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D

ziecko wyciga kredk z pudeka i gryzmoli óte kóko w rogu
kartki papieru: to jest soce. Wyciga drug kredk i rysuje
zielone zawijasy przez rodek kartki papieru: to jest horyzont.
Nastpnie kreli dwie przecinajce horyzont linie, które cz si w poszarpany szczyt: to jest góra. Obok góry rysuje kolawy, czarny prostokt,
a na nim czerwony trójkt: to jest dom. Dziecko ronie — idzie do
szkoy. Siedzc w klasie, rysuje z pamici ksztat swojego kraju. Nastpnie
dzieli go na czci, które mniej wicej reprezentuj poszczególne stany,
a wewntrz jednego z nich kreli picioramienn gwiazd, aby w ten
sposób oznaczy miasto, w którym mieszka. Dziecko ronie — idzie na
studia, aby zosta rzeczoznawc. Kupuje zestaw dobrych narzdzi, których
uywa do pomiaru terenu wzdu i wszerz, a zbierane dziki nim informacje wykorzystuje do tego, aby opracowa dokadny plan terenu, który
nastpnie zostaje skopiowany, aby inni te mogli z niego korzysta.
Nasze dojrzewanie intelektualne jako jednostek mona przeledzi
na podstawie sposobu, w jaki przedstawiamy na rysunkach bd na
mapach nasze otoczenie. Zaczynamy od prostych, dosownych interpretacji cech tego, co widzimy wokó siebie, a nastpnie tworzymy coraz dokadniejsze i bardziej abstrakcyjne reprezentacje przestrzeni geograficznej i topograficznej. Innymi sowy: nasz rozwój uwidacznia si przez to,
e stopniowo przestajemy rysowa to, co widzimy, a zaczynamy rysowa to, co wiemy. Vincent Virga, wspópracujcy z Bibliotek Kongresu
Stanów Zjednoczonych ekspert w dziedzinie kartografii, zauwaa, e
poszczególne etapy rozwoju naszych umiejtnoci odwzorowywania
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pozostaj w cisym zwizku z ogólnymi etapami rozwoju poznawczego
w dziecistwie, które wyodrbni dwudziestowieczny psycholog szwajcarski Jean Piaget. Nasz rozwój przebiega od dziecicej, egocentrycznej,
czysto zmysowej percepcji wiata do nastoletniej, abstrakcyjniejszej
i bardziej obiektywnej analizy dowiadczenia. „Najpierw” — pisze Virga,
charakteryzujc, jak doskonal si dziecice rysunki otoczenia —
„zdolno percepcji i zdolno reprezentacji funkcjonuj niezalenie
od siebie; reprezentujemy tylko najprostsze relacje topograficzne, bez
uwzgldniania perspektywy ani odlegoci. Nastpnie pojawia si intelektualny »realizm«, który pozwala nam namalowa wszystko, co jest nam
znane, przy czym w coraz wikszym stopniu uwzgldniamy wzajemne
zalenoci midzy przedstawianymi elementami. Na kocu za docza
wizualny »realizm«, który opiera si na obliczeniach naukowych”1.
Proces dojrzewania intelektualnego odtwarza ten sam scenariusz,
wedug którego ludzko niegdy uczya si tworzy mapy. Pierwsze mapy
rysowano patykiem na ziemi albo ryto w kamieniu za pomoc innego
kamienia; miay one charakter równie schematyczny jak mapy tworzone
przez dzieci. Z czasem rysunki staway si coraz bardziej realistyczne
i coraz wierniej zachowyway proporcje midzy elementami danej przestrzeni — przestrzeni, która nierzadko rozcigaa si poza to, co mona
byo zobaczy goym okiem. Jeszcze pó niej realizm ten nabra naukowego charakteru pod wzgldem zarówno precyzji, jak i abstrakcji. Twórcy
map zaczli si posugiwa wyrafinowanymi narzdziami (takimi jak
kompas wskazujcy strony wiata czy teodolit sucy do pomiaru któw
w terenie) oraz opiera na matematycznych równaniach i innych obliczeniach. Wreszcie, dziki kolejnemu skokowi w rozwoju intelektu,
mapy znalazy zastosowanie nie tylko w celu przedstawiania ogromnych
obszarów ziemi czy nieba w najdrobniejszych szczegóach, lecz take
ilustrowania pewnych zdarze czy zjawisk — na przykad planu bitwy,
analizy szerzenia si epidemii, przewidywania przyrostu ludnoci. „Intelektualny proces przeksztacania dowiadczenia przestrzeni na abstrakcj przestrzeni” — pisze Virga — „rewolucjonizuje sposób mylenia”2.

1

Vincent Virga, Cartographia, Little, Brown, New York 2007, s. 5.

2

Ibidem.
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Kolejne postpy w dziedzinie kartografii nie tylko odzwierciedlay
rozwój myli ludzkiej, lecz take pomagay go stymulowa i nadawa
mu kierunek. Mapa stanowi medium, które zawiera pewne informacje
i je przekazuje, a take jest wyrazem okrelonego sposobu widzenia
i mylenia. Innymi sowy: w miar jak doskonali si proces tworzenia
map, ich rosncej popularnoci towarzyszyo rozpowszechnianie si
szczególnego sposobu postrzegania i rozumienia wiata przez kartografów. Im czciej korzystano z map, w tym wikszym stopniu umys
ludzki odbiera rzeczywisto w ich kategoriach. Wpyw map siga bowiem znacznie dalej poza ich praktyczne zastosowanie w wyznaczaniu
granic posiadoci czy reprezentowaniu sieci dróg. „Wykorzystanie zredukowanej formy przestrzeni zastpujcej rzeczywisto” — wyjania
Arthur Robinson — „jest samo w sobie nie lada zdobycz”. Jeszcze
bardziej imponujce jest to, jak mapa „przyspieszya ewolucj mylenia
abstrakcyjnego” w caym spoeczestwie. „Poczenie procesów redukcji rzeczywistoci i konstrukcji odpowiadajcej jej przestrzeni stanowi
osignicie w dziedzinie mylenia abstrakcyjnego na naprawd wysokim poziomie” — pisze Robinson — „poniewa umoliwia czowiekowi
odkrywanie struktur, których nie daoby si pozna, gdyby nie zostay
w jaki sposób odwzorowane”3. Dziki technologii tworzenia map czowiek otrzyma nowy umys, który wicej pojmowa — który by w stanie
lepiej zrozumie niewidzialne siy ksztatujce otoczenie i egzystencj.
Co mapa zrobia dla przestrzeni — czyli pozwolia przedstawia
zjawiska naturalne w postaci „sztucznych” wyobrae — to inna technologia, czyli zegar mechaniczny, zrobia dla czasu. Przez du cz
historii swojego gatunku ludzie dowiadczali czasu jako tego, co charakteryzuje si staym, cyklicznym przepywem. Tam, gdzie czas dawao
si „uchwyci”, robiono to za pomoc instrumentów, które podkrelay
ten naturalny proces, takich jak zegary soneczne, wokó których porusza si cie, klepsydry, w których przesypywa si piasek, czy zegary
wodne, przez które przepywaa woda. Nie odczuwano jeszcze potrzeby,
aby mierzy czas bardzo dokadnie albo dzieli dob na mniejsze czci.
Dla wikszoci ludzi funkcj zegara spenia ruch soca, ksiyca,
3

