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Antropologia a �lozo�a

Mimo »e od lat trzystu albo czterystu mieszka«cy Europy

wci¡» zalewaj¡ inne cz¦±ci ±wiata i caªymi seriami wydaj¡

coraz to nowe sprawozdania z odbytych podró»y, jestem

przekonany, »e spo±ród ludzi znamy jednych tylko Euro-

pejczyków; zreszt¡ s¡dz¡c wedªug ±miesznych przes¡dów

niewygasªych nawet w koªach pisarzy, wydaje si¦, »e pod

górnolotn¡ nazw¡ poznawania czªowieka ka»dy uprawia wy-

ª¡cznie poznawanie wªasnych rodaków. Ludzie mog¡ sobie

je¹dzi¢ tam i z powrotem, � �lozo�a, rzekªby±, nie po-

dró»uje; tote» ta, któr¡ sobie wytworzyª jeden naród, dla

drugiego jest pªonna.1

1J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu nierówno±ci mi¦dzy lud¹mi,
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Antropologia a �lozo�a

Depuis trois ou quatre cents ans que les habitants de

l'Europe inondent les autres parties du monde et publient

sans cesse de nouveaux recueils de voyages et de relations,

je suis persuadé que nous ne connaissons d'hommes que

les seuls Européens; encore paraît-il aux préjugés ridicules

qui ne sont pas éteints, même parmi les gens de lettres,

que chacun ne fait guère sous le nom pompeux d'étude de

l'homme que celle des hommes de son pays. Les particu-

liers ont beau aller et venir, il semble que la philosophie

ne voyage point, aussi celle de chaque peuple est-elle peu

propre pour un autre.2

2J. J. Rousseau, Discours sur l'inégalité parmi les hommes
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Antropologia kulturowa

• antropologia kulturowa - ��lozo�a, która udaªa si¦ w podró»�
(Andrzej Mencwel)

• wyobra¹nia antropologiczna

• uczony gabinetowy vs badanie terenowe

• antropologia codzienno±ci/wspóªczesno±ci

• wspólnoty wirtualne (The Virtual Community, Howard
Rheingold 1993)

• antropologia pisma: alfabetocentryzm
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Cli�ord Geertz: antropologia i opis g¦sty

Gilbert Ryle: ró»nica mi¦dzy tikiem a puszczeniem oka niewidoczna
na fotogra�i i dla radykalnego behawioryzmu

• opis rozrzedzony: "gwaªtowne zaciskanie powieki prawego oka"

• opis g¦sty: "¢wiczenie parodii kolegi, który udaje, »e puszcza
oko w celu skªonienia nie±wiadomych tego osób z zewn¡trz do
my±lenia, »e w grupie panuje konspiratorskie porozumienie"
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Cli�ord Geertz: antropologia i opis g¦sty

przedmiot etnogra�i wg Cli�orda Geertza:

• "ustraty�kowana hierarchia znacz¡cych struktur, w odniesieniu
do których tiki, mrugni¦cia, faªszywe mrugni¦cia, parodie,
¢wiczenie parodii s¡ wytwarzane, postrzegane i interpretowane,
i bez których istnie¢ by nie mogªy"3

3Cli�ord Geertz, Opis g¦sty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury
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Nauka o komunikowaniu a antropologia mediów

Andrzej Gwó¹d¹

Granica mi¦dzy nauk¡ o komunikowaniu a nauk¡ o me-

diach przebiega w miejscu, w którym procesy komunikowa-

nia traktowane w kategoriach praktyk znacz¡cych (a wi¦c

ze wzgl¦du na syntaktyczne i semantyczne aspekty komu-

nikowania) zaczynaj¡ by¢ rozwa»ane w zwi¡zku z samymi

technologiami komunikowania i w kontek±cie towarzysz¡-

cych im sposobów artykulacji, i to nie tylko jako okre-

±lone technologie komunikowania, ale i postrzegania4

4Andrzej Gwó¹d¹, Kino i przeka¹niki elektroniczne w perspektywie teorii

mediów
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Poj¦cie medium
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Co to jest medium?

De�nicje sªownikowe

1. no±nik jakiego± przekazu lub wyra»anej tre±ci, ±rodek
komunikacji pomi¦dzy lud¹mi

2. ksi¡»k. ±rodowisko, w którym zachodzi okre±lone zjawisko

3. ezot. osoba podatna na hipnoz¦, zdolna do jasnowidzenia i
telepatii

4. j¦z. strona zwrotna czasowników

5. szt. tworzywo, z którego artysta tworzy dzieªo sztuki

6. techn. no±nik energii lub transmisji

7. inform. no±nik danych

8. muz. zakres ±rednich tonów, ±redni rejestr danego gªosu

9. chem. rozpuszczalnik
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Marshall McLuhan
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Rozszerzenia czªowieka

Marshall McLuhan:

�Wszystkie odmiany techniki s¡ przedªu»eniami naszego

ciaªa i ukªadu nerwowego�
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Fenotyp rozszerzony

Richard Dawkins: fenotyp rozszerzony

• ptaki � gniazda

• bobry � tamy

• termity � termitiery

• paj¡ki � sieci

• ludzie � ...?
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Rozszerzenia czªowieka

Koªo ... 15 / 22



Rozszerzenia czªowieka

... jest rozszerzeniem stopy 16 / 22



Rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka

Marshall McLuhan:

• mowa, pismo, liczba, papier, liczydªo, komputer → umysª,
intelekt, ±wiadomo±¢

• ubranie, mieszkanie → skóra

• droga, koªo, rower, samolot, samochód → nogi

• ksi¡»ka, prasa, fotogra�a → oko

• telegraf, telefon, fonograf, radio → ucho

• telewizja, �lm → ucho i oko5

5The Extensions of Man (1964)
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Koniec

Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
B¦d¦ wdzi¦czny za pytania i komentarze!
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