz Indeksem.
Podstawowym założeniem podzielanym zarówno przez autora książki, jak
i przez jego komentatorów jest przekonanie o ewolucyjnym charakterze ludzkiej moralności. Przekonanie to jest wzmocnione poglądem, według którego
dobro moralne jest czymś realnym, o czym można formułować sensowne sądy i wiąże się ono ściśle z właściwym ujmowanie potrzeb innych. Rozważania
de Waala dobrze ilustruje uwaga: „Dobór naturalny ma potencjał do wytwarzania niezwykłego wachlarza organizmów, od najbardziej aspołecznych
i nastawionych na konkurowanie, do najbardziej życzliwych i grzecznych.
Proces ten nie wyznaczył naszych reguł moralnych i wartości, ale wyposażył
nas w mechanizmy psychiczne, tendencje i zdolności pozwalające stworzyć
kompas wyborów życiowych, który uwzględnia interesy całej wspólnoty – a to
55
jest istota ludzkiej moralności” (84) . Trudno się z tym przekonaniem nie
zgodzić, jednak – co będę starał się wykazać – wyjaśnienie ewolucyjne w żaden sposób nie tłumaczy i nie może wytłumaczyć specyfiki ludzkiej moralności z bardzo prostego powodu. Mianowicie: opis empiryczny nie ma charakteru normatywnego, co oznacza, że nie może zdać sprawy z normatywnych
elementów i warunków doświadczenia. Co to dokładnie znaczy, postaram się
wyjaśnić dalej.
De Waal rozpoczyna budowę swojego projektu od krytyki tak zwanej teorii
fasady, według której ludzie są z natury źli, co w tym przypadku oznacza, że
nie dostrzegają potrzeb innych. W takim ujęciu trudno wyjaśnić fakt, że czasem – co wiemy z codziennej obserwacji – potrafią się traktować dobrze i właściwie. Teoria fasady tłumaczy to z właściwą sobie prostotą. Dzieje się tak,
ponieważ pojawia się moralność, która jest efektem „trzymania natury w ryzach” (30) wymuszonym przez kulturę i społeczeństwo. Z takiego punktu widzenia moralność nie jest jednak niczym więcej niż epifenomenem. Stanowi
55
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ona bowiem tylko sztuczną fasadę, otaczając „prawdziwą” ludzką naturę, która jest amoralna lub nawet niemoralna. Istnieje ona zatem poza naturą. Za
twórcę teorii fasady de Waal uznał ucznia Darwina – Thomasa H. Huxley’a.
Huxley miał twierdzić, że ludzka etyka to „dowód zwycięstwa nad krnąbrnymi, wrednymi procesami ewolucji” (30). Teoria fasady, podkreśla de Waal,
stanowi znaczne przeinaczenie oryginalnej teorii Darwina, który miał włączyć
moralność w obręb ludzkiej natury. Za współczesnych przedstawicieli teorii
fasady de Waal chciałby uznać między innymi R. Dawkinsa, G. C. Wiliamsa,
M. Ghiselina czy R. Wrighta. Pomijając powody, dla których powyżsi autorzy
znaleźli się w wśród zwolenników tej teorii, większy niepokój budzi ona sama.
Jak jednogłośnie podkreślają wszyscy komentatorzy, de Waal raczej konstruuje teorię fasady na potrzeby własnej argumentacji niż ją faktycznie znajduje
u krytykowanych autorów. Jak sugestywnie pokazują Bartosz Brożek i Michał
Furman, „nawet jeśli da się wskazać zwolenników teorii fasady, głosicieli poglądu, że moralność stanowi jedynie cienką zasłonę okrywającą nasze egoistyczne motywacje, to trudno uznać takie stanowisko za reprezentatywne dla
tradycji filozofii zachodniej. (...) Czyżby więc de Waal walczył z wiatrakami?”
(6). Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ale jeżeli nawet tak jest, to czy
osłabia to siłę argumentacji de Waala? Wydaje się, że nie. Możliwe, że de Waal
specjalnie stworzył dla siebie silnego, wyrazistego, a przy okazji fikcyjnego
przeciwnika, by jego własne tezy stały się bardziej wyraziste i nośne. Czy źle
to on nim świadczy? Wydaje się, że walka z nieistniejącym przeciwnikiem nie
jest zbyt trudna, jednak nawet fikcyjna teoria może pomóc sprecyzować i wyrazić własne stanowisko. Tak jest w przypadku prezentowanej tu pracy. De
Waal konsekwentnie chce pokazać, że ludzka moralność jest ściśle powiązana
z ewolucyjnym wymiarem naszej egzystencji.
Ludzie z natury są dobrzy, powiada de Waal. Wieloletnie badania nad naczelnymi utwierdziły myśliciela w przekonaniu, że skoro nasi najbliżsi krewni
zachowują się tak, jakby byli dobrzy oraz skoro my, ludzie, zachowujemy się
tak, jakbyśmy byli dobrzy, to nasze dobre zachowania, podobnie jak dobre
zachowania naczelnych, muszą mieć ten sam fundament, to samo źródło.
Źródłem tym mają być emocje, które można opisać jako mimowolne i fizjologicznie oczywiste reakcje na różne okoliczności (15). Teza de Waala nie jest
zbyt oryginalna, podobny pogląd bowiem formułował już David Hume,
a współcześnie na przykład Antonio Damasio, ale nadaje on jej wyrazistą interpretację. De Waal sugeruje, że należy odróżnić „bycie źródłem czegoś” od
„współkształtowania czegoś”. To rozróżnienie pozwala mu zdystansować się
do stanowisk, które traktują kulturę lub język jako konstytuujące wyrażanie
empatii (Tomasello, Pinker). Empatia pierwotnie nie była współkształtowana
przez inne moduły ewolucyjne, ale od początku była „pierwotną, przedjęzykową postacią związku międzyosobniczego, który dopiero w toku dalszej ewolucji znalazł się pod wpływem języka i kultury” (47–48). Czym zatem jest empatia w ujęciu autora Bonobo i ateisty? De Waal nie podaje odpowiedzi
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wprost. Wprowadza pojęcie „zakażenia emocjonalnego”, które najprościej
można rozumieć jako sytuację, w której stan emocjonalny jednego osobnika
wpływa w jakimś stopniu na powstanie identycznego lub bardzo podobnego
56
stanu u innego osobnika . Wraz z rozwojem osobnika, co dla de Waala oznacza zdolność do odróżniania siebie od innych oraz zwiększoną znajomość
okoliczności wpływających na stany emocjonalne, zakażenie emocjonalne
staje się empatią. Empatia tym ma się różnić od emocjonalnego zakażenia, że
pozwala na odróżnienie własnych i cudzych stanów emocjonalnych. Na empatię mają składać się mechanizmy współczucia i osobistego niepokoju. Pomimo że powyższe twierdzenia de Waal ilustruje wieloma przykładami z życia zwierząt, to można rozpoznać u niego pewien niepokój związany ze zbyt
łatwym interpretowaniem zachowań zwierząt w terminach emotywnych. De
Waal powiada: „Choć te wczesne badania sugerują, że zachowując się w pewien sposób, zwierzęta starają się zmniejszyć niepokój u innych lub mu zapobiec, nie jest do końca jasne, czy te spontaniczne reakcje na cierpienie przedstawicieli własnego gatunku należy wyjaśnić przez (a) awersję do okazywania
cierpienia przez innych, (b) własny niepokój wywołany zakażeniem emocjonalnym czy (c) autentyczną chęć niesienia pomocy” (53). Z czasem de Waal
znajduje dodatkowe argumenty za interpretacją zwierzęcych zachowań w
57
terminach empatii i współczucia . Są to między innymi zdolność do oceny
sytuacji innych oraz ograniczona umiejętność przyjmowania perspektywy
innego osobnika. Różnice pomiędzy poziomem empatii u poszczególnych
osobników oraz gatunków de Waal jest skłonny wiązać z pojawieniem się
dodatkowych zdolności kognitywnych.
W tym kontekście myśliciel omawia możliwość interpretowania empatii jako
specyficznej zdolności kognitywnej. W takim ujęciu empatia jest ściśle powiązana z umiejętnością przypisywania stanów psychicznych innym oraz z tak
zwaną teorią umysłu. Najbardziej znanym przedstawicielem tej teorii jest
badacz autyzmu Simon Baron-Cohen. We wczesnej wersji swojej teorii BaronCohen wiązał autyzm z brakiem teorii umysłu u chorych (Baron-Cohen 1995).
Jednak jak się wkrótce okazało, autyzm można rozpoznać już w pierwszych
latach życia dziecka, co oznacza, że nie wiąże się on z deficytem teorii umysłu,
56

Być może pojawienie się „zakażenia emocjonalnego” można by na poziomie neurologicznym
wiązać z istnieniem tzw. neuronów lustrzanych odkrytych na początku lat dziewięćdziesiątych
przez G. Rizolattiego, L. Fogassiego oraz V. Galesse. O hipotetycznym istnieniu takiego związku de
Waal wspomina na 62 stronie swojej pracy.
57
Pewną słabością prezentowanej tu teorii jest niesatysfakcjonujące ujęcie relacji pomiędzy empatią a współczuciem czy współodczuwaniem. Dominika Dzwonkowska korzystając z badań
Aaltola i Chismara, przekonująco wykazuje, że „empatia nie jest realnym odczuciem określonego
stanu, tylko swego rodzaju quasi-doświadczeniem, przedstawieniem, podobnie jak wspomnienie
czy wyobrażenie. W tym sensie jawi się raczej jako specyficzne odczucie niż realne przeżycie
stanów wewnętrznych drugiego. Współczucie, z kolei, nie oznacza wcale empatycznych odczuć
skierowanych wobec obiektu współczucia, ale wiąże się z pozytywnym nastawieniem względem
osoby, która potrzebuje współczucia lub oznacza troską o tę osobę” (Dzwonkowska 2015: 87).
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która rozwija się dopiero wtedy, gdy dziecko skończy cztery lata. W myśl nowej teorii, autyzm wiąże się z brakami na poziomie społeczno-afektywnym,
który odpowiedzialny jest za percepcję interpersonalną. To odkrycie sugeruje,
że szukając źródeł autyzmu, należy skierować uwagę na podłoże ewolucyjne.
Empatia zatem w myśl wywodów de Waala ma charakter prekognitywny
i prejęzykowy, co czyni ją kategorią użyteczną do opisu zachowań i reakcji
różnych zwierząt. Empatia, co kilkukrotnie podkreśla autor Małp i filozofów,
nie jest zjawiskiem jednoznacznym. Jej spektrum rozpościera się od form
bardzo prostych i prymitywnych, aż po formy wysoce złożone i wyrafinowane. Bardzo wiele miejsca poświęca opisom różnych sytuacji w jakich znalazły
się badane przez niego małpy i za każdym razem stara się interpretować ich
zachowania w perspektywie wzajemności i bezstronności, czyli prostych form
empatycznych stanowiących podłoże takich zjawisk jak: wdzięczność, sprawiedliwość czy „troska o wspólnotę”. Obecność zachowań empatycznych
w świecie małp naczelnych stanowi dla de Waala najlepszy dowód na ich
ewolucyjny charakter. Empatia jako ewolucyjnie nabyta umiejętność jest podłożem, które umożliwiło pojawienie się moralności rozumianej jako szczególne zjawisko wewnątrzgrupowe. „Moralność wyewoluowała najpewniej wewnątrz wspólnot w połączeniu z innymi typowymi wewnątrzgrupowymi zdolnościami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów, współpraca i dzielenie się” (79).
Na koniec swoich rozważań de Waal porusza temat antropomorfizmu i proponuje, aby wiązać go raczej z opisem zachowania zwierząt w kategoriach
ludzkich, czyli w kategoriach intencjonalnych, a nie z błędnym przypisywaniem zwierzętom cech ludzkich. Opisywanie zachowań zwierząt przy pomocy
języka intencjonalnego może budzić poważne zarzuty, jednak dopóki robi się
to w ramach testowania możliwych pomysłów i przewidywania pewnych zdarzeń, jest to zabieg niegroźny. Z tego powodu de Waal mówi o informacyjnym
zastosowaniu antropomorfizmu. Antropomorfizm opiera się na uznaniu, że
ludzie też są zwierzętami, a nie na stwierdzeniu, że zwierzęta nie są ludźmi.
Odrzucenie tezy antropomorficznej zaproponowanej przez de Waala wiąże
się z przyjęciem antroponegacjonizmu, czyli poglądu, który „apriorycznie
odrzuca istnienie cech wspólnych ludzi i zwierząt” (91). Zaletą antropomorfizmu jest usytuowanie zwierząt na tej samej płaszczyźnie, co ludzi.
Wykłady de Waala poruszają wiele niewymienionych przeze mnie wątków,
chociażby takich jak prawa zwierząt czy kwestia występowania u małp teorii
umysłu. Nie sposób jednak w tak krótkim omówieniu wyczerpać bogactwa
treści tej ważnej książki.
Chciałbym teraz przejść do komentarzy do wykładów de Waala, które wydawca umieścił w monografii. Pierwszy z nich nosi tytuł Zastosowania antropomorfizmu, a jego autorem jest Robert Wright. Wright zwraca uwagę, że nawet jeśli przyjmie się wykładnię antropomorfizmu zaproponowaną przez de
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Waala, to nie do końca wiadomo z jakim użyciem języka ma się do czynienia.
Istnieją bowiem dwa rodzaje antropomorfizującego języka: emocjonalny oraz
poznawczy. Używając języka emocjonalnego można powiedzieć, że szympansy odczuwają wściekłość, żal czy współczucie. Kiedy zaś przypisuje się tym
zwierzętom świadomość, wiedzę albo zdolność rozumowania, to wtedy używa
się języka poznawczego. Wright podkreśla, że niestety nigdy do końca nie
wiadomo, którą formę języka badacz wybiera. Wybór języka jest tutaj kluczowy, ponieważ w zależności od kategorii, w jakich będziemy opisywali
zwierzęce zachowania, raz wskażemy na emocjonalną podstawę ich kontroli,
a raz na poznawczą. Przyjęcie perspektywy ewolucyjnej skłania Wrighta do
uznania kontroli emocjonalnej za bardziej pierwotną. De Waal, zdaniem Wrighta, jest bardziej skłonny uznać pierwszeństwo kontroli poznawczej. Autor
komentarza proponuje, aby badacze z powodu tak zwanej zasady antropomorficznej oszczędności, wykorzystywali tylko jeden z rodzajów języka, mianowicie emocjonalny, ponieważ „preferowana przez de Waala alternatywa,
pozornie obejmująca tylko jeden rodzaj antropomorfizującego języka (poznawczy), skrycie obejmuje oba jego rodzaje” (118). Zasada antropomorficznej
oszczędności jest przydatna jeszcze z innego powodu. Pozwala ona pokazać, w
jaki sposób czynniki emocjonalne mogą zaburzać formułowane przez ludzi
sądy moralne.
Christine M. Korsgaard jest autorką drugiego komentarza, który nosi tytuł
Moralność i wyjątkowość ludzkiego działania. Filozofka powiada, że analizy de
Waala pozwalają zadać kluczowe pytanie o to, „czy moralność jest zakorzeniona w naszej przeszłości ewolucyjnej, czy też stanowi swego rodzaju radykalny rozłam z tą przeszłością” (126). Pytanie to ściśle wiąże się z kwestią dotyczącą tego, co to znaczy działać moralnie. Skoro my, ludzie, działamy moralnie, to pytanie, w jakim stopniu zwierzęta są istotami moralnymi, bierze się
stąd, że zwierzęta, tak jak i my, działają. Jednak czy działają w sposób intencjonalny? Działanie, podkreśla Korsgaard, tym różni się od zwykłego ruchu, że
może być przypisane sprawczemu podmiotowi. W tym sensie zwierzęta działają, ale czy w odniesieniu do nich ma sens pytanie o świadomość celu danego
działania? Zdaniem autorki tak, de Waal bowiem wielokrotnie daje przykłady,
które można zinterpretować jako wyraz posiadania przez zwierzęta świadomości. Korsgaard chce jednak, wzorem Kanta, wiązać działania z głębszym
wymiarem oceny czy wyboru. Nie chodzi bowiem tutaj tylko o wybór podejmowany „przez siłę stanów afaktywnych” (138), ale o faktyczny wybór oparty
na decyzji, czy to, co się chce, jest wystarczająco dobrym powodem do podjęcia danego działania. Chodzi zatem o uzasadnienie tego, co się robi. Człowiek
w przeciwieństwie do zwierząt ma nie tylko dobre i złe intencje, ale również
ocenia je i przyjmuje. Tę typowo ludzką zdolność Korsgaard nazywa „samorządnością normatywną” (140) i dopiero na jej poziomie może wyłonić się
moralność par excellence. Filozofka wbrew tezie de Waala stwierdza: „Istota
moralności leży właśnie we właściwym wykorzystaniu tej zdolności – zdolno-
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ści do formułowania sądów dotyczących tego, co powinniśmy zrobić, i postępowania zgodnie z nimi – a nie w altruizmie ani dążeniu do większego dobra”
(144). Wydaje się, że chociaż sama moralność ma ewolucyjne pochodzenie, to
nie da się jej wyjaśnić korzystając z narzędzi i pojęć teorii ewolucji. Ludzka
moralność bowiem przekracza zwierzęcą naturę. Jak Korsgaard powiada na
końcu swojego eseju: „wyjątkowy charakter ludzkiego działania daje nam
zupełnie inny sposób bycia w świecie” (146).
Philip Kitcher w eseju Etyka i ewolucja. Jak stamtąd dostać się tu rozwija analizy altruizmu psychicznego zaproponowane przez de Waala. Kitcher uważa,
że zdolność dostosowywania pragnień i intencji jednego osobnika do postrzeganych pragnień i potrzeb innego osobnika jest warunkiem koniecznym zachowań moralnych. Nie jest ona jednak warunkiem wystarczającym. Konieczne jest uwzględnienie rozwoju zdolności do kierowania się normami.
Niestety de Waal, w przekonaniu Kitchera, niewiele nam mówi na temat tej
umiejętności. „Proste przedstawienie niektórych rodzajów altruizmu psychicznego u szympansów (bądź innych naczelnych) mówi bardzo niewiele
o pochodzeniu czy też ewolucji etyki” (170).
Ostatni komentarz zatytułowany Moralność, rozum i prawa zwierząt wyszedł
spod pióra Petera Singera. Singer zastanawia się nad problemem przypisania
praw zwierzętom w pracach de Waala. Autor Wyzwolenia zwierząt nie zgadza
się z krytyką de Waala dotyczącą tego, że ludzie nadają prawa zwierzętom
„wyłącznie z dobrej woli” (186). Singer zwraca uwagę na to, że w ten sam sposób nadaje się prawa osobom niepełnosprawnym. Problem nie polega bowiem na samych prawach, ale na wyznaczeniu zobowiązań względem zwierząt. De Waal, wbrew przekonaniom Singera, twierdzi, że „mamy zobowiązania moralne przede wszystkim wobec członków naszego gatunku” (187). Singer dostrzega w tych słowach przejawy szowinizmu gatunkowego. Należy
wprowadzić zasadę równości opartą na wspólnych lub przynajmniej podobnych interesach różnych gatunków. Z tego też powodu Singer zgadza się
z twierdzeniem de Waala, że małpom człekokształtnym należy się specjalny
status.
Frans de Waal swoją zbiorczą odpowiedź na wszystkie komentarzy określił
mianem Wieży moralności. Precyzuje on tutaj swoje rozumienie ewolucyjnego
charakteru moralności. Stwierdza, że nie rodzimy się z gotowymi normami
moralnymi, lecz z „programem uczenia się”, który decyduje o charakterze
przyswajanych informacji. Podobny mechanizm ma leżeć u podstaw nabywania kompetencji językowych. Z tego powodu, wbrew swoim wcześniejszym
zapewnieniom, de Waal wskazuje na analogie pomiędzy biologicznymi podstawami moralności i języka. Proponuje, aby wyróżnić trzy poziomy moralności. Jego zdaniem pierwsze półtora dotyczy naczelnych. Na pierwszym poziomie pojawiają się uczucia moralne, które są „elementem budulcowym” moralności. Tutaj mamy do czynienia z empatią i stanami jej pokrewnymi. Drugi
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poziom wiąże się z presją społeczną, którą de Waal rozumie jako „nakładanie
na każdego członka wspólnoty, by wspierał wspólne cele i przestrzegał przyjętych zasad społecznych” (202). Trzeci poziom, który jest typowo ludzki, odnosi
się do sfery osądów i rozumowań, co można wiązać z odpowiedzią na krytykę Korsgaard.
De Waal nie daje jasnej odpowiedzi na stawiane mu zarzuty, proponuje raczej
wzbogacony obraz tego, co zaprezentował podczas swoich wykładów. Nie jest
to rozwiązanie satysfakcjonujące poznawczo, ale być może wcale nie o to tutaj
chodziło. De Waal jest pewny swojej teorii. Ma jednak świadomość, że wymaga ona jeszcze wielu badań i analiz.
Chciałbym teraz przejść do uwag krytycznych. Skoncentruję się na jednym
wątku. Na początku rozważań zasugerowałem, że wyjaśnienia ewolucyjne nie
mówią nam wiele na temat specyfiki moralności. Teraz tę myśl rozwinę. Każda teoria ewolucyjna tłumacząca dane zjawisko społeczne, psychiczne lub
etyczne, czyni to we właściwym sobie zakresie. Co to znaczy? Kiedy mówi się,
że moralność albo sposób poznawania rzeczywistości zostały ukształtowane
na drodze ewolucyjnej, mówi się dużo o genealogii danego zjawiska. Nie
wspomina się za to nic na temat jego natury. W przypadku zagadnień epistemologicznych fakt, że ludzki aparat poznawczy ewoluował w taki, a nie inny
sposób, nie pozwala zrozumieć tego, na czym polega wartość poznania, kiedy
ono jest prawdziwe, a kiedy wprowadza nas w błąd. W skrócie, nic nie mówi
nam o normatywnym wymiarze poznania. W przypadku moralności zachodzi
analogiczna sytuacja. Pokazując ewolucyjne źródła zachowań moralnych, w
żaden sposób nie tłumaczy się normatywnego charakteru reguł moralnych,
tego, że zobowiązują nas one do odpowiednich działań, czy wyznaczają społecznie sankcjonowaną dziedzinę tego, co nazywa się dobrym, a co złym.
Opierając się słowniku ewolucyjnym, człowiek nie pozna powodów, dla których swoją troską ma objąć inne zwierzęta. Czy ma o tym decydować jedynie
ewolucyjne pokrewieństwo z człowiekiem? Gdzie zatem leży wina mrówki, że
nie jest z nami tak samo spokrewniona jak bonobo? Przecież tak jak naczelne,
też została ewolucyjnie ukształtowana.
Podsumowując: wyjaśnienia ewolucyjne, same w sobie bardzo wartościowe,
nie pozwalają na ujęcie normatywnego wymiaru obecnego w każdym doświadczeniu moralnym. Nie jest to ich słabość, ale specyfika. Problem pojawia
się dopiero wtedy, kiedy ktoś jest skłonny traktować je jako wyjaśnienie moralności czy normatywności. Wtedy grozi nam ryzyko psychologizmu. Sfera
tego, co normatywne, zostaje sprowadzona do poziomu ewolucyjnogenetycznych uwarunkowań, co w praktyce może prowadzić do przekonania,
że moralność, prawo, logika czy matematyka mają charakter przygodny, to
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znaczy zrelatywizowany do danych warunków biologiczno-historycznych .
Tak jak część z nas jest skłonna zgodzić się z taką konstatacją w odniesieniu
do etyki czy prawa, to wydaje się, że nie chcielibyśmy zrezygnować z apriorycznego i koniecznego charakteru logiki i nauk formalnych.
Pomimo mojej krytyki, uważam, że po książkę Fransa de Waala warto sięgnąć
i to z kilku powodów. Po pierwsze przybliża ona czytelnikowi najnowsze wyniki prężnie rozwijającej się dziedziny nauki jaką jest prymatologia. Po drugie
wprowadza nas ona do wciąż żywej debaty nad źródłami moralności, której
głównych aktorów spotykamy na kartach niniejszej publikacji. Po trzecie zaś –
i w tym upatruję największą wartość analiz de Waala – książka ta stawia ważne i odważne pytania dotyczące najbardziej podstawowych wymiarów naszej
zarazem człowieczej i zwierzęcej natury. Perspektywa, którą owe pytania
otwierają, jest nie do przecenienia.
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Abstrakt
Autor omawia książkę Macieja Dombrowskiego w kontekście refleksji przynależnej do nauki oraz filozofii, charakteryzującej koncepcje Joachima Metallmanna, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Bolesława Józefa Gaweckiego.
Słowa kluczowe: Metallmann; Witkiewicz; Gawecki; filozofia; nauka.
Filozofia i nauka: trudne związki. Brzmi to nieco jak tytuł poradnika małżeńskiego, bo też istotnie, filozofia i nauka to para trudna, o skomplikowanych
relacjach. Niektórzy widzą w tym duecie flagowy przykład związku toksycznego i alergicznie reagują na samo ich zestawienie w jednym akapicie. Są też
tacy, którzy uważają, że warto rozmawiać i wspólnie pracować nad kompromisem, ponieważ, czy tego chcą, czy nie, filozofowie i naukowcy (przyrodnicy?) są związani szczególnego rodzaju sakramentem. Rolę terapeuty w tej
odsłonie dyskusji przyjął Maciej Dombrowski. W opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pracy porusza wiele
ciekawych filozoficznych wątków, mimo iż jej zakres został ograniczony do
trzech wyłącznie filozofów i jednego głównego zagadnienia: problemu relacji
między filozofią a nauką oraz możliwości przedstawienia szkicu rozwiązania
tego problemu, inspirowanego kombinacją poglądów owych filozofów: Joachima Metallmanna, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Bolesława Józefa Gaweckiego.