Arthur Robinson, Early Thematic Mapping in the History of Cartography,
University of Chicago Press, Chicago 1982, s. 1.
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gwiazd, i to zupenie wystarczao. ycie — jak powiada francuski mediewista Jacques Le Goff — toczyo si „w rytmie agrarnym, bez popiechu, bez wzgldu na dokadno czy produktywno”4.
Zaczo si to zmienia w drugiej poowie wieków rednich. Pierwszymi lud mi, którym zacz by potrzebny dokadniejszy sposób pomiaru czasu, byli chrzecijascy mnisi yjcy wedug rygorystycznego rytmu modlitewnego. Jeszcze w VI wieku wity Benedykt nakaza swoim
naladowcom odprawia siedem mszy witych o okrelonych porach
dnia. Szeset lat pó niej cystersi jednak nadali punktualnoci nowy
wymiar, dzielc dzie wedug wykonywanych przez siebie czynnoci.
Jakiekolwiek przejawy spó nialstwa albo marnotrawstwa czasu postrzegali jako zniewag samego Boga. Pobudzeni do dziaania przez potrzeb
dokadnoci w okrelaniu czasu mnisi przejli inicjatyw w doskonaleniu
sucej temu technologii. To wanie w klasztorach montowano pierwsze
zegary mechaniczne, których ruchy podporzdkowane byy koysaniu
si ciarków, za dzwony na kocielnych wieach jako pierwsze wybijay godziny, wedug czego ludzie zaczli organizowa swój dzie.
Potrzeba dokadnego pomiaru czasu wysza poza mury klasztorów.
Pawice si w zbytkach królewskie i ksice dwory europejskie, które
ceniy najnowsze i najbardziej pomysowe wynalazki, pozazdrociy duchownym zegarów oraz zaczy inwestowa w ich produkcj i doskonalenie. W miar jak coraz wicej ludzi przeprowadzao si ze wsi do miast
i zaczynao pracowa na targach, w mynach czy w fabrykach, a nie na
polach, dzie musia by jeszcze precyzyjniej podzielony na poszczególne czci; pocztek kadej z nich by wyznaczany przez bicie dzwonów.
Jak opisuje to David Landes w historii mierzenia czasu Revolution in
Time: „Dzwony rozbrzmieway w takich okolicznociach jak: zamykanie
bram miasta, pocztek targu i jego koniec, zgromadzenia, nage wypadki,
spotkania rady, koniec pory sprzedawania alkoholu, czas sprztania
ulic, godzina policyjna — a take z powodu wielu wyjtkowych wydarze w poszczególnych miastach i miasteczkach”5.
4

Jacques Le Goff, Time, Work, and Culture in the Middle Ages, University of
Chicago Press, Chicago 1980, s. 44.
5

David S. Landes, Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern
World, Harvard University Press, Cambridge 2000, s. 76.
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Potrzeba dokadniejszego planowania i organizowania pracy, transportu, obrzdów religijnych, a nawet rozrywki staa si bod cem, który
wyra nie przyspieszy rozwój technologii zegarów. Nie wystarczyo ju,
aby kade miasto czy kada parafia miay wasny zegar. Teraz czas musia
by wszdzie taki sam — w przeciwnym razie podupadyby handel i przemys. Jednostki czasu zostay wic zestandaryzowane w postaci sekund,
minut i godzin, a mechanizmy zegarów zmieniono tak, aby odmierzay
te jednostki ze znacznie wiksz precyzj. Do XIV wieku zegar mechaniczny upowszechni si i sta si niemal uniwersalnym narzdziem koordynowania skomplikowanych dziaa nowego modelu spoeczestwa
miejskiego. Miasta rywalizoway z sob, montujc wyszukane zegary na
wieach ratuszów, kocioów, paaców. „ adne spoeczestwo europejskie” — zauwaa historyk Lynn White — „nie miao podnie gowy,
jeeli wród planet, które poruszay si we wasnych cyklach i epicyklach,
trbicych anioów i piejcych kogutów nie maszerowali w t i we w t
o penych godzinach apostoowie, królowie i prorocy”6.
Zegary staway si nie tylko dokadniejsze i bardziej zdobne, lecz take
mniejsze i tasze. Dziki postpom w miniaturyzacji pojawiy si urzdzenia, które mogli kupowa zwykli ludzie, aby umieszcza w domu,
a nawet nosi na rce. Upowszechnienie si zegarów w miejscach publicznych zmienio sposób, w jaki ludzie pracowali, robili zakupy, bawili
si czy robili cokolwiek innego jako czonkowie jeszcze bardziej wyregulowanego spoeczestwa. Popularyzacja bardziej osobistych narzdzi
mierzenia czasu — czyli zegarów pokojowych, zegarków kieszonkowych,
a pó niej take zegarków na rk — miaa jednak gbsze konsekwencje.
Zegarek osobisty sta si, jak pisze Landes, „zawsze widocznym i zawsze syszalnym towarzyszem i stróem”. Poprzez cige przypominanie
wacicielowi o „czasie, który ju wykorzysta, który spdzi na czym,
o czasie, który zmarnowa, który straci”, zegarek „sta si rodkiem dopingujcym oraz kluczem do osobistych sukcesów”. Personalizacja dokadnie odmierzanego czasu „bya jednym z najwaniejszych bod ców
do rozwoju indywidualizmu, który sta si jednym z waniejszych rysów
cywilizacji zachodniej”7.
6

Lynn White Jr., Medieval Technology and Social Change, Oxford University
Press, New York 1964, s. 124.
7

