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Fenotyp rozszerzony

Richard Dawkins

• ptaki — gniazda

• bobry — tamy

• termity — termitiery

• pająki — sieci

• ludzie — ...?
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Rozszerzenia człowieka

Marshall McLuhan:
„Wszystkie odmiany techniki są przedłużeniami

naszego ciała i układu nerwowego”1

1The Extensions of Man (1964)
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Rozszerzenia człowieka

Marshall McLuhan:

• mowa, pismo, liczba, papier, liczydło, komputer → umysł,
intelekt, świadomość

• ubranie, mieszkanie → skóra

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

• książka, prasa, fotografia → oko

• telegraf, telefon, fonograf, radio → ucho

• telewizja, film → ucho i oko2

2The Extensions of Man (1964)
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Rozszerzenia człowieka

Koło ... 5 / 23



Rozszerzenia człowieka

... jest rozszerzeniem stopy 6 / 23



Rozszerzenia człowieka
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Rozszerzenia człowieka

8 / 23



Umysł rozszerzony

Andy Clark, David J. Chalmers

• Inga pamięta adres Nowego Teatru

• Otto używa notesu3

3Andy Clark, David J. Chalmers, The Extended Mind,
http://consc.net/papers/extended.html
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Technologie intelektu

• Hipoteza Sapira-Whorfa: obraz świata jest zrelatywizowany do
języka

• Walter J. Ong, Jack Goody, Mirosława Marody: język i pismo
to technologie myślenia
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Wynalazek pisma wg Platona

Bóg Teut (Thot):

„— Wynalazek ten jest lekarstwem na pamięć i
mądrość”4

4Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275 A 11 / 23



Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz (Amon):

„—Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje,
bo człowiek (...) przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu
i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze
znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza
(...) to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na
przypomnienie sobie.”5

5Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:
„— Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie
mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie
bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a
(...) nie będą umieli nic (...) to będą mędrcy z pozoru, a
nie ludzie mądrzy naprawdę”6

6Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:
„ — Zdaje ci się nieraz, że [słowa pisane] myślą i mówią.
A jeśli ich zapytasz o coś z tego, o czym mowa, bo się
chcesz czegoś nauczyć, one wciąż tylko jedno
wskazują; zawsze jedno i to samo”7

7Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Konkluzje Marshalla McLuhana

• „Interioryzacja techniki alfabetu fonetycznego przenosi
człowieka z magicznego świata ucha do neutralnego świata
wizji”

• „Schizofrenia może nieuchronnym skutkiem piśmienności”

• „Nowa elektroniczna współzależność ponownie tworzy świat w
postaci globalnej wioski”
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Konsekwencje piśmienności

• Czy utraciliśmy coś internalizując technologię pisma i
bezpowrotnie opuszczając pierwotny świat komunikacji
głosowej?

• Awans, reż. J. Zaorskiego — znachorka uczy się czytać i traci
zdolność rozpoznawania ziół
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David Riesman: charakter społeczeństwa

sterowane tradycją wewnątrzsterowne zewnątrzsterowne
medium - oralność - piśmienność (druk) - media elektroniczne
demografia - stabilność - wzrost - spadek
praca - rolnictwo, rybołów-

stwo, myśliwstwo
- przetwarzanie su-
rowców

- handel, transport,
usługi

postawa - przestrzeganie tra-
dycji

- uwewnętrzniony ze-
spół celów

- uczulenie na ocze-
kiwania innych

motywacja - lęk przed wstydem - lęk przed poczu-
ciem winy

- lęk przed odrzuce-
niem

organizacja
pracy

- jednoizbowe domy-
jednostki produkcyj-
nyne

- podział pracy, prze-
mysł

- rozrost biurokracji
opartej na manipula-
cji i poddawaniu się
manipulacji

inicjacja
społeczna

- dziecko wcześnie
gotowe do podjęcia
roli życiowej

- chłód w rodzi-
nie, przekazywanie
ideałów, a nie ról,
pisanie dziennika

- wychowanie przez
massmedia
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Margaret Mead: Charakter i społeczeństwo

Medium Oralność Piśmienność (druk) Media elektroniczne
transfer
wiedzy

postfiguratywne
(„nieocenieni przod-
kowie”)

kofiguratywne
(„odnalezieni rówie-
śnicy”)

prefiguratywne („za-
gadkowe dzieci”)
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Umysł zbiorowy

Inteligencja zbiorowa — inteligencja rozproszona — rójumysł
(swarm intelligence)

• crowdsourcing (mądrość tłumu)
• Oxford English Dictionary (James Murray, 1884) — czytelnicy

gazet przysyłają przykłady użycia słów
• Wikipedia, Wikisłownik, Forvo
• Social seach engine, social bookmarking, questions&answers
• crowdfunding

• obliczenia oparte na ludziach (human-based computation)
• wyszukiwanie atrakcyjnych fotografii
• translatory internetowe
• Luis von Ahn: reCAPTCHA
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reCAPTCHA
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Wikipedia jako dzieło umysłu zbiorowego

Rysunek: Wersja angielska Wikipedii w druku (czysty tekst)

• Czy można mówić o wielkim zbiorowym umyśle, jaki tworzą
użytkownicy internetu, aktywnie biorący udział w gromadzeniu
i przetwarzaniu informacji?

• Wikipedia czy Wielka Encyklopedia PWN?

• Wikipedia czy biblioteka?
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Smartfon

• Czy smartfon sprawia, że sami stajemy się smart czy
odciążając naszą pamięć i intelekt nas samych ogłupia?
(youtube party)

• Smartfon jako rozszerzenie umysłu (funkcje)
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KONIEC
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