148

AVANT Vol. VI, No. 2-3/2015
Na początku wyjaśnienia domaga się sam problem relacji filozofii i nauki,
a przede wszystkim jego aktualność. W XX wieku faktycznie zagadnienie stosunku wiedzy naukowej (i metody) do wiedzy filozoficznej było niezmiernie
ważne: nauki empiryczne już od dawna święciły ogromne sukcesy, ich metoda
(eksperyment, narzędzia matematyczne, przewidywalność itd.) dawała rezultaty, których filozofia dać nie mogła, nie wspominając już o powracających
niczym refren „kompromitacjach” metafizyki. Ciągłe doskonalenie narzędzi
prowadziło do przejmowania przez naukę zagadnień, którymi zajmowali się
dotychczas filozofowie. Dzisiaj Nauka i Naukowcy spod znaku mikroskopu to
największe autorytety na świecie, których posłuchamy w każdej, dającej się
zmierzyć i zważyć, dziedzinie życia. W tym właśnie kontekście rysuje się problem autonomii wiedzy filozoficznej. Zresztą już takie postawienie sprawy
mówi dużo o tych relacjach; otóż nauka nie musi obawiać się o swoją przyszłość, filozofia – inaczej: jest przez nią zagrożona i widać to między innymi w
fakcie, że to filozofowie raczej szukają swojego miejsca na współczesnej mapie
wiedzy, a nie pewni siebie naukowcy. Należy przy tym zaznaczyć, że sama ta
kwestia jest problemem filozoficznym, i jeżeli w jakimś stopniu zajmuje naukowców, to raczej po pracy, przy kawie. Nie można się zatem spodziewać po
filozofach „rychłego” rozwiązania. Na szczęście nastała „moda” na interdyscyplinarność: zespoły interdyscyplinarne, kierunki interdyscyplinarne, badania, myślenie, mówienie, etc. Filozof w takim zespole zajmuje ważne miejsce i raczej nie powinno go tam zabraknąć. Czyżbyśmy więc odłożyli spory na
bok i po prostu zaczęli razem pracować? Wydaje się, choć to tylko hipoteza, że
problem jednak został ostatecznie rozwiązany, czego przykładem są właśnie
badania interdyscyplinarne. Cóż, jeżeli jednak jeszcze nie został rozwiązany,
to jako problem filozoficzny jeszcze długo będzie aktualny.
Maciej Dombrowski stara się nas przekonać, że filozofia jest działalnością
racjonalną i należy bronić jej autonomii i prawa do istnienia. Często mamy do
czynienia z dwiema postawami wobec problemu demarkacji wiedzy naukowej i filozoficznej. Pierwsza będzie się starała unaukowić filozofię, przejąć
metody nauk szczegółowych oraz precyzję ich języka, taką postawę prezentowali (prezentują?) filozofowie analityczni. Druga postawa unika problemu
przez zupełne odcięcie się od nauki, filozofia ma swoje metody, problemy,
słowniki. Żadne z tych stanowisk nie jest satysfakcjonujące dla Autora, ponieważ może okazać się „samobójcze dla kondycji filozofii”. Są to oczywiście
skrajności, między nimi jest dużo miejsca na dialog i właśnie prezentacja myśli trzech filozofów i ich stosunku do zagadnienia ma ten dialog ułatwić. Pogodzili oni filozofię i naukę, przydając każdej autonomię i pozwalając im oddychać wspólnym powietrzem. Wskazanie takiej postawy dialogu jest głównym celem książki. Ponadto Autor stara się przekonać, iż oryginalne koncepcje omawianych filozofów można zaliczyć do filozofii przyrody. Ale – co ważne – kompilacja ich myśli może zostać, zdaniem Autora, połączona w program, „który może być rozwijany współcześnie”.
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Zdaniem Autora, Joachim Metallmann jest jednym z najważniejszych polskich
filozofów nauki. Nie zdobył co prawda takiej popularności jak Ludwik Fleck,
wyprzedzający konstruktywizm, chociaż i on wyprzedzał w swoich pracach
późniejsze badania, szczególnie te dotyczące emergentyzmu. Metallmanna
podejście do nauki było więcej niż życzliwe: sama nauka jest najdoskonalszym
narzędziem poznania, jej wyniki są pewne. Dlatego też chciał on uprawiać
filozofię w sposób naukowy, często odwołując się do bardzo mu dobrze znanych fizyki i biologii.
Na naukę składają się różne twierdzenia o rzeczywistości oraz operacje na
tych twierdzeniach przeprowadzane, łącznie z zestawianiem ich ze zdaniami
obserwacyjnymi, w wyniku czego dostajemy obiektywną wiedzę o rzeczywistości. Twierdzenia ogólne produkowane są dzięki indukcji, która mimo filozoficznej krytyki jest najważniejszym narzędziem w repertuarze naukowców.
Zakładając podobieństwo przyszłych przypadków do przeszłych, nauka nie
tylko sama się rozwija, ale także umożliwia postęp techniczny. Filozof ten
świadomy jest jednak wielu problemów, jakie napotyka nauka, szczególnie
dotyczących prawdziwości zdań nauki (klasyczna definicja prawdy prowadzi,
zdaniem Metallmanna, do nierozwiązywalnych aporii) czy ich intersubiektywnej komunikowalności. Filozofia w tym kontekście, jak mówi Metallmann,
„staje się coraz wyraźniej i niedwuznacznie funkcją nauki, tak iż filozofia
pewnej epoki okazuje się odpowiednikiem nauki właśnie tej epoki”. Nie można oddzielać grubą kreską nauki od filozofii; jest ona oczywiście źródłem zagadnień, które przejmuje nauka, ale odpowiedzi tej drugiej nigdy nie będą
satysfakcjonować filozofii, pyta ona bowiem o istotę, wartości i cele. Są więc
nauka i filozofia dziedzinami różnymi: zadającymi inne pytania i angażującymi inne metody uzyskiwania odpowiedzi na nie. Mimo to nauka wpływa na
filozofię, dając jej swoje wyniki oraz pojęcia (także metody). Filozofia analizuje jej strukturę, metodologię, założenia, pojęcia oraz syntetyzuje jej wyniki.
Zbliżenie filozofii i nauki dokonuje się tu poprzez przejmowanie przez filozofów metod badawczych i ścisłości opisu, jakie znamy z fizyki. Rezultatem tego
byłoby unaukowienie filozofii, ale w tym zakresie podejmowanych problemów, w jakim jest to możliwe, ponieważ nie wszystkie mogą zostać podjęte
metodą naukową.
W pracy napotykamy również dość pobieżnie skreślone wyniki rozważań
Metallmanna nad emergencją, nie jest to jednak zarzut, bowiem ta problematyka jest już w znacznej części opracowana (zob. prace Janusza Mączki), tym
bardziej, że sam Metallmann nie opracował tego zagadnienia w sposób szczegółowy. Poza tym nie wydaje się, aby miało to wielkie znaczenie dla dowiedzenia tezy postawionej przez Autora na wstępie. Pojawienie się wątku emergentyzmu wpływa dodatnio na całą pracę, pokazuje także, że Autor bardzo
sprawnie operuje wieloma słownikami filozoficznymi.
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Filozofia i nauka żyją u Metallmanna w harmonii. Filozofia jest tu funkcją
nauki, ale posiada swój własny rezerwuar problemów i metod, które są niedostępne „aparaturze” naukowej. Jest również autonomiczna, ponieważ założenia nauk szczegółowych mają już charakter metafizyczny, którego analiza nie
może stać się przedmiotem tych nauk, ale filozofii właśnie.
Joachim Metallmann nie jest filozofem popularnym, chociaż uczestniczył, jako
jeden z niewielu Polaków, aktywnie w dyskusji nad ogromnym projektem
filozofii Whiteheada. Jako pierwszy w Polsce rozwijał oryginalnie koncepcję
emergentyzmu, a także antycypował koncepcję strukturalizmu. Autor więc
chlubnie dopisuje się do dość krótkiej listy opracowań twórczości krakowskiego filozofa, popularyzując jego myśl.
Aktywność twórcza Stanisława Ignacego Witkiewicza, jej rozmach i jakość,
słusznie budzą podziw, ale to nie malarstwo ani literatura były dla niego najważniejsze, gdyż za najważniejszy w swojej twórczości uznawał dorobek filozoficzny. A był on niemały, wszystkie jego prace poświęcone filozofii zamykają się w liczbie dwudziestu trzech. Przez brak afiliacji akademickich często
bywa lekceważony – niesłusznie, jak przekonuje Autor „ze względu na rzadką
w polskiej filozofii tendencję maksymalistyczną, połączoną z głęboką analizą,
na której zostaje ona oparta” (Dombrowski 2011: 191).
Nauka (a za taką głównie uznaje fizykę), zdaniem Witkacego, jest zależna od
tak zwanego poglądu życiowego, czyli naszego codziennego nastawienia
i praktycznego pojmowania rzeczywistości, na przykład poprzez praktyczne
przesądy. Takie pojęcia fizyczne jak siła czy masa, uwikłane w nasze potoczne
poglądy, dają się jednak wyrazić w języku psychologizmu, który był przez
niego pojmowany jako dziedzina filozofii. Co więcej, psychologizm miał tłumaczyć tak pogląd życiowy, jak i terminy fizykalne. Nauka jest tu tylko wiedzą
prawdopodobną, opartą na statystyce, daleką od prawdy absolutnej. Jest ona
opisem zaledwie wycinka rzeczywistości i nie może redukować wszystkich jej
aspektów do własności fizycznych. Fenomenu życia nie można opisać w sposób ilościowy, ponieważ między rzeczą, zjawiskiem a organizmem żywym
istnieje różnica natury jakościowej. Percepcja również nie może zostać sprowadzona do opisu ilościowego ze względu na „mojość’ wrażenia. W kontekście myśli Witkacego Maria ze znanego przykładu byłaby dość zaskoczona po
wyjściu z laboratorium. Dlatego też nauka stanowi pewne zagrożenie dla filozofii; uzyskując szerokie poparcie, może swobodnie zagarniać obszary przeznaczone dla filozofów, ponadto może wyrokować o jasności czy niejasności
wywodów filozoficznych, co w skrajnych przypadkach przybierać może formę linczu. Nie jest jednak Witkacy wrogiem nauki. Ma ona po prostu inne
zadania niż filozofia, nie może stać się wiedzą ogólną o strukturze bytu, jest
raczej wiedzą lokalną, przejściową konstrukcją, i jako taka może wejść
w skład Ontologii Ogólnej.
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Filozofia jest dla Witkiewicza projektem totalnym. Ma odnajdywać w rzeczywistości stosunki konieczne i zmierzać w stronę zdobycia całej wiedzy o rzeczywistości. Mimo to Witkacy daje poszczególnym propozycjom ontologicznym zaledwie status bardziej lub mniej prawdopodobnych, w zależności od
ich radzenia sobie z klasycznymi problemami. Kwestia relacji między nauką
a filozofią zostaje zawarta w jego Ontologii Ogólnej. Można powiedzieć, że
nauka i filozofia „atakują” rzeczywistość z różnych stron, chodzi więc o to, aby
te różne sposoby jej ujmowania pogodzić w jednym najbardziej ogólnym poglądzie, w którym z kolei zawierać się będą wszystkie pomniejsze „poglądziki”
na rzeczywistość. Taka architektura naszej wiedzy jest Ontologią Ogólną, czyli
po prostu filozofią, którego to terminu, już wyświechtanego, pragnie Witkacy
się pozbyć. Filozofia zatem „bada stosunki zachodzące między poglądami implikowanymi przez tę rzeczywistość i stara się je uzgodnić” (Dombrowski
2011: 143), nauka zaś bada samą rzeczywistość jako taką. Jak twierdzi Bohdan
Michalski, filozofia Witkacego bada i uzgadnia różne poglądy na rzeczywistość, co prowadzić ma ostatecznie do poznania bytu (Michalski 1979). Pogodzenie nauki i filozofii opiera się w tym programie na filozofii, spinającej różne wymiary badań materii martwej i żywej, filozofii będącej fundamentem
wiedzy. Tak oto, zgrzebnie przedstawiając, Witkiewicz pozwala istnieć nauce
i zaprasza ją do budowania Ontologii Ogólnej, ale pod nadzorem filozofii.
Bolesław Józef Gawecki, podobnie jak Metallmann, nie jest filozofem dobrze
znanym, chociaż jego dorobek jest dość pokaźny ilościowo oraz (na gruncie
polskim) jakościowo. Nie ma zbyt wiele opracowań mu poświęconych, dlatego
też omawiana praca nosi cechy wręcz unikatowości.
Zdobywanie wiedzy naukowej, według Gaweckiego, zasadza się na metodzie
i dąży do systemowego wyjaśniania rzeczywistości. Przez system rozumie on
układ intersubiektywnie sprawdzalnych zdań o faktach i związkach logicznych. Nauki formalne (matematyka, logika) nie badają faktów, ich wyniki
posiadają jednak cechę pewności, obowiązującą wewnątrz danego systemu
aksjomatycznego. Fakty badają nauki realne, w skład których wchodzą zarówno nauki szczegółowe, jak i humanistyczne; różnią się co do traktowania
owych faktów – odpowiednio – w sposób ilościowy i jakościowy. Nauki realne
obarczone są skazą prawdopodobieństwa, Gawecki nie ma więc wątpliwości
co do ich niedoskonałości: bierze się ona ze stosowania indukcji jako głównej
metody naukowej. Postawienie hipotezy jest dla niego najważniejszym etapem badań: „przyroda nie odpowiada na pytania źle postawione”. Efektem
pracy naukowca są prawa, czyli opis związków między faktami; następnym
etapem jest budowanie teorii, czyli konstrukcji składającej się z wielu poszczególnych praw.
Nauka, mimo sukcesów, nie potrafi jednak objąć całości rzeczywistości, pozostaje bowiem obszar odporny na jej modus operandi, i tu znajduje Gawecki
miejsce dla filozofii. Sama metoda ilościowa nie może być zastosowana do
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wszystkich własności badanego zjawiska, destyluje się więc wybrane, mierzalne własności i poddaje reżimowi statystycznemu. Nauka coraz częściej
musi uciekać się do fragmentaryzacji obiektów swoich badań; wysoka specjalizacja w nauce jest oczywiście nieunikniona, ale nie ocenia Gawecki tego
zjawiska pozytywnie. Nauka przez taką decentralizację traci obraz całości,
niemożliwe staje się przyswojenie przez jednego badacza choćby części aspektów danego zagadnienia. Rozczłonkowany obraz rzeczywistości ma na powrót
połączyć filozofia. Posługując się Kantowskim podziałem na poznawalne zjawiska i rzeczy same w sobie, Gawecki powierza te pierwsze nauce, podczas
gdy filozofia ma pracować w dziedzinie noumenów. Badania arche, ukrytej za
zjawiskami, prowadzić mogą do różnych (nieweryfikowalnych) propozycji co
do natury bytu, co po prostu jest „przeznaczeniem filozofii, od jej początków
w starożytnej Grecji, aż po domniemany kres” (Dombrowski 2011: 211). Nie
jest to oczywiście jej jedyne zadanie; jest ona głównie krytyką poznania i wiedzy. Wspomniana decentralizacja i specjalizacja zagraża całościowemu obrazowi wiedzy, filozofia zaś próbuje ten obraz scalić poprzez syntezę poznania,
„ostatecznie wiąże w całość liczne zjawiska i prawa opisane przez przyrodników, interpretując je swoiście i dodając własne hipotezy wykraczające poza
naukę” (Dombrowski 2011: 212). Całość dać ma system metafizyczny, obejmujący wszystkie dziedziny filozoficzne, który prezentować będzie obraz świata
w danym momencie historycznym, uwzględniający zarówno wiedzę w danym
momencie, jak i hipotezę na temat arche.
Cała praca robi dość imponujące wrażenie, rekonstrukcja poglądów tych
trzech filozofów jest ścisła – w ramach celu pracy – i niezwykle przejrzysta.
Wybór Mettalmanna, Witkacego i Gaweckiego okazuje się logiczny, prowadzi
bowiem, upraszczając, od postawy pronaukowej przez profilozoficzną, aby na
końcu, w poglądach Gaweckiego, wygasić konflikty i pogodzić je obie. Otrzymujemy w końcu propozycję, która mieści się między unaukowieniem filozofii a odrzuceniem przez nią sporu. Autor, dokonując krótkiego podsumowania, szkicuje koncepcję, wyrosłą z połączenia myśli omawianych filozofów,
odnoszącą się do współcześnie uprawianej filozofii przyrody. Korzystając
z ustaleń Zygmunta Hajduka, wskazuje Autor na taki typ uprawiania filozofii
przyrody, który unikałby zarówno utonięcia w nauce, jak i w zupełnym jej
nierespektowaniu. Opierałby się na założeniu, iż filozofia przyrody daje wiedzę o rzeczywistości, która od wiedzy naukowej różni się aspektem, nie jest
z nią jednak sprzeczna, ponieważ pozostaje z nią w ciągłym kontakcie. Filozofia ma także podstawy do syntetyzowania wyników nauk szczegółowych, wychodząc jednocześnie poza same te wyniki w stronę pewnych hipotez metafizycznych. Intuicja Autora co do współczesnego zastosowania takiej koncepcji
filozofii przyrody wydaje się trafna, jak sam zresztą zauważa, są filozofowie
bliscy takiego ujęcia (Anna Lemańska). Konflikt między filozofią a nauką zostaje tu zażegnany; jak się okazuje, takie rozwiązanie można wypracować bez
orzekania rozwodu o wyłącznej winie.