David S. Landes, op. cit., s. 92 – 93.
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Zegar mechaniczny zmieni to, jak postrzegalimy samych siebie
i — tak jak mapa — zmieni sposób naszego mylenia. Gdy zegar przyczyni si do redefinicji czasu jako zjawiska zoonego z szeregu jednostek
o jednakowej dugoci, nasze umysy zaczy ceni metodyczn prac
polegajc na dzieleniu i mierzeniu. Zaczlimy wic we wszystkich
znanych nam zjawiskach dostrzega ich elementy skadowe, a nastpnie
take elementy skadowe tych elementów. Nasze mylenie stao si
arystotelesowskie w swoim nacisku na rozpoznawanie abstrakcyjnych
schematów pod widoczn powierzchni wiata materialnego. Zegar
odegra kluczow rol w wypchniciu nas ze redniowiecza w renesans, a nastpnie w owiecenie. W pochodzcej z 1934 roku ksice
Technics and Civilization, powiconej refleksji nad konsekwencjami
rozwoju technologii, Lewis Mumford opisywa, jak zegar „przyczyni si
do powstania wiary w samodzielny wiat dajcych si matematycznie
zmierzy sekwencji”. „Abstrakcyjna rama czasu podzielonego na jednostki” staa si „punktem odniesienia zarówno dla dziaa, jak i dla
myli”8. Niezalenie od praktycznych wzgldów, które stay si bod cem do stworzenia narzdzia mierzcego czas oraz które dyktuj zasady
korzystania z niego na co dzie, metodyczne tykanie zegara przyczynio
si do narodzin umysu i czowieka naukowego.
Kada technologia stanowi wyraz ludzkiej woli. Za pomoc rónych narzdzi dymy do zwikszania wadzy i kontroli nad wasnym pooeniem:
nad natur, nad czasem, nad odlegoci, nad innymi lud mi. Technologie mona z grubsza podzieli na cztery kategorie w zalenoci od
sposobu, w jaki dopeniaj albo rozwijaj nasze wrodzone zdolnoci.
Pierwszy zestaw, który obejmuje midzy innymi: pug, ig do cerowania,
odrzutowiec, wzmacnia nasz si fizyczn, sprawno albo odporno.
Drugi zestaw, w którym znajduj si midzy innymi: mikroskop, wzmac-

8

Lewis Mumford, Technics and Civilization, Harcourt Brace, New York 1963,
s. 15. Wybitny informatyk Danny Hillis zauwaa, e „komputer, który dziaa
mechanicznie wedug odgórnie narzuconych zasad, jest bezporednim nastpc zegara”. Zob. Danny Hillis, The Clock (w:) The Greatest Inventions of the
Past 2,000 Years, pod red. Johna Brockmana, Simon and Schuster, New York
2000, s. 141.
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niacz, licznik Geigera-Müllera, dotyczy zasigu czy te wraliwoci naszych zmysów. Trzecia grupa, zawierajca takie technologie jak rezerwuar, tabletka antykoncepcyjna czy genetycznie modyfikowana kukurydza,
pozwala nam przeksztaca natur tak, aby lepiej zaspokajaa nasze
potrzeby albo pragnienia.
Mapa i zegar nale do czwartej kategorii, której istot najlepiej ujmuje nazwa „technologie intelektualne”, zapoyczona od antropologa
Jacka Goody’ego i socjologa Daniela Bella, którzy uywali jej w nieco
innym znaczeniu. Do klasy tej nale narzdzia, którymi si posugujemy,
aby zwiksza lub wspiera nasze wadze umysowe — aby szuka
informacji i je klasyfikowa, aby formuowa i wyraa idee, aby dzieli
si wiedz i umiejtnociami, aby dokonywa pomiarów i prowadzi
obliczenia, aby zwiksza moc naszej pamici. Technologiami intelektualnymi s na przykad maszyna do pisania, a take liczydo i suwak logarytmiczny, sekstant i globus, ksika i gazeta, szkoa i biblioteka, komputer oraz internet. Chocia posugiwanie si dowolnym narzdziem
moe wywiera wpyw na nasze mylenie i na nasz punkt widzenia —
na przykad pug zmieni prac rolnika, a mikroskop otworzy przed naukowcem nowe wiaty do dalszych eksploracji — to jednak to nasze
technologie intelektualne maj najwiksz i najtrwalsz wadz nad tym,
co mylimy i jak rozumujemy; s naszymi szczególnie osobistymi narzdziami, których uywamy, aby wyraa samych siebie, aby ksztatowa
nasz prywatn i publiczn tosamo, aby pielgnowa relacje z innymi lud mi.
Wystukujc kolejne sowa na papierze przytrzymywanym przez
„kul piszc”, Friedrich Nietzsche przeczuwa, e narzdzia, którymi
si posugujemy przy pisaniu i czytaniu oraz przy innych czynnociach
zwizanych z manipulowaniem informacjami w naszej gowie — nawet
gdy umys wanie z nimi pracuje — stanowi gówny wtek intelektualnej i kulturowej historii. Jak wynika z historii mapy i zegara, technologie intelektualne, kiedy wchodz do powszechnego obiegu, czsto
wytyczaj nowe kierunki mylenia albo wczaj populacj ogóln w te
sposoby rozumowania, które wczeniej ograniczay si do wskich elit.
Innymi sowy: kada technologia intelektualna stanowi realizacj okrelonej etyki intelektualnej — zbioru zaoe, które odnosz si do tego, jak
umys ludzki dziaa lub dziaa powinien. Map i zegar charakteryzowaa
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podobna etyka. Oba wynalazki dotyczyy abstrakcyjnych poj, byy
zwizane z dokonywaniem pomiarów, a take kieroway nasz uwag
na postrzeganie i na definiowanie form oraz procesów znajdujcych si
poza tymi, które s oczywiste dla zmysów.
Etyka intelektualna, która idzie w parze z dan technologi, jest rzadko
respektowana przez jej twórców. Zazwyczaj s oni bowiem tak skoncentrowani na rozwizywaniu problemu albo rozstrzyganiu draliwego
dylematu naukowego lub konstrukcyjnego, e nie dostrzegaj dalszych
konsekwencji swojej pracy. Uytkownicy danej technologii jednak okazuj si zazwyczaj te obojtni na zwizan z ni etyk, poniewa s
nazbyt pochonici praktycznymi korzyciami pyncymi z wykorzystywania danego narzdzia. Nasi przodkowie nie doskonalili map ani ich
nie uywali po to, aby rozwija swoj zdolno mylenia koncepcyjnego
lub odkrywa ukryte struktury wiata. Nie tworzyli take zegarów po to,
aby przyspieszy przyjcie bardziej naukowego trybu mylenia. Byy to
bowiem produkty uboczne korzystania ze wspomnianych technologii —
ale za to jakie! Ostatecznie jednak najgbszy wpyw wywiera na nas etyka
intelektualna. Jest ona komunikatem, który dane medium albo inne
narzdzie przekazuje do naszych umysów i do kultury uytkowników.
Od wieków historycy i filozofowie analizowali rol, jak technologia
odegraa w ksztatowaniu si naszej cywilizacji, oraz debatowali nad
tym zagadnieniem. Niektórzy wskazywali na to, co socjolog Thorstein
Veblen nazywa technologicznym determinizmem, w ramach którego
postp technologiczny jako autonomiczna sia poza kontrol czowieka
stanowi najwaniejszy czynnik wpywajcy na bieg historii ludzkoci.
Karol Marks uwaa, e: „ arna daj nam spoeczestwo panów feudalnych, myn parowy — spoeczestwo kapitalistów przemysowych”9.
Ralph Waldo Emerson za uj to bardziej elegancko: „Rzeczy w siodle
siedz / I ludzko ujedaj”10. W najskrajniejszej wersji deterministycznego wiatopogldu ludzie staj si troch wicej ni „organem
pciowym wiata maszyn”, jak napisa to w sposób zapadajcy w pami
9

