


 
 

Przedmowa 
Drodzy Czytelnicy,  

mamy przyjemność przedstawić trzeci tegoroczny tom czasopisma AVANT. Te-
matem przewodnim jest współczesny status koncepcji ofert (inaczej: afordancji, 
bo i takiego polskiego odpowiednika używa się na określenie angielskiego termi-
nu affordances)1 rozwiniętej w ramach psychologii ekologicznej. Interesuje nas 
tutaj aktualna doniosłość tej koncepcji, jej zasięg, a także związane z nimi kon-
trowersje. Nie podejmujemy się jednak ogólnej i jednoznacznej oceny – ani też 
przygotowania współczesnego wyczerpującego przewodnika po temacie. Pewna 
rola przewodnika ogranicza się do paru tekstów, ponieważ mamy na uwadze to, 
jak słabo tematyka ta znana jest w Polsce. Potencjał koncepcji pokazany został na 
kilku interesujących przykładach jej aplikacji (jak oferty społeczne czy struktu-
ralne). Ważnym ich uzupełnieniem są komentarze Michaela T. Turveya oraz 
wywiad z Anthonym P. Chemero – autorytetami w dziedzinie psychologii ekolo-
gicznej. Zainteresowanego czytelnika zachęcamy do bogatszej w teksty części 
anglojęzycznej tomu (m.in. do pracy poświęconej badaniom nad ofertami mu-
zycznymi). 

W niniejszym tomie prezentujemy również Wywiady ucieleśnione przeprowa-
dzone z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher oraz Frederique de Vignemont – 
badaczami, których wypowiedzi są w istotny sposób komplementarne wobec 
wspomnianej wyżej tematyki.  

Dział Badania nad praktyką muzyczną zawiera studium improwizacji autorstwa 
Adama Fulary oraz – co jest charakterystyczne dla AVANTU – kontrapunkt w po-
staci rozmów z muzykami, Marcinem i Bartłomiejem Oleś. Prezentujemy także 
sylwetkę Teresy Young: autorki obrazów, w które oprawiony jest tom. Zachęcamy 
też do zapoznania się z recenzjami książek. 

Chcielibyśmy tutaj również złożyć szczególne podziękowania profesorowi An-
drzejowi Klawiterowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dok-
torowi Tomowi Froese (Universidad Nacional Autónoma de México). 
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1 W niniejszym tomie ryzykujemy pluralizm w tej kwestii, licząc na to, że ułatwi on lekturę potencjal-
nej przyszłej literatury polskojęzycznej tematu. Cenną możliwość wypracowania jednego, optymalne-
go słownika wolimy pozostawić ambitnym Czytelnikom (patrz również: wprowadzenie do tematu 
autorstwa Andrzeja Klawitera pt. „Co ze mną zrobisz, kiedy mnie zobaczysz?”).  