153

www.avant.edu.pl/en
Całość należy ocenić jako solidną (w tej ocenie pomaga rzut oka na bibliografię): rekonstrukcje są ścisłe i przejrzyste, w czym pomaga jasny styl Autora. To
ważne, że powstają prace tego typu, przede wszystkim popularyzujące mniej
znanych polskich filozofów. Ale co warto podkreślić: nie jest to wyłącznie praca czysto historyczna. Autor przy okazji rekonstrukcji prowadzi aktywne badania analityczno-krytyczne. Dowodzi to, że uprawianie historii filozofii w
formie, w jakiej robi to Autor, jest inspirujące i atrakcyjne w kontekście zagadnień współczesnych; nie prowadzi ono do zmurszenia czy przesłonięcia
nowych, oryginalnych rozwiązań. Wręcz przeciwnie: pokazuje, jak można
twórczo czerpać z historii.
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Dlaczego artykuł Ziemkego?
Po takich publikacjach książkowych jak The Embodied Mind. Cognitive Science
and Human Experience Vareli, Rosch i Thompsona (1991) czy Being There. Putting Brain, Body, and World Together Again Clarka (1997), które rozpoczynały
badania nad ucieleśnieniem poznania, pojawiły się pierwsze próby bardziej
systematycznego opracowania i uporządkowania wcześniejszych badań, aby
móc odpowiedzieć na pytanie: o czym mówimy, gdy mówimy o ucieleśnieniu
poznania? Pośród tych prób warto zwrócić uwagę na cztery artykuły. Pierwszy to próba porządkującego przeglądu literatury autorstwa Margaret Wilson
(2002) – próba aktualnie krytykowana za zbyt liberalne traktowanie ucieleśnienia i łączenia go z koncepcjami umysłu rozszerzonego, usytuowanego czy
poznania rozproszonego. Drugi i trzeci to artykuły napisane przez Michaela
Andersona. Wcześniejszy (2003) stanowi wprowadzenie do tematyki poznania
ucieleśnionego w kontekście badań nad sztuczną inteligencją, natomiast późniejszy (2007) rozszerza ustalenia Wilson (2002), wskazując na związki między ucieleśnieniem a badaniami ewolucyjnymi. Czwartym tekstem, który rozpoczynał intensywne badania nad poznaniem ucieleśnionym, jest prezentowany w tym numerze polskojęzyczny przekład artykułu Ziemkego
59
(2003/2015) , w którym autor zastanawia się nad tym, czym i jakie jest ciało,
które może i faktycznie ucieleśnia poznanie. Przybliżamy więc czytelnikom
jedną z pierwszych prac podejmujących zagadnienie pojęciowych podstaw
ucieleśnienia poznania. Warto zauważyć, że choć od czasu publikacji tekstu
Ziemkego badania nad ucieleśnieniem poznania rozwijano bardzo intensywnie, powstała bogata literatura tak teoretyczna, jak i eksperymentalna (patrz:
Shapiro 2004; 2010;), to jednak poznanie ucieleśnione nie przestaje budzić
kontrowersji, a problemy poruszane przez Ziemkego nadal stanowią żywotną
część kognitywistyki (Kyselo i di Paolo 2015; Li 2015).
59

Zauważmy, że wspomniane tu prace nie przeszły niezauważone: według Google Scholar praca
Wilson była cytowana 2354 razy, jedna z prac Andersona (2003) – 960, a praca Ziemkego – 238.
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O ciele, które ucieleśnia poznanie
Jak już wspomniałem, Ziemke (2003/2015) w swoich rozważaniach dotyczących ucieleśnienia poznania koncentruje się na tym, czym i jakie jest ciało,
które może i faktycznie ucieleśnia poznanie. Choć prima facie odpowiedź na
pytanie, czym jest ciało, wydaje się oczywista, przy bliższym wejrzeniu jednak
sam problem nie powinien być trywializowany. Wbrew pozorom nie dysponujemy dziś żadną oczywistą odpowiedzią na to pytanie. Dodatkowo, w natłoku publikowanych współcześnie prac, kwestia ta ulega zatarciu i rozmyciu.
Nie jest jasne, czy aby poznanie ujmować jako ucieleśnione, należy uwzględnić rolę nie tylko ciała, ale i otoczenia (Wilson i Golonka 2014), czy może wystarczy ograniczyć się do wskazania ważnej roli świadomości czy reprezentacji ciała (Goldman 2012; Goldman i de Vignemont 2009).
Artykuł Ziemkego zawiera przegląd różnych podejść do tego, jak można opisać ciało – realizator poznania, w ramach koncepcji poznania ucieleśnionego.
Nie będę w tym krótkim wprowadzeniu streszczał samego artykułu Ziemkego,
natomiast postaram się przedstawić kilka uwag na temat ciała jako realizatora poznania.
W interesującym – a inspirowanym pracą Shapiro (2004) – haśle do Encyklopedii Stanfordzkiej Wilson i Foglia (2011) wskazują na to, że poznanie jest ucieleśnione, gdy część bazy realizującej poznanie stanowią nieneuronalne części
60
ciała . Twierdzenie to wydaje się zarówno oczywiste, jak i kontrowersyjne.
Oczywiste, ponieważ jak można by mówić o ucieleśnieniu, gdyby ciało nie
realizowało poznania? Kontrowersyjne staje natomiast w chwili, gdy staramy
się przywołać argumenty za tym, że faktycznie nieneuronalne części ciała
realizują procesy poznawcze. Nie ma chyba bardziej kontrowersyjnej tezy
dotyczącej ucieleśnienia poznania od uznania, że nieneuronalne części ciała
są konstytutywne dla procesów poznawczych (Adams i Aizawa 2009). Nieznane są przecież przypadku utraty określonych zdolności czy treści poznawczych na przykład po amputacji ręki czy nogi. Oczywiście amputacja ręki pozbawi nas pewnego rodzaju informacji dotykowej i proprioceptywnej, tak jak
utrata jednego oka pozbawi nas części informacji wzrokowej, ale wydaje się,
że zwolennikom ucieleśnienia chodzi o mniej oczywiste związki między ciałem a poznaniem. Chyba jedyne badania, na jakie możemy się aktualnie powołać, dotyczą tak zwanych obliczeń morfologicznych, czyli obliczeń, które
miałyby być realizowane przez nieneuronalne części ciała. Ciała o różnych
morfologiach przeprowadzałyby różne obliczenia (Pfeifer i Bongard 2006).
Jednak nadal nie znamy wielu intersujących przykładów takich obliczeń, a te
60

Należy pamiętać, że z tej bazy realizującej procesy poznawcze nie wyklucza się układu nerwowego, wskazuje się jednak na to, że nie może ona ograniczać się wyłącznie do centralnego układu
nerwowego.
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znane nie pozwalają na wyjaśnienie zbyt wielu procesów poznawczych – przy
czym dodajmy, że odwołanie do tych badań znajduje się już w prezentowanej
tu pracy Ziemkego.
Poza tym podejście Wilsona i Foglii (2011) wyklucza niektóre z koncepcji poznania ucieleśnionego: te, które łączą ucieleśnienie z ważną, czy nawet podstawową rolą doświadczenia lub świadomości ciała w poznaniu (np. Gallagher 2005), jak również te, które redukują rolę ciała w poznaniu do roli reprezentacji ciała, kodów lub formatów cielesnych (Goldman i de Vignemont 2009;
Goldman 2012).
Dlatego też sądzę, że niezależnie od tego, czy będziemy bronili tezy o umiarkowanym, delikatnym, właściwym, czy też głębokim, silnym, a nawet radykalnym ucieleśnieniu, zawsze staniemy przed problemem: skoro twierdzimy,
że poznanie jest ucieleśnione, to co poznawczo istotnego robi ciało? Jeżeli dopiero rozpoczynamy nasze zmagania z tym tematem, warto je rozpocząć od
lektury tej pracy Ziemkego.
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Abstrakt
Ucieleśnienie stało się ważnym pojęciem wielu obszarów kognitywistyki. Jednak różnie określa się, czym ono dokładnie jest i jakiego rodzaju ciała wymaga się dla określonego typu poznania ucieleśnionego. Stąd chociaż wiele osób
zgodziłoby się dzisiaj, że ludzie są ucieleśnionymi podmiotami poznającymi,
nie ma pełnej zgody co do tego, jakiego rodzaju artefakt można uznać za ucieleśniony. W tym artykule wyróżniamy i zestawiamy sześć różnych pojęć ucieleśnienia, które z grubsza można scharakteryzować jako: (1) sprzężenie strukturalne między podmiotem [agent] a środowiskiem, (2) ucieleśnienie historyczne jako coś, co wynika z historii sprzężenia strukturalnego, (3) ucieleśnienie
fizyczne, (4) ucieleśnienie organizmoidalne, czyli dotyczące organizmopodobnych form cielesnych (na przykład robotów humanoidalnych), (5) ucieleśnienie organizmowe autopojetycznych, żywych systemów oraz (6) ucieleśnienie
społeczne.
Słowa kluczowe: kognitywistyka; poznanie; ucieleśnienie; podmiot; środowisko; sprzężenie strukturalne; fizyczny; organizm; AI; robot; społeczne.
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W porównaniu z oryginałem dane kontaktowe zostały uaktualnione (przyp. red.).
Pierwotna, robocza wersja tłumaczenia powstała na zajęciach translatoryjnych z języka angielskiego prowadzonych przez Aleksandrę Derra w roku akademickim 2014/2015 w Instytucie Filozofii UMK, w którym wzięły udział następujące osoby: Emilia Cheładze, Magdalena Józefowicz,
Jan Nikadon, Magdalena Szmytke, Olga Walaszczyk, Jakub Wojciechowski. Przekład przejrzała,
poprawiła i przygotowała do publikacji Aleksandra Derra.
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Przekład publikowany za zgodą właścicieli praw do tekstu.
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Wprowadzenie
Pojęcie ucieleśnienia jest obszernie używane od połowy lat osiemdziesiątych
XX wieku w literaturze z zakresu kognitywistyki i sztucznej inteligencji (AI).
Znajdziemy w niej takie terminy jak umysł ucieleśniony (np. Lakoff i Johnson
1999; Varela i in. 1991), inteligencja ucieleśniona (np. Brooks 1991), działanie
ucieleśnione (np. Varela i in. 1991), poznanie ucieleśnione (np. Clark 1997), ucieleśniona sztuczna inteligencja (np. Chrisley 2003; Franklin 1997) i ucieleśniona
kognitywistyka (np. Clark 1999; Pfeifer i Scheier 1999). Co więcej, istnieją rozmaite typy i pojęcia ucieleśnienia, co widać po liczbie sposobów ich określania, takich jak: ucieleśnienie usytuowane (Zlatev 1997), ucieleśnienie mechanistyczne (Sharkey i Ziemke 2001), ucieleśnienie fenomenalne (Sharkey i Ziemke
2001), ucieleśnienie naturalne (Ziemke 1999), ucieleśnienie naturalistyczne (Zlatev 2001), ucieleśnienie społeczne (Barsalou i in. 2003) oraz, w tym artykule,
ucieleśnienie historyczne, fizyczne, organizmoidalne i organizmowe.
Współcześnie wielu badaczy uważa ucieleśnienie za conditio sine qua non
jakiejkolwiek formy naturalnej lub sztucznej inteligencji. Na przykład Pfeifer
i Scheier (1999) przekonywali, że „inteligencja nie może istnieć jedynie pod
postacią abstrakcyjnego algorytmu, ale wymaga fizycznej konkretyzacji – ciała”. Ponadto ucieleśnienie powszechnie uważa się za jedną z kluczowych idei,
które odróżniają najnowsze teorie ucieleśnionego, usytuowanego i rozproszonego poznania od klasycznej kognitywistyki, która, opierając się na funkcjonalizmie, skupiała się na „odcieleśnionych” obliczeniach (por. Chrisley i Ziemke
2002; Clark 1997; Pfeifer i Scheier 1999; Varela i in. 1991; Ziemke 2002). Mimo
że obecnie wielu badaczy zgadza się, że poznanie musi być ucieleśnione, jak
dotąd nie jest jasne, co to dokładnie znaczy. Wilson (2002) zwróciła niedawno
uwagę, że różnorodność poglądów w tej dziedzinie jest problematyczna:
Pomimo że ogólne podejście [ucieleśnionego poznania lub ucieleśnionej kognitywistyki] cieszy się coraz szerszym poparciem, mamy tu w istocie do czynienia z ogromną różnorodnością wchodzących w grę twierdzeń, które są w różnym stopniu kontrowersyjne. Jeżeli chcemy sensownie posługiwać się terminem „ucieleśnione poznanie”, musimy rozwikłać i ocenić tę różnorodność.

W szczególności niejasne jest jakiego rodzaju ciała (jeśli jakiegokolwiek) potrzebujemy do ucieleśnionego poznania. Stąd, o ile można uznać, że ludzie są
ucieleśnionymi podmiotami poznającymi, nie ma wyraźnej zgody co do tego,
w jakiego typu ciało należałoby wyposażyć sztuczną inteligencję. Na przykład
pogląd Pfeifera i Scheiera (1999), że inteligencja wymaga ciała fizycznego, nie
jest wcale tak powszechnie akceptowany, jak mogłoby się wydawać.
W tym artykule wyróżniamy i omawiamy kilka różnych pojęć ucieleśniania
z literatury z zakresu kognitywistyki i sztucznej inteligencji. Ze względu na
objętość tekstu żadne z tych pojęć nie jest tu poddane szczegółowej ocenie,
chociaż trzeba przyznać, że więcej uwagi niż pozostałym poświęcono pojęciu
„ucieleśnienia organizmowego”, ponieważ pojawiło się ono w naszych wcze-
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śniejszych pracach (Sharkey i Ziemke 1998, 2001; Ziemke 1999, 2001a;
Ziemke i Sharkey 2001).
Dalsza część artykułu ma następującą strukturę. W kolejnym fragmencie pokrótce opisujemy różne poglądy na temat ucieleśnionego poznania, trzymając
się rozróżnień wprowadzonych przez Wilson (2002). W następnej części wyróżniamy różne pojęcia ucieleśnienia, koncentrując się na pytaniu o rodzaj
ciała, jakie potrzebne jest do ucieleśnionego poznania. Należy zauważyć, że
wiele omawianych tutaj pojęć i przykładów pochodzi z rozważań na temat
systemów AI po prostu dlatego, że problem ucieleśnienia jest zazwyczaj najbardziej konkretny i naglący przy tworzeniu systemów sztucznych. Jednak
przewodnie pytanie naszej rozprawy dotyczy tego, na ile użyteczne dla kognitywistyki są różne pojęcia ucieleśnienia, w szczególności do rozpoznania
i zrozumienia przypadków ucieleśnionego poznania. W ostatniej części
przedstawiamy krótkie podsumowanie.

Różne ujęcia ucieleśnionego poznania
W niedawnym artykule Wilson (2002) wyróżniła sześć różnych ujęć ucieleśnionego poznania, jednak tylko jedno z nich wyraźnie odnosi się do roli ciała.
„Poznanie jest usytuowane”. Twierdzenie to, rzecz jasna, jest powszechnie
64
przyjmowane w literaturze na temat ucieleśnionego poznania . Sama Wilson
wyróżniła poznanie usytuowane, które przebiega „w kontekście istotnych dla
zadania danych wejściowych i wyjściowych” i „poznanie offline”, które przebiega bez ich udziału.
„Poznanie zachodzi pod presją czasu”. Oznacza to, że poznanie jest ograniczone przez wymagania zachodzącej w czasie rzeczywistym interakcji z otoczeniem. Jako przykład może posłużyć „reprezentacyjny efekt wąskiego gardła” [representional bootleneck] (Clark 1997).
„Ciężar pracy poznawczej przenosimy na środowisko”. Brooks (1991) sformułował podobną tezę, zgodnie z którą „świat jest swoim najlepszym modelem”.
Dobrze znany przykład stanowią badania Kirsh i Maglio (1994) „czynności
epistemicznych” podczas gry w „Tetris”, czyli ruchów przygotowujących do
podejmowania decyzji, które wykonywane są raczej w świecie niż w głowie.
„Środowisko jest częścią systemu poznawczego”. Takie podejście może ilustrować praca Hutchinsa (1995) o rozproszonym poznaniu, w której na przykład przyrządy w kokpicie traktuje się jako część systemu poznawczego. Jednak według Wilson „stosunkowo niewielu teoretyków zdaje się konsekwent64

Należy zauważyć, że samo pojęcie usytuowania nie jest zbyt dobrze zdefiniowane (por. np.
Ziemke 2001a), a to przedstawiane przez Wilson nie jest pozbawione kontrowersji. Zob. także
pracę Clancey’a (2001), który wprowadził użyteczne rozróżnienie na funkcjonalną, strukturalną
i behawioralną perspektywę usytuowanego poznania.
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nie bronić to stanowisko w jego skrajnej postaci” (bardziej szczegółowe omówienie na ten temat można znaleźć w: Susi, Lindblom i Ziemke 2003).
„Celem poznania jest działanie”. Twierdzenie to zostało wysunięte przykładowo przez Franklina (1997), który wykazywał, że umysły są strukturami sterującymi w podmiotach autonomicznych.
„Poznanie offline jest ugruntowane w ciele”. Według Wilson temu twierdzeniu
nie poświęcono dotąd wystarczającej uwagi w literaturze z zakresu kognitywistyki, chociaż „może ono być najlepiej udokumentowane i najmocniejsze z
wszystkich sześciu”. Być może jego najsłynniejszą ilustracją jest praca Lakoffa
i Johnsona (1980), którzy przekonywali, że pojęcia abstrakcyjne opierają się
na metaforach ugruntowanych w doświadczeniu/działaniu cielesnym. Twierdzenie to zostanie dokładniej omówione w kolejnej części.

Różne pojęcia ucieleśnienia
Jak zauważono w poprzedniej części, co może zaskakiwać, w wielu opisach
czy ujęciach ucieleśnionego poznania właściwie niewiele (jeśli w ogóle) uwagi
poświęca się naturze i roli samego ciała. Jedynie w szóstym ujęciu, „poznania
offline” jako ugruntowanego w ciele, Wilson bezpośrednio mówi o ciele jako
czymś, co odgrywa kluczową rolę. Pozostaje jednak otwarte pytanie o to, czy
na przykład robot humanoidalny, a więc mniej lub bardziej podobny do człowieka, mógłby posiadać ten sam typ poznania co jego żywy odpowiednik.
Chcielibyśmy tu wyodrębnić sześć następujących pojęć odnoszących się do
rodzaju ciała/ucieleśniania, jakiego wymaga (ucieleśnione) poznanie:
(1) sprzężenie strukturalne pomiędzy podmiotem a środowiskiem, (2) ucieleśnienie historyczne jako to, co wynika z historii sprzężenia strukturalnego,
(3) ucieleśnienie fizyczne, (4) ucieleśnienie organizmoidalne, czyli dotyczące
organizmopodobnych form cielesnych (na przykład robotów humanoidalnych), (5) ucieleśnienie organizmowe autopojetycznych, żywych systemów
i (6) ucieleśnienie społeczne.
Każde z powyższych pojęć ucieleśnienia omawiamy poniżej w osobnych podsekcjach. Warto od razu zauważyć, że przynajmniej część z nich tworzy raczej
grupy mniej lub bardziej powiązanych koncepcji niż pojedyncze, dobrze zdefiniowane stanowiska.

Ucieleśnienie jako sprzężenie strukturalne
Prawdopodobnie najszersza koncepcja ucieleśnienia głosi, że systemy są ucieleśnione, jeśli są „strukturalnie sprzężone” ze swoim środowiskiem. Warto
zauważyć, że niekoniecznie wymaga to ciała. Franklin (1997) na przykład
przekonywał, że:
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Systemy operacyjne, które nie posiadają ciała w zwykłym fizycznym sensie,
mogą być inteligentne. Muszą jednak być ucieleśnione w sensie usytuowania
jako autonomiczne podmioty strukturalnie sprzężone ze swoim środowiskiem.

Pojęcie sprzężenia strukturalnego pochodzi z prac Maturany i Vareli (1980,
1987) na temat biologii poznania i będzie przedmiotem rozważań w dalszej
65
części. Quick i inni (1999) zainspirowani tą koncepcją próbowali podać „dokładną definicję” ucieleśnienia, która brzmi:
System X jest ucieleśniony w pewnym środowisku E, jeśli istnieją pomiędzy
nimi kanały zakłócające. To znaczy, X jest ucieleśniony w E, jeśli w każdym
czasie t, w którym zarówno X jak i E istnieją, pewien podzbiór możliwych stanów E powiązanych z X-em ma zdolność zakłócania stanu X-a oraz pewien podzbiór możliwych stanów X-a powiązanych z E ma zdolność zakłócania
stanów E.

Powyższe pojęcie ucieleśnienia ma tę przewagę, że powstało w wyniku jednej
z niewielu prób, aby faktycznie je zdefiniować. Jednak można uznać, że ma
ograniczoną użyteczność w kognitywistyce, ponieważ nie jest szczególnie restrykcyjne. Riegler (2002) na przykład dowodził, że „(…) chociaż ta próba uściślenia pojęcia ucieleśnienia stanowi ważny pierwszy krok, jednocześnie jest to
niewystarczająca charakterystyka” ze względu na to, że „każdy system jest
w tym czy innym sensie strukturalnie sprzężony ze swoim środowiskiem”.
Oznacza to, że ta definicja ucieleśnienia nie odróżnia systemów poznawczych
od niepoznawczych, co można zilustrować przykładem skały granitowej (X)
z tundry na Antarktydzie (E) z publikacji Quicka i innych (1999). Skała jest
nieustannie zakłócana przez wiatr, a z kolei przepływ powietrza jest zakłócany przez skałę. Zatem zgodnie z powyższą definicją jest to system ucieleśniony, mimo że z pewnością niewielu kognitywistów naprawdę uznałoby to za
przykład ucieleśnionego poznania.

Ucieleśnienie historyczne
Kilku badaczy podkreślało, że systemy poznawcze są nie tylko strukturalnie
sprzężone ze swoim środowiskiem w czasie rzeczywistym, ale też ich ucieleśnienie jest w istocie wynikiem lub odzwierciedleniem historii interakcji pomiędzy podmiotem a środowiskiem i, w wielu wypadkach, obustronnej adaptacji. Varela, Thompson i Rosch (1991) na przykład dowodzili, że „wiedza zależy od bycia w świecie, co nie daje się oddzielić od naszych ciał, naszego języka
i naszej historii społecznej – w skrócie, od naszego ucieleśnienia”. W podobnym tonie Ziemke (1999) przekonywał, że „(…) naturalne ucieleśnienie [systemów żywych] … odzwierciedla/ucieleśnia historię strukturalnego sprzężenia pomiędzy podmiotem a środowiskiem i ich wzajemnego dookreślania,
w trakcie którego ciało zostało skonstruowane.” Podobnie Riegler (2002)
65

Zob. także Dautenhahn, Ogden, Quick 2002.
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w swoją definicję ucieleśnienia włącza adaptację podmiotu do środowiska:
„System jest ucieleśniony, jeśli wypracował umiejętności w obrębie środowiska, w którym się rozwinął”.
Mimo że jest to bardziej restrykcyjne pojęcie niż poprzednie oraz prawdopodobnie użyteczne w dookreślaniu ewolucyjnych i/lub rozwojowych korzeni
ucieleśnionego poznania, rzecz jasna nawet ono nie jest szczególnie restrykcyjne, ponieważ wydaje się stosować do wielu, jeśli nie wszystkich, systemów
żywych, obejmując także systemy niefizyczne (por. poniżej).