Karol Marks, Ndza filozofii. Odpowied na Filozofi ndzy p. Prudhona,
Ksika i Wiedza, Warszawa 1949, s. 123.
10

Ralph Waldo Emerson, Oda dedykowana W.H. Channingowi (w:) Wybór pism,
tum. Zofia Koenig, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód 2010, s. 136.
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McLuhan w rozdziale „Mionik gadetów” w ksice Zrozumie media11.
Nasza podstawowa rola polega na produkowaniu coraz bardziej wyrafinowanych narzdzi — na „zapadnianiu” maszyn tak jak pszczoy zapylaj kwiaty — a technologia osignie zdolno samodzielnej reprodukcji. Wówczas staniemy si zbdni.
Na drugim kracu znajduj si instrumentalici — ludzie, którzy
tak jak David Sarnoff pomniejszaj moc technologii, uwaajc, e narzdzia s neutralnymi artefaktami cakowicie podlegymi wiadomym
pragnieniom uytkowników. Wykorzystujemy wic róne narzdzia jako
rodki suce osiganiu naszych celów; same narzdzia za nie maj
wasnych celów. Instrumentalizm stanowi najpowszechniejszy sposób
mylenia o technologii — zwaszcza e jest to pogld, co do którego
wolelibymy, aby okaza si prawdziwy. Wizja, e jestemy w jaki sposób
kontrolowani przez nasze narzdzia, przypomina bowiem wedug wielu
ludzi swoist kltw. „Technologia to technologia” — stwierdza krytyk
mediów James Carey. „Technologia jest to pewien rodek komunikacji
oraz przekazywania informacji w przestrzeni, nic wicej”12.
Debata midzy deterministami a instrumentalistami jest pouczajca,
poniewa obie strony maj mocne argumenty. Jeeli spojrzy si na wybran technologi w okrelonym momencie, na pewno okae si, e —
jak chc instrumentalici — narzdzia pozostaj pod nasz pen kontrol.
Codziennie kady z nas podejmuje wiadome decyzje co do tego, których
narzdzi chce uy i w jaki sposób. Cae spoeczestwa równie dokonuj racjonalnych wyborów, jak pragn dysponowa rónymi technologiami. Na przykad: Japoczycy, starajc si chroni tradycyjn kultur
samurajsk, skutecznie zabraniali w swoim kraju korzystania z broni
palnej przez dwa stulecia; niektóre wspólnoty religijne, takie jak naj-

11

Marshall McLuhan, Zrozumie media. Przeduenia czowieka, tum. Natalia
Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 86. Bardziej
wspóczesny wyraz tego pogldu zob. Kevin Kelly, Humans Are the Sex Organs
of Technology [online], wpis z 16 lutego 2007 na blogu The Technium [dostp: 1 grudnia 2011], www.kk.org/thetechnium/archives/2007/02/humans_
are_the.php.
12

James W. Carey, Communication as Culture. Essays on Media and Society,
Routledge, New York 2008, s. 107.
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starsza i najliczniejsza wspólnota amiszów w Ameryce Pónocnej, unikaj
korzystania z samochodów i innych wspóczesnych technologii; wszystkie
kraje nakadaj prawne lub innego rodzaju restrykcje na posugiwanie
si okrelonymi narzdziami.
Jeeli jednak przyjmie si szersz perspektyw — historyczn lub
spoeczn — wiarygodne oka si argumenty deterministów. Chocia
jednostki i spoeczestwa podejmuj zapewne bardzo róne decyzje co
do tego, których narzdzi uywaj, nie oznacza to, e jako gatunek
mamy szczególn kontrol nad kierunkiem albo tempem rozwoju technologicznego. Pewnym naduyciem wszak byoby stwierdzenie, e „postanowilimy” korzysta z map i zegarów (albo e moglimy wybra inaczej). Jeszcze trudniejsze do przyjcia byoby to, e „decydujemy si”
na niezliczone efekty uboczne tych technologii — zwaszcza e wiele
tych efektów, o czym si ju przekonalimy, okazao si cakowicie nie
do przewidzenia, gdy technologie wchodziy do uycia. „Jeeli dowiadczenie wspóczesnego spoeczestwa w ogóle pokazuje nam cokolwiek”
— zauwaa politolog Langdon Winner — „to pokazuje nam wanie to,
e technologie nie s tylko wsparciem ludzkiej aktywnoci, lecz stanowi potne siy wpywajce na ksztat tej aktywnoci i jej znaczenie”13.
Chocia rzadko jestemy wiadomi tego faktu, wiele rutynowych czynnoci w naszym yciu przebiega wedug schematów wytyczonych przez
technologie, które weszy do uycia na dugo przed naszymi narodzinami. Przesadne byoby stwierdzenie, e technologia sama idzie do
przodu — wszak adoptowanie przez nas rónych narzdzi i ich wykorzystywanie zaley w duej mierze od ekonomicznych, politycznych
i demograficznych wzgldów — nie ma jednak przesady w stwierdzeniu,
e postp ma wasn logik, która nie zawsze idzie w parze z intencjami
bd wyobraeniami twórców i uytkowników. Czasami nasze narzdzia
robi to, co im kaemy. Zdarza si jednak i tak, e sami dostosowujemy
si do ich wymaga.
Spór midzy deterministami i instrumentalistami nigdy nie zostanie
rozstrzygnity. Odnosi si on bowiem do dwóch skrajnie rónych pogldów na natur i przeznaczenie ludzkoci. Debata ta dotyczy w równym
13

Langdon Winner, Technologies as Forms of Life (w:) Readings in the Philosophy of Technology, pod red. Davida M. Kaplana, Rowman and Littlefield,
Lanham 2004, s. 105.
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stopniu wiary, jak i rozumu. Istnieje jednak pewna kwestia, w której
determinici i instrumentalici mog si zgodzi: osignicia technologiczne okazuj si czsto punktami zwrotnymi w historii ludzkoci. Nowe
narzdzia polowania i uprawy ziemi wywoay zmiany w przyrocie ludnoci oraz w rozkadzie zaludnienia i pracy. Nowe rodki transportu
doprowadziy do ekspansji oraz reorganizacji handlu i sprzeday. Nowe
rodzaje broni zmieniy rozkad si midzy pastwami. Inne przeomowe
wynalazki w tak odmiennych dziedzinach jak medycyna, metalurgia, magnetyzm zmieniy ludzkie ycie na wiele rónych sposobów — i nadal je
zmieniaj. Nasza cywilizacja w duej mierze przyja swoj obecn posta
w nastpstwie tego, jakimi technologiami zaczlimy si posugiwa.
Trudniej jest dostrzec wpyw, jaki wywieraj technologie, a zwaszcza technologie intelektualne, na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Jestemy w stanie zobaczy owoce naszej myli — dziea sztuki, odkrycia naukowe, symbole zachowane na rónych dokumentach — ale nie sam
myl. Istnieje mnóstwo skamieniaych cia, ale nie ma skamieniaych
umysów. „Chtnie bym roztoczy w spokojnym ustopniowaniu naturaln histori intelektu” — pisa Emerson w 1841 roku — „ale czy kto
by ju w stanie oznaczy kroki i granice tego przezroczystego bytu?”14.
Obecnie przynajmniej mgy, które przesaniay zaleno midzy
technologi a umysem, zaczynaj opada. Ostatnie odkrycia w zakresie neuroplastycznoci mózgu sprawiaj, e atwiej jest dostrzec istot
intelektu oraz wyznaczy kierunki i granice jego dziaania. Ponadto odkrycia te mówi nam, e narzdzia, których czowiek uywa do wspierania albo poszerzania wasnego ukadu nerwowego — czyli wszystkie
technologie, które w historii wywary wpyw na to, jak znajdujemy,
przechowujemy oraz interpretujemy informacje, gdzie kierujemy nasz
uwag i w co angaujemy nasze zmysy, jak pamitamy i jak zapominamy — ksztatuj fizyczn struktur i funkcje mózgu ludzkiego. Wykorzystywanie tych narzdzi wzmacnia jedne obwody neuronalne, a osabia inne, pogbia pewne lady mentalne i sprawia, e inne zanikaj.
Neuroplastyczno stanowi brakujce ogniwo w naszym rozumieniu tego,
jak media informacyjne oraz inne technologie intelektualne wpywaj
14

Ralph Waldo Emerson, Intelekt (w:) Eseje, t. 1, w przekadzie Andrzeja
Tretiaka, ze wstpem Stefana Bratkowskiego, Test, Lublin 1997, s. 282.
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na rozwój cywilizacji i pomagaj na poziomie biologicznym kierowa histori ludzkiej wiadomoci.
Wiemy, e podstawowa forma ludzkiego mózgu nie zmienia si
znaczco przez ostatnie czterdzieci tysicy lat15. Ewolucja na poziomie
genetycznym postpuje cudownie powoli — przynajmniej wedug ludzkiego pojmowania czasu. Wiemy jednak równie, e w tym samym
okresie sposoby ludzkiego mylenia i dziaania zmieniy si radykalnie.
W 1938 roku Herbert George Wells w ksice World Brain pisa o ludzkoci: „Jej ycie spoeczne, jej nawyki zmieniy si cakowicie; przeszy
nawet kolejny zwrot i jeszcze jeden odwrót, podczas gdy to, co odziedziczya, zmienio si — jak si wydaje — niewiele, jeli w ogóle, od epoki
kamienia”16. Nowo nabyta wiedza o neuroplastycznoci pozwala rozwiza t zagadk. Midzy intelektualnymi i behawioralnymi barierami
stworzonymi przez kod genetyczny przebiega bowiem szeroka droga,
a my siedzimy za kierownic. Dziki temu, co i jak robimy — sekunda po
sekundzie, dzie po dniu, wiadomie lub niewiadomie — reorganizujemy
przepyw substancji chemicznych i zmieniamy nasz mózg. Gdy za
przekazujemy swoje nawyki mylowe dzieciom poprzez przykady, jakie
dajemy, przekazujemy jednoczenie modyfikacje, jakie zaszy w naszym
mózgu.
Chocia niegdysiejsze funkcjonowanie istoty szarej nadal ley poza
zasigiem narzdzi archeologicznych, obecnie wiemy nie tylko to, e
wykorzystywanie technologii intelektualnych prawdopodobnie zmieniao
ksztat obwodów neuronalnych w naszej gowie — wiemy, e tak po
prostu musiao by. Dowolne powtórzone dowiadczenie wpywa bowiem
na nasze synapsy; zmiany wywoywane przez wielokrotne uywanie
narzdzi, które zmieniaj moliwoci naszego ukadu nerwowego lub je
uzupeniaj, musz by za szczególnie wyra ne. Nawet jeli nie potrafimy na poziomie fizycznym udokumentowa zmian w myleniu, które
zaszy w odlegej przeszoci, moemy si posuy wspóczesnymi wskazówkami. Na przykad: bezporedni dowód na istnienie procesów umysowej regeneracji i degeneracji widzimy w zmianach, które zachodz
15

Zob. Maryanne Wolf, Proust and the Squid. The Story and Science of the
Reading Brain, Harper, New York 2007, s. 217.
16

Herbert G. Wells, World Brain, Doubleday, Doran, New York 1938, s. vii.
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w mózgu, gdy osoba niewidzca uczy si czyta alfabet Braille’a; wszak alfabet Braille’a jest niczym innym jak technologi, medium informacyjnym.
Wiedzc to, co wiemy o londyskich taksówkarzach, moemy zaoy, e w miar jak ludzie w poruszaniu si po swoim otoczeniu stawali
si coraz bardziej zaleni od map, a mniej od swojej pamici, prawie na
pewno w hipokampie oraz w innych obszarach mózgu odpowiedzialnych za modelowanie przestrzeni i pami zachodziy zarówno anatomiczne, jak i funkcjonalne zmiany. Obwód neuronalny, który przechowuje
reprezentacje przestrzeni, prawdopodobnie si zmniejszy, za obszary
zaangaowane w rozszyfrowywanie zoonych i abstrakcyjnych informacji
wzrokowych prawdopodobnie si powikszyy i wzmocniy. Obecnie
wiemy równie, e zmiany, które zaszy w mózgu w zwizku z wykorzystywaniem mapy, mogy nastpnie zosta podporzdkowane innym celom
— co z kolei pomaga wyjani, w jaki sposób zawód kartografa upowszechnia mylenie abstrakcyjne.
Proces umysowej i spoecznej adaptacji do nowych technologii intelektualnych znajduje odzwierciedlenie i wsparcie w zmieniajcych si
metaforach, którymi ilustrujemy i wyjaniamy dziaania natury. Gdy
mapy si upowszechniy, ludzie zaczli przedstawia wizualnie wszelkiego rodzaju naturalne i spoeczne relacje za pomoc rodków kartograficznych — jako zestaw utrwalonych, posiadajcych okrelone granice ukadów elementów w przestrzeni rzeczywistej lub symbolicznej.
Zaczlimy tworzy „mapy” wasnego ycia, naszych rodowisk, a nawet
naszych pomysów. Pod wpywem tykania zegara zaczlimy myle
o swoim mózgu i o swoim ciele — czyli tak naprawd o caym wszechwiecie — jako tworach dziaajcych „tak jak mechanizm zegarowy”.
W zegarze, w precyzyjnie poczonych z sob przekadniach, krccych
si razem zgodnie z prawami fizyki oraz tworzcych dugi i logiczny
acuch przyczyn i skutków, znale limy mechanistyczn metafor,
która zdawaa si wyjania dziaanie wszystkich stworze oraz czce je
zalenoci. Bóg sta si Wielkim Zegarmistrzem. Jego dziea przestay
by tajemnic, któr naley przyj. Stay si za ukadank, któr naley
rozpracowa. W 1646 roku Kartezjusz pisa: „Gdy jaskóki przylatuj
wiosn, zachowuj si jak zegar”17.
17