Ucieleśnienie fizyczne
Pojęcie ucieleśnienia, które wyklucza takie podmioty jak systemy operacyjne,
wiąże się z poglądem, że systemy ucieleśnione potrzebują „fizycznej realizacji” w rozumieniu Pfeifera i Scheiera (por. wprowadzenie), czyli fizycznego
ciała. Samo w sobie nie jest to bardzo restrykcyjne i wciąż obejmuje skałę
granitową z przykładu Quicka i innych (1999), jak również krzesła, stoły i wiele innych obiektów, które najwyraźniej nie są przedmiotem szczególnego zainteresowania kognitywistyki.
Warto zwrócić uwagę, że chociaż zarówno ucieleśnienie historyczne, jak
i ucieleśnienie fizyczne można potraktować jako szczególne przypadki sprzężenia strukturalnego, to ani się wzajemnie nie zawierają, ani nie wykluczają.
Riegler (2002) na przykład zauważył, że jego definicja ucieleśnienia (zob. powyżej) „nie wyklucza sfer innych niż fizyczna”; w szczególności „(…) programy komputerowe także mogą stać się ucieleśnione”, jeśli powstały raczej
wskutek samoorganizacji niż jawnego zaprojektowania. Podobnie systemy
żywe są systemami fizycznie ucieleśnionymi, które są również ucieleśnione
historycznie, co nie ma miejsca w przypadku wielu innych systemów fizycznych.
Nieco bardziej restrykcyjne rozumienie pojęcia ucieleśnienia fizycznego wiąże się z poglądem, że systemy ucieleśnione powinny być połączone ze swoim
środowiskiem nie tylko za pomocą sił fizycznych, ale też sensorycznie i motorycznie. Brooks (1990) na przykład z perspektywy badań nad sztuczną inteligencją określił to jako zakotwiczenie fizyczne, przekonując, że „aby zbudować
inteligentny system, konieczne jest zakotwiczenie jego reprezentacji w świecie
fizycznym … [to jest] konieczne jest połączenie go ze światem za pomocą zestawu sensorów i urządzeń wykonawczych”.
Prawdopodobnie można potraktować to jako niezależne pojęcie i określić
mianem ucieleśnienia sensomotorycznego. Niemniej ze względu na to, że raczej trudno jest zdefiniować, czym dokładnie jest „to, co sensoryczne” i „to, co
motoryczne” i czym różnią się one od innych „kanałów zakłócających”, nie
czynimy tego w naszym artykule.
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Ucieleśnienie organizmoidalne
Zgodnie z kolejnym, jeszcze bardziej restrykcyjnym rozumieniem ucieleśnienia fizycznego przynajmniej niektóre typy poznania organizmopodobnego
mogą mieć miejsce jedynie w ciałach organizmoidalnych, czyli w ciałach fizycznych, które przynajmniej do pewnego stopnia mają identyczną lub podobną formę i zdolności sensomotoryczne jak żywe ciała. Należy zauważyć, że
pojęcie ucieleśnienia „organizmoidalnego” ma odnosić się tutaj zarówno do
66
organizmów żywych, jak i ich sztucznych odpowiedników .
Za jeden z najprostszych przykładów ucieleśnienia organizmoidalnego może
uchodzić robot Khepera, którego użyli Lund, Webb oraz Hallam (1998). Miał
on naśladować fonotaksję świerszcza, dlatego posiadał układ dźwiękowy
i dwa mikrofony, które dzieliła taka sama odległość jak „uszy” owada. W tym
przypadku rozmieszczenie czujników zarówno u świerszcza, jak i u robota
zredukowało ilość przetwarzania wewnętrznego niezbędnego do wybiórczego
reagowania na dźwięki o określonej częstotliwości. Zauważmy, że w tym
przypadku ciało świerszcza i ciało robota wyposażonego w koła w rzeczywistości bardzo się różniły za wyjątkiem jednego, kluczowego szczegółu, odległości między „uszami”.
Najważniejszym i prawdopodobnie najbardziej złożonym przykładem sztucznego ucieleśnienia organizmoidalnego są roboty człekokształtne takie jak
słynny Cog (Brooks i in. 1998). Przyjmujemy tutaj założenie, że badania z zakresu AI są w stanie odnieść się do poznania typu ludzkiego i je zgłębić, jeśli
dotyczą artefaktów podobnych do człowieka. Dreyfus (1996) na przykład
wskazywał, że „[odcieleśnione] sieci neuronowe różnią się na wiele istotnych
sposobów od ucieleśnionych mózgów”. Przekonywał, że sieci neuronowe trzeba by „umieścić w [humanoidalnych] robotach, ponieważ brak ciała
i środowiska
… stawia odcieleśnione sieci neuronalne w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli
chodzi o uczenie się, jak radzić sobie w ludzkim świecie. Nic nie jest bardziej
obce naszej formie życia niż sieć bez orientacji góra/dół i przód/tył, bez rozróżnienia na wewnątrz/zewnątrz,… Szanse, że taka sieć nie będzie w stanie uogólniać tak jak my … są przytłaczające.

Taki rodzaj argumentacji jest ściśle powiązany z szóstym prezentowanym
przez Wilson ujęciem ucieleśnionego poznania, a także na przykład ze wspomnianymi już pracami Lakoffa i Johnsona (1980, 1999) o cielesnych/metaforycznych podstawach pojęć abstrakcyjnych. Lakoff (1988) streścił podstawową ideę tej teorii następująco:
66

Warto zauważyć, że chociaż żywe i sztuczne „byty organizmoidalne” można uznać za ucieleśnione fizycznie, tylko te pierwsze są z konieczności ucieleśnione historycznie, podczas gdy te
drugie zazwyczaj zaprojektowali ludzie.
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Znaczeniowe struktury pojęciowe pochodzą z dwóch źródeł: (1) ustrukturyzowanej natury doświadczenia cielesnego i społecznego oraz (2) naszej wrodzonej umiejętności wyobrażeniowego rzutowania z pewnych dobrze ustrukturyzowanych aspektów cielesnego i interakcyjnego doświadczenia na abstrakcyjne struktury pojęciowe.

Jeśli na przykład pojęcie „uchwytywania idei” jest ugruntowane w cielesnym
doświadczeniu/czynności chwytania obiektów fizycznych, to trudno spodziewać się, że robot pozbawiony chwytających ramion/rąk będzie w stanie to
pojęcie zrozumieć. Powiązany z tym argument przedstawił Keijzer (1998),
który podważył stosowność używania robotów na kółkach jako modelu organizmów, które poruszają się za pomocą zupełnie innych środków.
Z oczywistych powodów sztuczne ucieleśnienie wzorowane na ludzkim lub
ucieleśnienie faktycznie ludzkie można uznać za szczególny przypadek o dużym znaczeniu dla kognitywistyki. Należy zauważyć jednak, że nie daje to
odpowiedzi na pytanie o to, jakie dokładnie cielesne różnice pomiędzy ludźmi
i innymi organizmami byłyby istotne dla poznania. To znaczy, równie dobrze
może być tak, że posiadanie rąk, ramion, nóg itd. jest kluczowe dla ludzkiego
(człekopodobnego) ucieleśnionego poznania, ale samo w sobie to pojęcie nie
wyjaśnia nam, dlaczego tak miałoby być.

Ucieleśnienie organizmowe
Koncepcja ucieleśnienia organizmowego głosi, że poznanie nie tylko ogranicza się do fizycznych ciał organizmopodobnych, ale właściwie do organizmów, czyli do żywych ciał. To pojęcie ma swoje korzenie w pracach biologa
teoretycznego von Uexkülla (1928, 1982) i odpowiadających im współczesnych
pracach Maturany i Vareli (1980, 1987) na temat biologii poznania, które głoszą, z grubsza rzecz ujmując, że poznaniem jest to, co systemy żywe robią
67
w interakcji ze swoim otoczeniem . Zgodnie z tym poglądem istnieją zasadnicze różnice pomiędzy organizmami żywymi, które są autonomiczne i autopojetyczne, a stworzonymi przez człowieka maszynami, które są heteronomiczne
i allopojetyczne (por. Sharkey i Ziemke 2001, Ziemke i Sharkey 2001).
Von Uexküll (1928) dowodził, że zachowanie organizmu zależy od historycznie wytworzonych podstaw reakcji, to znaczy zależnych od kontekstu skłonności behawioralnych. Maszyny natomiast, przynajmniej w czasach Uexkülla
(1864-1944), nie miały takich podstaw reakcji, te bowiem mogły powstać jedynie w wyniku rozwoju, a maszyny nie rozwijają się. Wyjaśniał dalej, że zasady, które maszyny stosują, nie mogą się zmienić ze względu na to, że maszyny
są sztywnymi strukturami. To znaczy, zasady, które kierują ich operacjami,
nie są ich „własnymi”, lecz ludzkimi zasadami, które zostały w nie wbudowa67

Zob. także Lemmen 1996, Zlatev 2003 oraz Stewart 1996, którzy streszczają ten pogląd jako
„Poznanie = Życie”.
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ne, stąd mogą je zmienić (bądź naprawić w przypadku uszkodzenia) tylko
ludzie, co znaczy, że mechanizmy są heteronomiczne. Podsumowując, można
powiedzieć, że maszyny działają zgodnie z planem (ludzi, którzy je zaprojektowali), podczas gdy żywe organizmy są działającymi planami. Dodatkowo
ściśle wiąże się to z tym, co von Uexküll (1982) nazywa „najważniejszą różnicą
między konstrukcją mechanizmu a konstrukcją żywego organizmu”. Polega
ona mianowicie na tym, że maszyny są konstruowane dośrodkowo [centripetally], to znaczy z części, które trzeba wytworzyć jako pierwsze, podczas gdy
organizmy „konstruują” się odśrodkowo [centrifugally], to znaczy, że najpierw
mamy całość, z której „rozwijają się” części.
Podobnie Maturana i Varela (1980, 1987) odróżnili organizację systemu od
jego struktury. Organizacja, podobnie jak pojęcie planu budowy von Uexkülla
(Bauplan), oznacza „te relacje, które muszą zachodzić między składowymi
systemu, aby mógł on należeć do określonej klasy” (Maturana i Varela 1987).
Systemy żywe charakteryzują się organizacją autopojetyczną. System autopojetyczny to szczególny rodzaj maszyny homeostatycznej, dla której podstawową zmienną wymagającą utrzymania stałej wartości jest jej własna organizacja. Natomiast struktura systemu oznacza „składowe i relacje, które faktycznie
tworzą określoną całość i sprawiają, że jej organizacja jest rzeczywista” (Maturana i Varela 1987). Zatem struktura systemu autopojetycznego to konkretne urzeczywistnienie faktycznych składowych i faktycznych relacji pomiędzy
nimi. Jego organizację konstytuują relacje pomiędzy tymi składowymi, co definiuje go jako całość określonego rodzaju. Relacje te to sieć procesów wytwarzania, które same poprzez transformacje i niszczenie wytwarzają części
składowe. To właśnie interakcje i transformacje składowych stale odnawiają
i realizują sieć procesów, które wytworzyły te składowe.
Zatem według Maturany i Vareli systemy żywe zupełnie nie są takie same jak
wytworzone przez ludzi maszyny, takie jak samochody czy roboty, które są
allopojetyczne. W odróżnieniu od maszyn autopojetycznych organizacja maszyn allopojetycznych jest dana poprzez konkatencję procesów. Nie są one
procesami wytwarzania składowych, które określałyby maszynę jako całość.
Raczej jest tak, że jej części składowe są wytwarzane w innych procesach, niezależnych od organizacji maszyny. Zatem zmiany, przez które przechodzi
maszyna allopojetyczna bez utraty określającej ją organizacji, są z konieczności podporządkowane wytwarzaniu czegoś innego niż ona sama. Innymi słowy, nie jest ona prawdziwie autonomiczna, lecz jest heteronomiczna. System
żywy przeciwnie, jest naprawdę autonomiczny w tym sensie, że jest maszyną
autopojetyczną, której funkcją jest wytwarzanie i podtrzymywanie całości,
która odróżnia ją od medium, w którym istnieje. Warto podkreślić, że pomimo
odmiennej terminologii rozróżnienie Maturany i Vareli na maszyny autopojetyczne i allopojetyczne jest bardzo podobne do podziału Uexkülla (1928) na
skonstruowane dośrodkowo mechanizmy i na organizmy, które są „żywymi
planami” „tworzącymi” się na sposób odśrodkowy.
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Jak omówiono to szczegółowo gdzie indziej (Ziemke 2001a, Ziemke i Sharkey
2001), w najnowszych badaniach nad sztuczną inteligencją i sztucznym życiem dokonał się duży postęp prac nad robotami samoorganizującymi się.
Inaczej niż maszyny z czasów Uexkülla dzisiejsze roboty adaptacyjne mogą
„rozwijać się” w interakcji ze środowiskiem poprzez użycie sztucznych technik ewolucyjnych i technik uczenia się. Co więcej, ciała robotów w pewnym
sensie mogą zostać przekształcone odśrodkowo z pokolenia na pokolenie (np.
Lipson i Pollack 2000). Wyposażanie artefaktów w zdolność do samoorganizowania się można rozumieć jako próbę nadania im sztucznej ontogenezy.
Niemniej próba zapewnienia im w ten sposób autonomii w powyższym silnym sensie wydaje się skazana na porażkę, ponieważ z powyżej przedstawionej argumentacji wynika, że autonomii nie można „włożyć” z zewnątrz do
systemu, który już by jej nie „zawierał”. Ontogeneza utrzymuje autonomię
organizacji, nie „stwarza” jej. Jednak próba wprowadzenia artefaktu w jakąś
formę strukturalnej kongruencji z jego środowiskiem może się „powieść”, ale
jednie w tym sensie, w jakim kryterium kongruencji nie leży w samym heteronomicznym artefakcie, lecz musi znajdować się w perspektywie obserwatora. Zatem biorąc pod uwagę ograniczenia obecnej technologii, ucieleśnienie
organizmowe jak dotąd właściwie ogranicza się do biologicznych systemów
żywych, co nie wyklucza wcale możliwości powstania sztucznych systemów
autopojetycznych w przyszłości, na przykład opartych na tak zwanych materiałach samonaprawiających się.
Koncepcja ucieleśnienia organizmowego ma tę zaletę, że ogranicza poznanie
do naturalnych systemów, czyli do organizmów żywych. Jednak jej przydatność dla tradycyjnie rozumianej kognitywistyki jest, rzecz jasna, ograniczona
w tym sensie, że poprzez zrównywanie życia z poznaniem w pewnym stopniu
zwyczajnie uchyla się od odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że poznanie
u ludzi i zwierząt wyższych jest szczególnie interesujące.

Ucieleśnienie społeczne
Barsalou i inni (2003) posługują się pojęciem ucieleśnienia społecznego, przez
które rozumieją:
… stany ciała, takie jak postawy, ruchy ramion i wyrazy twarzy, powstają podczas interakcji społecznych i odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu informacji społecznych.

Do jakiegoś stopnia omówienie ucieleśnienia społecznego ich autorstwa jest
rozbieżne z poprzednimi pięcioma koncepcjami w tym sensie, że raczej wskazują oni na rolę ucieleśnienia w interakcjach społecznych, niż pytają o rodzaj
ciała wymagany dla określonego typu poznania. Skupiając się na ludzkim
poznaniu i interakcjach społecznych, Barsalou i inni po prostu nie zajmują się
szczegółowo różnymi typami ucieleśnienia czy różnymi pojęciami ucieleśnie-
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nia w powyższym znaczeniu. Niemniej jednak aspekt ten pojawia się pośrednio w ich omówieniu czterech typów „efektów ucieleśnienia”:
Po pierwsze, dostrzeżone bodźce społeczne nie tylko wytwarzają stany poznawcze, wytwarzają także stany cielesne. Po drugie, postrzeganie stanów cielesnych u innych wytwarza cielesną mimikrę u danej osoby. Po trzecie, stany
cielesne danej osoby wytwarzają stany afektywne. Po czwarte, dopasowanie
stanów cielesnych i stanów poznawczych modyfikuje efektywność działania
[performance effectivness].

Ograniczenia w objętości tekstu nie pozwalają nam odnieść się szczegółowo
do kwestii powiązań i (nie)kompatybilności pojęcia ucieleśnienia społecznego
z pięcioma wcześniej omówionymi pojęciami. Niemniej należy przynajmniej
wspomnieć o tym, że pojęcie wiedzy, jakim posługują się Barsalou i inni, czyli
wiedzy jako „częściowego modelowania [simulations] stanów zmysłowych,
motorycznych i introspekcyjnych”, w dużym stopniu odpowiada pojęciu organizmoidalnego ucieleśnienia i wiedzy (off-line) jako ugruntowanej w ciele.
Pytanie o to, czy ucieleśnienie społeczne wymaga żywego ciała, czy mogłoby
równie dobrze urzeczywistniać się w systemach fizycznych bądź obliczeniowych, jest pytaniem, które należy postawić w przyszłych badaniach (por.
również Dautenhahn 1997).

Podsumowanie i wnioski
W artykule omówiono wiele różnych pojęć ucieleśnienia, jak również odpowiednio ich wady i zalety. Towarzyszyła nam motywacja podobna do tej
w artykule Wilson (2002), to jest motywacja rozwikłania różnych twierdzeń
i pojęć w badanej dziedzinie (zob. także Chirsley i Ziemke 2002). Niemniej,
inaczej niż u Wilson, skupiliśmy się na różnych pojęciach ucieleśnienia i na
pytaniu o to, jakie dokładnie ciało uważa się za zdolne do ucieleśnionego poznania. Pojęcia, jakie wyróżniliśmy w literaturze są następujące: (1) sprzężenie strukturalne pomiędzy podmiotem a środowiskiem, (2) ucieleśnienie historyczne jako coś, co wynika z historii sprzężenia strukturalnego, (3) ucieleśnienie fizyczne, (4) ucieleśnienie „organizmoidalne” czyli dotyczące organizmopodobnych form cielesnych, (5) ucieleśnienie organizmowe autopojetycznych,
żywych systemów i wreszcie (6) ucieleśnienie społeczne.
Rzecz jasna, ten krótki artykuł ma poważne ograniczenia: pojęcie ucieleśnienia organizmowego, najbardziej restrykcyjne ze wszystkich omawianych tutaj
pojęć (a przynajmniej z pierwszych pięciu), w rzeczywistości stosuje się do
wszystkich systemów żywych, co wcale nie jest szczególnie restrykcyjne. Humanoidalne i ludzkie ucieleśnienie można by rozumieć w bardziej restrykcyjny sposób, jako szczególne przypadki odpowiednio ucieleśnienia organizmoidalnego i organizmowego. Zwłaszcza w połączeniu z pojęciem ucieleśnienia
społecznego mogłoby to być szczególnie istotne dla kognitywistyki, ale
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nie zostały tutaj przedstawione żadne argumenty za tym, że specyficzne przypadki mogłyby czy powinny pozwolić na wyróżnienie znacząco odmiennych typów ucieleśnionego poznania bardziej niż przedstawiciele kategorii
ogólniejszych.
Niemniej jednak mamy nadzieję, że przedstawione rozróżnienia pomogą
rozwikłać ogromną różnorodność twierdzeń, pojęć i teorii, którymi obecnie
odznaczają się badania nad ucieleśnionym poznaniem.
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What’s that Thing Called Embodiment?
Abstract: Embodiment has become an important concept in many areas of cognitive
science. There are, however, very different notions of exactly what embodiment is and
what kind of body is required for what type of embodied cognition. Hence, while many
nowadays would agree that humans are embodied cognizers, there is much less
agreement on what kind of artifact could be considered embodied. This paper identifies and contrasts six different notions of embodiment which can roughly be characterized as (1) structural coupling between agent and environment, (2) historical embodiment as the result of a history of struct ural coupling, (3) physical embodiment,
(4) organismoid embodiment, i.e. organism-like bodily form (e.g., humanoid robots),
(5) organismic embodiment of autopoietic, living systems, and (6) social embodiment.
Keywords: cognitive science; cognition; embodiment; agent; environment; structural
coupling; physical; organism; AI; robot; social.
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Abstrakt
Autorka przedstawia podstawowe cele, pojęcia, narzędzia metodologiczne
i teorie prymatologii. Podkreślając zasadniczą rolę, jaką odegrała ta dyscyplina w definiowania ludzkiej natury, pokazuje, jak została przekształcona ze
względu na swoje zobowiązania społeczne, bliskie relacje z kulturą popularną
oraz rosnącą rolą kobiet badaczek, obdarzonych feministyczną wrażliwością.
Autorka stawia pytanie o to, czy prymatologia ma kobiecy lub feministyczny
charakter, wskazując, że odpowiedź zależy od przyjęcia wielu dyskusyjnych
założeń na temat kobiecości i kobiecych naukowych metod badawczych. Następnie prezentuje androcentryczne uprzedzenia badań w prymatologii (dotyczące seksualności, reprodukcji, dominacji samców, roli samic, agresji) oraz
ich późniejszą krytykę. Na koniec problematyzuje rozróżnienie na kulturę
i naturę, którego używamy zarówno w dyskursie naukowym, jak w mowie
potocznej.
Słowa kluczowe: prymatologia; feministyczna filozofia nauki; androcentryzm; kultura/natura; seksualność; reprodukcja; agresja.
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Ludzie nadają znaczenia
w określonym usytuowaniu
historycznym,
taka jest natura naczelnych.
(Haraway 1991a: 108)
Jestem pewna, że będziemy
dalej walczyć o cele polityczne,
używając argumentów z biologii.
(Fausto-Sterling 2000: 255)