Oeuvres philosophiques de Descartes, Tome 3, pod red. Adolphe’a Garniera,
Hachette, Paris 1835, s. 287.
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Mapa i zegar zmieniy jzyk w sposób niebezporedni, stajc si ródem
nowych metafor, które opisyway zjawiska naturalne. Inne technologie
intelektualne zmieniaj jzyk bardziej bezporednio i gbiej, modyfikujc sposób, w jaki mówimy i suchamy albo czytamy i piszemy. Mog
one wzbogaca albo zubaa nasz sownik, zmienia normy wymowy
lub szyku wyrazów, a take upraszcza lub komplikowa skadni. Poniewa jzyk jest dla ludzi pierwszym i najwaniejszym nonikiem wiadomych myli, a zwaszcza ich wyrafinowanych form, technologie, które
przebudowuj jzyk, wywieraj zazwyczaj najsilniejszy wpyw na nasze
ycie intelektualne. Jak uj to dzi uznawany za klasyka Walter J. Ong:
„Technologie nie s jedynie wsparciem zewntrznym, s take czynnikiem przeksztacajcym wiadomo wewntrznie, nigdy bardziej ni
kiedy oddziaywaj na sowo”18. Historia jzyka jest take histori myli.
Jzyk sam w sobie nie jest technologi, ale przyrodzonym darem
naszego gatunku. Nasz mózg i nasze ciao przeszy ewolucj, dziki której
potrafi wypowiada sowa i je sysze. Dziecko uczy si mówi bez instrukcji, podobnie jak opierzone piskl uczy si lata. Poniewa czytanie
i pisanie stay si tak istotne dla naszej tosamoci i kultury, atwo jest
zaoy, e stanowi równie nasze wrodzone talenty. Jest jednak inaczej. Czytanie i pisanie s czynnociami nienaturalnymi, które istniej
dziki celowemu utworzeniu alfabetu i wielu innych technologii. Nasz
umys musi dopiero si nauczy, jak tumaczy symboliczne znaki, które
widzimy, na jzyk, który rozumiemy. Czytanie i pisanie wymaga nauki
i treningu, czyli celowego ksztatowania mózgu.
Dowody na istnienie procesu, który ksztatuje nasz mózg, mona
znale  w wielu badaniach neurologicznych. Eksperymenty pokazay
bowiem, e mózg osób umiejcych czyta i pisa róni si na wiele sposobów od mózgu tych, które tego nie potrafi — nie tylko pod tym wzgldem, jak rozumiej jzyk, ale i pod tym, jak przetwarzaj sygnay
wzrokowe, jak rozumuj, a take jak formuj wspomnienia. „Opanowanie
umiejtnoci czytania” — stwierdza meksykaska psycholoka Feggy
Ostrosky-Solís — okazuje si „wyra nie ksztatowa neuropsychologiczne
18

Walter J. Ong, Oralno i pimienno. Sowo poddane technologii, przeoy
i wstpem opatrzy Józef Japola, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 1992, s. 118.
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systemy osób dorosych”19. Skany mózgu pokazay take, i ludzie, których
ojczysty jzyk pisany opiera si na symbolach logograficznych (na przykad
jzyk chiski), maj taki obwód neuronalny odpowiedzialny za czytanie, który róni si znaczco od obwodu neuronalnego u ludzi, których
ojczysty jzyk pisany opiera si na alfabecie fonetycznym. Jak wyjania
psycholoka rozwojowa z Tufts University Maryanne Wolf w ksice na
temat neurologii czytania Proust and the Squid: „Chocia czytanie zawsze
angauje pewne czci pata czoowego i skroniowego w celu planowania oraz analizowania d wików i znacze sów, systemy logograficzne
zdaj si aktywowa zupenie inne czci tych obszarów, zwaszcza za
regiony zwizane z pamici motoryczn”20. Rónice w aktywnoci mózgu zostay udokumentowane wród czytelników rónych alfabetów. Na
przykad: okazao si, e czytelnicy jzyka angielskiego korzystaj z obszarów mózgu zwizanych z rozpoznawaniem ksztatów wzrokowych
w wikszym stopniu ni czytelnicy jzyka woskiego. Sdzi si, e taka
rónica wyrasta z faktu, i wygld sów angielskich czsto róni si wyra nie od ich brzmienia, podczas gdy sowa woskie pisze si zazwyczaj
tak, jak si je syszy21.
Najwczeniejsze przykady czytania i pisania datuj si na wiele tysicy lat wstecz. Ju osiem tysicy lat przed nasz er ludzie posugiwali
si maymi, glinianymi etonami z prostymi symbolami w celu okrelania iloci ywego inwentarza czy innych dóbr. Interpretowanie nawet
tak podstawowych oznacze wymagao jednak nowych, rozlegych dróg
neuronalnych w ludzkim mózgu, które czyyby kor wzrokow z pobliskimi obszarami odpowiedzialnymi za rozumienie znacze. Wspóczesne analizy pokazuj, e aktywno neuronowa wzdu tych dróg podwaja si albo potraja, gdy patrzymy na symbole znaczce, a nie na
19

Feggy Ostrosky-Solís, Miguel Arellano García, Martha Pérez, Can Learning
to Read and Write Change the Brain Organization? An Electrophysiological
Study, „International Journal of Psychology” 2004, nr 1, s. 27 – 35.
20

Maryanne Wolf, op. cit., s. 36.

21

Eraldo Paulesu, Jean Franois Démonet, Ferruccio Fazio et al., Dyslexia.
Cultural Diversity and Biological Unity, „Science” 2001, nr 291, s. 2165 –
2167. Zob. take: Maggie Jackson, Distracted. The Erosion of Attention and the
Coming Dark Age, Prometheus, Amherst 2008, s. 168 – 169.
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pozbawione sensu gryzmoy. Jak pisze Wolf: „Nasi przodkowie potrafili
czyta symbole, poniewa ich mózgi poczyy podstawowe obszary widzenia z ssiadujcymi obszarami odpowiadajcymi za przetwarzanie
bardziej wyrafinowanych bod ców wzrokowych i koncepcyjnych”22. Poczenia te, które przodkowie ci przekazywali swoim dzieciom, gdy uczyli
je posugiwania si symbolami, stay si podstawowymi strukturami
odpowiedzialnymi za czytanie.
Technologia pisania posuna si wyra nie naprzód pod koniec
4000 roku p.n.e. Stao si to wtedy, gdy Sumerowie, yjcy na ziemiach midzy rzekami Tygrys i Eufrat (gdzie obecnie ley Irak), zaczli
pisa za pomoc systemu znaków przypominajcych kliny, std nazwanego pismem klinowym. Jednoczenie kilkaset kilometrów na zachód
Egipcjanie stworzyli jeszcze abstrakcyjniejsze symbole, czyli hieroglify,
które miay reprezentowa przedmioty oraz idee. Poniewa pisma klinowe
i hieroglifowe zawieray wiele logogramów, które oznaczay nie tylko
rzeczy, lecz take d wiki mowy, stanowiy znacznie wiksze wyzwanie dla
mózgu ni proste symbole. Zanim czytelnicy zinterpretowali sens danego
znaku, musieli go najpierw przeanalizowa, aby zrozumie, w jaki
sposób zosta uyty. Sumerom i Egipcjanom byy wic potrzebne obwody neuronalne, które — zdaniem Wolf — dosownie krzyoway si na
korze, czc obszary odpowiadajce nie tylko za widzenie i rozumienie,
lecz take za syszenie, analiz przestrzeni i podejmowanie decyzji23.
Omawiane systemy logograficzne rozrosy si tak bardzo, e liczyy
wiele setek znaków. Ich pamitanie oraz interpretowanie stao si wic
niezwykle obciajce dla umysu, wskutek czego posugiway si nimi
prawdopodobnie tylko elity intelektualne, którym nie brakowao czasu
ani si umysowych. Aby technologia pisania wysza poza dokonania
Sumerów i Egipcjan, aby staa si narzdziem uywanym powszechnie,
a nie przez garstk ludzi, musiaa znacznie si uproci.
Stao si to do niedawno — okoo 750 roku p.n.e. — kiedy to
Grecy wymylili pierwszy kompletny alfabet fonetyczny. Mia on wiele
poprzedników (w tym system liter stworzony przez Fenicjan kilkaset lat
wczeniej), ale jzykoznawcy generalnie si zgadzaj co do tego, e by
22
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pierwszym alfabetem, który zawiera znaki symbolizujce d wiki zarówno samogosek, jak i spógosek. Grecy przeanalizowali wszystkie
d wiki (fonemy) wykorzystywane w jzyku mówionym oraz stworzyli
ich reprezentacje w postaci zaledwie dwudziestu czterech znaków, dziki
czemu alfabet ten okaza si zrozumiaym i wydajnym systemem pisania
oraz czytania. „Ekonomia znaków” — pisze Wolf — zredukowaa „czas
i wysiek konieczne do szybkiego rozpoznania [znaczenia]” symboli, dziki
czemu wymagaa „mniejszych zasobów percepcji i pamici”. Niedawne
badania nad mózgiem ludzkim dowodz, e podczas czytania sów zoonych z liter fonetycznych aktywuj si znacznie mniejsze obszary mózgu
ni w przypadku czytania logogramów czy innych symboli obrazkowych”24.
Alfabet grecki sta si modelem dla wielu kolejnych alfabetów zachodnich, w tym dla alfabetu aciskiego, którym posugujemy si do dzi.
Jego pojawienie si zapocztkowao najwiksz rewolucj w historii
rozwoju intelektualnego czowieka, a mianowicie: przejcie od kultury
oralnej, w której informacje wymieniano przede wszystkim poprzez
mówienie, do kultury literackiej, w której pismo stao si najwaniejszym medium wyraania myli. Bya to rewolucja, która pó niej zmienia ycie — i mózg — prawie kadego czowieka na ziemi. Nie wszyscy
jednak cieszyli si z takiej transformacji, przynajmniej nie od samego
pocztku.
Na pocztku IV wieku p.n.e., gdy pisanie w Grecji byo wci zjawiskiem nowym i kontrowersyjnym, Platon napisa dialog o mioci, piknie i retoryce pod tytuem Fajdros. W dziele tym bohater tytuowy —
obywatel Aten przechadza si poza miastem ze znakomitym oratorem
Sokratesem. Przyjaciele zasiadaj pod drzewem nad strumieniem, gdzie
odbywaj dug i zawi rozmow. Zanim przejd do sowa pisanego,
omawiaj waniejsze kwestie dotyczce przemawiania, natury podania, oblicz szalestwa, a take podróy duszy niemiertelnej. „A tylko
o pisaniu jeszcze, gdzie ono jest na miejscu, a gdzie nie, jeszcze to zostaje.
Prawda?”25 — pyta Sokrates. Fajdros przytakuje, po czym Sokrates zaczyna opowiada histori o spotkaniu wszechstronnie utalentowanego
24

Zob. ibidem, s. 60 – 65.
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Platon, Fajdros, przeoy oraz wstpem i objanieniami opatrzy Wadysaw
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boga egipskiego Teuta, wród którego licznych wynalazków znajduje si
alfabet, z jednym z królów egipskich Tamuzem.
Teut przedstawia Tamuzowi sztuk pisania, twierdzc, e Egipcjanie powinni móc czerpa z niesionych przez ni korzyci, poniewa:
„ta nauka uczyni Egipcjan mdrzejszymi i sprawniejszymi w pamitaniu;
wynalazek ten jest lekarstwem na pami i mdro”26. Tamuz si nie
zgadza i przypomina bogowi, e wynalazca nie jest najbardziej wiarygodnym sdzi wartoci swojego dziea: „Teucie, mistrzu najdoskonalszy;
jeden potrafi podzi to, co do sztuki naley, a drugi potrafi oceni, na
co si to moe przyda i w czym zaszkodzi tym, którzy si zechc dan
sztuk posugiwa. Tak te i teraz: Ty jeste ojcem liter; zatem przez
dobre serce dla nich przypisae im warto wprost przeciwn tej, któr
one posiadaj naprawd”27. Jeeli Egipcjanie naucz si pisa — cignie Tamuz — to: „Ten wynalazek niepami w duszach ludzkich posieje, bo czowiek, który si tego wyuczy, przestanie wiczy pami;
zaufa pismu i bdzie sobie przypomina wszystko z zewntrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z wasnego wntrza”28. Sowo pisane „to
nie jest lekarstwo na pami tylko rodek na przypominanie sobie.
Uczniom swoim dasz tylko pozór mdroci, a nie mdro prawdziw”29.
Tym, którzy czerpi wiedz z pisma, „bdzie si (...) zdawao, e wiele
umiej, a po wikszej czci nie bd umieli nic (...) to bd mdrcy z pozoru, a nie ludzie mdrzy naprawd”30.
Sokrates oczywicie podziela zdanie Tamuza. Tylko „czowiek bardzo naiwny” pomylaby — jak mówi Sokrates do Fajdrosa — e „sowa
pisane co wicej potrafi, jak tylko przypomnie czowiekowi, który
rzecz sam zna, to, o czym pismo traktuje”31. Znacznie lepsza ni sowo
pisane „na pyncej wodzie” jest mowa zapisana w duszy ucznia. Sokrates si zgadza, e istniej praktyczne korzyci z ujmowania czyich
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Ibidem, s. 72.
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Ibidem.
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Ibidem.
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myli za pomoc pisma, „kiedy staro niepami przyniesie” — ale
twierdzi, e uzalenienie od technologii alfabetu zmieni ludzki umys,
i to nie na lepsze. Poniewa pisanie wie si z przedstawianiem wewntrznych wspomnie za pomoc symboli zewntrznych, powiada
orator, grozi ono tym, e nasze mylenie si spyci, co z kolei uniemoliwi nam osignicie rzeczywistej gbi intelektualnej, która prowadzi
do mdroci i prawdziwego szczcia.
Platon nie by mówc jak Sokrates, ale pisarzem. Cho moemy zakada, e podziela obawy Sokratesa, i czytanie zastpi zapamitywanie
i doprowadzi do utraty wewntrznej gbi, jasne jest równie, e dostrzega przewag, jak sowo pisane ma nad sowem mówionym. W synnym,
odkrywczym fragmencie z Pa stwa — dialogu, który prawdopodobnie
powsta w tym samym czasie co Fajdros — Platon kae Sokratesowi zej
z obranej drogi i zaatakowa poezj, deklarujc, e wygoniby wszystkich
poetów ze swojego pastwa idealnego. Obecnie uwaamy poezj za
cz literatury — za pewn form pisarsk. W czasach Platona jednak
byo inaczej. Poezja bowiem — raczej deklamowana ni zapisywana, raczej
suchana ni czytana — reprezentowaa staroytn tradycj przekazu
ustnego, który pozostawa najwaniejsz cech charakterystyczn greckiego systemu edukacji, a take caej greckiej kultury. Poezja i literatura stanowiy zaprzeczenie ideaów ycia intelektualnego. Argumenty przeciwko poetom, które Platon wypowiada ustami Sokratesa,
nie byy skierowane przeciwko samym wierszom, ale przeciwko tradycji
oralnej — tradycji Homera, a take tradycji samego Sokratesa — oraz
przeciwko sposobom mylenia, które ta zarówno odzwierciedlaa, jak
i umacniaa. „Platon traktuje t form wiadomoci [oralny stan umysu
— przyp. tum.]” — pisze brytyjski uczony Eric Havelock w Przedmowie
do Platona — „jako swojego gównego wroga”32.
Jak wskazuj Havelock, Ong i inni filolodzy klasyczni, w Platosk
krytyk poezji bya wpisana obrona nowej technologii pisania oraz logicznego, rygorystycznego, samodzielnego stanu umysu, jaki wzbudzaa
w czytelniku. Platon dostrzeg ogromne korzyci intelektualne, jakie
alfabet moe przynie cywilizacji — korzyci, które ju uwidaczniay
32