Prymaty w służbie pozyskiwania wiedzy
Prymatologia sytuuje się na przecięciu wielu dyscyplin, ma ponadto złożony
i interdyscyplinarny charakter, co czyni z niej niezwykle interesujący przedmiot analiz filozofii nauki. Jest znakomitym przykładem dziedziny badawczej,
w której uwidaczniają się, zazębiają ze sobą i wzajemnie dookreślają właściwości interesujące z punktu widzenia analiz feministycznych. Mam tutaj na
myśli przede wszystkim, ale nie wyłącznie, rolę, jaką feministyczne nastawienie kobiet-naukowczyń odgrywa dla ukonstytuowania się szczególnego charakteru prowadzonych badań.
Można przyjąć, że symbolicznie opisywana nauka powstała wraz z powstaniem bibliografii napisanej przez Theodore’a C. Rucha w 1941 roku, w której
nazwy „prymatologia” prawdopodobnie użyto po raz pierwszy. Bibliografia
ta obejmowała wszystkie prace poświęcone w jakikolwiek sposób naczelnym,
od czasów starożytnych do lat czterdziestych XX wieku, które podejmowały
problematykę anatomii, morfologii, fizjologii, filogenezy bądź psychobiologii.
Charakterystyczną właściwością opisywanej dyscypliny, podobnie jak powyższej bibliografii, od samego początku był jej niejednorodny charakter. Prymatolożka czy prymatolog mogą być zorientowani na zoologię, mogą interesować się głównie pochodzeniem człowieka, czyli uprawiać antropologię z domieszką paleontologii; mogą posiłkować się teoriami ewolucyjnymi w badaniach zachowania, tworzenia grup albo uposażenia mentalnego naczelnych,
stając się w pewnej mierze psychologami czy socjologami. Mogą również
koncentrować się na działaniach ekologicznych i uczulać na etyczne zobowiązania wobec ginących gatunków naczelnych czy ich ekosystemów. Mogą
wreszcie robić to wszystko po trochu, jednocześnie. Ponadto małpy i naczelne
ze względu na swoje biologiczne pokrewieństwo z ludźmi poza prymatologią
mogą być, jak wskazuje Haraway, przedmiotem badań takich nauk, jak medycyna, psychiatria, psychobiologia, fizjologia reprodukcyjna, lingwistyka, neurologia, paleoantropologia czy wszelkie nauki badające zachowania
(Haraway 1989).
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Podejście badawcze w prymatologii różni się nie tylko ze względu na to,
w jakim okresie historycznym powstało, co dostrzec można także w wielu
innych dziedzinach. Zróżnicowanie powstaje również z uwagi na miejsce,
w jakim prowadziło i prowadzi się badania. Sposób myślenia o prymatach
jest inny w Stanach Zjednoczonych niż w Japonii, narodowe i kulturowe różnice są tutaj bardziej kluczowe niż tradycja dyscypliny. Co ciekawe, te cechy
podejścia badawczego, które później stosowane będą w tradycji zachodniej
po tzw. interwencji feministycznej i wiązane z tzw. „podejściem kobiecym”,
od początku są charakterystyczne dla tradycji japońskiej. Chociażby długoletnie obserwacje tego samego stada, porównywanie różnych stad tego samego
gatunku, metoda wczuwania się w życie zwierząt, współodczuwania z nimi
(kyokan) bądź podkreślanie roli pracy zbiorowej (Haraway 1989: 251). Co też
typowe dla nauki zachodniej, badacze japońscy znali ich tradycję już w latach
czterdziestych XX wieku, a amerykańscy zaczęli zapoznawać się z japońską
dopiero od 1956 roku (Haraway 1989: 244–245). W obrębie szkoły amerykańskiej także mamy zdecydowane odmienności ze względu na ośrodek badawczy czy patronat. Rolę miejsca, z którego prowadzi się badania, widać najwyraźniej w szkołach spoza kręgu zachodnioeuropejskiego i amerykańskiego.
Na przykład w Brazylii, w której prymatologia cieszy się uznaniem i ma
ugruntowaną tradycję, głównym odniesieniem prowadzonych studiów jest
sytuowanie się na osi nauka północy versus nauka południa bądź osi centrum
versus peryferie. Kwestie płci badacza czy feminizacji sposobów badań zdają
się nie mieć tutaj większego znaczenia, zarówno bowiem kobiety, jak i mężczyźni zmagają się ze swoją podrzędną rolą i wtórnym charakterem jako badacze nieustannie porównujący się do naukowców zachodnioeuropejskich
i amerykańskich (Strum 2000: 487; Fedigan 2000: 517).
Zasadniczym celem prymatologii jest badanie ssaków naczelnych, jednak
towarzyszy jej od samego początku cel niemniej ważny – uzyskanie stosownej
wiedzy na temat ludzi. Tworzy się w niej teorie, snuje opowieści, przedstawia
opisy, które w swojej podstawowej warstwie dotyczą naszych krewnych prymatów, ale faktycznie są o nas samych. W dużej mierze za Karolem Darwinem przyjmuje się tutaj, że praktyki społeczne naczelnych do jakiegoś stopnia
pokazują, jak funkcjonowały zbiorowości naszych przodków, jak wyglądała
ich wspólna kultura. Od samego początku prymatolodzy deklarowali, że dzięki badaniu zachowań naczelnych będą w stanie przewidzieć zachowania
ludzkie. Poznając najbliższe nam społeczności zwierzęce, odkryją ludzką „naturę” w najbardziej pierwotnym jej wydaniu, co pozwoli nawet zaplanować
przyszłość społeczeństw. Prymatologia zadaje zatem ważne pytania filozoficzne; wyraźnie stawia się je od lat siedemdziesiątych XX wieku i dotyczą one
tzw. natury człowieka, męskości, kobiecości, relacji między płciami czy specyfiki seksualności. Jeden z klasyków tej dziedziny, Irven DeVore, otwarcie
przyznawał, że jego badania nie mają na celu poznania naczelnych, ale służą
temu, by zgłębić „naturę człowieka” (Haraway 1989: 121).
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Charakterystyczny dla prymatologii paradygmat badawczy łączy ze sobą determinizm biologiczny z funkcjonalizmem społecznym, co skutkuje wyjaśnianiem sfery psychologicznej i sfery zachowań tym, co fizjologiczne. Dobrze
widać to w pracach takich klasyków, jak Solly Zukerman, Sherwood
69
Washburn czy Adrienne Zihlman . Prymatologię jako dziedzinę badawczą
zasadniczo interesują zatem dwa obszary: reprodukcja biologiczna (w tym
płeć, relacje między płciami) oraz zarządzanie dobrami niezbędnymi do
przeżycia (czyli produkcja, ekonomia) (Haraway 1991b: 21). Reprodukcja nie
dotyczy jedynie „produkowania” kolejnych pokoleń, ale też odtwarzania systemu społecznego, określonego porządku wraz z jego organizmami. W gruncie rzeczy zatem interesuje nas tutaj ludzki system społeczny i możliwe sposoby jego usprawniania. Amerykańska fundacja „National Science Foundation” finansująca badania naukowe otwarcie popierała te z nich, które miały
jakieś znaczenie dla poprawy dobrostanu szeroko rozumianego społeczeństwa. Dlatego też w drugiej połowie XX wieku wprowadziła wymóg uzasadnienia prowadzenia badań w prymatologii jakąś korzyścią społeczną. Bardzo
wcześnie również badania nad prymatami motywowane były potrzebami
medycyny, chciano zbadać podobne do człowieka zwierzęta, by odpowiedzieć
na palące pytania dotyczące przypadłości i kłopotów zdrowotnych ludzi,
zmian w budowie mózgu etc. Dobrym tego przykładem jest program badawczy Clarence’a. R. Carpentera nad gibonami w Hall’s Island na Bermudach
z lat siedemdziesiątych XX wieku czy projekt paleontologa Louisa Leakeyego,
który na podstawie obserwacji szympansów chciał poznać ewolucyjną historię człowieka. Tego rodzaju studia rozwijano we Francji, Belgii, Rosji, Niemczech i USA – krajach, które posiadały stacje badawcze w państwach afrykańskich. Badania obejmowały możliwości poznawcze naczelnych oraz ich podobieństwo do ludzkich, czym zajmował się m.in. Robert M. Yerkes w Yale
Laboratories of Primate Biology. Był on przekonany, że badane przez niego
szympanse powinny być sługami nauki, a zainteresowanie prymatami, choć
bierze się z ludzkiej ciekawości, zaspokaja także ludzką potrzebę kontrolowania świata (Haraway 1989). Przypomina to niektóre idee Francisa Bacona
na temat uprawiania nauki, a jednocześnie naprowadza na jeden z najbardziej interesujących i problematycznych wątków prymatologii, jakim jest
spór o jej metodologię.

Zagmatwana metodologia prowadzenia badań
Wyobraźmy sobie obserwację stada hulmanów zwyczajnych (langurów hulmanów) na wolności, które swoją wielkością i budową ucieleśniają nasze
wyobrażenia o wyglądzie Nilssona, małpki, którą miała Pippi Långstrump. Od
czasu do czasu samiec, wchodząc do tej grupy jako nowy, zabija młode, prze69

Tak rozumiana nowa antropologia fizyczna w połączeniu z eksploatowaną ideą mężczyznyłowcy stały się częścią ewolucyjnej syntezy; zob. Haraway 1989: 187.
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ganiając dotychczas dominującego w gromadzie samca lub samicę. Jak można
wyjaśnić jego zachowanie? Prymatolodzy robili to od lat sześćdziesiątych XX
wieku na różne sposoby. Pokrótce przedstawię kilka popularnych wykładni.
Przyjmując, że podstawowym czynnikiem stanowiącym o spójności grupy i jej
porządku jest dominujący samiec, odpowiemy, że niweluje on swoich potencjalnych rywali wraz z potomstwem, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa było także ich. Ustanawia, by tak rzec, swoje prawa. Zajęcie pozycji
dominującej liczy się tutaj bardziej niż liczebność stada, potrzeba pewności co
do ojcostwa motywuje zaś zachowania. W ten sposób powyższą sytuację wyjaśniali wspomniany już czołowy teoretyk socjobiologii deVore czy też Yukimaru Sugiyama z Uniwersytetu w Kyoto. Stosowano tutaj wybieg eksperymentalny, celowo wprowadzając do grupy nowego samca, którego obecność
prowokowała męsko-męskie rozstrzygnięcia o status osobnika dominującego.
Sarah Hrdy w wydanej w 1977 roku książce The Langurs of Abu. Female and
Male Strategies of Reproduction powtarza to wyjaśnienie, używając nieco odmiennego języka. Zachowania zwierząt opisuje, używając takich kategorii, jak
interesy związane z inwestycją reprodukcyjną, kalkulowanie największych
szans na zachowanie swoich genów w zależności od uwarunkowań aktualnego „rynku” biologicznego.
Jay Phillis nie podważa przekonania co do tego, że męscy liderzy zapewniają
spójność stadu langurów. Zauważa jednak, że nagłe zmiany struktury społecznej grupy przebiegają wtedy, kiedy grupy są zbyt liczne w stosunku do
ilości zasobów zapewniających przeżycie, co sprawia, iż wzrasta poziom stresu u zwierząt, a w efekcie powoduje zachowania patologiczne typu zabijanie
młodych z własnego stada. Jane Bogess z kolei zmienia sposób traktowania
zachowania samców na poziomie bardziej podstawowym. Mianowicie
przyjmuje, że skoro samce w wyniku walki o dominację mogą się często
zmieniać, stanowią raczej element destrukcyjny dla stada i są główną przyczyną nagłych zmian prowadzących do zachwiania jego stabilności. W centrum jej badań znajdują się stabilizujące stado samice, choć rzecz jasna opisuje ona ich relacje z samcami. Zabijanie młodych przez samce pretendujące do
miana dominującego jest według niej zjawiskiem bardzo rzadko obserwowanym. Ponadto, jeśli już ma miejsce, wynika w większym stopniu z charakterystycznego dla langurów lęku przed obcymi, objawiającego się agresją wobec
obcych samic (i ich młodych), które same ze strachu przed nowym członkiem
stada stają się agresywne. Zabijanie młodych nie jest według jej rozpoznania
zachowaniem celowym i zdecydowanie nie działa na korzyść grupy, mimo
że potencjalnie może być korzystne dla sukcesu reprodukcyjnego pojedynczego samca.
Zatem zabijanie młodych przez nowego w grupie samca wedle jednej z interpretacji jest czymś normalnym, biorąc pod uwagę zwyczaje społeczne hulmanów zwyczajnych, a wedle innej – rzadkim i motywowanym zmianami
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środowiskowymi odstępstwem od normy. Można je także wyjaśnić jako racjonalne postępowanie, kiedy zasoby żywności są za małe, by stado przeżyło,
albo kiedy poziom stresu jest zbyt duży, aby zachowywać się „sensownie”.
Powyższe interpretacje mogą nas bardziej lub mniej przekonywać, niemniej
wszystkie opierają się na badaniach naukowych. Spełniano w nich wymogi
metodologiczne dyscypliny, ich prowadzenie wspierały konkretne instytucje,
na ich podstawie powstały artykuły, które ukazały się w uznanych czasopismach. Różnorodność odpowiedzi doprowadziła w prymatologii do powstania wielu uzasadnionych wątpliwości. Czy zabijanie młodych spełnia funkcję
adaptacyjną, czy jest patologią? Czy jest w pełni kontrolowane przez samce,
czy to samice pozwalają na nie z pobudek pragmatycznych? Kiedy wysoka
liczebność grupy świadczy o jej sukcesie reprodukcyjnym, a kiedy staje się
zagrożeniem, zwiększa agresję i ilość zachowań patologicznych? Co zapewnia
spójność grupie, a tym samym możliwość przetrwania i rozmnażania się? Czy
jest to dominujący samiec i jego zachowania, czy działania podejmowane
przez samice z młodymi? A może zarówno samce, jak i samice? Na jakiej podstawie koncentrujemy się w badaniach tylko na jednej płci, zdecydowanie
częściej na męskiej?
Łatwo zauważyć, że prymatologia prowadzi badania terenowe nad zwierzętami, którymi nie da się w pełni manipulować, ani których nie da się dostatecznie kontrolować, o ile chcemy badać naczelne żyjące na wolności (Fedigan 2005). Możliwość kontroli oraz przygotowanie badanego obiektu tak, by
wykluczyć wpływ czynników, których badacz nie może dostrzec są istotnym
elementem racjonalnej metody naukowej i kluczowym dla ukonstytuowania
specyfiki nauk laboratoryjnych. Ponadto badania terenowe muszą być poprzedzone ustaleniem celów, dla jakich się je przeprowadza, trzeba postawić
hipotezę badawczą, stworzyć wzorzec postępowania, by wiedzieć, jakie zachowanie i w jaki sposób obserwować. Dzisiejsi prymatolodzy wiedzą, że
wszystkie te czynniki wpływają na wynik, który uzyskamy. Podobnie, jak
zdali sobie sprawę na jedynym z etapów rozwoju prymatologii, że otoczenie
wpływa na zachowanie, w szczególności, kiedy otoczeniem tym jest zamknięta klatka.
Opisywany dział nauki jest jednocześnie dyscypliną techniczną (z określoną
metodą prowadzenia obserwacji, narzędziami pomiarowymi, technologiami
rejestrowania etc.) oraz w pewnym sensie społeczną (poszukuje podstawowych zasad tworzenia się kultur i zbiorowości, w których istotną rolę odgrywają sieci relacji pomiędzy czynnikami ludzkimi, zwierzęcymi i pozaludzkimi). Znajdziemy w nim bogatą w szczegóły sieć powiązań między praktykami
materialnymi a ideami, pomysłami, założeniami, metaforami, które są formułowane w imię określonych interesów czy często niewyartykułowanych wartości (Haraway 1989: 288; Haraway 2000: 399). Wspomniałam już, że najczęściej uprawiano ją poza terytorium cywilizacji zachodniej (w Afryce i Azji),
wyraźnie widać w niej mechanizmy związane z polityką kolonializmu. Podej-
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ście ludności miejscowej do badanych zwierząt było najczęściej przez prymatologów określane mianem barbarzyńskiego, prowadzili oni zatem wszelakiego rodzaju działania, by je „ucywilizować”. Przyjmowali także za oczywiste, że wszelkie praktyki wykonywane w imię nauki powinny być radośnie
przez tubylców zaakceptowane, ponieważ z definicji przynoszą pozytywne
dla wszystkich rezultaty. Zwłaszcza przed II wojną światową wyraźnie uniwersalizowali oni stosowalność naukowego poglądu na świat. Współcześni
prymatolodzy i prymatolożki, ponieważ uprawiają tak swoistą dziedzinę badawczą, dziedzicząc jej historię, wyczuleni są na sprawy metodologii własnych badań. Nie uciekają od pytań o sposób tworzenia wiedzy w prymatologii, o jej status naukowy, wpływ na pojawienie jej się w przestrzeni kultury
popularnej, rolę, jaką w przyjętej w pracy metodologii odgrywają poglądy
własne badaczy, z uwzględnieniem roli kobiet-badaczek, które miały bądź
mają poglądy feministyczne.
Rozwój prymatologii pokazuje pogłębiające się związki wielu dyscyplin biologicznych z dyskursem publicznym oraz coraz częstszą obecność podstawowych przeświadczeń formułowanych w biologii w przekazach medialnych.
Podobnie jak w przypadku XIX-wiecznych ewolucjonistów (specjalistów od
biologicznych norm konstytuujących ludzką naturę), prymatolodzy stali się
częścią kultury popularnej. Dzięki temu z jednej strony wzrosło zainteresowanie zachowywaniem dzikich terenów naturalnych oraz ginących gatunków (tworzenie parków narodowych, muzeów), z drugiej zaś ukonstytuowała
się swego rodzaju pop-prymatologia, siłą rzeczy upraszczająca i idealizująca
wizerunek prymatów. Naczelne, w szczególności człowiekowate, stały się
widoczne w rozmaitych muzeach historii naturalnej, książkach science fiction, reklamach, zabawkach, prasie ilustrowanej i codziennej. Sami badacze
popularyzowali swoje ustalenia w filmach, choćby Solly Zukerman, Julian
Huxley w Monkey into Man z 1938 roku, Clarence. R. Carpenter, Sherwood
Washburn i Irven DeVore w serii obrazów Baboon Behavior, Baboon Ecology,
Baboon Social Organization przedstawianych w latach sześćdziesiątych. Dobrym przykładem są także filmy z serii Jane Goodall National Geographic,
True-Life Adventures wytwórni Disneya, cykl Wild Chimpanzees czy filmy fabularne (jak choćby seria z Godzillą). Wymienione obrazy przyczyniły się do
ukształtowania w potocznej świadomości specyficznego obrazu dzikiej przy70
rody (w tym prymatów) określanej mianem „natury Dinseyowskiej” .
Prymatologia jest interesującą dziedziną dla filozofii nauki, ponieważ przekształcenia historyczne w drugiej połowie XX wieku, jakim uległa, dobrze
ilustrują podstawowe tendencje, widoczne w praktyce badawczej nauk biologicznych w ogóle. Jest także przykładem dziedziny naukowej, która w XX
wieku odniosła niezwykły sukces. Powiedziawszy to, należałoby uprzedzić
pytania o jego kryteria. Mówiąc o sukcesie poznawczym, mamy zazwyczaj na
70

Szczegółowe informacje na ten temat podaje Gregg Mitman. Zob Mitmann 2000: 421–435.
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myśli rozbudowywanie teorii i kumulowanie wartościowych z punktu widzenia dziedziny informacji. Mówiąc o sukcesie prymatologii, odwołuję się
tutaj w większym stopniu do tego, co Haraway określa mianem „siły artykulacji naukowej”, którą rozpoznać można, przyglądając się praktykom związanym z daną dziedziną. Na te praktyki składają się rozmaite narzędzia badawcze w postaci teorii, metod, formuł i reguł, ale także wszelkiego rodzaju formy
przekazywania ustaleń naukowych, popularyzowania ich i utrwalania
w świadomości danej zbiorowości. Kluczowe są również sposoby przedstawiania (w tym rysunki, modele, zdjęcia, filmy, symulacje etc.), stabilizowanie
infrastruktury instytucjonalnej w postaci przepływu grantów, sposobów
kształcenia kolejnych pokoleń badaczy, stwarzanie powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, także spoza dyscypliny oraz wiązanie heterogenicznych czynników, ludzkich i pozaludzkich (Haraway 2000: 401).
Lubimy filmy przyrodnicze o szympansach i gorylach, wzruszamy się widokiem badaczek przebywających w bliskim otoczeniu naczelnych, wyobrażamy sobie makaki jako zwierzątka domowe. Naczelne stały się pełnoprawnym
elementem potocznego obrazu świata z wszystkimi jego zaletami i wadami.
Jak to ujmuje Bruno Latour, prymatolodzy stali się rzecznikami przemawiającymi i interweniującymi w imieniu prymatów, które same wcześniej nie miały swojej reprezentacji w świecie (Latour 2000: 359). Prymatologia włączyła je
w ludzką zbiorowość, a wraz z nimi programy ochrony gatunków, prawne
porozumienia z innymi państwami, ogrody zoologiczne, filmy typu Projekt
Nim, pluszowe gorylki, opiekę psychologiczną nad szympansami, diabetyków
badających upodobanie małp do chleba tostowego itp. Przyczyniła się do
ustabilizowania rozlicznych przekonań, choćby o tym, że naczelne to nasi
młodsi bracia; że ich zachowania mówią nam coś o nas samych; że natura
człowieka ma swoje źródło w ich naturze – by wymienić tylko kilka. Wszystko
to utrwaliło ich obecność jako niezbywalną dla naszego świata. Wpływu nauki na wszelkiego rodzaju praktyki pozanaukowe nie należy jednak rozumieć
jednotorowo. Nauka, tak jak w przypadku statusu naczelnych, zmienia te
praktyki, ale one także przekształcają działania nauki.

Rola i charakter badawczych interwencji prymatolożek
Nawet wtedy, kiedy słabo znamy prymatologię, niektóre badaczki rozpoznajmy dzięki przekazowi medialnemu. Choćby Dian Fossey, opisaną szeroko
na łamach Vanity Fair w jednym z numerów z 1986 roku, po tym, gdy została
zamordowana w Rwandzie, sportretowaną w filmie fabularnym Goryle we
mgle. Czy też Biruté Galdikas i Jane Goodall, które pojawiały się na okładkach
czasopisma National Geographic, trzymając na rękach lub za rękę badane
przez siebie naczelne. Należy w tym miejscu odnotować, że ten sposób przedstawiania badaczek realizował stereotypowe wyobrażenie o kobietach jako
sytuujących się bliżej natury, będących swoistymi matkami-opiekunkami
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badanych zwierząt, a jednocześnie pośredniczkami w ich poznawaniu (Ha71
raway 1989: 149) . Shirley Strum, badaczka pawianów, relacjonując swoją
współpracę z National Geographic, podkreśla, że media skupiały się na tym,
by pokazać ją jako atrakcyjną kobietę opowiadającą anegdotki o zwierzętach,
nie były zaś zainteresowane przedstawianiem wyników jej badań (Haraway
1989: 159–160). Należy odnotować, że zarówno Goodall, jak i Galdikas do dzisiaj prowadzą kampanie na rzecz ochrony badanych przez siebie zwierząt.
Goodall założyła fundację „Jane Goodall Institute” oraz zainicjowała program
„Roots & Shoots”, Galdikas zaś „Orangutan Foundation International (OFI)”
i „International Birutė Galdikas ecology charity and support foundation”.
Obie włączają w swoje przedsięwzięcia lokalne społeczności, prowadzą działalność edukacyjną, zachęcają ludzi do ochrony ekosystemów, wraz z miejscową ludnością przeciwstawiając się globalnej polityce korporacji. Swoją
aktywność popularyzują w filmach: Jane’s Journey (Życie Jane) oraz Born to be
Wild, (Dzikie z natury). Są jednocześnie cenionymi naukowo badaczkami,
prymatolożkami o ogromnym niesłabnącym zacięciu społecznikowskim oraz
rozpoznawalnymi osobami publicznymi.
W 1994 roku Hilary Rose w swojej pracy Love, Power and Knowledge: Towards a Feminist Transformation of The Sciences nazwała prymatologię „nauką boginią”, wskazując na ścisłe powiązania między prymatologią a feminizmem. Od lat siedemdziesiątych XX wieku w nauce tej dominują kobiety,
a w centrum ich zainteresowań badawczych zaczynają sytuować się samice.
Przyjmuje się, że Ruth Herschberger w roku 1948 przedstawiła pierwszy feministyczny komentarz w prymatologii. Nosił on tytuł Adam’s Rib i skrytykowała w nim męskocentryczność badań prymatologii (Haraway 1989: 256).
Wraz z rosnącą liczbą kobiet-badaczek następuje również wyraźna zmiana
metodologii badawczej. Wiąże się ona zwłaszcza z nastawieniem do przedmiotu badań, które polega na upodomiotowieniu badanych zwierząt, wchodzeniu z nimi w bliższe, długoletnie relacje o zaangażowanym charakterze.
Trend ten w popularnym przekazie dobrze ilustruje sposób, w jaki Goodall
opowiada o badanych przez siebie szympansach we wspomnianej już dokumentalnej serii National Geographic. Używa ona narracji pierwszoosobowej,
emocjonalnie zaangażowanej, nie kryje radości, jaką daje jej obserwacja badanych zwierząt i opowiadanie o nich. Opisywane nastawienie tradycyjnie
i stereotypowo określalibyśmy mianem „kobiecego”. Nie należy jednak zbyt
pospiesznie wyciągać ogólnych wniosków na temat wpływu płci badaczy na
„ukobiecenie” prymatologii. Przyjęty sposób badania prymatów w słynnej
szkole z Kyoto (prawie wyłącznie składającej się z mężczyzn), o którym już
wcześniej wspominałam, charakteryzował się dużą, otwarcie głoszoną i po71

Shirley Strum, badaczka pawianów, relacjonując swoją współpracę z National Geographic,
podkreśla, że media skupiały się na tym, by pokazać ją jako atrakcyjną kobietę opowiadającą
anegdotki o zwierzętach, nie były zaś zainteresowane przedstawianiem wyników jej badań; zob.
Haraway 1989: 159–160.
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stulowaną empatią wobec badanych obiektów. Można by go jednak nazwać
„kobiecym” czy nawet „nieobiektywnym”, tylko przyjmując zachodnie kryteria tego, co kobiece, bądź tego, co obiektywne (w podejściu badawczym). Przy
czym, należy o tym pamiętać, zachodni prymatolodzy także nie są zgodni
w ocenie empatycznego nastawienia wobec badanych zwierząt. Historycy
i historyczki nauki oraz sami badacze spierają się o zasadność używania powyższych określeń. Wydaje się, że słusznie.
Czy prymatologia jest nauką kobiecą? Czy rzeczywiście uzasadnione jest
określanie jej mianem „Bogini nauk”? Po II wojnie światowej w USA, głównie
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wyraźnie wzrosła liczba publikacji z tej dziedziny i w przeważającej mierze ich autorkami były kobiety.
Wyraźna zmiana jej charakteru i struktury instytucjonalnej stała się dostrzegalna w latach osiemdziesiątych XX wieku (Haraway 1991a: 94). W latach
dziewięćdziesiątych większość doktoratów z prymatologii w Stanach Zjednoczonych przyznano kobietom (w 1993 roku 78% ogólnej liczby [Schiebinger
1999: 127]), w najważniejszych towarzystwach naukowych związanych z tą
dziedziną było ich więcej niż w innych tego rodzaju instytucjach. W International Primatological Society, towarzystwie składającym się w większości
z Amerykanów, stanowiły 16%, w American Society of Primatologists aż 30%,
a w American Association of Physical Anthropology około 26% (za: Haraway
1991a: 89).
Z całą pewnością można wymienić bardzo wiele kobiet, które w znaczącym
stopniu przyczyniły się do rozwoju prymatologii, zmiany jej paradygmatu,
wypracowania nowych metodologii czy postawienia śmiałych hipotez. Niech
mi będzie wolno zobrazować pokrótce ich wkład, biorąc pod uwagę „najtłustsze” lata prymatologii amerykańskiej, przy czym zwrócę uwagę w szczególności na zmiany, jakie nastąpiły w sposobie prowadzenia obserwacji naczelnych. Część z niżej wymienionych nazwisk z pewnością znana jest szerszemu
gronu czytelników. Lata sześćdziesiąte to okres badań takich przywoływanych już powyżej sław, jak Jane Goodall, Thelma Rowell (obie były naukowo
związane z Robertem Hinde w Cambridge), Dian Fossey. Goodall badając
szympansy, pokazywała, że podobnie jak ludzie potrafią one używać narzędzi, skupiła się także na relacjach matek z młodymi. Wedle niej to te relacje
zapewniały trwałość grupie i były podstawą utrzymania stabilności tej uzna72
wanej za podstawową jednostki społecznej . Rowell podważyła w swoich
pracach nad pawianami model oparty na dominacji samca, jednocześnie
podkreślając rolę indywidualnych różnic pomiędzy osobnikami. Fossey obaliła większość zdroworozsądkowych mitów na temat goryli i ich agresji, rozwijając jednocześnie politycznie zakrojone działania na rzecz ich ochrony. Dla
porządku dodajmy, że w latach siedemdziesiątych badania prowadziły takie
72

Warto nadmienić, że badacze w Japonii obserwujący szympansy w Mahale Mountains podkreślali raczej zmienność i niestabilność tych grup; zob. Haraway 1989: 174.
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znakomitości, jak Barbara Smuts (pawiany), Jane Lancaster, Sarah Hrdy (langury: hulmany zwyczajne), Jeanne Altmann (pawiany), Biruté Galdikas
(orangutany), Shirley Strum (pawiany), Sue Savage-Rumbaugh (szympanse
karłowate), Linda Marie Fedigan (makaki japońskie), by wymienić zaledwie
73
niektóre z nich .
Zatem kiedy oceniamy wkład kobiet w rozwój prymatologii na podstawie ich
liczby w związanych z nią instytucjach, można powiedzieć, że jest ona nauką
sfeminizowaną, ale czy feministyczną? Niektóre badaczki – na przykład Haraway, Hrdy i Sperling – przekonują, że zbieżność szczególnej aktywności
ruchu feministycznego drugiej fali w Stanach Zjednoczonych z wyraźną tendencją w prymatologii, by zwrócić uwagę na samice prymatów, nie może być
74
przypadkowa. Inne z kolei – jak Sue Rosser, Evelyn Fox Keller, Ruth Bleier –
przekonują, że ze względu na charakter swoich badań prymatologia cieszy się
dużym zainteresowaniem myślicieli i myślicielek feministycznych. Historia
nauki pokazuje, że feministyczne nastawienie, by je tak określić, wyrażające
się zainteresowaniem problematyką płci i jej wpływem na postępowanie badawcze w określonych dziedzinach, rozmaicie rozłożyło się w czasie i nie
dotyczyło wszystkich dziedzin w jednakowym stopniu. Na gruncie angloamerykańskim widać je w antropologii społeczno-kulturowej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, w prymatologii – w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w archeologii – w późnych latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych (Fedigan 2000: 312–313). Warto jednak podkreślić, że
jeśli jakaś dziedzina uprawiana jest w większości przez kobiety, nie oznacza
to jeszcze, że ma charakter feministyczny. Kobiety niekoniecznie uprawiają
naukę w jednorodny, dający się jednoznacznie określić jako kobiecy sposób,
który znacząco różnić się będzie od tego, co określilibyśmy sposobem męskim. Żeby zbadać, czy prymatologię można nazwać nauką feministyczną,
należałoby postawić pytanie o to, czy zmieniła się ona pod wpływem feminizmu lub/i feministycznego nastawienia samych naukowczyń i naukowców.
Rozpatrzyć, w jaki sposób wpłynęło to na metodologię prowadzonych w niej
badań i z jakich powodów metodologię tę w uzasadniony sposób można by
nazwać „kobiecą”. Przyjrzyjmy się tym problemom nieco bliżej.
Wydaje się, że znacząca zmiana metodologii badań nigdy nie powstaje w wyniku oddziaływania pojedynczego czynnika, ale w efekcie kilku zmiennych,
które zestawione razem dają określony i utrwalony efekt. Przykładowo, Louis
Leakey, który był patronem naukowym i mentorem Goodall, Fossey i Galdikas (zwanych „Aniołkami Leakeya”), żywił przekonanie, że kobiety są lepszymi obserwatorkami świata, co ma ogromne znaczenie w badaniach tere73

Szczegółowsze informacje na temat wkładu kobiet w prymatologię można znaleźć w: Lambert
1997.
74
Wskazuje na takie opinie Linda Fedigan w swoim artykule Is Primatology a Feminist Science?
(Fedigan 2005). Zob. także Keller 2000: 382–397.
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nowych nad dzikimi zwierzętami. Swój pogląd wyraził kiedyś w prywatnej
rozmowie, stwierdzając, że „Można wysłać mężczyznę i kobietę do kościoła,
ale jedynie kobieta będzie w stanie powiedzieć, co każdy miał na sobie” (za:
Hrdy 2006: 148). Celowo pozostawił swoim wychowanicom wolną rękę
w badaniu naczelnych, pozwalając im rozwinąć alternatywne sposoby gromadzenia i zbierania informacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego wysoka pozycja naukowa i ścisłe powiązania z National Geographic. Potraktowanie uważności za cechę charakteryzującą wszystkie kobiety, tak jak w powyższym cytacie, jest nie tylko nieuprawnionym uogólnieniem, lecz w powiązaniu ze stereotypowo zakładaną bliskością kobiet z naturą staje się niekiedy
przeszkodą w karierze naukowej kobiet. Fedigan wspomina, że kiedy po wielu godzinach pracy w przedstawianym raporcie z radością oznajmiała, że
udało jej się rozpoznać poszczególne samice obserwowanych małp, nierzadko
kwitowano to stwierdzeniem, że dla niej jako kobiety jest to łatwe, bo „naturalne” i „przyrodzone płci”. Umniejszano tym samym w znaczący sposób rolę
jej pracy i włożonego wysiłku (Haraway 1989: 250). Podobnie, jeden z badaczy japońskich, Kawai Masao, opisywał swoją frustrację z powodu kłopotów
z rozpoznawaniem poszczególnych samic, podczas gdy badaczki robiły to,
wedle jego wiedzy, jak się wydawało bez żadnego trudu (Haraway 1989: 256).
Czym odróżniały się badania kobiet od dotychczas prowadzonych? Powtórzmy raz jeszcze, koncertowały się one w dużo większym stopniu na zbieraniu
informacji o samicach. Podstawowe przyjmowane w prymatologii założenie
głosiło, by skoncentrować się na zachowaniach męskich osobników, bo to one
decydowały o charakterze całej grupy. Obserwacje koncentrowały się na zachowaniach służących zacieśnianiu istotnych dla przetrwania grupy (rodziny), która była podstawowym elementem organizacyjnym życia prymatów.
Rowell przekonywała w swoich pracach, że prowadzenie badań po przyjęciu
powyższych założeń skutkuje rażącymi błędami metodologicznymi. Choćby
akceptacją powszechnie przyjmowanego podwójnego standardu badania
polegającego na analizowaniu życia społecznego naczelnych wedle odmien75
nych kryteriów stosowanych do męskich i żeńskich osobników . Na przykład
małoletnie i dorosłe samice były kategoryzowane jedynie wedle możliwości
karmienia, obserwacji nie podlegały tutaj żadne inne ich zachowania (Haraway 1989: 292). Badaczki-kobiety pokazywały, że wystarczyło przyjrzeć się
bliżej samicom, by dostrzec, że odgrywają one znaczącą rolę w formowaniu
i stabilizowaniu grupy, że aktywnie uczestniczą w tworzeniu i utrwalaniu
relacji społecznych w danym stadzie. W badaniach tych pokazano, że życie
i działania samic nie koncentrują się wyłącznie wokół ich relacji z samcami
i potomstwem, ale są dalece bardziej złożone i obejmują także skomplikowane związki z innymi samicami. Zgodnie z kolejnym dogmatem prymatologii
75

Co ciekawe, krytyka ta nie przeszkadzała Rowell w utrzymywaniu przekonania, że „kobieca”
prymatologia jest lepsza; zob. Haraway 1989: 292.
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o ewolucjonistycznej proweniencji, najważniejszym czynnikiem spajającym
grupę naczelnych jest agresja, która pozwala wypracować systemy hierarchiczne w stadzie. Choćby uczniowie Sherwooda Washburna, Irven de Vore
oraz Phyllis Jay, dominację samców uznawali za podstawowy czynnik zapewniający spójność w grupie i możliwość współpracy między osobnikami.
Wymienione badaczki zwróciły uwagę na ważność wzajemnych przyjaźni
między samcami a samicami oraz rolę rywalizacji między samicami jako
istotnych elementów sukcesu reprodukcyjnego. Pokazały, że dominacja nie
zawsze musi opierać się na agresji, a grupy społeczne są budowane w złożony
i wieloraki sposób, nie w każdym przypadku różnice płciowe odgrywają najistotniejszą rolę. Większość badaczek jest świadomych tego, że uprawiają
prymatologię odmiennie od swoich nauczycieli-mężczyzn i wbrew pewnym
przyjętym w niej ustaleniom. Prowadzą rozbudowane rozważania metodologiczne, pokazując, w jaki sposób przeświadczenia badaczy wpływają na sposób prowadzenia badań i ich wyniki. Dotyczą one także przekonań na temat
ról płciowych i relacji między płciami. Wpływ powyższy częściowo bierze się
stąd, że antropologowie, biologowie czy prymatolodzy w dużej mierze motywowani poszukiwaniem istoty ludzkiej natury, zainteresowani byli tymi
zwierzętami, których zachowania przypominały zachowania człowieka
(Hubbard 1979: 23). Pozwalało to na wyprowadzanie pewnych ogólnych zasad rządzących tworzeniem ludzkich społeczeństw, które miały mieć podłoże
biologiczne. Ten swoisty antropocentryzm skutkował także androcentryzmem, nieuzasadnionym skoncentrowaniem się wyłącznie na samcach i tym,
co z nimi związane, i nadawaniem temu wyższej wartości. Do tego wątku
jeszcze powrócę w kolejnej części.
Podsumujmy w dużym uproszczeniu, na czym polegały zmiany w sposobach
badania prymatów wprowadzone za sprawą pracujących w prymatologii
kobiet. Konieczne podkreślenia jest to, że znaczna część z nich nie polegała na
rewolucyjnym porzuceniu dotychczasowego paradygmatu teoretycznego, ale
na przekształceniu poszczególnych działań w praktykach prowadzenia obserwacji naczelnych. Zmiany miały powolny, często drobiazgowy charakter.
Prymatologia jak każda dyscyplina określała dopuszczalne metody badawcze,
które obejmowały sposoby zbierania wartościowych danych, ich zapisywania
i utrwalania, zalecany czas prowadzenia obserwacji, sposoby rozpoznawania
zwierząt, odróżniania i uogólniania typów zachowań czy nawet opisywania,
co jest istotne dla prowadzonych obserwacji, czyli, co dokładnie powinno się
badać. Jedną z najważniejszych zmian jest odejście od stosowania jednego
modelu na opisanie różnych grup naczelnych. Pokazanie, że grupy tworzone
przez naczelne są różnorodne, że sposoby ich stabilizowania są rozmaite i ze
sobą nieporównywalne, że nie istnieje jeden czynnik, który „w naturze” takie
społeczności spaja, że zachowania wyższych naczelnych są plastyczne. Od
wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku uprawomocniła się idea prowadzenia badań długoletnich nad wybranymi stadami żyjącymi na wolności, a nie

191

www.avant.edu.pl/en
w ogrodach zoologicznych. Silnie podkreślano także, że niezwykle ważna jest
historia całego życia poszczególnych osobników, a nie tylko uchwycenie charakterystyki stada w danym momencie. Przekształcono rozumienie samego
stada, które dotychczas definiowano wedle z góry (przed obserwacją) przyjmowanego kryterium wyróżnienia w nim dominujących samców, samic
z młodymi oraz peryferyjnych samców. Dostrzeżono, jak ważna dla układu
społecznego stada jest rywalizacja samic, która przebiega inaczej niż u samców, w mniej oczywisty sposób, trudniej ją zatem zauważyć. Pokazano, że
samice faktycznie z nieporównywalnym z samcami zapałem zajmują się
opieką nad potomstwem, ale równie mocno angażują się w rywalizację o wysoki status w stadzie czy w walce o zasoby. Wcześniej wspominałam już
o tym, że kobiety badaczki (np. Fedigan) konsekwentnie rozmontowywały
utrwalony w odbiorze publicznym wizerunek agresywnej, zabijającej małpy
oraz podważały przekonanie (np. Strum), że agresja jest jedynym sposobem
tworzenia więzi społecznych. Nadawały także poszczególnym członkom stada
imiona, a długi czas spędzony ze stadem pozwalał im na stworzenie więzi
umożliwiającej w dużym stopniu traktowanie obserwowanych zwierząt jak
76
podmiotów, a nie przedmiotów .

Biologiczne podstawy zachowań społecznych. Androcentryzm i jego krytyka
Krytyka androcentrycznych wątków ewolucjonizmu sformułowana została
dość dawno, bowiem wraz z samym ewolucjonizmem. W 1875 roku, szesnaście lat po wydaniu pierwszej i zaledwie trzy lata po wydaniu szóstej edycji
dzieła Darwina O powstawaniu gatunków, Antoinette Brown Blackwell, amerykańska zwolenniczka nadania praw wyborczych kobietom, opublikowała
książkę zatytułowaną The Sexes Throughout Nature. Broniła w niej podstawowych zasad teorii ewolucji, w tym doboru naturalnego, ale podważała
racje, jakie skłoniły Darwina do przyjęcia niższości samic. Kilka lat później
w podobnym tonie Eliza Burt Gamble, zwolenniczka ruchu wyzwolenia kobiet, w pracy The Evolution of Woman: A Inquiry into the Dogma of Her Inferiority to Man uzupełniała teorię Darwina tak, by uwzględniała ona w równym stopniu rolę samców i samic, dekonstruując dogmat o niższości kobiet.
Badaczki te nie sprzeciwiały się zatem samej teorii ewolucji, ale sposobowi,
w jaki została sformułowana. Mimo że ich działalność odbywała się w prze76

Znamienna w powyższym kontekście jest historia gorylicy Koko i opiekującej się nią Francine
Patterson. Koko od wczesnego dzieciństwa uczestniczy w przedsięwzięciu uczenia naczelnych
języka, w tym wypadku języka migowego, i zgodnie z opinią swoich opiekunów posługuje się
ponad 1000 znaków. Na jednym z etapów realizowania badań powstał problem, bowiem zoo,
z którego pochodziła Koko, upomniało się o jej zwrot. Patterson odmówiła oddania gorylicy,
argumentując, że stała się ona podmiotem – komunikuje swoje myśli, przekonania, uczucia,
świadomość tego, że jest gorylicą etc. – zatem nie można zamknąć jej w klatce jak inne zwierzęta.
Zob. dokumentalny film Barbet Schroeder Koko: A Talking Gorilla z 1978 roku.
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strzeni publicznej, ich prace nie zostały zauważone, sytuowały się bowiem
poza siecią głównych powiązań naukowych swojego czasu.
Można z powodzeniem powiedzieć, że późniejsze, pełnoprawne instytucjonalnie kobiety-badaczki nie zmieniały zasadniczych elementów paradygmatu
badawczego prymatologii, zachowując jego determinizm biologiczny, ale
rozkładając odmiennie akcenty badawcze. Rozwijały one nurt biologicznego
podejścia do naczelnych, poszukując ewolucyjnie rozumianej natury (naczelnych, człowieka, zwłaszcza kobiety), a także od lat siedemdziesiątych z powodzeniem zajmowały się socjobiologią. Wedle Haraway socjobiologia w badaniach nad prymatami zaczęła rozwijać się wraz z opublikowaniem w 1970
roku książki napisanej przez Barbarę Smuts, zatytułowanej Natural Selection
and Macaque Behaviour, która koncentrowała się na samicach i ich zachowaniu (Haraway 1989: 176). W latach późniejszych napisała ona jeszcze pracę
o charakterystycznym tytule Agressive Female. Za feministyczną socjobiolożkę uznaje się także znaną polskiemu czytelnikowi z pracy Kobieta, której nigdy nie było Sarah Hrdy, autorkę pierwszej w prymatologii książki przedstawiającej życie dzikich langurów, wspomnianej już The Langurs of Abu, w której równie dużo miejsca poświęca samicom, co samcom.
Prymatologia, badając „naturę” człowieka, bierze udział w słynnym sporze
o to, co sprawiło, że gatunek ludzki wytworzył kulturę odróżniającą go od
zwierząt w znanej nam dzisiaj postaci. A zatem, jak to się stało, że ludzie zaczęli posługiwać się narzędziami, językiem, przechodząc od stanu tzw. natury
w stan kultury. Spór ten toczy się między innymi wokół znanej hipotezy
„mężczyzny-łowcy” („mężczyzny myśliwego”), która choć obecna w paleoantropologii i antropologii od dłuższego czasu, w latach sześćdziesiątych XX
wieku nabrała nowego znaczenia, wywołując liczne dyskusje (choćby na konferencji „Wenner-Gren Man the Hunter Symposium” w 1966 roku). Przywoływano w nich nowe argumenty na rzecz kulturotwórczej (często wyłącznej)
roli mężczyzn, ale wskazywano także na trudności ze ścisłym dookreśleniem
tego, czym jest polowanie, podkreślano rolę kobiet w przypisywanej im roli
zbieraczek. Wielu badaczy, w tym wspomniany już Leakey, postulowało, by
wziąć pod uwagę także inne czynniki istotne w powstawaniu kultury, pokazując choćby, że od polowania dużo ważniejsza może być rosnąca rola dzielenia się zasobami w danej społeczności. Przyjrzyjmy się niektórym wątkom
tej interesującej dyskusji nieco bliżej, zwłaszcza podstawowym przyjmowanym tutaj biologicznym założeniom na temat zachowań naczelnych.
Wspominałam już, że wczesne dociekania w prymatologii były inspirowane
ewolucjonizmem, czemu towarzyszyło przekonanie, iż to, co biologiczne (częstokroć fizjologiczne) określa porządek społeczny zwierząt (a tym samym
naszych wczesnych przodków). Jeden z pionierów badań nad zachowaniem
naczelnych, Zukerman, łączył w swoich pracach determinizm biologiczny ze
społecznym, podkreślając, że motorem wszelkich zachowań w grupie jest
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seksualność i relacje między płciami. Uważał, że dotyczy to tak istotnych
z punktu widzenia zorganizowania grupy zmiennych, jak sposoby bronienia
się, relacje matek z młodymi i wzajemne uczenie się. Jako zoolog, paleontolog
i fizjolog odkrył cykl menstruacyjny u naczelnych, pokazując, jak fizjologia
związana z reprodukcją determinuje wzajemne relacje między osobnikami w
danym stadzie, co określał zachowaniami społecznymi. Prowadził badania
porównawcze anatomii różnych naczelnych pod kątem ich funkcji fizjologicznej. Przy czym podstawowym badanym przez niego gatunkiem były pawiany płaszczowe z londyńskiego zoo, a grupę porównawczą stanowiły pawiany czakma, które obserwował przez zaledwie dziewięć dni w ich naturalnym środowisku w Afryce, co opisał w książce o znamiennym tytule The Social Life of Monkeys and Apes, czyli Życie społeczne małp i małp człekokształt77
nych (Zukerman 1999) . Uważał, że charakter, intensywność i strukturę wzajemnych relacji w grupie ściśle wyznacza cykliczność okresu rui, czyli cykl
menstruacyjny samic. W czasie gotowości seksualnej odbywały się walki
samców o możliwość kopulacji z samicami, co było warunkiem zwiększenia
ich możliwości reprodukcyjnych, w pozostałych okresach zaś zwierzęta mogły funkcjonować w miarę pokojowo, nie narażając się na wzajemne zabójcze
ataki. Zukerman uważał, że z zasady pawiany żyją niejako obok siebie, nie
wchodząc ze sobą w relacje, muszą to jednak zrobić w celach prokreacyjnych,
kiedy rozpoczną walkę o samice. Relacji pomiędzy samicami bądź między
samicami a młodymi nie traktował jako twórczej w sensie społecznym. Twórcze były walka i uzyskiwanie dominacji, te bowiem powodowały zmianę dotychczasowego układu społecznego, samice stanowiły niejako zasób do zdobycia dla aktywnych samców. Uogólnione przekonania Zukermana na temat
zachowania badanych przez niego pawianów płaszczowych przyjęte zostały
za wzorzec zachowań dla wszystkich pawianów i naczelnych w ogóle. Grupy
innych gatunków zaczęto badać ze względu na wartość adaptacyjną dominacji, traktowanej odtąd jako podstawowy mechanizm zapewnienia współpracy
między osobnikami.
Zukerman badał małpy, ale interesowała go struktura społeczna pierwotnych
grup ludzkich, które zgodnie z logiką ewolucyjną miały żyć podobnie do
zwierząt. Przyjmując orientację fizjologiczną, twierdził, że zasadnicza zmiana
zachowań społecznych zachodzi dzięki zmianie stricte biologicznej. W przypadku człowieka najważniejsza z nich polegała na tym, że okres gotowości
samic do podjęcia współżycia seksualnego przestał być wyznaczany przez
cykl menstruacyjny. Relacje między osobnikami nie mogły być już budowane
sezonowo, ale trzeba było wypracować mechanizmy ich nieustannego podtrzymywania. Budowanie haremów było jedną z nich. Przodkowie ludzi weszli jednak do świata kultury zasadniczo dzięki polowaniu i jedzeniu mięsa.
Poszukiwanie nowego rodzaju jedzenia wiązało się z prowadzeniem polo77