Eric A. Havelock, Przedmowa do Platona, przekad i wstp Pawe Majewski,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 73.
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si w jego wasnym pisaniu. „Analityczna myl Platona (...) staa si moliwa w efekcie oddziaywania pisma na procesy mentalne”33. W nieco
sprzecznych opiniach co do wartoci pisania wyraonych w Fajdrosie
oraz Pa stwie widzimy lady procesu przechodzenia od tradycji ustnej
do literackiej. Bya to — jak zauwaali na waciwe sobie sposoby zarówno Platon, jak i Sokrates — zmiana, któr spowodowao powstanie
narzdzia, czyli alfabetu, i która pocigna za sob ogromne konsekwencje dla naszego jzyka i dla naszego umysu.
W czysto oralnej kulturze mylenie jest podporzdkowane zdolnociom ludzkiej pamici. Wiedza jest tym, co sobie przypominamy, a to,
co sobie przypominamy, jest ograniczone do tego, co jestemy w stanie
przechowywa w naszym umyle34. Przez tysiclecia ludzkiej historii
przed powstaniem pisma jzyk ewoluowa tak, aby pomaga przechowywa zoone informacje w pamici pojedynczego czowieka oraz aby
uatwia ich wymian z innymi lud mi za pomoc mowy. „Donios
myl spleciono z systemem pamiciowym”35. Dykcja i skadnia stay si
bardzo rytmiczne, dostrojone do ucha, informacje za kodowano w utartych sformuowaniach — dzi powiedzielibymy „kliszach” — co miao
uatwia ich zapamitywanie. Wiedza bya osadzona w takiej „poezji”,
jak definiowa j Platon, a wyspecjalizowana grupa poetów-uczonych
penia funkcj ludzkich urzdze, technologii intelektualnych z krwi
i koci, sucych do przechowywania informacji, ich wyszukiwania i przekazywania. Prawa, rejestry, umowy, decyzje, tradycje — wszystko, co
dzi miaoby posta dokumentu — w kulturach oralnych musiao by,
jak powiada Havelock, „skomponowane w wersach formularnych” oraz
„rozpowszechniane poprzez piew lub melorecytacj”36.
Dla naszych dalekich przodków sowo mówione mogo oczywicie
mie pewn emocjonaln, intuicyjn gbi, której obecnie nie jestemy
w stanie odebra. Marshall McLuhan uwaa, e ludzie yjcy w czasach
33
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przed powstaniem pisma musieli przeywa szczególnie intensywne
„zmysowe zaangaowanie” w otaczajcy ich wiat. Kiedy za nauczylimy si czyta, oderwalimy si „od uczu i emocjonalnego zaangaowania, które byyby udziaem czowieka niepimiennego lub spoeczestwa niepimiennego”37. Intelektualnie jednak kultura oralna naszych
przodków bya pod wieloma wzgldami pytsza od naszej obecnej. Sowo pisane wyzwolio wiedz z granic pamici jednostki oraz pozwolio
jzykowi pozby si rytmicznych i schematycznych struktur wspierajcych zapamitywanie oraz recytacj. Otworzyo przed umysem nowe,
szerokie moliwoci mylenia i wyraania si. „Osignicia wiata zachodniego” — pisa McLuhan — „wiadcz niezbicie o ogromnym znaczeniu pimiennoci”38.
Walter J. Ong w gonej ksice z 1982 roku Oralno i pimienno
wyrazi podobn opini. „Kultury oralne stwarzaj doniose i pikne wykonania werbalne, o wysokiej wartoci artystycznej i humanistycznej, które
nie mog zaistnie, jeli raz zawadnie psychik pismo. (...) [Pimienno] jest niezbdna do rozwoju nie tylko nauki, lecz równie historii,
filozofii, gbszego rozumienia literatury i sztuki, a na kocu — wyjaniania samego jzyka, w tym mowy oralnej”39. Umiejtno pisania
jest „niewypowiedzianie cenna i po prostu zasadnicza dla peniejszej,
pogbionej realizacji potencjaów czowieka. (...). Pismo podnosi wiadomo”40.
W czasach Platona oraz przez kolejne setki lat pogbiona wiadomo bya zarezerwowana dla elit. Zanim korzyci poznawcze alfabetu
rozpowszechniy si wród mas, trzeba byo wymyli inny zestaw
technologii intelektualnych — tym razem zwizanych z transkrypcj,
produkcj i dystrybucj dzie pisanych.
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