O dyskusji nad metodologią tej książki można przeczytać w Morris 2009.
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wań, co zmusiło nasz gatunek do wytwarzania narzędzi , wynajdywania
sprytnych strategii, by przechytrzyć ofiarę, a zatem poszczególne osobniki do
współpracy. Według Zukermana polowali silniejsi i mający fizyczną przewagę mężczyźni, w efekcie czego wytworzony został specyficzny, bo ustalony
według kryterium płciowego, podział pracy. Konieczność wykarmienia i wychowania młodych zmusiła samce i samice do współpracy, mężczyzna, jako
silniejszy, zapewniał opiekę, ale też kontrolował. Ponieważ nie dało się już na
bieżąco podtrzymywać więzi społecznych w bezpośrednich interakcjach,
kiedy samce były na polowaniu, trzeba było wytworzyć inne sposoby, by je
podtrzymać. Forma pozyskiwania i dzielenia się zasobami doprowadziła do
tego, że jedynie ci mężczyźni, którzy wiedzieli, jak kooperować z grupą (jej
stabilność, pod nieobecność samców, zapewniały samice i relacje między
nimi), mogli przetrwać. Opisywana transformacja według Zukermana doprowadziła do utrwalenia dwunożności, rozwoju mózgu, powstania języka
i kultury. Ukształtowała się otwarta monogamia jako podstawowa relacja
zapewniającą sukces reprodukcyjny, z czasem zaś małżeństwo. Raz jeszcze
na podstawie obserwacji dotychczas funkcjonujących społeczności zbierackołowieckich dostrzeżono, że bardzo rzadko są one poligamiczne, choć częste
występuje w nich cudzołóstwo. Monogamia wydaje się efektywniejsza, ale
wymaga rozbudowanego systemu kontroli, szczególnie wtedy, kiedy mężczyźni są nieobecni, bo polują. Nieobecność ta wymusiła niejako, by kobiety
pilnowały innych kobiet i ich wierności partnerom. Można było zapytać innego mężczyznę bądź krewnych o to, co się działo – w ten sposób wyspecjalizowaliśmy się w komunikowaniu, używaniu języka. Podział pracy oparty na
płci, instytucja małżeństwa oraz język w tym ujęciu ściśle się ze sobą wiążą
(Ridley 1999: 243).
Z powyższego opisu wyraźnie widać, że głównym nośnikiem i motywacją dla
zmiany stosunków społecznych naszych przodków miała być siła, która pozwala osobnikom męskim kontrolować, dominować i dzięki przewadze fizycznej (a także agresji) kształtować relacje w grupie. Sherwood Washburn
oraz David Hamburg traktowali agresję jako podstawową formę adaptowania
się do środowiska. Wedle ich ujęcia relacje seksualne nie były dla prymatów
najważniejsze, choć różnica seksualna ukonstytuowała zasadniczą funkcjonalną zmianę adaptacyjną. We wspólnej pracy z 1968 roku Aggressive Behaviour in Old World Monkeys and Apes (Washburn, Hamburg 1999) deklarowali, że przez większą część swojej historii ludzkie społeczności mogły
78

Co ciekawe, odkrycie, że naczelne potrafią posługiwać się narzędziami, zmusiło antropologów
do lokalizowania odmienności człowieka w innych zdolnościach. Kenneth Oakley w swojej pracy
z 1949 roku Men, the Toolmaker zasugerował, że niezwykłość ta polega na umiejętności bardzo
skutecznego przekazywania wiedzy na temat posługiwania się narzędziami. Szczegółowo opisał
on, w jaki sposób mały chłopiec uczy się wykonywać i przygotowywać narzędzia do polowania
od swojego ojca lub sąsiada. Hubbard zastanawia się, skąd badacz zna takie niezwykle szczegóły
na temat sytuacji z przed 250 tysięcy lat (Hubbard 1979: 27).
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utrzymać porządek i spójność dzięki „młodym dorosłym samcom”, które były
w stanie polować, walczyć i stosować przemoc, ustalając relacje społeczne.
Dużo bardziej otwarcie właściwości zaobserwowane u badanych przez siebie
naczelnych ekstrapolowali na zbiorowości ludzkie. Ich sposób rozumowania
trafnie ujmują Richard Wrangham oraz Dale Peterson, autorzy słynnej pracy
o demonicznych samcach. Pracy skądinąd ważnej, bo obalającej utrwalane
przez media popularne wyobrażenie o szympansach jako milutkich stworzeniach, z którymi łatwo się można zaprzyjaźnić, przytulić i zabrać do domu.
Piszą oni w swojej książce:
(…) dla ludzi i szympansów – lecz dla żadnego innego gatunku – wspólna jest
wyjątkowa kombinacja cech społecznych: obserwuje się u nich społeczności
związane poprzez samce i kierowane przez samce mordercze napady na inne
grupy. Jeśli dla dwóch blisko spokrewnionych żab wspólny jest wyjątkowy zespół zachowań, to zgodność pokrewieństwa i zachowania skłoni nas do wniosku, że zachowania te mają wspólne pochodzenie. Gdyby zastosować tę logikę
do nas samych, powiedzielibyśmy, że nasze społeczeństwa związane poprzez
mężczyzn, społeczeństwa skłonne do prowadzenia wojen, ewoluowały, obojętnie z jakich powodów tak się działo, u szympansów w okresie, kiedy mieliśmy
wspólnego przodka lub wcześniej. Nasuwa to myśl, że 5 milionów lat temu istniały małpy człekokształtne-zabójcy” (Wrangham, Peterson 1999: 62).

Przyjmując, że zachowania agresywne stanowią ewolucyjnie odziedziczone
uposażenie ludzkiego gatunku, formułuje się tutaj tezy dalece wykraczające
poza wnioski z badań nad prymatami. Rozumowanie przebiega następująco.
Skoro szympanse są agresywne, a ludzie mają z nimi wspólnego przodka,
historię ludzkiej cywilizacji pełną wojen, przemocy i krwawej rywalizacji
można zinterpretować jako oczywistą ilustrację realizowania tego samego,
charakterystycznego dla samców, nieodpartego przymusu bycia agresywnym. Agresywni mężczyźni polują, bo są silniejsi od kobiet, jednocześnie,
według wielu ewolucjonistów, kobiety wolą agresywnych mężczyzn, bowiem
demonstrowana przez nich siła gwarantuje, że potrafią oni zapewnić bezpieczeństwo i zasoby żywieniowe (Ridley 1999: 29). Zanim powstały nowoczesne
narzędzia militarne, przodkinie współczesnych kobiet jako słabsze musiały
być mniej skuteczne w stosowaniu przemocy i siły, a tym samym mniej zdolne do tworzenia grup. Przewaga fizyczna, w połączeniu z tym, że samce
nie opiekują się młodymi i przemieszczając się, nie muszą ich nosić, sprawiła, że to one właśnie stworzyły spójne grupy przy żerowaniu, a potem przy
polowaniach. Mogły zatem pozwolić sobie na współpracę między sobą,
a współpracując mogły walczyć o samice lub ich bronić. Powód był ekologiczny: samice zajęte młodymi nie mogły pozwolić sobie na intensywne tworzenie więzi między sobą (przynajmniej przykład szympansów zdaje się
79
to ilustrować) .
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Jak twierdzi Washburn, wpływ tego pierwotnego instynktu przemocy widać i dzisiaj, w szczególności u polityków. Te ewolucyjnie odziedziczone zachowania musimy zatem poddać silnej
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Prymatolożki badające złożoność zachowań społeczności naczelnych zaczęły
zadawać rozliczne pytania do powyższej opowieści. Dlaczego podczas tego
przejścia od stanu natury do stanu kultury samice pozostawały pasywne?
Dlaczego nie polowały, zapewniając sobie pokarm, jak większość samic naczelnych? Dlaczego zdobywanie jedzenia inną metodą niż poprzez walkę,
agresywne zachowania, eliminowanie potencjalnych wrogów z definicji niejako nie prowadzi do powstania kultury? Na jakiej podstawie zakładamy, że
jej źródłem nie może być wspólne zajmowanie się młodymi (przez samice),
związane z tym praktyki ustalające zasady współżycia, nawiązywanie więzi
poza krewnymi? Z jakich powodów twierdzimy, że społeczności, od których
pochodzimy, zaczęły współpracować w obrębie triady ojciec–matka–dzieci,
by zapewnić przetrwanie potomstwu, skoro nie jest to charakterystyczne
zachowanie dla znanych nam człowiekowatych? Z powodu jakich racji przypuszczamy, że społeczności te muszą mieć strukturę opartą na tak rozumianej rodzinie, a nie na przykład na współpracujących ze sobą samicach, którymi samce zupełnie nie są zainteresowane? Wedle jakich założeń podział
pracy ze względu na płeć, tak oczywisty w przypadku rodzenia i wczesnego
karmienia młodych, przekłada się następnie na to, że jedynie mężczyźni wytwarzają broń i narzędzia związane z polowaniem, a kobiety zajmują się
oscylującym wokół miejsc zamieszkania zbieractwem, wytwarzając narzę80
dzia domowe, jak twierdzi Doreen Kimura (Kimura 2006: 23) ?
Dziś, między innymi dzięki długoletnim badaniom Strum, wiemy, że patriarchalna, oparta na haremach struktura społeczna jest dla opisywanych powyżej pawianów wyjątkowa i rzadka. Nie można jej zatem traktować jako typowej. Wskazywała także, że w tym samym czasie, kiedy Zukerman wyprowadzał wnioski na temat zachowania prymatów wyłącznie na podstawie ich
fizjologii, rozwijane były teorie, które uwzględniały dużo więcej czynników,
choćby czynniki środowiskowe, rolę emocji poszczególnych osobników oraz
indywidualne miedzy nimi różnice. Takie ujęcie rozwijał m.in. południowoafrykański badacz Eugené Marais, którego podejście zostało zaatakowane
przez Zukermana jako nienaukowe (Morris 2009). Wspomniana już Hrdy,
podkreśla, że naczelne tworzą rozmaite struktury społeczne, nierzadko ich
trwałość zapewniona jest przez kilka czynników. Dobrym przykładem są
japońskie makaki zorganizowane wokół grupy samic, z których jedna z nich
jest dominującą i decyduje o tym, czy jakiś samiec może być przyjęty do grupy. Transfer nowych zachowań zachodzi dzięki innowacyjności samicy dominującej, pozostałe osobniki z czasem naśladują jej zachowanie (na przykład mycie słodkich ziemniaków w oceanie przed ich zjedzeniem). Oddalony
kontroli za pomocą terapii psychiatrycznej na poziomie indywidualnym, a za pomocą stosownej
polityki społecznej – na poziomie zbiorowym.
80
Autorka ta nieco później w swojej książce przyznaje, że „Różne grupy kulturowe mają zwykle
odmienne wyposażenie genetyczne, a w swojej specyficznej historii ewolucyjnej mogły wykształcić nieco odmienną postać dymorfizmów płciowych”. Zob. Kimura 2006: 71.
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od niej samiec uczy się jakiegoś zachowania najpóźniej, ale od niego inne
osobniki uczą się szybciej niż od samicy. Widać tutaj rodzaj szczególnej
współpracy: samica wytwarza innowację, samiec pomaga ją upowszechnić
(Haraway 1989: 253–254).
W odpowiedzi na książkę Washburna i Lancastera The Evolution of Hunting
z 1968 roku, poświęconą konsekwencjom polowania, powstały w prymatologii prace badaczek upominające się o dostrzeżenie roli samic (kobiet) w ewolucji ludzkiego gatunku. Nancy Tanner, Adrienne Zihlman oraz Thelma Rowell podzielały z krytykowanymi przez siebie badaczami przekonanie, że
źródeł zmian społecznych oraz zmian zachowań należy doszukiwać się
w fizjologii. To, co społeczne, wyjaśniały biologicznie, przyjmując podstawowe założenia ewolucjonizmu i genetyki populacyjnej. W książce Women in
Evolution. Part I: Innovation and Selection in Human Origin z 1976 roku Tanner i Zihlman wykazywały, że przypisywane samicom zbieractwo miało
ogromny wpływ na ukształtowanie się relacji społecznych w protoludzkich
społecznościach, i nie ma podstaw, by jego rolę ignorować. Kiedy punktem
wyjścia w badaniach staje się rola samca oraz jego sukces reprodukcyjny,
życie samic sprowadzone zostaje wyłącznie do ich relacji z młodymi. Są one
ważne, nie tylko zresztą z punktu widzenia przetrwania potomstwa, lecz
z uwagi na spójność grupy, ale nie stanowią jedynej motywacji dla zachowań
samic. Relacja samic z samcami, czyli relacje płciowe są w tej konfiguracji
kluczowe dla przetrwania gatunku w tym sensie, że samice musza zajść w
ciąże, niemniej dla zachowania młodych przy życiu istotna jest cała gama
różnorodnych zależności i zmiennych. W tym relacje pomiędzy samicami,
współpraca między osobnikami, umiejętność dostosowania się do środowiska
i wykorzystania jego zasobów etc. (Hrdy 2005). Dotyczy to zarówno naczelnych, jak i człowieka, nie tylko zatem mężczyźni ewoluowali, o czym przy81
pomina Hubbard, tworząc kulturę ludzkiego gatunku (Hubbard 1979) .
Badaczka kapucynek i makaków japońskich oraz autorka wielu tekstów na
temat metodologii prymatologii, wspomniana już Fedigan, zauważa, że
współcześnie prymatolodzy są niezwykle świadomi pułapek antropocentryzmu. Nie sposób nie dostrzec, że przyczyniła się do tego krytyka feministyczna. Trzeba jednak dodać, że nie poddają oni szczególnej refleksji tego, czy
płeć, rasa, klasa społeczna, a nawet narodowość wpływają na wyniki ich badań lub na sposoby obserwacji (Fedigan 2005: 65). Wydaje się, że badając
i obserwując zwierzęta, nie jesteśmy w stanie w pełni abstrahować od swojego kulturowo utrwalonego antropocentrycznego punktu widzenia. Hubbard
przekonuje jednak, że w nauce można spróbować ujawnić takie przeświad-
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Maskulinistyczna wersja pochodzenia człowieka opisana jest m.in. w: Lovejoy 1981: 341–350,
ewolucja widziana oczyma kobiecych prymatolożek przedstawiona została w: Zihlman, Lowenstein 1983: 81–83; Hrdy, Bennett 1981: 7–9, 46.
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czenia i zbadać ich wpływ na formułowanie teorii bądź konstruowanie badań, nawet nie da się tego zrobić w sposób całkowity (Hubbard 1979: 17).

Pra-Matka Lucy, czyli sprawa ludzkiej genealogii. Od tego, co naukowe do
tego, co oswojone
Prymatologia opowiada historie o naturze i pochodzeniu człowieka, jego ewolucji, właściwościach, perspektywach. Jak pokazywałam, jest złożoną i niejednorodną dziedziną z ambicją wyjaśnienia, skąd się wzięliśmy i dlaczego
jesteśmy tacy, a nie inni. Wspomniałam o tym, że dla wielu prymatologów
niezwykle ważne są odkrycia paleoantropologii i jej ustalenia na temat tego,
kim byli nasi przodkowie, jak żyli, w czym jesteśmy do nich podobni. Dostępne dane są szczątkowe, skamieniałości z definicji niejako niepełne. By je właściwie datować, przyjmuje się wiele założeń, prowadzi pracochłonne procedury, ich interpretacja wymaga spekulowania. Szczęśliwie, bądź nie, nie powstrzymuje to naukowców przed snuciem opowieści o naszych dalekich
przodkach. Przyjrzyjmy się jednej z nich przez pryzmat zmiennej płci, która
mnie tutaj interesuje.
Historia zaczyna się jakoś tak… W Etiopii odkryto w 1974 roku skamieliny
niewielkiego hominidy, datowanego przez grupę badawczą Donalda Johansona na około 3,5 mln lat. Znaleziono górną część kości piszczelowej, potem
dolny koniec kości udowej, po czym metodą prób i błędów dopasowano je do
siebie, zestawiając pełny staw kolanowy istoty człowiekowatej. Jego budowa
sugerowała, że należy on raczej do przodka człowieka współczesnego, nie zaś
starożytnej małpy zwierzokształtnej. Zespół Johansona nie odnalazł czaszki w
całości, dopiero później została ona zrekonstruowana przy użyciu kości kilku
osobników tzw. Pierwszej Rodziny. W efekcie tej rekonstrukcji stwierdzono,
że podobna była ona do czaszki goryla. Badane kości wskazywały na to, że
mamy do czynienia z prymitywnym australopitekiem, istotą o niewielkim
wzroście, ze względu na budowę miednicy charakteryzującą się ludzkim
dwunożnym chodem, co niezwykle istotne z punktu widzenia jej pokrewieństwa ze współczesnym człowiekiem (Johanson, Edey 1983). Od samego początku nadano mu imię Lucy, przyjmując, że to samica, hominid o kobiecej postaci.
W Wikipedii, encyklopedii internetowej, przeczytamy, że: „Lucy: potoczna
nazwa na AL 288-1, kompletny w 40% szkielet żeńskiego osobnika Australopi82
thecus afarensis” . Jego kobiecość miały potwierdzać drobna budowa znalezionych kości (Hager 2005: 2) oraz relatywnie duży otwór miednicowy – odtworzony na podstawie jednej kości miednicowej i kości krzyżowej – który
miał wskazywał na potencjalną możliwość rodzenia dzieci z dużą głową. Bu82

Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucy_%28paleoantropologia%29, dostęp: 20.08.2013.
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dowa miednicy wzbudzała wątpliwości. Rekonstrukcja szkieletu przeprowadzona na podstawie zachowanych 47 (z 207) kości, sugerowała, że miednica
Lucy przypominała współczesne miednice kobiet. Ich kształt ewolucyjnie
dostosowany został do dwóch funkcji, poruszania się na dwóch nogach oraz
rodzenia młodych z dużymi głowami. Zauważmy, że do efektywnego poruszania się dwunożnie najkorzystniejsza jest wąska miednica, a do rodzenia
młodych z dużymi mózgami – szeroka. Kształt kobiecej miednicy sytuuje się
gdzieś pomiędzy tymi dwoma wymogami: jest szersza niż miednica mężczyzn, ale węższa niż u małp człekokształtnych. Uważa się jednak, że odmienna budowa miednicy u samic i u samców pojawia się wraz z dwunożnością uważaną za charakterystyczną własność ludzkiego gatunku. Budowa
kości Lucy wskazywała na jej dwunożność, czy zatem jej miednica przystosowana była do rodzenia dzieci z dużymi głowami? Przyjmuje się, że dopiero
około 2 mln lat temu u naszych przodków z sawannowej linii małp człekokształtnych rozwinęły się duże mózgi (Schiebinger 1999: 126; Wrangham,
Peterson 1999: 78); wiek Lucy datuje się na około 3,5 mln lat, zatem nie ma
tutaj jednoznaczności. Ponadto, niektóre odtworzone cechy morfologiczne jej
miednicy przemawiały za tym, że należy ona do osobnika męskiego (Lovejoy,
Tague 1986).
Dlaczego budzący wiele fascynujących naukowo wątpliwości rekonstruowany szkielet okrzyknięty został kobiecym? W jaki sposób na podstawie niejednoznacznych wskazówek pochodzących z samego szkieletu i ówczesnej wiedzy na temat ewolucji człowieka przyjęto interpretację, zgodnie z którą Lucy
była kobietą? Czy okrzyknięcie go kobietą ma jakieś znaczenie poznawcze?
Czy ma znaczenie dla recepcji tego odkrycia „najsłynniejszej kobiety w ludzkiej prehistorii”? Co mówi nam o funkcjonowaniu nauki, powstawaniu teorii
w nauce, w tym wypadku w paleoantopologii? Z pewnością tyle, że określenie
płci skamieliny hominida, tak kluczowe dla przeprowadzenia stosownej taksonomii, a następnie dla możliwości odtworzenia i opowiedzenia jego historii
ewolucyjnej, dokonuje się na podstawie naszej wiedzy o budowie szkieletu
człowieka współczesnego (Hager 2005: 10). Nadanie mu żeńskiej nazwy Lucy,
od piosenki zespołu the Beatles Lucy in the Sky with Diamonds słuchanej
przez grupę badawczą Johansona, nastąpiło niemal od razu, nie było zatem
podyktowane nawet analizą niezwykle trudnego do jednoznacznego zinterpretowania rekonstruowanego szkieletu. Sami odkrywcy w późniejszych opisach swojej pracy podkreślali, że budowa miednicy wskazuje na pierwszy
etap w ewolucji hominidów w kierunku dwunożności, kolejnym, późniejszym
będzie dopiero taka konstrukcja miednicy, która pozwoli na rodzenie potomstwa o dużym mózgu (Johanson, Edey 1983). Skąd zatem nieodparte przekonanie, że Lucy była kobietą? Znowu, wydaje się, wzięło się ono z jak najbardziej współcześnie podzielanego przeświadczenia o tym, że kobiety są mniejsze i drobniejsze od mężczyzn; skoro odkryte kości składały się na niewielki
szkielet, musiał on należeć do kobiety. Potrzeba ujednoznacznienia płci od-
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twarzanego odkrycia brała się zaś częściowo stąd, że istnienie bądź nieistnienie dymorfizmu płciowego traktowano jako ważny wskaźnik określonego
typu relacji społecznych w danym gatunku (Hager 2005: 13). Wreszcie za powstanie i reprodukowanie życia odpowiedzialna wydaje się być kobieta, nawet jeśli wydaje się on taki odległy, ona też zdecydowanie jest „bliższa” temu,
co naturalne, temu, co zwierzęce, jak nasi dalecy przodkowie.
Zinterpretowanie zrekonstruowanego szkieletu jako kobiecego pociąga za
sobą określone tropy opowiadania historii o naszych domniemanych przodkach. Lucy ucieleśnia się w tych historiach w rozmaitych, dosłownie zmaterializowanych postaciach. Powstały filmy przeznaczone dla szerszej publiczności, które siłą upraszczania obrazu abstrahują od niuansów metodologii
naukowej. Wspomnieć można chociażby o dokumentach Lucy in Disguise czy
The Making of the Mankind. Drugi z nich powstał w 1982 roku i poświęcony
był tzw. Pierwszej Rodzinie, którą współtworzyła odnaleziona przez Johansona Lucy, oraz odkrycie Mary Leakey z Olduvai – Gorge. W CosmoCaixa Museu
de la Ciència (Muzeum Nauki CosmoCaixa) w Barcelonie oraz na wystawie
hominidów w The Field Museum of Natural History (Muzeum Historii Naturalnej Fielda) w Chicago można było zobaczyć replikę Lucy – owłosioną,
przypominającą stojącą małpę z podniesionym czołem i z uśmiechem na jej
prawie gładkiej, przypominającej ludzką twarzy. W 2007 roku w Museum of
Natural Science (Muzeum Historii Naturalnej) w Houston otwarto wystawę
zatytułowaną „Lucy's Legacy: The Hidden Treasures of Ethiopia”, na której
zaprezentowano znalezione przez badaczy fragmenty szkieletu Lucy. Obok
gabloty z misternie ułożonymi fragmentami jej kości, które formowały niepełny szkielet, przypominając o tym, jak „niewiele”, w sensie materialnym,
udało się odkryć, stała pełna trójwymiarowa wizualizacja jej postaci. Lucy
spoglądała na zwiedzających z dyskretnym uśmiechem (wyglądała tak, jak
według badaczy mogłaby wyglądać), ciesząc się dużo żywszym zainteresowaniem niż opisana gablota.
Dużo wcześniej, bo w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy w prymatologii kobiece badaczki rewidowały jej najbardziej utrwalone dogmaty,
w American Museum of Natural History (Amerykańskim Muzeum Historii
Naturalnej) w Nowym Jorku pokazano wystawę poświęconą biologii i ewolucji człowieka. Zaprezentowano tam postać Lucy spacerującą w Tanzanii (sic!)
z większym od siebie męskim towarzyszem, który opiekuńczo otacza ją ramieniem. Opowieść o skamielinie, o zestawie stosownie zinterpretowanych
kości, przekształca się z czasem w opowieść o układach społecznych pośród
naszych domniemanych przodków, o relacjach między płciami i odgrywanych przez nich rolach. Jak wskazuje Hager, nie umniejsza to ważności i wartości badania naukowego, każe jednak uświadomić sobie, że odtwarzanie
dalekiej przeszłości naszych przodków zawsze dokonuje się w określonym
miejscu i czasie (Hager 2005: 20). Reguły tego czasu i tego miejsca wyznaczają
ramy, w jakich jesteśmy w stanie wyobrazić sobie i przedstawić przeszłość
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naszych przodków. Linneusz umieścił gatunek Homo sapiens pośród prymatów tuż obok Homo troglodytes (szympansa), a jego reprezentanta przedstawił w postaci owłosionej kobiety (Haraway 1989: 11). Niezależnie, czy zrobił
to przypadkiem, czy celowo, nietrudno zauważyć, że „dziki człowiek”,
„pierwszy człowiek” (jak Lucy), daleki nasz krewny z czasu, kiedy jeszcze
byliśmy bliżej zwierząt, ucieleśniany jest przez kobietę. Opowiadanie o przeszłości, korzystając z niewątpliwych ustaleń prymatologii, odbywa się za pośrednictwem języka, jakim dysponujemy dzisiaj. Formułujemy je, korzystając
z przekonań, jakie w danym czasie podzielamy na temat zwierząt i człowieka,
żywiąc wartości, które wiążemy z samym badaniem. Przekonanie o tym, że
kobieta sytuuje się bliżej natury, podzielane także zdroworozsądkowo, w tej
naukowej opowieści staje się niezwykle wyraźnie widoczne.

Jak naturalna jest ludzka natura?
Twierdzę, że nie można podać jednoznacznego kryterium pozwalającego
wykazać, które z formułowanych w prymatologii wyjaśnień są „bardziej naukowe” – te, które powstały przed pojawieniem się w niej kobiecych badaczek,
czy raczej te, które powstały po. Wiele czynników ma istotny wpływ na to,
jaka interpretacja określonej sytuacji powstanie: tradycja dyscypliny kształtująca badaczy i badaczki, dominujące w dziedzinie paradygmaty badań, indywidualne predyspozycje do ich prowadzenia, ale także ich narodowość bądź
miejsce, z jakiego się wywodzą, by wymienić tylko niektóre. Zmienna płciowa
również, zarówno w zorientowaniu na to, co męskie, jak i na to, co kobiece,
przekształci badania i ich wyniki. Słowo „przekształci” jest tutaj ważne. Celowo nie używam wyrażenia „zniekształci”, przekształcenia bowiem nie traktuję jako deformacji. Podobnie jak Latour, Keller czy Haraway, uważam, że
podanie jakiejkolwiek informacji zawsze jest jednocześnie jej przekształceniem czy, inaczej mówiąc, transformacją. Nie sugeruję zatem, że opisywane
powyżej badania prowadzone przez kobiety-prymatolożki są bardziej adekwatne (w sensie klasycznej dualistycznej „zgodności z rzeczywistością”) niż
te formułowane przez mężczyzn. Nie postuluję także, że interesujący sposób
badania nauki to taki, w którym zmienna płci jest najważniejsza i jedyna,
niezależnie czy odwołujemy się do struktury instytucji naukowych czy do
treści teorii. Przekonuję jednak, że płeć wpływa na nasz sposób widzenia
świata, przekształca go, czego opisywane praktyki badawcze prymatologii są
dobrą ilustracją.
Pojawienie się w prymatologii wielu kobiet, ale także obecność dyskursu feministycznego w przestrzeni publicznej domagającego się traktowania kobiet
i dzieci jako pełnoprawnych elementów współtworzących kultury, umożliwiło pojawienie się prawomocnych proponowanych przez kobiety interpretacji.
Badaczki, a także badacze pozostający pod wpływem ich metodologii, potrafili dostrzec, że opracowywanie modeli zachowania zwierząt jako wzorca dla
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najbardziej pierwotnych typów zachowań ludzkich bez wzięcia pod uwagę
kobiet i dzieci jest zwyczajnie niepełne. Kobiety mają prawo do opowiadania
historii w nauce, do stwarzania opowieści, które będą miały istotny wpływ na
sposób, w jaki myślimy o roli płci, relacji między płciami, na charakter praktyk społecznych. Gdyby przyjąć, wbrew temu, do czego przekonywałam, że
płeć nie ma wielkiego wpływu na formułowanie teorii w prymatologii, na
wyjaśnienie pochodzenia człowieka, dlaczego na ilustracjach we wszystkich
podręcznikach traktujących o ewolucji od małpy poprzez człowiekowate aż
do Homo sapiens przedstawiane osobniki są samcami?
Prymatolodzy zdają sobie sprawę z hipotetyczności wielu ze stawianych
przez siebie twierdzeń, z tego, że nie wszystkie wyprowadzone na podstawie
obserwacji zwierząt tezy dają się zastosować do człowieka, wreszcie, że szereg ustaleń na temat naszych domniemanych przodków nie musi się sprawdzać w przypadku człowieka współczesnego. Niemniej jednak w dyskursie
popularnym często pobrzmiewa teza, że charakter obecnych zależności społecznych i relacji między płciami determinować ma ewolucyjnie rozumiana
zmienna biologiczna z naszej dalekiej przeszłości. Zgodnie z nią obecne role
społeczne przypisane zostały dawno, według fizjologicznie rozpisanych zależności między osobnikami. Jak wprost twierdzi Wilson:
W społeczeństwach zbieracko-łowieckich mężczyźni polują, a kobiety zostają
w domu. Ta reguła pozostaje prawdziwa w większości społeczeństw rolniczych
i przemysłowych i – na tej choćby podstawie – wydaje się, że ma źródła genetyczne. (…) Nawet w warunkach identycznego wykształcenia i równego dostępu
do wszystkich zawodów mężczyźni zapewne dalej będą odgrywali nieproporcjonalnie dużą rolę w życiu politycznym, gospodarce i nauce (Wilson 1975).

Jakże zadziwiająco prosta historia ewolucji ludzkiej natury i jej niezmiennych
genetycznych właściwości! Wypada w tym miejscu powtórzyć za Stephenem
Jay Gouldem, że największą słabością powyższego podejścia jest zoocentryzm
i przekonanie, iż ludzkie zachowania muszą mieć podłoże genetyczne, które
utrwaliło się wskutek doboru naturalnego, jak w przypadku tzw. niższych
zwierząt (Gould 1999: 246). Wytknięcie tej słabości nie opiera się na przekonaniu o „wyższości” i wyjątkowości człowieka, bierze się raczej z przeświadczenia o niewiarygodności powyższych uproszczeń. Nie tylko współcześni
filozofowie nauki, lecz także biologowie, prymatolodzy i genetycy wiedzą, że
powody, dla których zwierzęta, w tym człowiek, zachowują się tak, a nie inaczej, są dużo bardziej złożone. Trzeba pamiętać, że sam Darwin w ostatnim
wydaniu książki O powstawaniu gatunków przypominał, iż dobór naturalny
jest głównym czynnikiem powodującym przemiany gatunków, ale nie jedynym. Warto o tym pamiętać!
Określeniem „naturalny” posługujemy się w języku potocznym nonszalancko.
Pełni ono często funkcję wyjaśniającą, kryje się za nim odwołanie do tego, co
biologiczne. Jest niezwykle pojemne znaczeniowo i skomplikowane. Skąd
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wiemy, że coś jest „naturalne”? Skąd wiemy, jakie jest? Zazwyczaj wiemy to
od biologów, oni mówią nam, jak funkcjonują zwierzęta, jak rosną rośliny, co
mamy wspólnego z naczelnymi. O naturze trzeba opowiedzieć, używając
określonego języka, a żeby opowiedzieć, trzeba ją zbadać, a żeby zbadać, trzeba odpowiednio przygotować. Dzisiaj zasadniczo nawet przekształcić, niekiedy zniszczyć, czasami wręcz literalnie wytworzyć. Naturalne, by dało się zauważyć, musi zostać poddane rozlicznym działaniom w skomplikowanej sieci
instytucji i zależności. Prymatologia jest nauką, która dostarcza licznych przykładów na to, że odpowiedź na pytanie, co jest naturalne, ściśle biologiczne,
a co nie, okazuje się niezwykle w poszczególnych przypadkach trudna. Kiedy
gorylica Koko, znana szerszej publiczności miedzy innymi z okładek National
Geographic, sama robi sobie zdjęcie, jest dzikim zwierzęciem w świecie kultury człowieka? Kiedy przytula swojego ulubionego kota, któremu wybrała imię
i którym się zajmuje, mamy do czynienia z „naturalnymi” zwierzętami i „naturalną” między nimi relacją? Kiedy Galdikas uczy adoptowane przez siebie
młode orangutany, jak przetrwać w dzikim świecie, kto jest większym znawcą
świata przyrody, ekspertem od „natury”, dzikie zwierzę czy człowiek, uosobienie kultury? Kiedy syn Galdikas wychowuje się razem z orangutanim niemowlęciem, które później uczy go, jak wykonywać poszczególne czynności na
orangutani sposób, to z jakiego typu relacją mamy do czynienia, „naturalną”
czy pochodzącą ze świata kultury? Na tego typu pytania musimy udzielać odpowiedzi, stosując określone kryteria odróżnienia „tego, co naturalne” od „tego, co kulturowe”, co czynimy, przyjmując rozliczne założenia. Filozofia,
w tym filozofia nauki, przekonująco pokazują, jak zostały one skonstruowane
i dlaczego warto je czasami rozmontować.
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Goddess Science, Primates and Feminism.
Primatology and Human Nature Seeking
Abstract: The Author introduces basic aims, notions, methodological tools and theories of primatology. Underlining crucial role this discipline has played in defining human nature, she points out how it has changed due to its social duties, close relations to
popular culture and growing impact of female researchers with feminist sensitivity.
She posits the question about female or feminist character of primatology, indicating
that the answer depends on taking for granted certain disputable assumptions about
femininity and female scientific methods. Subsequently she presents androcentric bias
of primatology studies (concerning sexuality, reproduction, male domination, female
roles, aggression), and its later critique. Finally she problematizes culture/nature division which is used both in scientific and everyday discourse.
Keywords: primatology; feminist philosophy
ture/nature; sexuality; reproduction; aggression.
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Zaćmienie
Wywiad z Dawidem Czyczem83
Kiedy zabraliśmy się do przygotowywania tomu poświęconego badaniom
nad urojeniami, redaktor prowadzący od razu był pewien, jaki artysta
powinien znaleźć się na okładce: Dawid Czycz. Czy mógłby Pan to odebrać
jako rodzaj skojarzeniowego zaszufladkowania Pańskiej twórczości, czy
raczej jako komplement?
Jako żart. Ale poważnie, serie obrazów „O wadach” czy „Ciała stałe” miały
lekko obsesyjny charakter, który można nazwać urojeniem, jednak było to
zamierzone działanie, mające na celu zwiększenie ekspresji wypowiedzi.
W kontekście tamtych wystaw skojarzenia z urojeniami są na miejscu.

Czy Pana zdaniem istnieje jakiś związek między tym, co w ludzkim umyśle fascynuje artystów, a tym, z czego medycyna chciałaby ludzi leczyć?
Oczywiście daleko nam do spłycenia tego pytania do sprawy fascynacji
patologią.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale myślę, że działa to na trochę
innej zasadzie. Sądzę, że artyści nie fascynują się bezpośrednio stanami umysłu osób chorych psychicznie, lecz wykorzystują język, który przez odbiorców
może być kojarzony z jakimś stanem chorobowym. Chodzi mi o świadome
wykorzystanie środków wyrazu w celu zwiększenia ekspresji. Oczywiście
istnieją artyści, których twórczość omawia problemy związane ze stanami
umysłu.

W wywiadzie dla kwartalnika „Artysta i Sztuka” przyznaje się Pan raczej
do stawiania pytań niż wieszczenia tez. To z pozoru może świadczyć o dużej ostrożności i wstrzemięźliwości teoretycznej artysty. A jednak: czy pytania nie mogą być niebezpieczne? Porównalibyśmy to do niebezpiecznych pytań filozoficznych, po których można zagubić się egzystencjalnie.
83

Dawid Czycz – autor obrazu „Zaćmienie 2” (71x56, olej na płótnie, 2010) prezentowanego na
okładce tomu „Delusions”. Zob. również nota biograficzna w numerze Avant 1/1014. Więcej informacji oraz prezentacja prac na stronie: http://dawidczycz.com
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Pytania zawsze pozostawiają jakąś lukę, przestrzeń na odpowiedź. Często
brakuje satysfakcjonującej odpowiedzi, co może rodzić frustrację. Jeśli chodzi
o moje działania twórcze, to nie ukrywam, że nie teoretyzuję. Stawiam sobie
wiele pytań, na które szukam odpowiedzi zarówno w życiu, jak i w sztuce.
Pytania wydają mi się także ciekawszą formą komunikowania się.

Podobno ceni Pan prostotę i minimalizm. Określenia te – o ile się Pan
z nami zgodzi – zwykle pojawiają się przy malarstwie kojącym emocje,
kontemplacyjnym, przy sztuce zen. Natomiast w Pańskiej sztuce wydaje
się to mieć swoje dwie strony: nawet gdy prezentuje Pan tylko jeden prosty przedmiot czy detal, choćby i wyłączony z kontekstu, to gdzieś w tle –
lub w naszych głowach – słychać wielogłos rzeczywistości, często niepokojący... Czy dla takich pojęć jak „harmonia” lub „zgoda” jest miejsce
w Pańskim świecie artystycznym?
Nie lubię przeładowania, barokowych kompozycji. Mówiąc o minimalizmie,
miałem na myśli ilość używanych środków formalnych. Sądzę, że coś prostego, minimalnego w formie może mieć mocny przekaz. Ponadto minimalizm
nie zawsze musi kojarzyć się z harmonią czy zgodą. Te pojęcia nigdy mnie
szczególnie nie interesowały, dlatego też ciężko jest doszukać się w moich
obrazach cech, które mogłyby w szczególny sposób koić emocje, wyciszać.
Natomiast harmonii poszukuję w formie obrazu, nie w jego treści.

Czy mógłby Pan w kilku słowach opowiedzieć nam o swoim warsztacie
malarskim? O stosowanej technice, materiałach plastycznych, sposobie
organizacji pracy…
Jestem klasycznym malarzem, maluję farbami olejnymi na płótnie. Podobrazia wykonuję własnoręcznie. Pracę nad obrazem zaczynam od wykonania
szkicu na papierze, który staram się precyzować w miarę jego rozwoju. Niekiedy wykorzystuję również fotografię, która mnie inspiruje i daje możliwość
doprecyzowania jakiegoś motywu. Przed pustym płótnem zasiadam już z jasno wyklarowanym pomysłem. Obrazy powstają etapami, czekam, aż jedna
warstwa farby wyschnie, aby móc położyć kolejną. Rzadko zdarza się, żebym
skończył obraz za jednym posiedzeniem. Nie mam jednej ulubionej techniki,
którą się posługuję, staram się wykorzystywać wszystkie znane mi możliwości, jakie dają farby olejne. Często maluję nakładając cienkie półprzezroczyste
warstwy farby, obraz nabiera wtedy ciekawego światła, szczególnie, jeżeli
wykorzysta się intensywny kolor w podmalówce do obrazu. Farby olejne mają
dość długi czas schnięcia, dzięki czemu można mieszać jeszcze „mokre” kolory
bezpośrednio na płótnie, z czego również korzystam.
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Organizacja pracy jest chyba bardziej skomplikowana od technologii malarskiej. Pracownię mam w mieszkaniu, co komplikuje sprawę podwójnie. Staram się trzymać ustalonego wcześniej planu pracy, traktować malarstwo poważnie.

Jacy artyści są Panu szczególnie bliscy?
Cenię sobie malarstwo Michaëla Borremansa, ma w sobie coś magicznego,
jego obrazy malowane są swobodnie i lekko. Od dawna lubię sztukę Władysława Hasiora, zderzenia materiałów i znaczeń są bardzo pomysłowe i zaskakujące. Bardzo cenię również sztukę renesansu, jest dla mnie inspirująca.
Jest wielu artystów, których dzieła szanuję, takich jak: Rafał Bujnowski, Aleksandra Waliszewska, Andrew Wyeth, Rene Magritte, Gerhard Richter, Slinkachu, Christo, Henri Rousseau, Frida Kahlo, Andrzej Wróblewski.

Co Pana inspiruje lub co najbardziej wpływa na Pańską twórczość?
Nie mam jednego modelu powstawania prac, który mogę wykorzystać w dowolnym momencie i wiem, że on zadziała. Czasami moje prace powstają po
przepracowaniu jakiegoś motywu w szkicowniku, niekiedy inspiruje mnie
twórczość innych artystów lub fotografie. Stymuluje mnie również to, co się
wokół mnie dzieje. Staram się być otwarty na świat dookoła i z niego czerpać.

Jak widzi Pan relacje między tradycyjnie rozumianym malarstwem a zdigitalizowaną kulturą współczesną?
W sztuce współczesnej malarstwo nie jest czymś trendy, jeżeli można tak powiedzieć. Ale nie wieszczę malarstwu rychłego upadku, sądzę, że jest to forma
wyrazu artystycznego, która daje dużo możliwości. Rozumiem, że to pytanie
ma zderzyć ze sobą coś pradawnego z kosmiczną technologią jutra. Sądzę, że
obie te dziedziny mogą istnieć równolegle i nie przeszkadzać sobie. Na pewno
można znaleźć płaszczyzny, na których mogą się uzupełniać i korzystać z siebie nawzajem. Zresztą zarówno malarstwo, jak i sztuki zdigitalizowane posługują się obrazem jako nośnikiem treści, więc jest im blisko do siebie.

Czy zna Pan grę Dixit? Niektóre z Pańskich prac kojarzą się z metaforami
zawartymi na kartach tej gry...
Tak, może ktoś inspirował się moimi pracami [śmiech]. Raz grałem, fajna zabawa.
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Świat z Pańskich obrazów byłby dystopią czy antyutopią? Czy może jednak niczym z nich?
Nie chciałbym, żeby tematyka moich obrazów postrzegana była w kategoriach
typu: dystopia czy antyutopia. Na pewno część moich prac ma negatywny
wydźwięk, ale raczej jest to cytat niż próba wykreowania świata w czarnych
barwach. Nie postrzegam rzeczywistości w okularach pesymisty, nie sądzę
również, że jest ona czarno-biała.

Czego oczekuje Pan od odbiorców swojej sztuki? Czy również poczucia
humoru?
Od widzów niczego nie oczekuję, nie myślę o tym, kto i jak powinien odbierać
to, co robię. Chciałbym tylko tego, żeby nie zniszczyli obrazów, które powiesiłem. Oczywiście byłoby mi miło, gdyby to, co robię, było doceniane. Chciałbym, żeby poruszało.

Jak odpowiada Pan ludziom na najprostsze – może niekiedy irytujące –
pytania w rodzaju: „dlaczego tworzysz?”, „dlaczego tworzysz to, co tworzysz?”
Od małego lubiłem tworzyć i tak mi zostało. W procesie twórczym najbardziej
pociąga mnie nieograniczona możliwość kreacji, łączenia ze sobą rzeczy, które w rzeczywistości się nie łączą, tworzenie nowych znaczeń. Pytania tego
typu nie są wcale takie proste, albo raczej udzielenie sensownej odpowiedzi
nie jest najprostsze. Tworzenie sztuki z zasady jest czymś, bez czego człowiek
przeżyje, więc pytanie o sens tworzenia w tym wypadku nie jest już bezsensowne.

Ostatnio w Pańskim malarstwie zawitały ptaki, na dodatek żywo, soczyście ubarwione. Nie obawia się Pan tego, że – raz wpuszczone – narobią
nieco zamieszania i zdezorientują niektórych Pańskich odbiorców i krytyków?
Nie mam zamiaru się ograniczać czy kurczowo trzymać tego, co tworzyłem
poprzednio. Sądzę, że zmiany są objawem poszukiwania, rozwoju. Nie mam
planu na to, co i w jaki sposób pojawi się na moich obrazach za dwa czy pięć
lat, na pewno chciałbym jak najwięcej próbować.

Pytania zadali: Przemysław Nowakowski, Przemysław Staroń, Witold Wachowski.
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